HÍRmondó
Budakeszi

www.hirmondo.budakeszi.hu

Fotó: Fischer Anna

XXVI. évfolyam 2018. június

2

3

Hírek

Generációk Háza júniusi programok

4. hétfő
8.30 Jóga
9.00 Kóborló Kultúra: Az Etyeki Korda Stúdió megtekintése
(előzetes regisztráció szükséges;
nyugdíjas jegy: 2.500 Ft, felnőtt
jegy: 3.100 Ft)
5. kedd
10.00 Nevető Délelőtt: Vicces jeleneteket nézünk
15.00 Kreatív alkotó kör
Szakácsi Éva vezetésével
6. szerda
10.00 Torna
13.30 Házi praktikák nem csak
nőknek: cukkini, nyári gyümölcsök, sztívia
15.00 Filmklub: A nagy szépség
7. csütörtök
10.00 Receptcsere
13.00 Túrázzunk könnyedén:
szabadtéri kirándulás

15.30 Olajfestés Szakácsi Éva
vezetésével (2000 Ft/alkalom)
8. péntek
10.00 Az óceánok világnapja
11. hétfő
8.30 Jóga
10.00 Jeles Napok kalendárium
kvíz
11.00 Híres festők: Tintoretto, Ili
meséi
13.30 Varróklub Szilvivel: kánikularuhák készítése
12. kedd
10.00 Társasozzunk: játékos
délelőtt
13. szerda
10.00 Torna
15.00 Filmklub
Én és Én meg az Irén (amerikai
vígjáték)
14. csütörtök
10.00 Így neveld a növényeid terítéken a pozsgások
13.00 Kapaszkodó klub
15.30 Olajfestés Szakácsi Éva
vezetésével (2000 Ft/alkalom)

Tegyen javaslatot
a Budakeszi Építészeti Értékeiért-díjra!
A képviselő-testület célja, hogy a település értékes, építészeti hagyományait megőrző, értéknövelő felújításokat, továbbá
a településképhez jól alkalmazkodó, korszerű, színvonalas, új
épületek megvalósítását példaként állíthassa, ezzel az alkotó
tervezők, kivitelezők, és nem utolsó sorban az építtetők személyét és művét is elismerésben részesíthesse.
A díj három kategóriában adományozható:
I. kategória: felújított, helyileg védett vagy értéknövelő módon felújított, korszerűsített, helyileg nem védett lakóépület
II. kategória: új lakóépület
III. kategória: új közintézmény vagy kereskedelmi,
vagy szolgáltató épület
Díjazásra minden magyar állampolgár és szervezet javaslatot
tehet.
Kérem városunk lakosságát, hogy írásos javaslataikat 2018.
július 2-án hétfőn 16 óráig a Budakeszi Polgármesteri Hivatalba (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) vagy elektronikusan a
foepitesz@budakeszi.hu címre eljuttatni szíveskedjenek.
A díjak átadására 2018. augusztus 20-án, államalapító Szent
István király ünnepén kerül sor.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia

polgármester

Szent Iván hava –Nyárelő hava –Napisten hava

15. péntek
10.00 Megszólal a hangos
könyv
18. hétfő
8.30 Jóga
13.30 Nemzetek Napja: Mexikó,
érdekességek, kultúra, gasztronómia
19. kedd
10.00 Furfangos rejtvények
15.00 Kreatív alkotó kör Szakácsi Éva vezetésével
20. szerda
10.00 Torna
15.00 Filmklub: Julieta (spa
nyol filmdráma)
21. csütörtök
10.00 Fűszerolaj és fűszerecet
készítés (ecetet és olajat hozzon
magával.
13.00 Kapaszkodó klub
15.30 Olajfestés Szakácsi Éva
vezetésével (2000 Ft/alkalom)
22. péntek
10.00 Kedvenc meséinkből olvasunk

25. hétfő
8.30 jóga
10.00 Jeles Napok kalendárium
kvíz
11.00 Híres festők: Murillo,
Ili meséi
26. kedd
10.00 Pókerarcok: kártyajáték
kezdőknek és haladóknak
27. szerda
10.00 Torna
13.30 Irodalmi Klub:
Weöres Sándor
15.00 Filmklub: Pokolba a szerelemmel (amerikai vígjáték)
28. csütörtök
13.00 Kapaszkodó klub
15.30 Olajfestés Szakácsi Éva
vezetésével (2000 Ft/alkalom)
29. péntek
10.00 Nemzetközi Duna Nap
A változás jogát fenntartjuk! További információ: 06/23/451-279; ino.
budakeszi@gmail.com; 2092 Budakeszi, Erdő utca 83.; facebook: Generációk Háza Budakeszi

Fókuszban az egészség
„Az egészség nem minden, de az egészség nélkül, minden semmi.”


(Schopenhauer)

Egészségünket csak akkor kezdjük igazán értékelni, amikor elveszítjük, pedig - bár általában természetes - mégsem magától értetődő állapot.
Az egészségtudatos életmódnak része a
helyes táplálkozás, a testmozgás, káros szenvedélyek kerülése, a betegségek megelőzése,
a prevenció, a lelki egészség és a harmonikus működés, az egyensúly fenntartása. Az
egészségünkkel való törődés hosszú távú befektetés. Minden, amit az egészségünk érdekében teszünk, azt szervezetünk többszörösen meghálálja, viszont minden, amit a testünk ellen teszünk (legyen ez a dohányzás,
az egyoldalú étrend, mozgáshiány), vis�szaüt. Minden életkorban és életszakaszban
törődnünk kell a testi-lelki egészségünkkel.
Az egészségtudatos életmód éppen ezért az
egyik legfontosabb - ám sajnos nálunk, magyaroknál - elhanyagoltabb terület.
Önkormányzatunk is a preventív gondolkodásmódot tartja kiemelten fontosnak,
így különböző sportprogramok (pl. Kihívás
napja, BBU Ultramaraton) szervezésével is
felhívjuk a figyelmet a mozgás, a megelőzés
fontosságára.
A betegség kialakulásával lényeges szempont az is, hogy lehetőségeinkhez mérten mindent megtegyünk a gyógyítás infrastrukturális környezetének fejlesztéséért
is. Ennek érdekében újítottuk meg városunk
orvosi rendelőjét, mely új és korszerű feltételeket biztosít a háziorvosoknak, fogorvosoknak, gyermekorvosnak, a védőnői
szolgálatnak, az orvosi ügyeletnek és a vérvételnek is. Az egészségügyi szolgáltatások
bővülésével helyben is elérhetőek lesznek
a leggyakrabban szükséges járóbeteg szakorvosi ellátások. Bízunk benne, hogy a kor-

szerű rendelő, valamint az új szakrendelések
hozzájárulnak majd a lakosok egészségének
megőrzéséhez.
Budakeszi gyönyörű természeti környezetben helyezkedik el, mely vonzerőt jelentett
több szanatórium, kórház alapításához is. A
város határában helyezkedik el a Magyar
Honvédség Egészségügyi Központjának
egyik részlege (a volt Budai MÁV Kórház),
az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (OKPI) – melyet Korányi Frigyes kezdeményezésére 1900-ban kezdtek építeni -,
valamint az Országos Orvosi Rehabilitációs
Intézet (OORI) - melynek jogelődje a tüdőbeteg katonák otthona, a „K.u.K. Erzhr. Josef
Heilstaette für Lungenkranken Soldaten Budakeszi”-, idén ünnepelte alapításának 100.
évfordulóját.
Budakeszi Város Önkormányzata a településen alapellátást végző orvosokkal való
együttműködés mellett a kórházakkal is szoros kapcsolatot szeretne kialakítani, melynek
eredményeként az ott felhalmozott szakmai
tudás bevonásával a budakeszi lakosok javát
is szolgálja.
Az önkormányzat együttműködik az
OORI-val a helyi járóbeteg szakellátások elindításában, az OKPI-val pedig a
Budakörnyéki Egészség Program megvalósításában. A cselekvési terv célja az egyén,
a család és a tágabb közösség egészséges életmódjának elősegítése minden korosztály számára, mely keretében kiemelt hangsúlyt kap
a rendszeres testmozgás, a dohányzás vis�szaszorítása, az egészséges táplálkozás és a
lelki egészség is.
A program nyitó rendezvényét, a „Három
generációval az egészségért” című családi
egészségnapot május 30-án, a Kihívás napján tartottuk, melyhez minden évben csatlakozik önkormányzatunk. Számos sportprogrammal vártuk idén is a családokat,
gyerekeket, fiatalokat, felnőtteket és szép-

