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Polgármesteri köszöntőKöszöntjük��
az�édesanyákat
A 2018. április 8-i országgyűlési válasz-
tás a budakeszi lakosok magas fokú 
aktivitása mellett békésen és rendben 
zajlott le, s a Fidesz-KDNP pártszövet-
ség kétharmados győzelmével zárult. 
A budakeszi választópolgárok rész-
vételi aránya csaknem 13 százalékkal 
meghaladta az országos átlagot, a sza-
vazásra jogosultak 82,64 %-a voksolt. 
A választókerületünkben Csenger-Za-
lán Zsolt a Fidesz-KDNP jelöltje nyert 
ismét mandátumot, aki a harmadik 
ciklusát kezdi országgyűlési képvise-
lőként, amihez ezúton is gratulálok, 
további sok sikert és szép eredménye-
ket kívánok munkájához.
Budakeszi mint járási székhely egyút-
tal választási központ is. A polgármes-
teri hivatal munkatársaira így jóval 
több teher hárult, hiszen a napi ügyek 
zavartalan intézése mellett a választá-
si eljárást is szakszerűen le kellett bo-
nyolítaniuk.
A jegyző asszony és a hivatal mun-
katársai a választással kapcsolatban 
minden segítséget biztosítottak az ál-
lampolgárok számára és mindent 
megtettek annak érdekében, hogy 
nyugodt körülmények között, gördü-
lékenyen és szabályosan bonyolítsák 
le a választási eljárást. Ezúton is kö-
szönöm a munkájukat!

Megkezdődtek az útépítések

A 2017. évi sikeres pályázatunknak 
köszönhetően megkezdődtek az út-
építések városunkban. Megújul a Kos-
suth utca burkolatának az Erdő utca és 
a Jókai utca közötti szakasza és csapa-
dékvíz-elvezető rendszere, a Szél utca 
és a Munkácsy utca csomópontjának 
ív- és magassági korrekciója, valamint 
a Kert utca felújítása a Fő utca és a je-
lenlegi vastelep között. A pályázathoz 
kapcsolódó útépítések idén nyáron be-

fejeződnek - 150 milliós pályázati for-
rás és 8 milliós önerő biztosítása mel-
lett.
Április végén ismét pályázatot nyúj-
tottunk be útépítésre. 50 milliót igé-
nyeltünk 2,7 milliós önerő mellett a Jó-
kai utca burkolatának felújítására, egy 
szakaszán szegélykő cserére és lehe-
tőség szerint parkolóhelyek kialakítá-
sára. A pályázati forrásból szeretnénk 
felújítani az Ady Endre utca burkola-
tát, átépíteni a Makkosi-Napsugár-Gá-
bor Áron utcák kereszteződését és ter-
vezzük a Budaörs-Szőlőskert utcai ív-
korrekció elvégzését is. Bízunk a pá-
lyázat sikerében.

Járdaépítési pályázat

Idén is folytatódik az önkormányzat 
támogatásával a lakossági járdaépítés. 
A képviselő-testület az április végi 
ülésén döntött a pályázat kiírásáról, 
melyre bruttó 5 millió Ft-ot biztosított. 
A pályázatokat 2018. június 11. (hétfő) 
12:00 óráig nyújthatják be a lakosok. 
A beérkezett pályázatokat a képvise-
lő-testület 2018. június 29-i ülésén bí-
rálja el.

Gyermeknap

Az önkormányzat idén május 26-
án, szombaton rendezi meg a gyer-
meknapot gyönyörű természeti kör-
nyezetben, a mamutfenyőknél. A ren-
dezvényre szeretettel várjuk kedves 
mindannyiukat!

Anyák napja

Május első vasárnapján, az anyák nap-
ja alkalmából Dsida Jenő versével nagy 
szeretettel köszöntöm azokat, akiknek 
a legtöbbet köszönhetjük: az édesanyá-
kat, nagymamákat, dédmamákat!

Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm, Istenem az édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 
itt e földön senki sem szerethet jobban! – 
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat!
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg 
szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

ORVOSVÁLTÁS

A Budakeszi III. számú felnőtt háziorvosi körzetében 2018. április 3-tól dr. Csősz Anettát  
- gyermekvállalás miatt - tartósan dr. Kemenczei Zsuzsanna helyettesíti.  

A rendelés helye, a rendelési idő és az elérhetőségek változatlanok.
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rd A Magyar Tudományos Akadémia 
doktora, az Országos Onkológiai In-
tézet főigazgató főorvosa, az Európai 
Tudományos és Művészeti Akadémia 
rendes tagja, onkológus, Budakeszin él 
családjával.A 68 éves professzor a nem-
zetközi és hazai onkológiai ellátás kor-
szerűsítéséért, a nemzetközi rákellenes 

akciókért, fejlesztési programok meg-
valósításáért, valamint az onkológus, 
és sugárterapeuta szakorvosképzés fej-
lesztéséért kapta a Széchenyi-díjat.

Ezúton is gratulálunk professzor 
úrnak, jó egészséget, felelősségteljes 
munkájához sok sikert és szép ered-
ményeket kívánunk!

Városunk fontos egészségügyi intéz-
ménye az orvosi rendelő, mely az el-
múlt hónapokban kívül-belül meg-
újult. Január végére befejeződött az 
épület energetikai felújítása. A te-
tőfedés mellett kicserélték az ablako-
kat műanyag nyílászárókra, a hom-
lokzatot és a tetőt hőszigetelték. A ki-
vitelező a belső átalakítás során a ko-
rábbi hat rendelő helyett tízet alakított 
ki egy közös, többfunkciós egész-
ségügyi helyiséggel együtt. Mind-
ezeken felül az épület előtt parkolót 
és a gyermekrendelő előtt egy kis ját-
szóteret is kialakítanak. A munkála-
tok tereprendezéssel együtt – ha az 
időjárás is kedvező – június elejére be-
fejeződnek. A használatba vételi en-
gedély kiadását követően várhatóan 
július folyamán visszaköltözhetnek 
az orvosok az épületbe. Az új és kor-
szerű rendelő biztosít helyet a há-

ziorvosoknak, fogorvosoknak, gyer-
mekorvosnak, védőnői szolgálatnak, 
orvosi ügyeletnek és a vérvételnek. 
Nemcsak az épület felújítását valósít-

juk meg, hanem bővítjük a helyben el-
érhető egészségügyi szolgáltatásokat, 
hogy lakosaink gyorsan, jó körülmé-
nyek között kapják meg a leggyakrab-
ban szükséges szakorvosi ellátást is. 

Ez minőségi ugrást jelent a he-
lyi egészségügyben. A lakosság régi 
nagy álma teljesül, hogy végre ne kell-
jen kisebb orvosi szakellátás miatt be-
utazni a fővárosba. Az új rendelőben 
elérhetők lesznek a fül-orr-gégészeti, 

a nőgyógyászati, a szemészeti, bőr-
gyógyászati, reumatológiai, illetve fi-
zikoterápiás szakrendelések, és min-
dent megteszünk annak érdekében, 
hogy a jövőben bővüljön a helyben 
elérhető szakellátások köre. A szak-
orvosok eszközparkjának biztosítása 
érdekében az önkormányzat az Egész-
séges Budapest Program keretében pá-
lyázatot nyújtott be eszközfejlesztésre.

Minden ember életében az egészség 
az egyik legnagyobb érték. Önkor-
mányzatunk is ezt tartja szem előtt, 
a városvezetés kiemelten fontosnak 
tartja, hogy az orvosi ellátásban Bu-
dakeszi is felzárkózzon a 21. századi 
követelményekhez.

Bízunk benne, hogy a lakosok elé-
gedettek lesznek a korszerű épülettel 
és az új szakrendelésekkel, melyek 
hozzájárulnak egészségükhöz, jó köz-
érzetükhöz.

Régi lakossági kérés, hogy a sportpályán legyen korszerű 
futópálya. Ennek érdekében az önkormányzat pályázatot 
nyújtott be rekortán futókörre és fittparkra, melyhez biz-
tosította a 8,9 millió Ft-os önrészt. Nemrég értesítést kap-
tunk, hogy pályázatunk sikeres volt, ezért egy 400 méteres 
futókör és egy 150 négyzetméteres fittpark épülhet a sport-
pályán. A gumiburkolatú 15 kültéri eszközből álló sportpar-
kot a focipálya mellett, míg a 21. századi követelményeknek 
megfelelő, 125 cm széles, rekortán futókört a focipálya körül 
építi meg a kivitelező legkésőbb 2018. ősz végéig.
Az új műfüves félpálya, és a tanuszoda mellett ezek a fej-
lesztések jelentősen bővítik a sportolni vágyók lehetőségeit 
városunkban.

Budakeszi Város Ön-
kormányzata a ko-
rábbi évekhez hason-
lóan, idén április 7-én, 
szombaton szervezett 

veszélyeshulladék-gyűjtést az Erdész téren, melyet a hely-
ben közszolgáltatást folytató Depónia Nonprofit Kft. vég-
zett el. A gyűjtésben kizárólag a Depónia ügyfelei vehettek 
részt, melyet a hulladékszállítási díj befizetését igazoló csek-
kel és a lakcímkártyájukkal igazoltak a helyszínen. 
A gyűjtés szabályos és akadálymentes lebonyolítását a BVV 
Kft., a Budakörnyéki Közterület-felügyelet munkatársai és a 
Budakeszi Rendőrőrs járőrei is segítették.

Elkészül�az�új�orvosi�rendelő

Gyűjtés�volt�városunkban Fejlődik�a�sportpálya

Országgyűlési�képviselő-választás
A Fidesz-KDNP pártszövetség győzelmével zárult a 2018-as 
parlamenti választás. Közép-Európában egyedülálló hely-
zet alakult ki az április 8-i országgyűlési választás után: a 
Fidesz-KDNP egymás után harmadszor, ismét kétharmados 
többséggel alakíthat kormányt.

Nagyon magas volt a részvételi arány, a választópolgár-
ok 70,22 százaléka élt a jogával és akart dönteni a jövőjéről. 
Ilyen magas részvételi arányra a 2002-es országgyűlési vá-
lasztások óta nem volt példa. Akkor az első fordulóban 70,53 
százalék, a másodikban 73,51 volt a részvételi arány.

Rekordot döntött az átjelentkezők száma is. 2018. április 
8-án este tíz óra után pár perccel zárták az urnákat az utol-
só szavazókörben Budapesten, ahol az átjelentkezők nagy 
száma miatt jelentős sorban állás alakult ki. Az NVI köz-
lése szerint a fővárosban 86 ezren, ezen belül a legtöbben, 
10.764-en a XI. kerületben voksoltak. Országosan 200.041 
választópolgár szavazott a lakóhelyén kívül. 

Kiemelkedő volt a részvétel a külképviseleteken is. A ma-
gyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok Ma-
gyarország külképviseletein (nagykövetségein és konzulá-
tusain) szavazhattak. Összesen 58 310-en vetették fel ma-
gukat a külképviseleti névjegyzékbe, közülük 51 854-en el 
is mentek szavazni, vagyis 88,9 százalékos volt a részvétel a 
külképviseleteken.

Levélben a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező 
magyar választópolgárok szavazhattak az országos listára. 
A levélben leadott szavazatokat szintén a választás napján 
kezdte feldolgozni az NVI. Összesen 378.449 külhoni ma-
gyar állampolgárból 225.471-en (59,58 százalék) adtak le sza-
vazatot, melyből 225.025 voks volt érvényes. A választás éj-

szakáján ez az eredmény további egy mandátumot szerzett 
listán a Fidesz-KDNP-nek.