Tegyen javaslatot a Virágos Budakesziért-díjra!
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a
város lakóit, hogy
l saját, közvetlen környezetük tisztán és rendben tartásával, rendezésével,
l az épülethomlokzat felújításával,
l utcai, kerti virágok, dísznövények és virágos cserjék ültetésével,
l utcai ablakokba, balkonokra cserepes virágok elhelyezésével járuljanak hozzá lakókörnyezetük csinosításához. Ez évben augusztus 18-án, szombaton a XXIV. Családi Nap Fesztivál keretében – a
főzőverseny eredményhirdetése előtt – kívánjuk átadni a maxi-

Polgármesteri köszöntő

korúakat egyaránt. A nyitórendezvényre
Ledia Lazeri az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) magyarországi irodájának vezetője
is ellátogatott. Az eseményen az érdeklődők
ingyenes szűrővizsgálatokon is részt vehettek, továbbá a program kapcsolódott a Dohányzásmentes Világnaphoz is, melyet május 31-én tartanak. A rendezvényen tájékoztatókkal is felhívtuk a figyelmet a dohányzással kapcsolatos egészségi és egyéb
kockázatokra.
A Budakörnyéki Egészség Program megvalósításába bekapcsolódott a tizenkét települést összegfogó Budakörnyéki Önkormányzati Társulás is.
Az OKPI-val kibontakozó kölcsönös
együttműködés hosszú távon olyan szemléletváltást, újfajta gondolkodásmódot eredményezhet, mely révén Budakeszi és a környező
települések lakossága a mindennapokban is
nagyobb figyelmet fordít majd az egészséges
életmódra, mozgásra, a táplálkozásra, a testi-lelki feltöltődésre.

mum tíz legszebbnek ítélt porta tulajdonosának a Virágos Budakesziért 2018 feliratú, stilizált virágcsokrot ábrázoló, házfalra kihelyezhető, fém emléktáblát. A díjjal 10.000 Ft értékű dísznövény
vásárlására jogosító utalvány is jár, mely a Budakeszi Oázis Kertészet felajánlása. A 2018. július 13-ig beérkező javaslatokat Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által felkért
bíráló bizottság helyszíni megtekintést követően értékeli és a legfeljebb tíz legjobbat kiválasztja, és a képviselő-testület elé terjeszti. Kérem városunk lakosságát, hogy írásos javaslataikat 2018. július 13. péntek 12 óráig a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban (2092
Budakeszi, Fő u. 179.) elhelyezett gyűjtődobozba vagy e-mailen a
pm.titkar@budakeszi.hu email címre eljuttatni szíveskedjenek!

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
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A hónap témája

Hagyományőrzés a majálison
Budakeszi Város Önkormányzata és az Erkel Ferenc Művelődési Központ
ebben az évben is a közösségi térre hívta majálisra a város lakosságát. Korábban az erdei focipálya, majd tavaly már a 2016 végén átadott közösségi
tér adott otthont a tavaszköszöntő rendezvénynek. Hagyományosan most
is színes programkínálat gondoskodott arról, hogy valamennyi korosztály
megtalálja a számára kedves kikapcsolódást.
A program zenés felvonulással kezdődött, a majálisozók a háromtagú
Csángós vonószenekar vezetésével
megkerülték a Fő téri parkot és visszatértek a térre. „Ide lábam ne tova, ne a
szomszéd faluba, mert a szomszéd faluba nincs ilyen jó muzsika”. Dr. Győri Ottilia polgármester köszöntőjében
ezzel a székelyföldi rigmussal nyitotta
meg az idei majálist.
Elmondta: nem szabad elfeledkeznünk, ami például a brit ipari forradalom idején történt, amikor egy gyártulajdonos, Robert Owen 1817-ben megfogalmazta és közzétette a munkások
követelését, benne többek között az
addig 10-16 órás munkaidő nyolc órára csökkentését. Amit azután 1991-ben
a Beatrice zenekar nótája is „hirdetett”:
nyolc óra munka, nyolc óra pihenés,
nyolc óra szórakozás. Ez mindenkinek
alapjogként járjon. Hiszen a pihenéshez való jogról is szól a mai nap.
Ez nagyon szép katolikus ünnep is,
hiszen 1955-ben XII. Pius pápa Munkás Szent József napjává tette május
1-jét, ami a munkások védőszentjének
ünnepe lett, hiszen eredetileg ez nem is

a munka, hanem a munkások ünnepe
volt.
És hogyan lehetett volna ezt egyszerűbben és kézenfekvőbben ünnepelni,
mint a városi majálison, ahol a budakeszi családok kikapcsolódhattak, mindannyian együtt lehettünk szeretteinkkel és élvezhettük a nap ajándékát: az
egymással való találkozást, az örömet, a
programokat és a pihenést. Ez a rendezvény is hangulatos családi programot
kínált Budakeszi lakosságának, melynek összeállításánál a szervező művelődési központ arra is figyelemmel volt,
hogy a miniszterelnök az idei évre hirdette meg a Családok évét. Számos játékot próbálhattak ki közösen kicsik és
nagyok, és az összeállított programokban minden korosztály megtalálhatta
az érdeklődésének megfelelőt.
A tavaszköszöntő rendezvényen a
hagyományőrzés is helyet kapott, népi
játékok mellett májusfát állítottak és a
bátor jelentkezők meg is mászták. Erre
a hősies feladatra főképp kislányok neveztek, de a férfiak becsületét is megvédték: egy talpraesett kisfiú is nekiveselkedett a májusfa megmászásának

KÖSZÖNET

Ötödik alkalommal, 2018.
május 5-én adták át a Nagy
Gáspár
Irodalmi és Művészet i- d íjat
a Vas megyei
Bérbaltaváron,
a költő szülőházában, mely ma emlékházként működik.
A díjat 2014-ben a Nagy Gáspár Alapítvány kezdeményezésére azzal a
szándékkal alapították, hogy minden
évben a költő születésnapjához, május
4-hez kötődően elismerje egy olyan alkotó teljesítményét, aki Nagy Gáspár
költői-közéleti munkásságának szellemiségéhez hűen, kiemelkedő irodalmi,
művészeti értéket hozott létre.
A díjat olyan személy kaphatja, aki
szakmai, művészi alkotói tevékenységével és magánéleti példamutatásával képviseli, felmutatja és gyarapítja
a magyarság irodalmi, művészeti értékeit. A díj kiadását többek között Budakeszi Város Önkormányzata is támogatta 200.000 Ft-tal.
A Nagy Gáspár-díjat a kuratórium
képviseletében Monostori Imre irodalomtörténész adta át Pörös Géza filmes
írónak, televíziós rendezőnek, a magyar filmkultúra, film-szakírás, kulturális televíziózás, dokumentumfilmezés rangos mesterének.
Pörös Géza meghatottan köszönte
meg a díjat, és így emlékezett a költővel
éppen ötven éves barátságukra: „Kezdettől fogva az volt a benyomásom,
hogy bár természetesen különböző karakterek vagyunk, de értékrendben és
világlátásban összeköt bennünket egy-

fajta testvériség és szolidaritás. …A közösen leélt közel negyven évben folyamatosan figyeltünk egymásra, kollégiumi szobatársként rendszerint első
olvasója lehettem első publikált verseinek, később rendszeresen megküldte
verseinek indigóval sokszorosított másolatát, beszámoltunk egymásnak életünk apróságairól. Mindkettőnk számára nagy élmény volt, amikor két
másik társunkkal bejártuk Szatmárt, a
Felső-Tisza vidékét, amatőr filmet készítettünk Szatmárcseke csónak alakú fejfáiról ismert temetőjéről, ez a táj
aztán versek és prózák vizuális gyújtóanyaga lett Gáspár számára. Bizonyság erre a Fordul egy kamera című verse. …Gáspárt szép számban vették körül jólelkű és jóakaratú emberek, akik
szerették és becsülték. Kitűnő társasági
ember volt, jó kedéllyel és pompás humorérzékkel megáldva. A közszeretethez nem elég az, hogy valaki csillogó
elme és jó költő legyen, az emberek
szemében a legfontosabb értékmérő az,
hogy ki mennyire áttetsző és tiszta jellem. Gazsi olyan volt, akire könnyű lélekkel rábízhatta magát az ember. Be-

,,Az erkölcsi értékeket
mindenkor fontosabbnak
tartotta a megalkuvás
pragmatikus fortélyainál”
csületes, tisztességes, őszinte, ezért
kiszámítható. Ez a tisztaság határozottsággal, kockázatvállalással, keménységgel, olykor konoksággal párosult.
Ez utóbbi tette alkalmassá arra, hogy
a 80-as években kimondja azt, amelynek kimondására mások gyengék vagy

alkalmatlanok voltak. Különb volt nálunk, talán ezért rótt rá a sors történelmi szerepet. Alakja bennem úgy él ma
is, mint akivel bármit meg lehet vitatni, aki képes a különböző helyzetű emberek szempontjait értelmezni és integrálni. Egy dologban viszont nem ismert tréfát: az erkölcsi értékeket mindenkor fontosabbnak tartotta a megalkuvás pragmatikus fortélyainál…”
A díjátadón szép számmal vettek
részt barátok, pályatársak, számos tisztelője jött el a költő számára meghatározó három településről, Bérbaltavárról,
Nagytilajról és Budakesziről. Az ünnepség emlékezetes pillanatai voltak,
mikor a kuratórium tagjai, Monostori Imre, Orosz István, Gergye Rezső,
Papp Endre, Nagy Gábor és Jánosi Zoltán egy-egy verset szavaltak el a költő
életművéből.
Ádám Éva

Vasvár nyert a Nagy Gáspár Futballkupán
Fotó: Balogh Ágnes

Köszönjük minden közreműködő szervezet munkáját, mellyel
hozzájárult a rendezvény sikeres
megszervezéséhez.
A rendezvény támogatói:
Budakeszi Város Önkormányzata, NKA Zeneművészeti Kollégiuma, Emberi Erőforrások
Minisztériuma, Csoóri Sándor Program, Andrész Cukrászda, BioTech USA, Borháló Budakeszi, Budakeszi Vadaspark,
ExperiDance Production, Gräfl
Cukrászda, Izgiland Játszóház,
Reginapapír.

- sikeresen. Az ügyes gyermekek a fa
tetejéről lehúzott kakasnyalókával és a
rendezvény támogatói által felajánlott
ajándékcsomaggal lettek gazdagabbak.
A színpadi programok mellett a Buda
Környéki Hagyományőrző Íjász Egyesület, Izolda népi játszóház, a Nagy
Gáspár Városi Könyvtár, a Budakeszi
Zsonglőr Klub, valamint a ZenAbrosz
is várta a családokat és a gyerekeket
különböző foglalkozásokra.
Bokor Ildikó vezetésével a Napraforgó táncegyüttes a hagyományokhoz hűen körbe is táncolta a májusfát.
A délután a művészeti csoportok fellépésével folytatódott: Mechler Anna
vezetésével tavaszi dallamokkal lépett
színpadra a Bóbita énekkar, majd humoros májusi dalokkal a Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub énekkara. Az általános iskola Bábika bábcsoportja is
bemutatkozott, az előadást Illiszné Kovács Ildikó rendezte. A színes programok a Puli-ska együttes koncertjével,
Kovács Krisztina népdalaival, majd a
Hagyományőrző Vegyes Kar fellépésével folytatódott.
A művészeti csoportok szereplését
egy nagyon látványos program zárta: a
Tarkabarka Kunterbunt Óvoda Kiscsillag tánccsoportja ünnepi sváb szalagos
gyermektáncokat adott elő. Nagy közönségsikernek örvendett Fabók Marcsi: A székely menyecske meg az ördög
című bábelőadása, majd a Zwickl Polka
Party zenekar zárta a majálist.

EFMK munkatársai

Pörös Géza kapta 
a Nagy Gáspár-díjat

Május 12-én tizenegyedik alkalommal
rendezték meg a Nagy Gáspár Futballkupát a budakeszi sportpályán. A
szervező idén Pannonhalma volt, Budakeszi részéről Mészner Antal dolgozott azért, hogy megfelelő körülmények fogadják a vendégeket. Hat
csapat indult: Vasvár, Pannonhalma,

Gazsifalva (Bérbaltavár és Nagytilaj,
a szülőföld közös csapata), Petőfi Irodalmi Múzeum, Áron és barátai, valamint Budakeszi. A versenyt megtisztelte Nagytilaj polgármestere,
Horváthné Kántor Klára és Hardi Titusz OSB, a pannonhalmi gimnázium
igazgatója. A kupát idén Vasvár csa-

pata vihette haza. A legjobb kapus
Péter Tamás Pannonhalmáról, a gólkirály Bednarik János Budakesziről, a
legjobb játékos Tausz János volt Vasvárról. A legkorábban született játékos
az idén 70 éves Kaposi László volt Budakesziről, aki derekasan állta a nagy
hőség kihívásait. Gratulálunk!
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Az olvasó kérdezi...

…mikor fejezik be a posta felújítását?

Az AWS az Eurovíziós Dalfesztiválon

A Magyar Posta Zrt. idei beruházási tervében szerepelt Budakeszi postájának felújítása. A munkálatok idejére ideiglenes helyet keresett, ahol a postai szolgáltatásokat továbbra is
igénybe tudja venni a város lakossága. Az ideiglenes helyszín kiválasztásában fontos szempont volt, hogy a központban legyen. Ugyanakkor a bérbe vehető ingatlanok zöme a
város szélén lévő ipari és kereskedelmi parkokban áll rendelkezésre. A nehezebb megközelíthetőség és a nagyobb távolság miatt azonban meglátásunk szerint ez az ügyfelek
számára komoly nehézséget jelentett volna, ezért esett a választás az alapterületében ugyan kisebb, de a városközpontban lévő, az eredeti postától alig 50 méterre fekvő Buda Takarék üresen álló helyiségére, a Fő u. 112-114. alatt.
A posta átköltöztetésére április 28-29. között került sor,
április 30-tól pedig már az ideiglenes helyen üzemel és továbbra is teljes szolgáltatási körrel, változatlan nyitva tartással várja a lakosságot. A felújítás időszakára kijelölt helyiség adottságai miatt okozhat némi kényelmetlenséget,
amiért a Magyar Posta Zrt. a lakosság türelmét kéri.

Magyarországot A Dal 2018 című show-műsor győztese, a
budakeszi érintettségű AWS zenekar képviselte a 63. Eurovíziós Dalfesztiválon. A metálzenekar a május 9-i elődöntőből jutott a ﬁnáléba. Május 13-án, a lisszaboni döntőben 26
csapat versengett egymással. Az AWS a Viszlát nyár című
számával huszonegyedikként lépett színpadra és végül 93
ponttal a 21. helyen végzett. A csapatban Siklósi Örs (ének),
Brucker Bence (gitár), Kökényes Dániel (gitár), Schiszler
Soma (basszusgitár) és Veress Áron (dob) szerepel, őket
Schwartz Dávid vokalista egészítette ki a lisszaboni színpadon. A dalfesztivált Netta Barzilai izraeli énekesnő nyerte Toy című dalával. Ezúton is gratulálunk az AWS-nek, további sok sikert kívánunk pályafutásukhoz!

Fotó: Balogh Ágnes

Öröm azonban, hogy Budakeszi postája megújul, elsősorban a belső tere alakul át: modernebb és nagyobb lesz az
ügyféltér, korszerűsítjük a helyiségeket és nyitott pultokat
építünk ki. A felújítás a tervek szerint körülbelül 6 hónapig
tart, ezt követően újra a régi helyen, a megújult környezettel
várjuk majd az ügyfeleket.
Magyar Posta Zrt.

Balázs Gergő jogász
nemzetközi sikere

EZEKET A TELEFONSZÁMOKAT MENTSE EL A TELEFONJÁBA
Kit hívjak?

Mi a telefonszáma?

Rendőrség
Mentők
Tűzoltók
Általános segélyhívó
Budakeszi Védelmi Centrum
Orvosi ügyelet
ELMŰ - ÉMÁSZ
Energiaszolgáltató Zrt.
TIGÁZ - DSO Földgázelosztó Kft.
Fővárosi Vízművek Zrt.
BVV Kft.
Magyar Közút Zrt.
Pest Megyei Igazgatóság

Milyen ügyben hívhatom?

107
104
105
112

bűncselekmény
baleset, rosszullét
tűz
bűncselekmény,
baleset, rosszullét, tűz
helyi közérdekű problémák
betegség, rosszullét

06 (20) 626-2092
06 (23) 451-920

06 (80) 383-940
06 (80) 477-333;
(1) (20) (30) (70) 474-9999
06 (80) 247-247
06 (23) 451-305

Depónia Nonproﬁt Kft.