A választáson 144 ezer fiatal szavazott először.
A Nemzeti Választási Iroda 2018. április 14-én hirdette 

ki a végleges eredményt, melyben a külképviseleteken le-
adott szavazatok és az átjelentkezéssel leadott voksok is 
szerepeltek. Ez alapján az országgyűlési választáson a FI-
DESZ-KDNP 91 egyéni választókerületben nyert és 42 
mandátumot szerzett az országos listán, így a 199 fős par-
lamentből 133 főt ad a pártszövetség. A Jobbik egyet egyé-
niben és 25 mandátumot az országos listán szerzett, ösz-
szesen 26 fővel képviseli a pártot a parlamentben. Az 
MSZP-Párbeszéd 20 fővel (egyéniben nyolc, listán 12 man-
dátum), a DK kilenc fővel (egyéniben három, listán hat 
mandátum), az LMP nyolc fővel (egyéniben egy, listán hét 
mandátum) jutott be az országgyűlésbe. Egy-egy man-
dátumot szerzett az Együtt, a függetlenként induló Mell-
ár Tamás és a Magyarországi Németek Országos Ön-
kormányzata (Ritter Imre). Utóbbi esetében ez is kiemelt 
eredménynek számít, hiszen 85 év után újra lesz képvise-
lője a magyarországi németeknek az országgyűlésben. Ez-
úton is gratulálunk Ritter Imrének a megválasztásához! 

(A cikkben közölt adatok a lapzártánkkori állapotot tükrözik, az alábbiaknak 
megfelelően változhatnak. A Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szava-
zást követő tizenkilencedik napon állapítja meg a választás országos listás ered-
ményét, mely ekkor válik jogerőssé. Az egyéni jelöltekre leadott szavazatok ered-
ménye szintén nem jogerős, a végleges eredmények május elejéig várhatóak.  
 Dr. Szelenczy Gabriella, HVI, OEVI vezetője)

Választókerületünkhöz (PEST megye 02.) 17 település és 
ezen belül 90 szavazókör tartozik, mely 90.256 választó-
polgárt jelent. A választókerületben 71.038 fő, a válasz-
tópolgárok 78,71 százaléka voksolt. Az érvényes szavazó-
lapok száma 70.211 db. A választókerületben Csenger-Za-
lán Zsolt, a Fidesz-KDNP jelöltje, 30.990 db érvényes sza-
vazattal, 44,14 százalékkal nyert. Ezúton is gratulálunk 
újraválasztásához, munkájához a továbbiakban is sok si-
kert kívánunk!

Választókerületi, budakeszi eredmények

Széchenyi-díjat�kapott�prof.�dr.�Kásler�Miklós

A szakorvosok eszközparkjá-
nak fejlesztése érdekében 
pályázatot nyújtott be az ön-
kormányzat
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...mi lesz a „szellemházzal”?
A Budakeszi központjában, a Fő utca és 
Kossuth utca sarkán lévő úgynevezett 
VAM Design épület nem önkormány-
zati ingatlan, hanem az MDC Magyar 
Design Center Kft. tulajdonában áll. 
Magántulajdon lévén az önkormány-
zatnak szűk a mozgástere, nincs joga, 
hatásköre az ingatlan hasznosítására, 
értékesítésére. A testület 2010-től több 
alkalommal is tárgyalást kezdeménye-
zett a tulajdonossal, hogy a polgármes-
teri hivatal átépítésének idejére bérbe 
vegye az épület egy szintjét. 2012-től az 
önkormányzat ismét kísérletet tett im-
már az ingatlan megvásárlására, an-
nak érdekében, hogy saját tulajdonként 
hasznosíthassa és élettel tölthesse meg 
a közel 3.000 négyzetméteres épületet. 
2013-ban az önkormányzat kormány-
zati szervekhez fordult (Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium, Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium, Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Pest Me-
gyei Kormányhivatal, Budakeszi Járási 
Hivatal, Klebelsberg Kúnó Intézmény-
fenntartó Központ) az ingatlan állami 
tulajdonba vétele érdekében. Sajnos - az 
önkormányzat minden igyekezete elle-
nére - a tárgyalások eredménytelensége 
kizárta a fenti megoldási lehetőségeket.

A tulajdonos, az MDC Magyar De-
sign Center Kft. 2017. június 12-én fel-
számolás alá került. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy a bíróság által kijelölt 
felszámoló, a Fiskális Kft. gyakorolja a 
cég esetében a tulajdonosi és irányítási 
jogokat. A felszámoló feladata, hogy a 
társaság vagyonát értékesítse és a be-
folyó bevételekből a társaság hitelező-
inek igényeit a lehetőségekhez mérten 
kielégítse. Tehát a felszámolónak min-
denképp értékesítenie kell az ingatlant. 

A felszámolási eljárások esetében egy 
ilyen nagyságú ingatlan eladása azon-
ban sajnos évekig is elhúzódhat. Ebbe 
az eljárásba az önkormányzat vevőként 
nem léphet be, ugyanis jogszabály tilt-
ja, hogy önkormányzat felszámolási el-
járás keretében tulajdonra tegyen szert.

A felszámolási folyamat eredménye-
ként előbb-utóbb új gazdára fog találni 
az épület és az új befektető remélhető-
en befejezi, és méltóképpen hasznosítja 
majd az épületet.

Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete március végi ülé-
sén elfogadta a DIGI Távközlési és Szol-
gáltató Kft-vel kötendő szerződést. A 
DIGI optikai szálas kábelhálózatán 100 
digitális és 28 HD tévécsatornát, ve-
zetékes telefon és internet-szolgáltatást 
biztosít a város egész területén, akár 
1000 Mbit/s sebességgel. A szolgáltató 
az engedélytől számítva 60 napon be-
lül ígéri a rendszer kiépítését és a szol-
gáltatás megkezdését, ami a kora nyá-
ri hónapot jelenti. A tárgyalások ered-
ményeként a DIGI vállalta egyebek 
mellett, hogy ingyenes szolgáltatást 
ad Budakeszi önkormányzati intézmé-
nyei számára, valamint korlátlanul és 
térítésmentesen biztosítja a hálózatát a 
városi térfigyelő rendszerhez, és több 
közterületen biztosít hotspot elérést. 
A szolgáltatás igénybevételének le-
hetőségeiről későbbiekben adunk tá-
jékoztatást.

Jön aIsmét családi nyári színház
2018. június 8-9-10-én Ungváry Zsolt: 
„A boldog” című színműve jelent majd 
felejthetetlen élményt azoknak, akik 
kíváncsiak, milyen erő lakik egy olyan 
emberben, aki igaz, jó és hűséges 
marad a rábízott emberekhez a legne-
hezebb helyzetben is. A makkosmáriai 
templomkertben hivatásos színészek 
játszanak együtt budakeszi barátaink-
kal; élő zene, látványszínház, lelki él -
mény vár a nézőkre. Az előadás költ -

ségeit a jegyárból fedezzük. Kérjük, 
segítsék a produkció létrejöttét ezek 
mielőbbi megvásárlásával. A jegyek 
hamarosan kaphatók lesznek a Buda-
keszi Polgármesteri Hivatalban és az 
Erkel Ferenc Művelődési Központban.

Jegyárak
2.600 Ft
Családi jegy: 6.400 Ft (két szülő, 
négy gyermek)
Helyszíni jegyvásárlás: 4.000 Ft
Támogató jegy: 1.000 Ft

Nagy Gáspár futballkupa
A hagyományos Nagy Gáspár futballkupát 
2018. május 12-én szombaton délelőtt 
rendezik a budakeszi sportpályán. Vár-
juk a szurkoló családokat egy kellemes, jó 
hangulatú együttlétre!

Megemlékezést tartottunk a budakeszi németek kitelepíté-
sének 72. évfordulója alkalmából. Illisz Balázs történelem-
tanár rendhagyó tanórájával kezdődött a program, majd 
Herein Gyuláné, Ica néni és Kerekesné Feszler Mária családi 
emlékekről meséltek. Ezután Schrotti János, Budakeszi Vá-
ros Német Önkormányzatának elnöke köszöntötte az em-
lékezőket, majd 6. d és 7. d osztályos tanulóink, valamint 
a Budakeszi Hagyományőrző Asszonykórus adtak műsort. 
Bódi Zsuzsanna igazgató megnyitotta a „Heimatstube-t”, az 
iskolánkban berendezett állandó kiállítást, melynek otthont 
idéző tárgyai a budakeszi tájház gyűjteményéből valók. Az 
előtérben a kitelepítésről tanúskodó korabeli fényképek em-
lékeztettek a nehéz örökségre. Ezúton is köszönet mondok 
mindazoknak, akik segítették munkánkat.

Bódi Zsuzsanna igazgató

Nem álom, a villanyszámlát évtizedek-
re el lehet felejteni. Hogy hogyan? Er-
ről szólt a napenergiás nap április 27-én 
a művelődési központban, ahol a szak-
mában jól ismert cégek segítettek eliga-
zodni az érdeklődőknek az egyre gya-
koribb napenergiás pályázatok műszaki 
és pénzügyi feltételeiben. A szakmai 
előadások alatt folyamatosan lehetett 

konzultálni a cégekkel, már helyben is 
lehetett műszaki és pénzügyi ajánlatot 
kérni. Ráadásul gondolták volna, hogy 
a napelemek elhelyezése csak egy napig 
tart? A résztvevő bankok és pénzintéze-
tek segítségével - vissza nem térítendő 
támogatások és kamatmentes hitelek 
révén - el lehet indulni az ilyen típusú 
pályázatokon. Tíz év után pedig bizto-

san számíthatunk a tiszta haszonra: 
„ingyen” áram, ezáltal jelentősen csök-
ken a rezsink is. Érdemes egy kis időt 
szánni ennek átgondolására, hiszen ez 
a jövő, a közös jövőnk, mely már ma el-
kezdődhet. Keresztury Miklós

Megemlékezés a németek
kitelepítésének 72. évfordulóján

A budakeszi németek kitelepítésének 72. évfordulóján a pol-
gármesteri hivatalban tartotta megemlékezését Budakeszi 
Város Német Önkormányzata. Az eseményen részt vett 
Mayer Mihály nyugalmazott pécsi megyéspüspök, Buda-

keszi város vezetése és Csenger-Zalán 
Zsolt országgyűlési képviselő is.

A megemlékezésen Kőrösiné dr. 
Merkl Hilda, Budakeszi díszpolgára 
köszöntötte az egybegyűlteket, majd 
Schrotti János, a német önkormányzat 
elnöke mondott beszédet. Elmondta: 
„Budakeszi történetének egyik leg-
fájdalmasabb eseménye az 1946. már-

cius 19-én megkezdődött kitelepítés. A 7000 német ajkú la-
kosból megközelítőleg 4500 fő kényszerült elhagyni sze-
retett települését, hazáját, Magyarországot.” Kiemelte: „ne-
künk, jó keresztényeknek a megbocsátás feladatunk, de a 
felejtés nem. Minden évben kötelességünk a megemlékezés 
és a feltörekvő ifjúságnak az emlékek továbbadása.” A bu-
dakeszi fiatalok műsorát követően a jelenlévők a városháza 
falán lévő emléktáblánál elhelyezték koszorúikat. A meg-
emlékezés a katolikus templomban gyertyafényes, német 
nyelvű szentmisével zárult.

„Heimatstube”
kiállításmegnyitó

Napenergia, a zöld jövő
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Józsa Lajos szobrászművész egy Mezei 
Máriát ábrázoló köztéri szobor elkészí-
tését ajánlotta fel Budakeszi városának, 
hogy ilyen módon is tisztelegjünk a Bu-
dakeszin élt neves színművésznő élet-
műve előtt. A Mezei Mária Kulturális 
Egyesület rangos zsűrit kért fel az egy-
előre agyagban megformált alkotás el-
bírálására. 

A bírálóbizottság elnöke Zsigmond 
Attila nívódíjas formatervező, a Buda-
pest Galéria volt igazgatója, egykori or-
szággyűlési képviselő. Tagjai: Dalotti 
Tibor, a Budakesziért emlékérmes, vá-
rosunkban már több szobrot állító Jobb 
Kor Polgári Egyesület elnöke, dr. Darkó 
Jenő, történész-muzeológus, címzetes 
múzeumigazgató, a Keszi Art Egye-
sület alelnöke, Farkas Ádám Kossuth- és 
Munkácsy-díjas szobrászművész, a Ma-
gyar Képzőművészeti Egyetem volt rek-
tora, Gajdó Tamás PhD színháztörténész, 
az Országos Színháztörténeti Intézet és 
Múzeum tudományos főmunkatársa, 
Kőrösiné dr. Merkl Hilda irodalomtör-
ténész, tanár, Budakeszi díszpolgára, 
Takaró Mihály a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztjével kitüntetett irodalom-
történész, a Magyar Református Világ-
szövetség főtitkára, a Magyar Reformá-
tus Egyház elnökségének volt tagja.

Józsa Lajos a negyvenéves, karrierjé-
nek csúcsán álló színművésznő újszerű 
ábrázolására törekedett. A bírálók elis-
meréssel méltatták a szobrászi munkát: 
Farkas Ádám szerint bravúrosan meg-
mintázott szobor, Zsigmond Attila is ki-
emelte, hogy a mintázás, az építés a leg-
nagyobb elismerést érdemli. Dr. Darkó 
Jenő a művészi szabadságot és az al-
kotás helyes súlypontozását emelte ki. 
Dalotti Tibor koreográfusként a mozdu-
lat megjelenítéséről fogalmazott elisme-
rően. Takaró Mihály véleménye szerint 
a szobor arcán szépség és fájdalom tük-
röződik, és önmagában a szép, jó, igaz 

hármas egy-
sége érvénye-
sül benne.

Gajdó Ta-
más felhívta 
rá a figyelmet, 
hogy a szob-
rász a színész-
nőt akarta megje-
leníteni, és Mezei 
Mária pályájának 
jelentős részében 
nem állt ettől a szo-
bortól távol. Takaró 
Mihály ugyanakkor 
úgy fogalmazott: 
irodalmi mun-
kásságát figyelem-
be véve „ez az áb-
rázolás Mezei Má-
ria létének része, 
de semmiképpen 
sem a lényege”. 

Mária néni – ahogy 
Kőrösiné dr. Merkl 
Hilda szólította egy-
kor – mély, bűnbánó és 
felfelé tekintő hittel élt. 
Ha üzenni szeretnénk 
az ifjúságnak, akkor az 
idősebb Mezei Mária 
üzenetéből lehet erőt 
meríteni – mondta. 

Több változtatá-
si javaslat is el-

hangzott, me-
lyek hatására   
Józsa Lajos 

„átöltöz-
tette” a 
szobrot, kezébe női táska 
helyett könyv került, mely 

irodalmi munkás-
ságára és a „zsol-
táros Mezeire” is 
utal. Így a szobor 
– megtartva az 
ünnepelt szí-
nésznő kisu-

gárzását – visszafogottabban, ugyanak-
kor a fiatalos lendületet megőrizve mél-

tóképpen ábrázolja az Érdemes és Ki-
váló Művészt. Egyesületünk minden 
pályázati lehetőséget megragad a szo-
bor felállítása költségeinek előterem-
tésére, ugyanakkor várja és köszö-

nettel fogadja a céladományokat 
alábbi bankszámlaszámán: 

HU13 10403095-
50526870-87891004

A közlemény rovatba 
írják be: „szobor”. Ez-
úton is köszönjük nagy-
lelkű támogatásukat!
 ’Sigmond Bertalan
 önkormányzati kép-
viselő, a Mezei Mária 
 Kulturális Egyesület

elnöke

A szobor első változata

A köztéri szobor legyen
tökéletes és igaz

Kérdőív zenészek részére
Budakeszi Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be Budakeszi város zenei koncepciójának kidolgozására. Ez a helyi zenei 
oktatással, a helyi formációk fellépési és próbalehetőségeivel, az ezekhez kapcsolódó támogatásokkal és intézményrendszerrel 
foglalkozik, továbbá az élő zene hazai produkcióinak városi megjelenésével. A kérdőívet a www.hirmondo.budakeszi.hu oldalon 
tölthetik ki. Ezúton is köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével segítik az önkormányzat munkáját!

Már azt hittük, megérkezik a tavasz, de még március 24-én is 
itt időzött a tél, hogy mi, a téli sportok szerelmesei fagyos na-
pon, de örömmel ünnepeljünk. A kétszáz fős ünneplő közös-
ség - az alapítók, a városvezetők, a kis versenyzők, a szülők, 
a nagyszülők és vendégek - lelkes forgataga kavargott a Vi-
adal sípályáján, ahol 38 tabló koszorújában a 30 év történetére 
emlékeztünk. Támogatóink adományai még ünnepélyesebbé 
tették a jeles napot. Szívből köszönjük a Toyota Mayer nagy-
lelkű támogatását, Hidas Csaba, Hidas Mátyás, Virágh Sza-
bolcs és Virágh Bea adományait. Nagy örömmel fogadtuk a 
Gräfl Cukrászda felajánlását és a Decathlon ajándékait. Ez-
úton is tisztelettel köszönjük az adakozó szülők segítségét 
is! Nagy örömöt szerzett, hogy meghívott vendégeinkkel, dr. 
Győri Ottilia polgármesterrel, Szemereki Zoltánnal, az ala-
pítókkal, régi tanítványainkkal együtt nosztalgiázhattunk. 
Köszönjük edzőink vidámságát, hangulatteremtő ötleteit, a 
Demo csapat bemutatóját, Skultéty edző úr feleségének SÍ-
HÓ tortacsodáját. Gratulálunk az érmeseknek és köszöntjük 
az új Viadal Kupa tulajdonosát: Molnár Ivánt.

Bízunk benne, hogy még sok Budakeszin élő gyermek 
sport- és természetszeretetét, sísport iránti rajongását ala-

pozhatja meg közösségünk a jövőben is. Köszönjük az egész 
évet a viadalos tagoknak és szüleiknek!  

A Viadal SE vezetősége

Idén tizenegyedik éve, hogy a farsangi 
időszak utolsó napján, néphagyomány 
szerint húshagyó kedden rendeztük 
meg a Székesfehérvári Egyházmegye 
kórus- és népzenei találkozóját. Az 
egyházmegye és Budakeszi iskolái-
nak kórusai, énekes- és néptánc cso-
portjai vettek részt a találkozón.  Eb-
ben az évben a Bárdos Lajos által ala-

pított, az egész Kárpát-medencében élő 
„Éneklő Ifjúság” mozgalom keretében 
hirdettük meg rendezvényünket. Há-
romtagú zsűri értékelte a produkció-
kat: Somogyváry Ákos, a Magyar Kó-
rusok és Zenekarok Szövetségének 
(KÓTA) elnökségi tagja, Tasi Valéria a 
budakeszi Czövek Erna AMI igazgató-
helyettese, karvezető és Vargyas Ildikó, 

a zeneiskola szolfézs-, zeneelmélet ta-
nára.

Köszönjük kitartó munkájukat, 
mind a tizenkét produkciót szakértő fi-
gyelemmel hallgatták végig és mond-
ták el szakmai észrevételeiket. Több 
együttes is kapott hivatalos minősí-
tést: a Zsámbéki Premontrei Kereszte-
lő Szent János Általános Iskola, Gim-
názium és Alapfokú Művészeti Iskola 
népzene és kórus kategóriában, az érdi 
Marianum Német Nemzetiségi Nyelv-
oktató Általános Iskola népzene ka-
tegóriában, a budaörsi Mindszenty Jó-
zsef Római Katolikus Óvoda és Nyelv-
oktató Német Nemzetiségi Általános 
Iskola kórus kategóriában, a budake-
szi Széchenyi István Általános Iskola 
gyermekkara kórus kategóriában, a bu-
dakeszi Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnázium gyermekkara kórus ka-
tegóriában ezüst minősítésben, vegyes 
kara arany minősítésben részesült. A 
kórustalálkozó létrejöttét a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatta.

Fodor András

Fotó: Bálint Sándor és Lázár Péter

30 éves szülinap
a Viadalban

A Viadal Sport Egyesület 30 éve dolgozik a gyermeke-
kért Budakeszin. Hitvallásuk szerint szerelmük a síelés, 
a sport és a mozgás, a természet szeretete és védelme. 
Olyan közösség az övék, ahol önmaga lehet mindenki, de 
a másikra is figyel. Boldog születésnapot és még sok ilyen 
szép napot kívánunk az egyesületnek!

Az egyesület

Kórus- és népzenei
találkozó a Prohiban

írják be: „szobor”. Ez
úton is köszönjük nagy
lelkű támogatásukat!
 ’Sigmond
 önkormányzati
viselő, a Mezei Mária 
 Kulturális

Az átdolgozott szobor
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„Több embernek olyan vállalkozás is köny-
nyű, mely a magánosnak egyszerűen le-
hetetlen marad.”  Széchenyi István

Egy település erejét az egyének hor-
dozzák, akik közösségeket alkotva töb-
bé és jobbá is teszik a nagyobb közössé-
get, így a városunkban működő nyug-
díjasklubok Budakeszi közösségét is 
gazdagítják. Tagjaik aktívan részt vesz-
nek a város életében, minden ünnepen, 
rendezvényen, találkozunk mindig mo-
solygós arcukkal és lelkesedésükkel. 

Segítenek egymásnak is az élet dol-
gaiban, ezáltal új értelmet adnak a min-
dennapoknak. Ha részesei vagyunk a 
másik legfontosabb pillanatainak, ha 
vigyázunk egymásra, ha tudunk se-
gíteni, ha jól érezzük magunkat és tu-
dunk együtt mulatni, ha van szavunk 
egymáshoz örömben és bánatban, és 
meg is osztjuk a boldogságunkat és 
bánatunkat is, akkor életünk kiemel-
kedik a hétköznapokból. Hiszen már 
nem különálló egyének, hanem egy 
közösség részei vagyunk.

Arról kérdeztük a Borostyán veze-
tőjét, Dorka Józsefnét, Jolikát és a Fe-
nyőgyöngye vezető-helyettesét Berta 
Gábornét, Katit, hogy ők, hogyan élik 
meg ezt a közösségi létet.

Mikor merül fel igény az ember-
ben, hogy megkeresse a klubot és 
tagja legyen?