06 (1) 819-9000
06 (22) 504-412; 06 (22) 507-419

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

06 (1) 469-4168

Nyári diákmunka lehetőség
Budakeszi Város Önkormányzata diákmunka lehetőséget bi ztosít a budakeszi lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos
tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező 16-25 éves
diákok részére, végzettséget nem igénylő, adminisztratív

Mikor hívhatom?
0-24 óráig
0-24 óráig
0-24 óráig
0-24 óráig
0-24 óráig
H-P: 16-6 óráig
Szo-V: 0-24 óráig

nem világít az utcai lámpa

0-24 óráig

gázszivárgás bejelentése
hibabejelentés, csőtörés
közterületek és helyi utak
kátyúinak a karbantartása
A zrt. kezelésében lévő utak
karbantartása: Pátyi út,
Fő utca, Temető utca, Budaörsi út
lomtalanítás kérés,
hulladék elszállítási probléma
tűz, árvíz, belvíz, épületomlás,
gázszivárgás, szélsőséges
meteorológia helyzet

0-24 óráig
0-24 óráig
H-P: 8-16 óráig

0-24 óráig
H-P: 8-16 óráig

0-24 óráig

feladatok ellátására. program 2018. június 16-tól 2018. augusztus 31-ig tart, a napi munkaidő 6 óra. Jelentkezni ügyfélfogadási időben (hétfő: 13-17 óra; szerda: 8.30-12 óra
és 13-16.30 óra; péntek: 8.30-12 óra között) a Budakeszi
Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél (földszint, 35.
szoba) lehet.

Forrás: ELTE

Az ELTE ﬁatal jogászai abszolút első
helyet értek el a Washingtonban megrendezett Jessup Nemzetközi Jogi Perbeszédversenyen az összevont felperesi
és alperesi beadványok kategóriában.
A budapesti egyetemisták a döntőben több mint 120 csapatot utasítottak
maguk mögé, köztük olyan egyetemek
válogatottjait, mint a Yale, a Berkeley,
az NYU, a King’s College, a UCL, valamint a nemzeti döntőket korábban
megnyert német, ír, francia, kanadai,
indiai, kínai és ausztrál csapatokat is.
Az ELTE csapatát Bazánth Barbara, Buda Zolta, Németh Olívia, Orosz
Dzsenifer és a Budakeszin élő Balázs
Gergő alkotta. Gratulálunk, sok sikert
és szép eredményeket kívánunk pályafutásukhoz!
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Forrás: facebook.com/awszenekar

Nevelési tanácsadó
A Pest megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi tagintézménye a Budakeszi járás tíz településén (Biatorbágy,
Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Telki,
Zsámbék) helyben biztosít ellátást (korai
fejlesztést, gyógytestnevelést, logopédiát, nevelési tanácsadást, szakértői vizsgálatokat) a rászoruló családoknak, gyerekeknek.
A nevelési tanácsadó 2007 óta látja el
a feladatait a településeken – az új köznevelési törvény előírásainak megfelelően – 2013. január 1-jével már pedagógiai
szakszolgálatként. Jelenleg a régi tüdőgondozó emeleti részén működik.
Városunkban jelenleg az alábbi szakfeladatokat tudjuk helyben biztosítani:
• logopédia (heti 21 óra)
• gyógytestnevelés (heti 19 óra)
• korai fejlesztés (heti 3 óra, tanácsadás, konzultáció)
• járási szakértői tevékenység (heti 15
óra)
• nevelési tanácsadás (heti 25 óra)
Az éves gyermekvédelmi tanácsko-

Várjuk az ön javaslatát
A Budakeszi Hírmondó két új rovatot
indít Budakeszi példák: büszkeségeink és Budakesziért dolgozunk
címmel. A „Budakeszi példák: büszkeségeink” rovatban azokat a helyben élőszemélyeket és szervezeteket
szeretnénk bemutatni, akik tevékenységükkel, az élet bármely területén kiemelkedőérdemeket szereztek
országos vagy akár nemzetközi szinté-

zásra készített beszámoló alapján több
mint 200 gyereket látunk el évente. Több
mint 30 a rendszeres terápiára járó gyermek, a vizsgálatok száma évek óta folyamatosan növekszik, 170-180 gyermeket
jelent évente.
A vizsgálatok nagy része képességvizsgálat, valamilyen tanulási, magatartási vagy beilleszkedései probléma esetén, amelyre az oktatási intézmények küldik a gyerekeket. A nevelési tanácsadásra a segítségkérés legtöbbször a családok felől érkezik, de sokan a pedagógusok (óvónők, tanítók), a
gyermekorvosok, a védőnők vagy a HÍD
Családsegítő Szolgálat munkatársainak
ajánlására veszik igénybe a szolgáltatást.
Az egyéni terápiák kiegészítéseképpen
a szülőkkel rendszeresen, igény szerint
a családgondozókkal is konzultálunk.
A tervek szerint az új iskola elkészültével a szakszolgálat is új elhelyezést
kap, ezáltal jelentősen emelkedik az ellátás színvonala.
Badacsonyiné Juhász Zsuzsanna
tagintézmény igazgató
ren. A „Budakesziért dolgozunk” rovatban olyan személyeket, szervezeteket,
intézményeket szeretnénk bemutatni
az olvasóknak, akik a város szolgálatában tevékenykednek és gondos
munkájuk nélkülözhetetlen a mindennapok jó közérzetéhez. Kérjük a kedves
olvasók javaslatait, kikről, milyen civil
szervezetekről, intézményekről olvas nának szívesen e rovatokban. Javaslataikat a pm.titkar@budakeszi.hu
e-mail címre várjuk.
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Zsongás
a Szivárványban

Összefogással a SZIA kertjéért
Tavaly ősszel a fantasztikus hangulatú
SZIA Borbál segített összehozni a tavaszi családi naphoz szükséges anyagi forrást. A szülői szervezetnek több
mint 700 ezer forintot sikerült összegyűjtenie, amelyet az iskola kertjének
szépítésére fordítottunk. Szép adottságai vannak a SZIA kertjének, szerettük
volna, ha jobban ki tudják használni a
gyerekek.
Az idei tanévben iskolánk történetének harmadik családi napját rendeztük
meg, amelyen diákok, tanárok és szülők közösen ténykedtek, hogy megszépülhessen az iskola kertje.
A Forfa udvaron új murvaburkolat,

ugróiskola, rönk ülőkék, színes gumifal, új hintaaljzat készült. Barátságosabb, pormentesebb, hívogatóbb és színesebb lett a terület. A nagy udvaron
elkészült az új kis salakos focipálya
színes gumiszegéllyel, kavicsburkolatot kaptak a fitnesz eszközök, a homokozóban homokot cseréltünk, megújult a hinta, a tyúklétra mászóka, kiegészült a láncos mászóka is gumikkal
és rönkfa-egyensúlyozóval, valamint
hat vadonatúj pad készült asztalokkal.
Aki bepillant a kertbe, láthatja, hogy a
gyerekek mennyire élvezik a megújult
udvart.
A változás szembetűnő és a renge-

teg munka minden percét megérte. A
gyerekek örömmel vették birtokba a
kertet, és azonnal használni is kezdték. Mivel az ő kezük munkája is benne
van, sajátjuknak érzik és remélhetően
vigyázni is fognak rá.
Köszönjük mindenkinek a felajánlásokat, a részvételt és az áldozatos munkát!
Munka még akad bőven és szeretnénk folytatni, ezért kérjük, aki teheti, adója 1%-át az iskolát támogató egyesület számára ajánlja fel. Az
ESZEMKÁ Közhasznú Egyesület adószáma: 18722413-1-13.

ESZEMKÁ Közhasznú Egyesület

Tavaszi nagytakarítás
Az önkormányzat 2018. április 21-én,
a Föld napja alkalmából tavaszi nagytakarítást szervezett, hogy az intézmények dolgozóival és a lakossággal
együtt közösen szépítse városunkat.
A hagyományosnak mondható közösségi munka keretében együtt gyűjtöttünk szemetet, ültettünk cserjéket és
fákat. A lakosságot a művelődési központ melletti térre vártuk, ahol az intézmény és a BVV Kft. munkatársaival együtt szépítettük a közösségi terünket, de megtisztítottuk a Meggyes
utcai játszóteret és környezetét, Füre-

di utcát, a mamutfenyők környékét és
a Kenderföld utcai csapadékcsatornát
is. Az általános iskolába járó diákok
és szüleik az iskola környezetét szépítették ezen a napon. A bölcsődék,
óvodák és az Idősek Napközi Otthonának munkatársai a pénteki napon
csatlakoztak a tavaszi nagytakarításhoz és rendezték az intézmények udvarát.
Köszönjük mindenkinek a segítségét, aki hozzájárult ahhoz, hogy tisztábbá és szebbé varázsoljuk városunkat, környezetünket!