Joli: Én magamról tudok beszélni, hogy 
nekem mikor jutott eszembe. Egész éle-
temben rengeteget dolgoztam, több-
nyire vezetőként, soha nem értem utol 
magamat, folyamatosan időhiányban 
voltam. Amikor nyugdíjas lettem, na-
gyon örültem, hogy mindenre lesz 
időm. Pótoltam az elmaradásaimat, az 
egész lakást kívül-belül kitakarítottam 
és ez így ment addig, amíg egyszer 
csak azon kaptam magam, hogy már 
nincs mit csinálnom, minden munka 
elfogyott. Akkor jutott eszünkbe a fér-
jemmel, hogy kell valami elfoglaltság 
és jelentkeztünk is a klubba, azóta is itt 
vagyunk és nem bántuk meg.
Kati: Jellemzően mikor egyedül van az 

ember, amikor már a párját elveszítet-
te, magányosabbnak érzi magát, akkor 
szól neki a szomszédasszony vagy egy 
ismerőse veszi rá, hogy egyszer eljöj-
jön. A legtöbb esetben már be is fizeti 
a tagdíjat és onnantól rendszeresen jár 
hozzánk. A saját esetem a ritkább, mert 
én a férjemmel kezdtem a klubba járni, 
szükségünk volt a társaságra.

Milyen az élet a klubban?
Joli: Minden csütörtökön klubnapot 
tartunk délután, de emellett rengete-
get utazunk, kirándulunk, kulturális 
programokat szervezünk, együtt va-
gyunk, közösséget alkotunk.
Kati: Így van, minden csütörtökön van 
klubnapunk, ahol általában beszélge-
tünk, megtervezzük a következő prog-
ramokat. Ezen kívül utazunk, szer-
vezünk programokat, bográcspartikat 
rendezünk, megünnepeljük a név-
napokat, illetve minden nagyobb ün-
nepet. 

Mik voltak a tavalyi év mérföldkö-
vei?

Joli: Tavaly ünnepeltük a klub 25. éves 
fennállását és megköszöntük a ta-
goknak azt a kiemelkedő társadalmi 
munkát, melyet a klubért végeztek. De 
mindezek mellett számos színházlá-
togatás volt tavaly, gyógyfürdőben is 
voltunk és minden városi ünnepségen 
részt vettünk. 2016-ban a Budapesti 
Országos Szövetség felkérte a klubot, 
hogy lépjünk be a szövetségbe. Azóta 
aktívan segítjük a szervezet munkáját.
Kati: A tavalyi évben elutaztunk az 
agárdi fürdőbe, Ópusztaszerre és Haj-
dúszoboszlóra, jártunk együtt a Fővá-
rosi Állatkertben is. Emellett az Ope-
rettszínházba és a Stefánia Palotába is 
szerveztünk programot. Rendszeresen 
részt veszünk városi ünnepségeken, 
rendezvényeken.

Mire készül a klub idén?
Joli: Nagyatádra utazunk egy há-
romnapos kulturális találkozóra, ké-
szülünk a velencei gyógyfürdőbe, va-
lamint Nyíregyházára. Minden neves 
napot megünneplünk, sőt idén egy or-
szágos prózamondó versenyre is be-
neveztek tagjaink. A kulturális prog-
ramokat nálunk Bojti Sándorné szer-
vezi, amiért nagyon hálásak vagyunk.
Kati: 2016-ban alakult meg a klub ének-
kara, és számos felkérést kapunk ren-
dezvényekre, idén találkozhatnak ve-
lünk a Családi napon is. Ellátogatunk a 
makói fürdőbe, Hajdúszoboszlóra, jú-
liusban Erdélybe, szeptemberben Gö-
döllőre, ahol megnézzük a kastélyt és a 
város látnivalóit. Ellátogatunk még az 
országházba, de nem marad ki idén a 
bográcsozás és a szalonnasütés sem. 

Borostyán Nyugdíjas klub

Borostyán�és�Fenyőgyöngye
A Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub idén ünnepli fennállásának 48., a Borostyán 
Nyugdíjas Klub pedig 26. évfordulóját. A klubok azzal a céllal jöttek létre, hogy 
összefogják településünkön a szépkorú lakosokat, számunkra programot, el-
foglaltságot biztosítsanak és a legfontosabb: közösséget hozzanak létre. 

Fenyőgyöngye Nyugdíjas klub

Czövek Erna Erdélyben született zene-
tanár sokat tett a magyar zeneoktatás 
modernizálásáért, mindezeken túl pe-
dagógiai munkássága a mai magyar 
zongoraoktatás alapjait is megterem-
tette. Czövek Erna 1961-ben költözött 
Budakeszire, és 1968-ig élt itt. Neki kö-
szönheti a város, hogy ezen időszak 
alatt megszervezte a településen az 
első Zeneoktatói Munkaközösséget a 
saját tantestületének tagjaiból. Halálá-
nak 35. évfordulója alkalmából már-
cius 22-én megkoszorúztuk síremlékét 
a budakeszi temetőben. 
Este a növendékek és a tanárok közre-
működésével emlékhangversenyt ad-
tunk a zeneiskola kamaratermében. A 
koncert kellemes hangulatban telt - a 
vendégek betekintést kaphattak a ze-
neiskola életébe is. 
 Barcsik Hédi intézményvezető

A Széchenyi Baráti Kör szervezésében 
gróf Széchenyi István halálának 158. 
évfordulójára emlékeztünk 2018. áp-
rilis 9-én a legnagyobb magyar bu-
dakeszi szobránál. A Széchenyi István 
Általános Iskola, a Czövek Erna Alap-
fokú Művészeti Iskola, a Nagy Sándor 
József Gimnázium és a Prohászka Ot-
tokár Katolikus Gimnázium diákjai 
szép és elgondolkodtató műsorukkal 
színesítették a programot.

Az ünnepi beszédet Illisz Balázs, az 
általános iskola fiatal történelemtaná-
ra tartotta, rámutatva Széchenyi ön-
mérsékletére és a haza érdekében ta-
núsított együttműködő készségére a 
Kossuth Lajossal fennálló minden né-
zetkülönbsége ellenére. Rendületlen 

hazaszeretetével, különleges képessé-
geinek a közjó szolgálatába állításával 
örök példaként áll minden korok fi-
ataljai és magyarjai előtt.

A nemzeti színű koszorúk és virá-
gok több napon át emlékeztetik majd az 
arra járókat. Ha tudnak, álljanak meg 
egy percre, gondoljanak gróf Széche-
nyi nagy alkotásaira (például Lánchíd, 
MTA, Hengermalom, Vaskapu, a Tisza 
szabályozása, balatoni gőzhajózás, Hi-
tel, Világ, Stádium) és velünk együtt ad-
janak hálát, hogy ilyen példák segítenek 
és köteleznek mindnyájunkat minden-
napi feladataink vállalására és igényes 
megvalósítására közösségeink javára.
 Kőrösiné dr. Merkl Hilda, 
 Széchenyi Baráti Kör elnöke

Rácz Mihály a Budakeszi Czövek Erna 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
trombita szakon tanuló növendéke 2018 
februárjában a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem nagytermében Oscar 
Böhme Orosz táncát adta elő. Misi re-
mek eredményeinek köszönhetően - 
melyet a zeneiskola növendékeként ért 
el - idén lehetőséget kapott a fellépésre 
a koncert szervezőitől. Kiválóan adta 
elő darabját és nem maradt el a megér-
demelt siker sem. A felkészülést Szita 
Csaba trombitaművész-pedagógus irá-
nyította. Kamarapartnere ezen az es-
tén Szakács István zongoraművész-ta-
nár volt, aki nagyban hozzájárult az est 
sikeréhez. Gratulálunk és további sok 
sikert kívánunk Misinek és az est min-
den résztvevőjének.  Szita Csaba

Megemlékeztünk�Czövek�Ernáról

Reménnyé�váljon�az�emlékezet Zeneiskolás�diák��
a�Zeneakadémián
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Iskolánkban minden márciusban megrendezzük a Nagy 
Sándor József Napokat. A tavaszi ünnepkörhöz kötődő 
program több napig tartó, színes kavalkád, előadások, ve-
télkedők, sportversenyek, melyeket az iskola tanárai és ta-
nulói közösen szerveznek. Ebben az évben a színes jelzőt 
szó szerint lehetett érteni, a diáknapok központi témáját a 
színek alkották. 

A Nagy Sándor József Napoknak vannak évekre visz-
szanyúló, tradicionális programjai, mint a Mácsár Melinda 
tanárnő által kidolgozott műveltségi vetélkedő, ahol öt fős 
csoportok mérik össze tudásukat vagy a Makkosi futás (saj-
nos ez utóbbi a mostoha időjárás miatt idén elmaradt). A hét 
folyamán az osztályok délutáni programokat szerveztek 
egymásnak, volt filmklub, teaház, játékbarlang, diafilm-ve-
títés, keresztrejtvény klub és röplabda bajnokság. Március 
9-én délelőtt rendhagyó órákon vehetett részt a diákság, me-
lyeket többek között Mészáros Ágnes festőművész, Szeder-
kényi József becsüs, Molnár Attila tűzoltó, dr. Baktay Miklós 
pszichológus és Jakab Andrea pénzügyi szakértő tartott.

A diákhét csúcspontja az osztályok közötti egész napos 
vetélkedő volt: az osztályok sorsolás útján kaptak egy színt, 

ez alapján kellett dekorációt, táncot, zenés bemutatót készí-
teni és megoldani irodalmi, művészettörténeti feladatokat 
az iskolában, a Nagy Gáspár Városi Könyvtárban és a Betű-
tészta könyvesboltban. A Nagy Sándor József Napokon két 
díjat osztottak ki: az aktivitási versenyt idén a 10. b osztály 
nyerte, ők egy szabadnapot kaptak; az osztályok közötti ver-
senyben a 12. a osztály diadalmaskodott, nyereményük egy 
finom torta volt. Gratulálunk a nyerteseknek és köszönjük a 
szervezők munkáját! Nádas Anna

A Nagy Sándor József Gimnázium idei 
Határtalanul projektje ismét remekül 
sikerült. Ennek a projektnek a keretein 
belül idén márciusban Nagyváradról 
látogattak hozzánk diákok, májusban 
pedig mi megyünk hozzájuk. A téma 
idén Arany János volt.

Pénteken, az első nap próbára tettük 
tudásukat és iskolánk hagyományos 
műveltségi vetélkedőjének kérdéseiből 
összeállított kvízjátékkal leptük meg 
a diákokat. A játékos vetélkedő után 
a Petőfi Irodalmi Múzeumban Arany 
János születésének 200. évfordulójá-

ra összeállított emlékkiállítást néztük 
meg. Interaktív, érdekes anyagon ke-
resztül ismerkedhettünk meg a köl-
tő életművével. Másnap a felvidéki 
Alsósztregovára látogattunk, ahol a 
Madách-kastélyt tekintettük meg na-
gyon izgalmas és rendhagyó tárlatve-
zetéssel. A kiállítás első része Madách 
Imréről, a művészről szólt, a második 
pedig leghíresebb művéről; Az ember 
tragédiájáról. 