Az intézményben hosszú évek óta nagy hangsúlyt fektetünk a kisgyermekek környezettudatos nevelésére, a „zöld
szemlélet” kialakítására, melynek eredményeképpen a Szivárvány Óvoda elnyerte a „Zöld Óvoda” címet. Ez a hozzáállás a mindennapokban éppúgy megvalósul, mint egyegy jeles eseményen. A Föld napjára egy héten át változatos
programokkal készültek a csoportok, volt kézműveskedés
és a bolygónk megismerésével, megóvásával kapcsolatos
feladatok is, sőt, minden csoport kicsinosította a saját kiskertjét is, virágokat, eperpalántákat ültettek. Mindemellett
egy aktív, családi programot is szerveztek az óvoda dolgozói, mely keretében az óvodások szüleikkel, nagyszüleikkel szebbé varázsolták az intézmény udvarát. Az apukák új
nádtetővel vonták be a kerti pavilont, közlekedési pályát is
festettek az aszfaltra. A gyermekek nagy örömére újabb ugróiskolákkal, felfestett akadálypályával és társasjátékokkal
is bővült az óvoda udvari játékainak tárháza. Persze nem
maradt el a mára már szokássá vált kenyérlángos sem, amit
a dadus nénik fáradhatatlanul sütögettek a kemencében.
Kedves szivárvány óvodás szülők, gyermekek és munkatársak! Köszönjük mindenkinek a támogatását, fáradozását,
hogy idén is együtt szépíthettük meg a város zöld óvodáját,
a mi óvodánkat.

Ligetiné Komáromi Gabriella

óvodavezető

Környezettudatos a Tarkabarka
A német nemzetiségi nevelés mellett
kiemelt szerepe van a környezeti nevelésnek is a Tarkabarka-Kunterbunt
Óvodában.
Környezettudatosságra,
fenntarthatóságra, energiatakarékosságra, a természetszeretetre, a természeti kincseink csodájára neveljük

a gyermekeinket. Élménypedagógia
módszereink sokoldalú felhasználásával, példamutatással reményeink szerint hatékonyan alakítjuk a gyermekekben a „zöld ismereteket”.
A Föld napi projekt ideje alatt extra papír- és kupakgyűjtést hirdettünk

meg a csoportok között, összesen 1630
kg papírt és 164 kg kupakot gyűjtöttek
a gyermekek.
Óvodakertünk szépítéséhez vártuk a lelkes szülőket április 19-én. Segítettek a kerti padok felállításában,
homokozó felásásában, festésében, gereblyézésében és a virágládák előkészítésében.
Április 20-án, pénteken a gyermekek
zöld ruhába öltözve virágpalántával a
kezükben érkeztek. Közel 20 éve kapcsolódott óvodánk az „Egy gyermek
– egy palánta” nevű akcióhoz. Azóta
évről-évre ápoljuk ezt a hagyományt,
szépítjük, díszítjük óvodánk ablakait
és gyarapítjuk óvodakertünk fűszernövényeit. A gyerekek ültetés közben
megismerkedtek a növények neveivel,
részeivel, gondozásukkal. A csoportok
táblácskával jelölték meg virágaikat,
amelyekről ezután már ők gondoskodnak. Ezúton is köszönjük a szülőknek,
kollégáknak a segítséget! Óvodai közösségünk nevében:

Keszléri Józsefné
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Intézményi, egyesületi, egyházi hírek

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!”

(Ézsaiás próféta könyve 43,1)
Egy gyülekezet életében mindig nagy ünnep, mikor fiatalok
vagy éppen idősebbek tesznek vallást először a hitükről a
gyülekezet közössége előtt. Maga a konfirmáció szó a megerősíteni igéből ered. Ez a megerősítés kétirányú. Elsősorban
a Szentlélek erősít meg bennünket, melyre naponta szükségünk van, másrészt a konfirmáció során a konfirmandusok
saját kimondott szavuk által erősítik meg az Istenhez tartozásukat, bizonyságot tesznek Istenbe vetett hitükről. A konfirmáció ezért szorosan összekapcsolódik a keresztséggel.
A keresztelés során többségünk helyett a szüleink és keresztszüleink tesznek fogadalmat, a konfirmáció során már
mi, akiket korábban megkereszteltek. Ebben az évben gyülekezetünkben tizenkilencen tettek fogadalmat pünkösd másodnapján a templomunkban, tizenöt fiatal és négy felnőtt.
A fiatalok: Balogh Rozi, Benkő Lilla, Csuka Balázs, Csutora Péter, Horváth Hanna, Korsós Enikő, Kállay Gergő,
Partics Emma, Rátz Júlia, Sárdi Attila, Sebestyén Pál, Szalay
Szabolcs, Szűcs Gergő, Tatár Fülöp, Thaly Dániel.
A felnőttek: Deák Ákos, Gellért Lajos, dr. Görög Barbara,
Rátzné Nagyfy Krisztina Gabriella.
Boros Péter lelkész

Elsőáldozás
Fotó: Nagy Bertalan

Ballag már a vén diák
Május 4-én, pénteken a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium és a Nagy Sándor József Gimnázium (képünk az 1.
oldalon) virággal, a nagybetűs életre felkészítő szavakkal és
rengeteg szeretettel útjára bocsátotta végzős diákjait.

TrachtTag in Wudigess
TrachtTag-ot tartottak, táncoltak, ezzel is népszerűsítve a hagyományokat és a sváb népviseletet. Az önkormányzat tagjai közül többen is

népviseletbe öltözve várták a gyermekeket. A tánc után a Gräfl cukrászda vendégelte meg a német tagozatos
diákokat egy fagylalttal.

Fotó: Sütő-Nagy Borbála

A Német Népviselet Napján a Budakeszi Széchenyi István Általános
Iskola tanulói a polgármesteri hivatal udvarán népviseletbe öltözve
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Június közepén XXX.  Zeneiskolai hírek
A zeneiskola április végén részt vett a
jubileumi Erkel Napok
Helikon Ünnepségeken is Keszthelyen.

Konfirmáció

Idén kimagaslóan szép számú, 55 gyermek járult először az
Úr asztalához. Az ezt megelőző napon a gyermekek elvégezték első szentgyónásukat, így az elsőáldozás napján fehér ministránsruhába öltözve tiszta lélekkel járultak az oltárhoz. A szentmisén ministránsok segítették Kristóf atya
szolgálatát. A gyermekek az elsőáldozás alkalmával megújították keresztségi fogadalmukat, majd szülők és gyermekek olvasták fel az egyetemes könyörgéseket. Ezt követően
Kristóf atya elé járultak, és fogadták kezéből Krisztus testét.
Majd közösen, imádságban adtak hálát az Oltáriszentség
ajándékáért. A szentmise után agapé/szeretetlakoma várta
a gyermekeket és hozzátartozóikat.

Intézményi, egyesületi, egyházi hírek

Budakeszi Erkel Napok rendezvénysorozata immár hagyomány és országosan is ismert. Idén a 30 éves jubileumi évfordulóhoz érkeztünk. Sok szeretettel várjuk Budakeszi lakosságát 2018. június 15-16. között a XXX. Erkel Napokra!
11 órakor kezdődik a megemlékezés és koszorúzás a Fiumei úti sírkertben, ahol a Gyulai Erkel Ferenc Vegyeskar
működik közre.
15 órakor a Budakeszi Fő téri parkban, az Erkel-szobornál
ünnepi megemlékezéssel folytatódnak a programok. A műsorban közreműködik Kiss-B. Atilla Kossuth- és Liszt-díjas
operaénekes, a Budakeszi Erkel Ferenc Kamarakórus, a Budakeszi Népdalkör,
valamint Zwickl Mihály és fúvószenekara. A megemlékezést követően kültéri
sakktábla avatására
kerül sor. Szeretettel
várjuk vendégeinket
a kültéri Erkel kávézónkba a hagyományos Erkel fagylaltra.
18 órakor kezdődik a Budavári Mátyás templomban az
Erkel-Beliczay
emlékmise. A programban közreműködik
Schnöller
Szabina,
Heim Mercedes, Komáromi Márton, Jekl
László
énekművészek, Mészáros Zsolt
Máté orgonaművész,
az István Király operakórus, a gyulai Erkel Ferenc Vegyeskar és a MÁV Szimfonikus Zenekar. Az
Erkel-Beliczay emlékmisére előzetes regisztráció szükséges,
személyesen művelődési központban vagy az info@efmkbudakeszi.hu e-mail-címen.
Az első nap zárásaként 21 órakor városunkban, a közösségi téren (eső esetén a művelődési központ emeletén) a
nyári kertmozi programunk szezonnyitó eseményeként levetítjük Erkel Ferenc Bánk bán című operájának Káel Csaba
által rendezett filmjét.
Június 16-án, szombaton 15 órakor Erkel Kórusok Találkozója címmel a Budakeszi Erkel Ferenc Kamarakórus,
az Éneklő Szülők Kara (volt Pápai Erkel Kórus) valamint a
Kónyi Erkel Ferenc Énekkar műsorát láthatjuk, hallhatjuk a
művelődési központban.
A XXX. jubileumi Erkel Napok programsorozat az emberi
erőforrások minisztere, az NKA Zeneművészeti Kollégium,
a Magyar Művészeti Akadémia, Gyula Város Önkormányzata és Budakeszi Város Önkormányzata támogatásával valósul meg.