Délután Hollókőre látogattunk, ahol 
szabadon barangolhattuk be a szép 
helység utcáit. Vasárnap Nagykőrösön 

izgalmas, élményszerű kiállítást néz-
tünk meg a nagy költő életéről, mű-
veiről, ezután a városban sétálgattunk, 
majd egy olyan étteremben ebédeltünk, 
ahol a költő korának legkedveltebb fo-
gásait szolgálták fel. Délután a ceglédi 
élményfürdőben pihentük ki a nap fá-
radalmait. Az együtt töltött napokban 
a legjobb az volt, hogy biztosan tud-
juk: a következő alkalommal minden 
ugyanott folytatódik majd, ahol abba-
hagytuk. Élményekkel, szép emlékek-
kel telve tervezgetjük már a májusi ta-
lálkozót. 11.b osztály tanulói

A teljesség igénye nélkül az egyesület szervezőként és kivi-
telezőként közreműködött a Kálvária teljes felújításában, az 
Emlékezés Keresztjének restaurálásában, több éves munká-
val a temető 1. parcellájának környezetrendezésében. A né-
met önkormányzattal és több civil szervezettel együttműkö-
dött az I. világháborús emlékmű felújításában és az Őseink 
emlékére elnevezésű szobor állításában. A szervezet elnöke, 
Hidas Mátyás nyitotta meg a közgyűlést, tájékoztatta a tago-
kat az egyesület 2017. évi tevékenységéről és megköszönte 
az önkormányzatnak, hogy a civil szervezetek részére kiírt 
pályázat feltételeit egyszerűsítette. A pénzügyi beszámoló 
és az ellenőrző bizottság jelentését követően ismertette az 
egyesület 2018. évi terveit. A szervezet idén rendezi az Em-
lékezés Keresztjének környezetét, felújítja a Halfer család 
kriptáját és a római-katolikus templom melletti romkert re-
noválásában is szervező munkát vállal. Csatlakozik a Bu-

dakeszi Hagyományőrző Kör kezdeményezéséhez és hozzá-
járul a Budakeszin tiszteletre méltó, elhunyt személyek sír-
jának a gondozásához. Az I. világháborús emlékműhöz né-
met nyelvű, kiegészítő táblát helyez el és együttműködik az 
önkormányzat nyári színházi előadásának létrehozásában 
és lebonyolításában.

A hozzászólások napirendi pontban többen felszólaltak. 
Ennek keretében dr. Győri Ottilia polgármester tájékoztatta a 
közgyűlést az önkormányzat 2017. évi tevékenységéről és is-
mertette a megvalósulás alatt álló és tervezett beruházásokat, 
fejlesztéseket.

Budakeszin régóta szokás májusfát ál-
lítani, melyhez a fát a legények hozták, 
a legszebb fenyőt választották hozzá. Lo-
vas kocsin szállították a városházához, 
melyet Kmahausnak hívtak a svábok. 
Ott díszítették fel színes papírcsíkokkal, 
minden ágára borosüvegeket és kolbász-
kákat aggattak. A falu közepén felállított 

májusfa egy hónapig állt. A vasárnapi 
szentmise után alatta gyűltek össze az 
emberek, a legények próbálkoztak fel-
mászni rá, akinek sikerült, levehetett 
róla valamit. Ha egy fiú megszeretett egy 
lányt, érzéseit egy éjszaka felállított má-
jusfácskával fejezte ki. A díszes kis fákat 
május utolsó napjának estéjén vágták ki. 

A tavaszt majálissal köszöntötték. 
Május elsején, a mai Szilfa-tisztáson 
gyűltek össze, asztalokat, padokat ál-
lítottak fel. A zenészek muzsikáltak, 
az emberek táncoltak, vigadtak, tréfás 
játékokat játszottak. A fiatalok vetélke-
dőkön próbálták ki magukat: gólyalába-
kon, zsákban futásban, kötélhúzásban 
mérték össze erejüket. Fánkokat, buk-
tákat és lángost (Fleike) aggattak egy 
magasra kifeszített kötélre, és ügyességi 
versenyt rendeztek. Kezeiket nem hasz-
nálhatták, szájukkal kellett levenni a fa-
latokat, a legügyesebb ugró nyert. A kis-
lányok eközben százszorszépet szedtek, 
kis levélkékkel tűzdelve koszorút fon-
tak belőle, s a fejükre tették. A majális 
napnyugtakor ért véget. 

Május a Szűzanya ünnepe. A tavasz-
köszöntő vigalom után Szűz Mária-áj-
tatosságot tartottak, minden vasárnap 
délután 3 órakor Máriát segítségül 
hívó litániát énekeltek a templomban. 
Gyöngyvirágot (Maireseln) szedtek az 
erdőben, ezzel díszítették az oltárt Má-
jus Királynőjének tiszteletére.
(Maria Bresch: Einblick in tiefverwurzelte 
Traditionen c. könyve és Szirmai Jenőné 
közlése alapján) Földházi Teréz 
 Nagy Gáspár Városi Könyvtár

A�Szépítő�Egyesület�közgyűlése

Májusi�szokások,�hagyományok

Városunk egyik legnagyobb múlttal rendelkező, Budakeszi 
kulturális, társadalmi és közéletében az egyik legaktívabb, a 
legtöbb épített értéket teremtő, illetve újjáteremtő egyesület 
április 9-én nyolcvan fővel tartotta éves közgyűlését.

Határtalanul

Diáknapok��
a�Nagysanyiban



15Múlt és jelen14

Több betegséget terjeszt, melyek kö-
zül a két legfontosabb és legveszélye-
sebb a kullancsencephalitis (kullancs 
által okozott agyvelőgyulladás) és a 
Lyme-kór. A fertőzött kullancs nyál-
mirigyéből a megbetegedést előidéző 
kórokozók csak a beszúrást követő 4-6 
óra múlva kerülnek az emberbe. 

A kullancsencephalitis vírusa a va-
don élő állatokról, kullancscsípés, a 
beszáradt kullancsok porának belé-
legzése, vagy frissen fejt forralatlan tej 
(főként kecsketej) fogyasztása révén 
kerül át. A fertőzések jelentős része 
tünetmentes, kisebb része pedig inf-
luenzára emlékeztető betegségtüne-
tekkel, lázzal, fejfájással, rossz közér-
zettel zajlik le. Egyes esetekben azon-
ban súlyos idegrendszeri tünetek is 
kialakulhatnak. A betegség zömében 
teljes gyógyulással végződik, de ma-
radandó bénulás, pszichés és mentális 
zavarok a betegek 6-20 százalékánál 
előfordulnak. 

A Lyme-kórt okozó baktérium a va-
don élő állatokból kerül a kullancsba. 
A betegség legjellegzetesebb klinikai 
tünete a vándorló bőrpír, amely általá-

ban néhány napos lappangási idő után 
a beszúrás helyén jelentkezik. A bőr-
elváltozás mindig kis kerek folt for-
májában kezdődik, majd a széli része-
ken terjedve, középen halványulva, 
gyűrűt formál. A bőrjelenséget enyhe 
helyi fájdalom, égő érzés, ritkán visz-
ketés kísérheti, de felléphet magas láz, 
fej- és izomfájdalom is. Igen ritkán, a 
kullancscsípés után 1-2 hónap múlva 
szívpanaszok, zsibbadás, végtagfáj-
dalom, perifériás ideggyulladás is je-
lentkezhet. Védőoltás nincs ellene, de 
megfelelő gyógyszeres kezeléssel jól 
gyógyítható. Mindkét megbetegedés 

gyanújakor forduljunk orvoshoz! 
A kullancsencephalitis leghatéko-

nyabb megelőzési módja a védőoltás, 
amely 3 oltásos alapimmunizálásból 
áll. wA védettség legkorábban a máso-
dik oltást követő 14 nap múlva alakul 
ki. A védettség fenntartása érdekében 
az alapimmunizálás után az első em-
lékeztető oltás beadására három év 
múlva van szükség, ezt követően 49 
éves korig ötévenként kell emlékezte-
tő oltást adni, 49 éves kor felett az em-
lékeztető oltások beadása hároméven-
ként esedékes. 

Védőnői Szolgálat

A közönséges kullancs az ember-
re esős, nyirkos, de meleg időben, 
többnyire a kerti munka során vagy 
kirándulás közben kapaszkodik fel. 

A pünkösd – a karácsony és a hús-
vét mellett – az egyházi év harmadik 
legnagyobb ünnepe, mely a húsvétot 
követő ötvenedik napra esik. Mozgó-
ünnep május 10-e és június 13-a kö-
zött. A keresztény egyházak arról em-
lékeznek meg ezen az ünnepen, hogy 
Jézus mennybemenetele után a Szent-
lélek leszállt az apostolokra. „… hir-
telen hatalmas szélrohamhoz hasonló 
zúgás támadt az égből… Majd láng-
nyelvek jelentek meg előttük, amelyek 
szétoszlottak és leszálltak mindegyi-
kükre. Mindnyájan megteltek Szent-
lélekkel, és különféle nyelveken kezd-
tek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek 
adta nekik, hogy szóljanak” (Ap. Csel. 
2. 1-4). A Jeruzsálemben lévők meg-
lepődve vették észre, hogy az apos-
tolok beszédét ki-ki a maga nyelvén 
érti. Szent Péter szavai hatására sokan 
megtértek, belőlük alakultak az első 
keresztény gyülekezetek. Pünkösd te-
hát az egyház születésnapja is.

A pünkösdhöz számos népszokás 
is kapcsolódik. A legarchaikusabb a 
pünkösdi király választása Európa-
szerte már a középkor óta elterjedt 
szokás. Hazánkban már a 16. század-
tól általánosan ismert. A pünkösdi ki-
rályt lóversennyel vagy más ügyes-

ségi próbával választották. A győztes 
egy évig minden mulatságra hivatalos 
volt, a fogyasztását a közösség állta, lo-
vát, marháját a társai őrizték, ha vala-
mi apró vétséget követett el, azért testi 
fenyítést nem kaphatott. A kislányok 
termékenységvarázslással összekötött 
pünkösdi köszöntője a Dunántúlon 
a pünkösdi királynéjárás. Többnyire 
négy lány házról házra járva vezet 
egy kisebbet, a pünkösdi királynét, 
akinek a fejét általában rózsakoszorú 
díszíti. A házak udvarán a kiskirályné 
feje fölé kendőt feszítenek, énekelnek, 
majd termékenységvarázsló mondóka 
kíséretében felemelik a királynét: „Ek-
kora legyen a maguk kenderje, mint a 
kiskirályné!” 

Az Alföldön elterjed énekes-táncos 
adománygyűjtő szokás a pünkösdölés. 
A házról házra járó csoportok énekel-
nek, táncolnak, majd átveszik az ado-
mányokat. A szereplők elnevezése és 
a játék menete alapján több változata 
is ismert volt.

A Magyar néprajz című könyv sze-
rint a pünkösd a paraszti étkezési 
rendben közönséges vasárnapként 
szerepel. Fellelhető azonban a pün-
kösdi táplálkozással kapcsolatos né-
hány adat: például a juhtartó gazdák-

nál szokásos a pünkösdi bárány evése; 
egyes helyeken édes tésztákat esznek 
(friss eperrel vagy cseresznyével ké-
szített süteményt), hogy sárga legyen 
a kender.

Pünkösdkor több búcsújáróhelyen 
búcsúnapot tartanak. Az egyik leg-
fontosabb magyar Mária-kegyhely 
Csíksomlyón található. A 15. század-
ból maradt fenn az első írásos emlék, 
amely beszámol a csíksomlyói pün-
kösdi zarándoklatról. Mára a magyar-
ság egyetemes találkozóhelyévé vált.
 Városi Könyvtár

Pünkösdöljünk!

Hozzávalók
60 dkg birkalapoc-
ka, 50 dkg burgonya, 
10 dkg gomba, 1 köze-
pes nagyságú hagyma, 
2 gerezd fokhagyma, 
1 zöldpaprika, 2 pa-
radicsom, 1 sárgarépa, 
10 dkg császárhús, 1 
evőkanál olaj, só, őrölt 
bors, pirospaprika, ka-
kukkfű, 1 babérlevél, 1 
dl száraz fehérbor.

Elkészítés
A kb. 3 x 3 cm-es darabokra vágott húst az olajon az apróra 
vágott hagymával, zöldpaprikával, paradicsommal puhára pá-
roljuk. Hozzáadjuk a csíkokra vágott császárhúst és tovább 
sütjük 10 percig. Beletesszük a szeletekre vágott gombát, a 
karikára vágott sárgarépát, a szétnyomott fokhagymát, hoz-
záadunk 1 evőkanál pirospaprikát, 1-1 késhegynyit a fűsze-
rekből, 2 kávéskanál sót. Felöntjük 1 liter vízzel és a borral. 
Belerakjuk a meghámozott, feIkockázott burgonyát és a ba-

bérlevelet. Ha kell, még fűszerezzük és készre főzzük. Olyan 
legyen, mint egy sűrű leves.

Hozzávalók
2 egész tojás, 10 dkg vaj, 2 bögre liszt, 1 bögre cukor, 1 bögre 
tej, 2 csomag sütőpor, kb. fél kg friss eper. 
Elkészítés
A vajat a két egész tojással és a cukorral kézi mixerrel ha-
bosra keverjük. A lisztet összevegyítjük a sütőporral. Az alap 
masszához fokozatosan adagolva a lisztet és a tejet össze-
keverjük a tésztát. Egy közepes tepsit kivajazunk, kilisztezünk 
és egyenletesen beleöntjük a masszát. Tetejét megszórjuk az 
egész, vagy – nagyobb szemek esetén – feldarabolt eperrel.
180 fokra előme-
legített sütőbe 
tesszük, körül-
belül 30-40 percig 
sütjük. A kihűlt, 
felkockázott süte-
mény tetejét meg-
szórjuk porcukor-
ral.

BIRKARAGU

EPRES KEVERT TÉSZTA

Vigyázat, megérkezett
a kullancsszezon!

Május 13-án, vasárnap 10-18 óra kö-
zött ismét várjuk a pingpongozni vá-
gyó amatőröket és a környékbeli te-
lepülések pingpongozóit, hogy mérjék 
össze tudásukat. Helyszín: Budakeszi, 
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázi-
um tornacsarnoka (Széchenyi u. 141.). 
Felnőtteknek 1.000-, Ft a regisztrációs 
díj, diákoknak ingyenes. Az előzete-
sen regisztrálók közül sorsolással vá-
lasztjuk ki azt az öt embert, aki 1.000-, 
Ft jutalomban részesül. Regisztrálni a 
pingpongbudakeszi@gmail.com email 
címen lehet. Budakeszi Amatőr 
 Asztalitenisz Egyesület
 Budakeszi Város Önkormányzata

Javasoljon a Budakeszi Egészségügyért díjra!
Budakeszi Város Önkormányzata a 2018. évi Semmelweis-nap alkalmából szervezett 
ünnepségen az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai vagy 
közszolgálati tevékenységet vagy a településhez köthető, az egészségügy terü-
letén végzett kimagasló munkát, példaértékű eredményeket a Budakeszi Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete alapján 
elismeri és díjazásban részesíti.
A Budakeszi Egészségügyért díjra magánszemély, szervezet, közösség tehet javas-
latot. Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés 
adományozható. 
Kérem városunk lakosságát, hogy indokolással ellátott írásos javaslataikat 2018. 
május 22-én, kedden 12.00 óráig a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatára (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) vagy e-mailen a pm.titkar@budakeszi.hu 
címre eljuttatni szíveskedjenek! 
 dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Tavaszi
pingpongverseny
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A 80 éves Dávid Lászlónét, Rózsika né-
nit február 28-án köszöntötte születés-
napján dr. Győri Ottilia polgármester 
és Somlóvári Józsefné tanácsnok. Ró-
zsika néni szerint a hosszú élet titka a 
folyamatos munka, a szép család és a 
jókedv. Isten éltesse sokáig jó erőben és 
egészségben!

Petővári Szilvia és Kalmár Gergely 
Tamás 2018. március 13-án kötöttek há-
zasságot a Budakeszi Polgármesteri Hi-
vatalban. Szeretettel gratulálunk, sok 
boldogságot kívánunk az ifjú párnak!

Tisztelettel gratulálunk a szülőknek, 
kívánjuk, hogy sok örömöt és boldog-
ságot leljenek bennük. A gyermekek-
nek jó egészséget kívánunk!

Berki Jácint Milán és 
Berki Natália Eszter 

(születtek 2018. március 5-én)
Bicskei Szebasztián Nataniel 

(született 2018. március 12-én)
Nagy Vince 

(született 2018. március 12-én)
Telegdi Léna Róza 

(született 2018. március 25-én)
Simon Péter 

(született 2018. március 26-án)

Búcsúzunk�Hargitay�Lajostól
Hargitay Lajos 1932. január 7-én 
született Kiskunhalason. Édesapja 
csendőr, édesanyja gazdálkodó 
volt. A Rákosi-időben osztályidegen 
származása miatt a kötelező isko-
lai évek elvégzése után nem tan-
ulhatott tovább. Székesfehérváron 
és Dunaújvárosban dolgozott 
teherautósofőrként. Az 1956-os for-
radalom és szabadságharcot követő 
megtorlás elől Ausztriába, Inns-
bruckba költözött. Itt érettségizett, 
majd elvégezte a Közgazdasági 
Egyetemet is. 1961-ben költözött 
Amerikába, ahol a tőzsdén, majd egy luxus-hajóstársaságnál dolgozott. 
Kaliforniában találkozott Wass Alberttel, akivel baráti kapcsolatot ápolt, 
segítő közreműködésével hozzájárult az író könyveinek kiadatásához. 

1970-ben tért vissza Ausztriába, Völsben telepedett le. A családalapítást 
követően lakáskiadással foglalkozott, majd elvégezte az egyetemen a törté-
nelem szakot, a kufsteini magyar foglyokról írta szakdolgozatát. A 2000-es 
évektől tavasztól őszig Budakeszi házában élt, télen Völsben tartózkodott. 
Hosszan tartó, súlyos betegség után 2018. február 19-én, életének 87. évében 
elhunyt. Hamvait 2018. április 1-jén Budapesten helyezték örök nyugalomra.

Fuchs�Gáborra�emlékezünk
Nagyszámú rokon, barát, ismerős bú- 
csúzott a 67 éves korában súlyos beteg-
ségben elhunyt Fuchs Gábortól már-
cius 23-án a Budakeszi temetőben. 

Gábor Pécsett született német-
magyar szülők gyermekeként. 
Őseinek sorsa a 20. századi magyar 
történelem tükörképe. Az 1980-as 
években költözött családjával Buda-
keszire. Megfogta a település han-
gulata, fekvése, igazi lokálpatrióta 
volt. Végzettsége szerint mélyépítő 
mérnök volt, vállalkozásában sok 
embernek adott hosszú éveken át 

munkát. Az 1990-es évek elején kezdődött irodalmi munkássága. Számos 
regényt, novellát és verset írt és publikált. Az utóbbi években verseihez il-
lusztrációkat is készített, melyekből tavaly önálló kiállítása nyílt Budakeszin. 
Gábor sokat tett a helyi művészközösség összekovácsolásáért. Az ezredfor-
duló táján évekig volt a Budakeszi Hírmondó kulturális rovatvezetője. A 
2000-es években feldolgozta a Fuchs család 300 éves történetét és a sváb 
ősök életét, hagyományait. Ezt az Unser Bildschirm című műsor is bemu-
tatta a Duna tévén. A budakeszi német nemzetiségi óvodának készített egy 
kétnyelvű kiadványt, híres német költők gyermekverseit fordította ma- 
gyarra. Mélyen azonosult Krisztus tanításaival, mindvégig ez határozta 
meg az élethez és az emberekhez való viszonyát. A Budakeszi Kálvária 
felújításakor sokat segített művésztársának a Keresztút mélyebb összefüg-
géseinek megértésében.  Szerénység, türelem, elfogadás és szeretet jel-
lemezte. Mindenkinek adni akart és nem várt viszonzást. Gábor kreatív, 
sokoldalú és nagy tudású ember volt. Egy tehetséges művész és igazán jó 
ember távozott közülünk, aki mindig alkotói sikerei elé helyezte a családot, 
az idős szüleinek való segíségnyújtást. Dr. Mazur Éva

Városunk�legifjabb�
polgárai

Ifjú�házasok

Születésnap

Ez a Biblia egy igazi családi mesélő-
könyv. Az osztrák gyermekkönyv-író 
12 ószövetségi és 20 újszövetségi tör-
ténetet választott a kötetbe. Mind-
egyiket irodalmi igényességgel, emel-
lett gyermekeknek is élvezhető, tisz-
ta nyelvezettel fogalmazta meg. A for-
dítás Abrudán Katalin munkája.

KISS OTTÓ 
Emese almája

TIMO PARVELA 
Miú, Vaú és a cikázó cickány

Biblia - A legszebb történetek 
gyerekeknek

Kiss Ottó új verseskötete a Csillagszedő 
Márió című verseskönyv párjának 
is tekinthető. A szellemes gyermek- 
verseknek a tavasztól télig tartó 
időszak, az idő természetes folyása ad 
keretet. Ábécé szerinti rendben köve-
tik egymást, az élet nagy kérdéseire 
keresik a választ. Felnőttként olvasva 
olyan gondolatokkal találkozhatunk, 
amelyek a gyermekeink fejében nap, 
mint nap megszületnek. Az első rá- 
csodálkozás frissessége és sajátos hu-
mora nem csak a gyermekek arcára 
csal mosolyt.

Kedvenc kutya-macska párosunk ég-
színkék házikójában immár a félel-
metes nevű Morgó Medve is otthonra 

Caroline elmeséli a neves szerző egész 
életét, és azt is, hogy egy-egy külön-
leges tájat, figurát Ronald életének 
mely eleme, szereplője ihlette. A szerző 
célja az volt az életrajz megírásával, 
hogy ebben a mesében is visszaadja 

CAROLINE McALISTER 
John Ronald sárkányai

talált. Aggodalomra azonban semmi 
ok, hiszen Miú és Vau új barátja egy 
apró, életvidám cickány, aki az élet 
minden csodáját szeretné megtapasz-
talni, és tele van kérdésekkel is. Mi van 
a világűrön túl? A fényt is beissza a föld, 
akárcsak a vizet? Mivel Morgó Medve, 
a legéletvidámabb cickány mérete 
apró, az élete is rövidebb. Kiskorától 
öregségéig tartó története szívbe mar-
koló mese gyerekeknek és felnőtteknek 
arról, hogy egy apró cickány tettei is 
lehetnek nagyok és fontosak. 