EFMK munkatársai

Ebben az évben is Kéringer Gábor furulya kamaraegyüttese képviselte iskolánkat. Komolyzene-kamara kategóriában Borsó Janka, Hudáky Katinka,
Kiss-Lőrincz Katalin és Mészáros Petra ezüst minősítést kaptak.
Juhos-Kiss Eszter szolfézstanárnő
április 20-án három növendékével vett
részt az Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola
által rendezett VI. Regionális szolfézsversenyen. Szebik Hajnalka Irén korcsoportjában első helyezést ért el.
A Szőnyi Erzsébet Regionális Szolfézsversenyt április 21én tartották Törökbálinton. Szebik Hajnalka Irén korcsoportjában első helyezést, Hajnal Júlia második helyezést ért el.
Valamennyiüknek szeretettel gratulálunk!
A „Kodály művészete” pályázatunk (NTP-MŰV-17-0128)
zárókoncertjét május 17-én tartottuk a zeneiskola kamaratermében. A hangversenyen Kodály 12 kétszólamú, énekhangra írt zeneműve hangzott el a Bicinia Hungarica első
kötetéből növendékeink előadásában, a gitárzenekar kíséretével. A vokális darabok zenekari bevezetőjét és hangszeres
átiratát Kozma László tanár úr készítette. A hangversenyen
elhangzó darabok mellett az érdeklődőknek bemutatóval
beszámoltunk a projekt egész tanévet felölelő programjáról.
A pályázatot június 19-én projektértékeléssel zárjuk.

Barcsik Hédi  intézményvezető

Tavasz a Pitypangban
Óvodánk közös terei a Víz Hete programsorozatban akváriummá változtak, csodálatos díszeket készítettek az óvodapedagógusok. A hét során vízzel kapcsolatos játékokat,
kísérleteket végeztek a gyermekek. Vizuális megjelenítésben tapasztalhatták meg a víz körforgását, élményeket
gyűjthettek a víz jelentőségéről. A Víz Világnapján óvodánk
kékbe öltözött és a gyermekek megkapták a névre szóló
Vízőrző igazolványukat. Az Egészség- és Föld Hete projektünk fókuszában az egészséges életmód és a környezettudatosság állt. Óvodásaink a megfelelő táplálkozásról, a
környezetszennyezésről, a környezetünk megóvósának
fontosságáról gyűjtöttek tapasztalatokat, majd a szülőkkel
közösen
virágokat
ültettünk.
Április végén rendeztük
meg a hagyományos Csipegető napot,
mely keretében a
gyermekek
megismerkedhettek
a
leendő kiscsoportos
óvodapedagógusokkal, szüleik tájékoztatást kaptak óvodánk
életéről.

Bohárné Varga
 Katalin óvodavezető
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Prohászkás Tehetségtábor

Játszva alkoss!
A Nemzeti Tehetség Program
minden évben
újabb és újabb tanulmányi terület
fejlesztésére
ír
ki pályázatot. A
Prohászka Ottokár Katolikus
Gimnázium 2014
óta negyedik alkalommal nyerte el a lehetőséget, hogy diákjainak kiegészítő,
gazdagító foglalkozásokat tarthasson,
ezúttal a digitális és matematikai kompetenciák fejlesztésének jegyében. A
pályázat címe: „Játszva alkoss!” - Az algoritmikus gondolkodás fejlesztésétől
a digitális csúcstechnológiáig (NTPMTTD-17-0011).
Az egész éves munkát egy háromnapos, játékban és alkotásban egyaránt
igen gazdag tábor zárta. Diákjainknak
az a fantasztikus lehetősége adódott,
hogy a LEGO robotok programozása
során fejlesszék algoritmikus gondolkodásukat, logikai és problémamegoldó
képességüket. A programot együttműködő partnerünk, az Óbudai Egyetem
Neumann János Informatikai Karának
nagylelkű felajánlása tette lehetővé, hiszen az ő felszerelésüket, LEGO robotjaikat használhattuk az iszkaszentgyörgyi
táborban. A programozás tanításában
ma már egyre népszerűbb eszköz a
LEGO Mindstorms EV3 robot. Használata során kézzelfoghatóvá, élmény-

szerűvé válik a programozás és annak
eredménye. Mivel igen drága eszköz,
eddig nem volt lehetőségünk arra, hogy
ezt az élményt nyújtsuk a diákoknak,
de most pályázati támogatásból be tudtunk szerezni egy saját robotot. A táborban ezen kívül még 10 robotot használhattunk az egyetemmel való együttműködés révén. A gyerekek központi
feladata a LEGO robotok programozása
volt, melynek során nem egyszerűen
számítógépes programokat írtak, hanem kreatív ötletek alapján számos
szellemi alkotás is született. Azon túl,
hogy a robotokat különböző feladatok
elvégzésére késztették, a kreatív építkezés sem maradhatott ki, és különböző
egyensúlyozó, szortírozó, markoló robotok készültek, no meg egy kiskutya.
A feladatok során a robotok követték
az előrajzolt vonalat, végigmentek a labirintuson, birkóztak, sőt még sikerrel
„énekeltek” is, három szólamban.
Törekedni kellett arra, hogy a robotok precízen és gyorsan hajtsák végre
az adott feladatot, amihez igen kitartó
és türelmes munkára volt szükség. A
fárasztó szellemi munkát a közeli kastélyparkban és a kilátónál tett kirándulás frissítette.
További kikapcsolódásra adott lehetőséget a tanév során beszerzett logikai stratégiai társasjátékokkal való
játék. Ezek a játékok alkalmasak arra,
hogy szórakozva fejlesszük a logikai és
problémamegoldó képességeinket, és a

tanulást egy cseppet se érezzük fárasztónak. Népszerűnek bizonyult a Yinsh
kétszemélyes, és a Repello és a Blokus
négyszemélyes absztrakt stratégiai játék, melyekben az előre gondolkodás
kapott nagy szerepet. A Fűszerút, a
Splendor, a Photosyntesis és a Kincsvadász játszása során sokat profitáltunk
a társak stratégiáinak megismeréséből,
megbeszéléséből.
Részlet egy diák értékeléséből: „Elméleti és gyakorlati feladatokon keresztül betekintést nyerhettem a logikai gondolkodás világába. Rengeteget tanultam,
és rengeteg tapasztalatot szereztem. Nagyon élveztem a programot és a tábort,
köszönöm ezt az élményt!” (Juhász
Ambrus 8.A)
Samu Györgyi

munkaközösség-vezető

POKG siker a Helikon Ünnepségeken

A keszthelyi Helikon Ünnepségek nem
csak az ország, hanem Európa egyik legszínvonalasabb összművészeti rendezvénye. Több, mint 3000 diák, több száz pedagógus és felkészítő
tanár vesz részt a programokon, a diákok 30 különböző ka-

tegóriában mérhetik össze képességeiket. Az egyes művészeti
kategóriákban elismert művészekből álló zsűri értékeli a produkciókat. A 2018-as fesztiválon ismét nagy sikerrel és igen
előkelő díjakkal tért haza a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium csoportja. 84 diák és három pedagógus képviselte az
intézményt, és a bátran állíthatjuk, hogy mindenki a legjobbat
nyújtotta a versenyeken. Az egyes kategóriákban a következő
eredmények születtek: a 70 fős vegyes karunk arany, kamarakórus kategóriában fiú kórusunk ezüst, színház kategóriában
a POKG színjátszó kör arany, hangszerszóló kategóriában Rétháti Júlia arany, vers- és prózamondás kategóriában Szűcs Panna arany, mozgókép kultúra kategóriában Süli Laura ezüst minősítésben, néptánc szóló kategóriában Pákozdi Bori és Monostori Ivett különdíjban részesült. A gimnáziumi kórus utazását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
Fodor András

,,A mai világ nem szereti a tanítómestereket. Egy feltétellel mégis elfogadja őket, ha tanúk is egyben. S a mai világnak legnagyobb ajándék,
amit az egyháztól kaphat: egy hiteles tanú. Ilyen tanú is volt Győr szent életű püspöke, Apor Vilmos.” (Főpásztori üzenet, 1992 február.)
Nagy örömünkre szolgál, hogy idén premiert tarthatunk Budakeszin a Makkosmária templomkertben. Hűen a hagyományokhoz és
méltón a helyszínhez a színdarab egy fontos, példaadó életutat mutat fel: egy olyan szent életű magyar hősét, báró Apor Vilmos
vértanú püspökét, aki életét a nők becsületének megmentéséért áldozta fel. Előadásunk arra a kérdésre keresi a választ, hogy vajon beírhatja-e magát az ember az örökkévalóság történetébe egyetlen jócselekedettel? E sorok írója személyes okból is szívből
ajánlja e darabot, hiszen nagymamája - aki 1945 húsvétján várandós volt – szintén a Püspökvárban kapott menedéket. Apor püspöknek így nem csupán az életét köszönheti, hanem az emberi méltóságba vetett hitét is. 
Gerbei Anita, a rendező munkatársa
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Egészség

Múlt és jelen

A Szépjuhászné története

Mi, budakesziek naponta utazunk át a
Budakeszi-hágón. Vajon ismerjük-e e
hely történetét?
A hágó hegyek, dombok közt fekvő
út, amelyen keresztül át lehet jutni egy
hegyláncon vagy egy dombságon. Fontosak voltak már az írott történelem
előtt is, kulcsszerepük volt a kereskedelemben, háborúban és népvándorlásokban. A hágónak nyereg alakja van
két hegy között, a mi esetünkben a János-hegy és a Nagy-Hárs-hegy között.
Már a rómaiak idején és a középkorban
is fontos kereskedelmi útvonal volt
ez a vidék. Nagyobb jelentőségre tett
szert az 1300-as évek elején, amikor a
magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok építettek itt monostort, mely hamarosan a rend központja lett. A templom és a kolostor gótikus stílusban
épült, márvány és faragott szobrok díszítették. A kolostor gazdagsága meszsze földön híres lett. Külföldről és belföldről számtalan zarándok kereste fel.

Gyakran jöttek ide pihenni, imádkozni
királyok és főurak, például Károly Róbert, Nagy Lajos, Zsigmond király és
Mátyás király. Nem csak hitéleti, hanem tudományos és művészeti központ is volt. Közvetlenül a mohácsi vereség után, 1526-ban a törökök az épületeket lerombolták. Az 1760-as években a területet Pavianovich János, Buda
város jegyzője kapta meg. Ő építette
ide az első házat, nyaralónak használta. Az 1780-as évek elején egy új emeletes épülettel bővítette és megnyitotta
benne a Szép Juhásznéhoz címzett fogadóját. A fogadó és környéke a nevét
Mátyás király egyik kalandjáról kapta.
A monda szerint Mátyás király a
környéken vadászott, amikor találkozott a király juhait terelő juhász szépséges feleségével. A legendákban gyakran álruhát öltő király Miklós nevű vadásznak adta ki magát. A vadászaton
elejtett fogolymadarakat csókokért
adta el a szép juhásznénak. A találkát

Idén is lesz Mátyás tábor
Önkormányzatunk ez évben is támogatja a budakeszi diákok táboroztatását a csodaszép hegyvidéki táborban. Ez
évben július 9. és augusztus 17. között, hat turnusban fogadják a budakeszi szülők gyermekeit a Mátyás táborban
(Cím: 1125 Budapest, Mátyás király út 53/B). Az ár a ta-

több is követte, végül a juhász megelégelte a dolgot, és bepanaszolta Beatrix királynénál az udvari vadászt. A
királyné felkerekedett, és kifaggatta a
szép juhásznét. Hamar rájött, hogy ki
cserél csókra vadat. Parasztmenyecskének öltözve várta a sötét juhászkunyhóban a csélcsap felséges urát. Mátyás
megérkezett, és vagy fél óráig a saját feleségének tette a szépet. Beatrix ez egyszer nem mosta meg Mátyás fejét, mert
őt is mulattatta a pompás kaland.
A fogadó az idők során többször gazdát cserélt, mindenki bővített, szépített
rajta, hiszen sok vendég fordult meg itt.
Erre igyekeztek a földművesek, a kereskedők a portékáikkal a főváros piacaira. A kaptató után megpihenni, lovaikat megitatni szívesen tértek be a fogadóba. A vásározók, az utazók mellett
a polgárság, a hivatalnokok is szívesen
jártak ki a zsúfolt városból a zöldbe,
és vették igénybe a közkedvelt fogadó
szolgáltatásait. Fénykorában táncmulatságokat és koncerteket is szerveztek
a szép klasszicista épületben. 1870-től
már rendszeresen omnibuszjáratok
hozták fel a vendégeket. 1932 óta a Széna térről a 22-es busszal is könnyen elérhető volt a hegyi vendéglő. Az elöregedett épületet a második világháború
előtt lebontották. Az úttörővasút második szakaszának átadásakor, 1950ben nevezték át Ságvári-ligetnek (az
agyonlőtt ifjú kommunista Ságvári
Endréről). Régi nevét, a Szépjuhászné
nevet 1992-ben kapta vissza. Ma is forgalmas hely: itt található a gyermekvasút Szépjuhászné megállója, a hajdani pálos kolostor látogatható romjai,
valamint számos turistaút csomópontja. Az utóbbi időben az állomásépületben és annak teraszán hétvégenként
újra kinyitott egy étterem.
Ádám Éva
(Salamin András: Buda-hegyvidéki
vasutak c. könyve alapján)

valyihoz hasonlóan alakul, a részletekről a polgármesteri hivatal honlapján, a www.varoshaza.budakeszi.hu oldalon, valamint a Budakeszi Hírmondó következő lapszámából tájékozódhatnak. Az előzetes jelentkezéseket a
polgármesteri hivatal (Fő u. 179.) ügyfélszolgálatán várjuk személyesen vagy telefonon: 06/23/535-710/110. mellék, http://elmenytabor.weebly.com/
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Úti patika nyaraláshoz
A betegség általában mindig váratlanul jön, igaz ez az egész évben várva-várt nyaralásra is. Felmerül a kérdés, milyen gyógyszereket vigyünk
magunkkal, mit kell tennünk, ha
otthonunktól távol megbetegszünk.
Az alábbiakban összefoglaltam a
legfontosabb tudnivalókat, hogy magabiztosan és gondosan összekészített házi patikával vághassunk neki
az útnak.

Lázcsillapítás
Erre feltétlenül készülnünk kell, mindenképp vigyünk a nyaralásra lázmérőt és lázcsillapítót. 38 °C felett szükséges lázcsillapítót adnunk, de nagyon egyéni a tűréshatár, ezért magasabb hőmérsékletig is várhatunk,
ha a családtagunknak jó a közérzete,
vagy ha a gyermekünkről van szó, látszólag jól van, tovább játszik. Ilyenkor
be kell vinni a szabadból a hűvös szobába és itatni, nehogy kiszáradjon. Fél
óránként meg kell mérni a lázát, ha
39 °C fölé ér, már mindenképpen adjunk gyógyszert.
Lehetőleg legyen nálunk kétféle
hatóanyagtartalmú tabletta, szirup,
csepp vagy kisebb gyerekek számára
kúp (ibuprofen, noraminophenazon,
paracetamol, diclofenac). Ugyanazt
a hatóanyagot 4 óránként, a kétfélét
váltva kétóránként adagolhatjuk a
testsúlynak megfelelően. A tablettát
kivéve a gyógyszereket hűtőtáskában szükséges szállítani és a nyaralás
alatt is hűtőszekrényben tárolni. A hűtőfürdő akkor hatékony, ha 30 percen
át tart, vízparti nyaraláskor ez is bevethető akár a természetes vizekben,
de kizárólag árnyékban.