Tolkien képzeletgazdagságát, aki regé-
nyeiben, meséiben messzi tájakra repíti 
olvasóját, és olyan lényekkel engedi 
találkozni, amelyek csak a tolkieni 
világban léteznek. Pedig az író nem 
volt nagy utazó, sosem hagyta el An-
gliát, mert úgy tartotta, hogy ő maga 
is egy kislábú hobbit. Eliza Wheeler 
megigéző, csodás illusztrációi remekül 
kiegészítik a szöveget, az illusztrátor 
egyensúlyba hozza a valóságot a fan-
táziával: Lerajzolta Tolkien életének 
állomásait, és azt is, miként formálód-
tak át ezek az épületek, erdők, mezők 
középföldei helyszínekké, sárkányok-
ká, varázslókká, óriásokká.
 Földházi Teréz 
 Nagy Gáspár Városi Könyvtár

Megújul a tájház
Budakeszi Város Önkormányzata - 
a tájház és a német önkormányzat 
együttműködésével - 2017-ben 2 mil-
lió Ft-ot nyert az épület felújítására. A 
szükséges munkálatok ennél sokkal töb- 
be kerülnek. Tisztelettel kérünk minden- 
kit, aki megteheti, lehetősége szerint tá-
mogassa ennek a népszerű, sokak által 
szeretett közösségi térnek a megúju-
lását! Adományaikat az alábbi bank-
számlára kérjük: Budakeszi Helytörté-
neti Egyesület, K&H Bank, számlaszám:

10403095-50526866-69831001
A pályázati dokumentáció megtekint- 
hető: www.heimatmuseum-wudigess.
hu. További információk: Nádas Anna 
gyűjteményvezető, +36/20/519-57-55

       Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház

Gyermeknapi�
könyvajánló
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Legyen�biztonságban�hétvégi�
háza,�nyaralója!

A hétvégi házban ne tároljon a szüksé-
gesnél nagyobb értékeket, gondoskod-
jon azok védelméről. A bejárati ajtóra 
is érdemes korszerű zárat felszereltet-
ni. Az ajtó anyaga legyen masszív fém 

vagy tömör fa. Fontos, hogy a hátsó aj-
tók és garázsajtók is kellő védelemmel 
rendelkezzenek. Az ablakokat is el kell 
látni többféle biztonsági eszközzel. 

Az anyagi lehetőségekhez és véden-
dő értékekhez mérten érdemes elektro-
nikai védelmi rendszert kiépíteni. Nem 
a biztonságon kell spórolni, hiszen a 
tapasztalatok szerint egy esetleges be-
törés okozta kár gyakran többszöröse 
lehet a megfelelő védelmi rendszer be-
szerzési és felszerelési költségének. 
Ezek a technológiák - hang- és fény-
jelző készülék, távriasztás - úgy nyúj-
tanak védelmet, hogy jelzik a külvilág 
számára, ha illetéktelenek próbálnak 
behatolni.

Javasolt rendszeresen látogatni a 
hétvégi házat, nyaralót, illetve meg-

kérni a környékben élőket, hogy for-
dítsanak figyelmet az üresen álló há-
zakra. Ha gyanús személyek vagy gép-
kocsik mozgását észlelik, azt nyomban 
jelezzék a rendőrség felé.

Az értékes ingóságokról - műszaki 
cikkek, szerszámok, gépek, kerti gé-
pek, kerékpárok - lehetőség szerint le-
gyen fénykép és részletes leírás, hogy 
azok a lopást követően használható 
információval tudjanak szolgálni. Ha 
azonosíthatóvá válik az értéktárgy, na-
gyobb az esély arra, hogy azt vissza-
kapja, és ezzel növelje az elkövető fel-
derítésének valószínűségét is.

Tartson rendet közvetlen környe-
zetében és a kertben is. A széthagyott 
kerti szerszámok, gépek, illetve gye-
rekjátékok, valamint a könnyebben el-
mozdítható kerti bútorok könnyedén 
eltulajdoníthatók. A kerti szerszámok 
nemcsak vonzzák a tolvajokat, hanem 
a behatolásnál is felhasználhatók. A 
sűrű növényzet kiváló rejtekhelyül 

szolgálhat a betörők számára. Amíg a 
kertben dolgozik, háza ajtaját minden 
esetben zárja be, ne adjon alkalmat a 
besurranó tolvajnak, hogy akadály nél-
kül bejusson és eltulajdonítsa értékeit.
� Pest�Megyei�Rendőr-főkapitányság
� Bűnmegelőzési�Osztály

Megérkezett a tavasz. A jó idő közeledtével lassan benépesülnek a hétvégi 
házak, nyaralók. A télire biztonságba helyezett vagy hazavitt értékek - szer-
számok, gépek, csónakok – ismét előkerülnek. A nyaraló, hétvégi ház fel-
törése vagy az udvaron hagyott értékek eltulajdonítása is jelentős anyagi ká-
rokat okozhat, ezért kérjük, fogadja meg tanácsainkat.

Amellett, hogy a bűnözők hatal-
mas anyagi veszteséget tudnak 
okozni, félelmetes szituáció, ami-
kor egy idegen az ember saját 
házában jár. Ilyenkor sosem lehet 
biztosan tudni, hogy az illető mire 
képes, mennyire felkészült, meg-
zavarás esetén támadni fog-e, 
vagy egyszerűen elfut.
Ha érkezéskor betörés nyomait 
észleli, ne menjen be a házba! 
Egyfelől a betörő még a házban 
tartózkodhat, és nem kizárt, hogy 
menekülése és a megszerzett ér-
tékek megtartása érdekében fi-
zikai erőszakot alkalmaz. 
Továbbá azért nem célszerű be-
menni a házba, mert a betörő ál-
tal hátrahagyott nyomok elvesz-
nének, megváltoznának, így a 
rendőrség szakembereinek mun-
káját nehezítené. Betörés ész-
lelése esetén a legrövidebb időn 
belül értesíteni kell a rendőrséget 
a 112-es, ingyenesen hívható se-
gélyhívó számon. 
Nem ajánlatos az elkövető visz-
szatartása, mert az erőviszonyok 
nehezen mérhetők fel és a va-
gyon elleni bűncselekmény a sér-
tett ellenállása esetén könnyen a 
testi épséget veszélyeztető cse-
lekménnyé válhat. Azonnal ér-
tesíteni kell a rendőrséget, meg-
figyelni az elkövető személyét, il-
letve távozásának útvonalát, az 
általa használt járművet. A leg-
fontosabb: semmilyen vagyon-
tárgy nem ér fel a testi épség, az 
emberélet értékével!

Mit tegyen, ha betörést észlel 
vagy betörő van a házban, 
lakásban?

Képviselő-testületi�határozatok

Fejlesztik a temetőt

A képviselő-testület felkérte a polgár-
mestert, hogy a következő fejlesztések 
megvalósítása érdekében kérjen be 
ajánlatokat a tervezésre, kivitelezésre:
l a temető SPAR parkoló felőli bejára-
tának áthelyezése a szükséges kerítés- 
és burkolatépítési feladatokkal együtt;
l a ravatalozó előtetőjének megvalósí-
tása a korábbi vázlatterv alapján;
l korlát építése a BVV Kft. korábbi ja-
vaslata alapján;
l a Temető utcai új kiskapu létesítése 
az új buszmegálló közelében;
l urnafal építése az új templommal 
közös kerítés vonalában;
l a temető fő útjának aszfaltozása, csa-
padékvíz-elvezetéssel a ravatalozó utá-
ni burkolatlan szakaszon.
Továbbá felkérte a polgármestert, hogy 
a következő rendes képviselő-testületi 
ülésen nyújtson tájékoztatást a beérke-
zett ajánlatokról.
 66/2018. (II. 22.) Kt. határozat

Folytatódik a Mezei Mária emlékház 
felújítása
Jóváhagyták a Mezei Mária emlékház 
tető- és héjazatcseréjére 3.992.900 Ft 
+ ÁFA vállalási összegű vállalkozási 
szerződés megkötését és felhatalmaz-
ták a BVV Kft. ügyvezetőjét a szerző-
dés aláírására.
 77/2018. (II. 22.) Kt. határozat

Alapellátás és szakellátás  
az orvosi rendelőben
A felújított orvosi rendelőben két fogor-
vosi rendelőt biztosít az önkormányzat 
a fogorvosok részére, és az orvosi ügye-
letet is itt kívánja elhelyezni. Felkérték 
a polgármesteri hivatalt, hogy foly-
tasson egyeztetést a feladat-ellátási és 
használatba adási szerződések megkö-
tése érdekében. A harmadik fogorvosi 
rendelő a Fő utca 98-ban marad. A tes-
tület támogatta szakorvosok elhelyezé-
sét a felújított orvosi rendelőben és fel-
kérte a polgármestert, hogy folytasson 
tárgyalásokat az Országos Orvosi Re-

habilitációs Intézettel az együttműkö-
dési megállapodás megkötéséről.
 84/2018. (III. 29.) és 85/2018. (III. 29.)  
 Kt. határozat

Intézményi létszám növelése  
az általános iskolában
Elfogadták, hogy a Széchenyi István 
Általános Iskola szakmai alapdoku-
mentumában az intézmény maximális 
létszáma 875 főről 937 főre módosuljon. 
Felkérték az Érdi Tankerületi Közpon-
tot, hogy tájékoztassa az önkormány-
zatot, valamint az általános iskolát, 
hogy milyen tárgyi és személyi fejlesz-
tésekkel kívánja megteremteni a na-
gyobb létszám ellátásának feltételeit.
 82/2018. (III. 29.) Kt. határozat

A tájház részleges felújítása

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
ajánlatot kér be a Budakeszi Helytör-
téneti Gyűjtemény és Tájház részleges 
felújítására. Felkérte a polgármestert, 
hogy a felújításra vonatkozó felhívást 
az alábbi ajánlattevők részére küldje 
meg:
l EPKA Bt. (2092 Budakeszi, Nagysán-
dor József u. 55.)
l Fü-So Bt. (2040 Budaörs, Muskotály 
u. 76/b.)
l MCM-96 Kft. (2092 Budakeszi, Fő u. 
194.)
l Valemix Kft. (1015 Budapest, Ostrom 
u. 27. 1.em. 1.)
Felhatalmazta a polgármestert, hogy 
a legkedvezőbb árajánlatot adóval a 
szerződést ügyvédi ellenjegyzés mel-
lett írja alá.
 83/2018. (III. 29.) Kt. határozat

Pályázat az Egészséges Budapest 
Programra  

Pályázatot nyújtott be az önkormányzat 
az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
„Egészséges Budapest Program” ke-
retében orvosi eszközfejlesztésre, kézi 
műszerek beszerzésére, illetve informa-
tikai fejlesztésre. Felkérték a polgármes-

tert, hogy a pályázati dokumentációt 
2018. április 27-ig nyújtsa be az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ részére 
úgy, hogy az indikatív ajánlatok alapján 
a támogatást a preferencia lista alapján 
a legoptimálisabban használja fel.
 86/2018. (III. 29.) Kt. határozat

Elfogadták a közbeszerzési tervet

Elfogadta a testület a 2018. évre vonat-
kozó közbeszerzési tervet és felkérte 
a polgármestert, hogy gondoskodjon 
a terv megjelentetéséről a városháza 
honlapján. 
 96/2018. (III. 29.) Kt. határozat

Újabb „Belterületi utak” pályázat

Pályázatot nyújt be az önkormányzat 
a Nemzetgazdasági Minisztérium ál-
tal kiírt az „Önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak szilárd burkolattal tör-
ténő kiépítésének, felújításának és kor-
szerűsítésének támogatása gazdaság-
fejlesztési céllal Pest megye területén” 
pályázati kiírásra. 
l a támogatás megpályázható  mérté-
ke bruttó 50 millió forint,
l önerő: bruttó 2,7 millió forint.
Felkérte a polgármestert, hogy a pályá-
zati dokumentációt határidőben nyújt-
sa be a Nemzetgazdasági Minisztérium 
részére úgy, hogy a tervezői ajánlatok 
alapján a keretösszeget a preferencia-
lista alapján a legoptimálisabban hasz-
nálja fel. (A pályázat tartalma részlete-
sen olvasható a lapunk 3. oldalán.)
Felkérte a polgármestert, hogy a ter-
vezéssel kapcsolatos ajánlattételi fel-
hívást az alábbi ajánlattevők részére 
küldje meg:
l Ép-Totál Kft. (1172 Budapest, Laskó 
u. 10.)
l Út Doktor Kft. (2330 Dunaharaszti, 
Kossuth L. u. 51/A.)
l BoBak-Terv Betéti Társaság (2315 
Szigethalom, Déryné u. 22.)
Felhatalmazta a polgármestert, hogy 
a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel 
a tervezési szerződést ügyvédi ellen-
jegyzés mellett aláírja. A tervezési fel-
adatokra mindösszesen bruttó 2,6 mil-
lió forint önerőt biztosított.
 98/2018. (III. 29.) és 99/2018. (III. 29.) 
 Kt. határozat

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

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. február 
22-én és március 29-én tartott ülésein az alábbi, a lakosságot érintő dön-
téseket hozta:
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HÍRmondó

PÁLYÁZAT

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti 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 
ellenőrzése, behajtási engedélyek ellenőrzése.
Pályázati feltételek:
  magyar állampolgárság,
  cselekvőképesség,
  büntetlen előélet,
  középiskola/gimnázium,
  B kategóriás jogosítvány,
  vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  szakképesítés megszerzésére irányuló hajlandóság,
  fizikai, pszichológiai alkalmasság.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uzsoki Gábor in-
tézményvezető nyújt, a 0623/535710/0/107-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Salamon Eme-
se részére a humanpolitika@budakeszi.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 11.
A pályázati kiírás teljes terjedelmében a www.hirmondo.budakeszi.hu ol-
dalon olvasható.

A Budakörnyéki Közterület-felügyelet pályázatot hirdet

közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.

PÁLYÁZAT

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A jegyzőhöz te-
lepített birtokvédelmi, állatvédelmi és fásszárú növények fenntartásával 
kapcsolatos feladatok, kapcsolódó önkormányzati hatósági feladatok el-
végzése.
Pályázati feltételek:
  magyar állampolgárság,
  cselekvőképesség,
  büntetlen előélet,
  főiskola vagy egyetem, felsőoktatásban szerzett köz-
szolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudomá-
nyi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; 
vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, 
közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügy-
intézői vizsga,
  vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Közigazgatási alapvizsga, szak-
vizsga
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Makai Katalin 
aljegyző nyújt, a 0623/535710/0/113 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Salamon Eme-
se részére a humanpolitika@budakeszi.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 22.
A pályázati kiírás teljes terjedelmében a www.hirmondo.budakeszi.hu ol-
dalon olvasható.

A Budakeszi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet 

általános igazgatási
ügyintéző

munkakör betöltésére.

PÁLYÁZAT

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott idő-
re, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Konth Miklós utca 2.
Pályázati feltételek:
  főiskola, 1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy 2. a) 
bölcsődei szakgondozó (OKJ), b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), 
c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), d) csecsemő- és gyer-
meknevelő- gondozó (OKJ), e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ), f) cse-
csemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), g) csecsemő- és gyer-
mekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, 
védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus 
szakképzettségű személy,
  vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg köz-
alkalmazotti jogviszonyba, kisgyermeknevelő munkakörbe kinevezhető,
  A magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele 
legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést 
igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve 
a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás a pályázatok el-
bírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Csutoráné dr. 
Győri Ottilia polgármester nyújt, a 0623/535710/0/111 -os telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 28.
A pályázati kiírás teljes terjedelmében a www.hirmondo.budakeszi.hu ol-
dalon olvasható.

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 

a Mosolyvár Bölcsőde 
intézményvezető 

(magasabb vezető) beosztás ellátására.

Avar és kerti hulladék égetése
Az avar és kerti hulladék égetése minden évben 
tavasszal: MÁRCIUS 1.-MÁJUS 31. között,
ősszel:  SZEPTEMBER 1.-NOVEMBER 30. között
megengedett, kizárólag pénteken 8-21 óra, szombaton 
8-12 óra között – az ünnepnapok kivételével. 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Depónia Nonprofit Kft. 
az éves hulladéknaptárban meghirdetett napokon, ebben az 
évben tizenkét alkalommal biztosítja a kerti zöldhulladék el-
szállítását. 

Ezt a gyűjtési napon kell kihelyezni a lakóknak az ingatlanuk 
elé, áttetsző zsákban, vagy kötegelve. 
A kft. az idei évben házhoz menő rendszerben az alábbi, 
hétfői  napokon szállítja el a zöldhulladékot: 

május 14., 28.
június 11.
július 9.

Kérjük a lakosságot, hogy éljenek a zöldhulladék elszállítta-
tásának lehetőségével, hogy csökkentsük az égetések számát 
és védjük a környezetünket.

augusztus 6.
szeptember 3., 17.
október 15., 29.

november 12., 26.

Vásárolnék… SIMSON S 50 51 típusú mo-
torkerékpárokat, Mz Es, Ets 250, Mz Ts, 
250, 250/1 és ETZ 250- 251 típusú mo-
torkerékpárokat, Pannónia motorkerék-
párokat, P 10, T5, P20-21 típusokat, Jawa 
250 cm3- és 350 cm3 típusokat, ezekhez 
alkatrészeket. Tel.: 06/30/950-93-83 vagy 
18 óra után 06/28/437-345 vagy hagyjon 
üzenetet telefonszámmal és visszahívom. 
E-mail: rokakrisz@invitel.hu
Objektumüzemeltetéssel foglalkozó cég 
keres takarítónőket, segédmunkásokat, 
gépészeket, villanyszerelőket budapesti 
(Gellért-hegy) és Budakeszi telephelyre. 
Jelentkezés: Tel: +36/20/226-57-38 vagy 
+36/20/226-08-23
Raktáros munkatársat keresünk Buda-
keszin villanyszerelési áruházba. Heti 
40 óra, kéthetente szombati beosztással. 
Érdeklődni 06/23/457-259 telefonszá-
mon. Bérezés megegyezés szerint.
GÁBOR ESZMERALDA becsüs, műgyűjtőnő 
- múzeumok számára is – a legmagas-
abb áron, készpénzért vásárol antik és 
modern festményeket, bútorokat, ezüst-

tárgyakat, evőeszközöket, órákat, fazon 
aranyakat, szobrokat, borostyánokat, 
porcelánokat, egyebeket. Kiszállás díjta-
lan: 06/1/789-16-93, 06/30/382-70-20
Szociális gondozó-ápoló munkakörbe 
azonnali belépéssel, munkatársakat 
keres a Budakeszi Márta Mária Idősek 
Otthona. Jelentkezni személyesen Buda-
keszi Rákóczi u. 2., telefonon 06/23/451-
570-es számon lehet.
Ausztriában, olasz határnál (Tarvisio) 
két szoba - étkezőkonyhás, panorámás, 
felújított társasházi öröklakás eladó (es-
etleg kiadó). magyarba - kölcsönös meg-
felelés esetén - cserélhető. A lakáshoz 
udvari gépkocsibeálló és tároló tartozik. 
Ára: 27 M Ft.Tel.: 06/70/210-05-53; 
Email: b06702100553@gmail.com
Alkalmi munkalehetőség! Érdeklődni: 
06/70/294-85-23
Temetőgondnokot keres a Gyertyaláng 
Kft. a Budakeszi temetőbe. Feladat: 
zöldfelület karbantartása, a temető tisz-
tántartása. Jelentkezni a +36/30/510-05-
90-es telefonszámon lehet.

APRÓ HIRDETÉS

FOTÓPÁLYÁZAT Budakeszi Város Önkormányzata 2018 januárjá-
ban fotópályázatot hirdetett Budakeszi valamennyi lakosa számára 
„Négy évszak Budakeszin” címmel. A pályázat első - tél-tavasz - for-
dulójának beküldési határideje: 2018. május 14. 16:00 óra. A részletesA részletes 
pályázati kiírás a www.hirmondo.budakeszi.hu oldalon olvasható.
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Generációk Háza májusi programok  Pünkösd hava –Tavaszutó –Ígéret hava

4. péntek 
10.00 Anyák napja „Anya csak egy 
van”

7. hétfő 
  8.30 Jóga 
10.00 Jeles Napok kalendárium kvíz
11.00 Híres festők: Madarász Viktor, 
Ili meséi 
13.30 Varróklub Szilvivel: textil vi-
rágok készítése 

8. kedd 
10.00 Játékos délelőtt 
15.00 Kreatív alkotó kör Szakácsi 
Éva vezetésével 

9. szerda 
10.00 Torna 
15.00 Filmklub: Három óriásplakát 
Ebbing határában (amerikai-angol 
dráma) 

10. csütörtök 
  8.30 Jóga Hadizsával 
(500 Ft/alkalom) 

10.30 Kerámia foglalkozás Arany 
Betty keramikus vezetésével
(1000 Ft/alkalom) 
11.00 Lendületes zenés torna Biczók 
Zsófival 
13.00 Túrázzunk könnyedén 
16.00 Olajfestés Szakácsi Éva ve-
zetésével (2000 Ft/alkalom) 

11. péntek 
10.00 Torna 

14. hétfő  
  8.30 Jóga 
13.30 „Lánglovagok”: Látogatás a 
Budakeszi úti tűzoltóságon 

15. kedd 
10.00 Nevető délelőtt  
13.30 Kerti piknik: szalonna, grill 
zöldségek sütése (csak jó idő ese-
tén, aki tud, hozzon nyársat) 

16. szerda 
10.00 Torna 
15.00 Filmklub: Hegyek között (ame-
rikai akciófilm)

17. csütörtök 
  8.30 Jóga Hadizsával 
(500 Ft/alkalom)

10.30 Kerámia Arany Bettyvel 
(1000 Ft/alkalom) 
13.00 Kapaszkodó Klub 
16.00 Olajfestés Szakácsi Éva ve-
zetésével (2000Ft/alkalom)

18. péntek 
10.00 Madarak, Fák Világnapja: Ker-
tészkedés, kerti munka 

22. kedd 
10.00 Pókerarcok
15.00 Kreatív alkotó kör Szakácsi 
Éva vezetésével 

23. szerda 
10.00 Torna 
13.30 Irodalmi Klub: Radnóti Miklós 
15.00 Filmklub: A misszió (angol film-
dráma) 

24. csütörtök 
11.00 Lendületes zenés torna Biczók 
Zsófival 
13.00 Túrázzunk könnyedén  
16.00 Olajfestés Szakácsi Éva ve-
zetésével (2000 Ft/alkalom) 

25. péntek 
10.00 Furosiki: japán kendőtáska ké-
szítés Arany Bettyvel 

28. hétfő 
  8.30 Jóga 
10.00 Jeles Napok kalendárium kvíz 
11.00 Híres festők: Thán Károly, Ili 
meséi 
13.30 Nemzetek Napja: Spanyolország, 
érdekességek, kultúra, gasztronómia 

29. kedd 
10.00 Nyílt nap - kerámia készítés 
Arany Betty Kerámia műhelyében 
(Telki) 
15.00 Művészetterápia Havasi 
Viktória vezetésével, a téma a 
szabadidő 

30. szerda 
10.00 Torna
15.00 Filmklub: Elszabott frigy (spa- 
nyol-olasz vígjáték) 

31. csütörtök
  8.30 Jóga Hadizsával 
(500 Ft/alkalom) 
13.00 Kapaszkodó Klub 
16.00 Olajfestés Szakácsi Éva veze-
tésével (2000 Ft/alkalom)
A változás jogát fenntartjuk! 
Budakeszi Erdő u. 83.
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