Hányás-hasmenés
Ebben az esetben a legfontosabb a
kiszáradás elkerülése, ezért jéghideg
itallal 5 percenként, kortyonként itatni
kell a gyermekünket, családtagunkat.
Ha szívesen inna többet, ne engedjük,
mert amint megfeszül a gyomor fala,
újra hányni fog.
A hányás rendszerint elmúlik az
első 24 órát követően, utána marad a
hasmenés, erre probiotikummal, (Lactobacillus reuteri, Saccharomyces boulardii) esetleg olyan koncentrátummal

készülhetünk, amely megköti a kórokozót, a gázokat és a víz egy részét,
így, bár lefelezi a székletszámot, engedi távozni a kórokozót (diosmectin,
zselatin-tannat). Ha bármit megkíván
a beteg, apró falatokat kaphat, ha lehet, inkább sósat, a mennyiségi korlátozásban van a lényeg. Fontos, hogy a
hányáscsillapító (dimenhydrinate) és
a bélmozgást blokkoló gyógyszerek
(loperamid) adása tilos, mert a kórokozónak távoznia kell!

nyiben a csípés helye erősen megdagad és bevörösödik antihisztamin tartalmú cseppet, szirupot, kálcium tartalmú szirupot vagy pezsgőtablettát
adhatunk.
Kullancscsípés esetén a kullancs eltávolítása kötelező! Tilos bármit rákenni, mert a kullancs fuldokolni kezd és
beöklendezi a kórokozót a vérbe. Határozottan, lehetőleg a nyakánál fogva
húzzuk ki és semmisítsük meg. A csípés helyét nem kell fertőtleníteni.

Nátha, torok-fülfájás,
szemgyulladás

Napégés, napszúrás

Náthára és torokfájásra orrsprayt
(oxymetazoline) és torokfertőtlenítő
cukorkát vagy sprayt (benzydamin)

Óvodás korig 50, nagyobbaknak
és felnőtteknek 30 faktoros naptej
használata elengedhetetlen. Természetesen ne tartózkodjunk napon a déli
órákban és viseljünk kalapot, sapkát,
érzékeny bőrűek hosszú ujjú felsőt
is. Ha mindezek ellenére leégnénk,
használjunk dexpanthenol tartalmú
habot, ami hűsít és megnyugtatja a
bőrt. A napszúrás tipikus tünetei a fejfájás, a hányinger, a hányás esetleg a
láz. Lázcsillapító beszedését követően
besötétített, hűvös szobába feküdjön le
családtagunk. A tünetek rendszerint
24 óra után elmúlnak.

Egyéb tudnivalók

vigyünk. A fülfájásra a fájdalomcsillapító (lázcsillapító) mellett recept nélkül is kapható fájdalomcsillapító fülcsepp (lidocaine) és kövirózsaolaj. A
szemgyulladásra néhány napig nem
antibiotikum tartalmú gyulladáscsökkentő szer elegendő (tetryzoline,
sulfadimidine).

Sebkezelés
Minden sebet alaposan meg kell tisztítani bő folyó vízzel, fertőtlenítést követően szükség szerint összehúzó-tapaszt, sebtapaszt, steril gézlapot és
mullpólyát használjunk.

Rovarcsípés
Viszketést csillapító gélt kaphatunk
recept nélkül a patikában. Ameny-

• Amennyiben a láz három napnál tovább, a fülfájás 24 óra után is tart, ismeretlen kiütések jelennek meg a bőrön, a szemhéj összeragad a váladéktól
vagy nem javul az állapotunk, forduljunk a helyben elérhető orvoshoz.
• Ha külföldre megyünk, mindenképp kössünk biztosítást.
• Antibiotikum szedését önkényesen
ne kezdjük el, éppen ezért ezt szükségtelen magunkkal vinni.
• A gyermek oltási könyvének másolatát érdemes elvinni magunkkal.
• A receptköteles gyógyszerek - mint
némelyik lázcsillapító, antihisztaminok
- pontos adagolását az orvos a jelzi a recepten, ezt a patikus feltünteti a dobozon, ehhez tartsuk magunkat.
• A hatóanyagok latin neve egyezményes, így külföldi patikusok is tudnak
segíteni.
Betegségmentes jó nyaralást kívánok!
dr. Ambrus Katalin
gyermekorvos

Kultúra

,,Mesés” könyvajánló

Mindannyian olvassunk meséket!
A kisgyermekek gondolkodása nagyban különbözik a felnőttekétől: érzéseik vezérlik őket, bizonyos helyzetekben nem tudnak különbséget
tenni a lehetséges és a lehetetlen között. Varázsos éveknek is nevezik ezt
az időszakot amiatt, mert a kicsik sokszor azt gondolják, bármilyen varázslat
megtörténhet, csak nagyon kell vágyni rá. Ez a jelenség, és ahogyan a mesét hallgatja egy gyermek, a „mágikus
gondolkodás”. Ez nem lebecsülendő,
butuska, logikátlan gondolkodás, hanem megvan a saját rendszere. A gyermekek, ahogyan a természeti népek,
hiedelmeik szerint próbálják alakítani
az őket körülvevő világot: gondoljunk
csak a termékenységi rítusokra, az indiánok esőtáncára, a magyar népi babonákra.
A mesékben az évezredek alatt ös�szegyűlt tudás, a nehéz élethelyzetek
megoldókulcsai rejlenek. Ez az oka annak, hogy sosem növünk ki belőlük.
Olyan belső hitet, bátorságot tudnak
adni, melyek segítenek a megoldások

keresésében. A gyerekek kettős tudattal hallgatnak mesét, ezáltal átalakíthatják a valóságot, mindenből csak
annyit engednek be a lelkükbe, személyiségükbe, amennyire éppen szükségük van (ezért nem kell félni a népmesék „horrorisztikus” elemeitől). A
mesék, csakúgy, mint a játék, feszültséget vezetnek le, belső képalkotás és
mesei formulák segítségével (hely és
idő megváltoztatása: egyszer volt, hol
nem volt; az óperenciás tengeren túl)
ki-be járnak a valóság és a fantázia határán. Aki ezen a terepen bajba kerül,
az ki is jut onnan.
Szülőként, nagyszülőként, pedagógusként adjuk meg a gyermekeinknek,
hogy a mesehallgatás segítségével ez a
belső biztonságrendszer kialakulhasson, hogy álmaik megvalósításához kitartó munka során, olykor egy-egy sárkány, boszorkány mesterkedése, sűrű
sötét erdő, kerülőút leküzdésével juthatnak el. Nem utolsó sorban a mesélés egyfajta minőségi idő a gyermekkel vagy társsal. Ez az alapja a későbbi

meghitt, bizalmas szülő-gyermek kapcsolatnak is.
Aki mese- és beszélgetéshiánnyal érkezik az óvodába, belőle majdnem biztosan nem-olvasó felnőtt lesz. Aki viszont sokat hall, az megtanul figyelni,
koncentrálni. Bővül a szókincse, javul
a szövegértése.
Aki el szeretné mélyíteni a tudását a
témában, neves szakemberek munkáit
kölcsönözheti a Nagy Gáspár Városi
Könyvtárból. Akik csak meséket szeretnének olvasni – akár felnőtteknek
szólót, akár a fiatalabb generációknak
keresnek –, azok is bőséges választékot
találnak mindkét részlegünkön. Nemegyszer a világ minden tájáról összegyűjtött kincsek rejtőznek a már régebben kiadott gyűjteményekben is.
(Felhasznált irodalom: Boldizsár Ildikó:
Meseterápia, Magvető, 2010. – Boldizsár
Ildikó: Varázslás és fogyókúra, József Attila
Kör Kijárat K., 1997. – Kádár Annamária:
Mesepszichológia, Kulcslyuk K., 2012.)

Földházi Teréz

Nagy Gáspár Városi Könyvtár

Mesék a gyógyulásról
Válogatta: Csóka Judit
A kötetben egyaránt találhatók
keleti és európai népek meséi.
Az előbbiek gyakran szólnak
az elfogadásról, a megváltozhatatlan tudomásul vételéről
és új lehetőségek kereséséről.
A nyugati mesék abban segítenek, hogy ne maradjunk benne olyan helyzetekben, amelyek lehúznak, mint a mocsár.
Mindegyik történet a gyógyulás-gyógyítás
témakörét
járja körül. Van olyan beteg, aki nem bírja tovább a szenvedést, és ezért indul el az úton, van, aki annyira gyenge,
hogy segítőre van szüksége az egészség visszaszerzésére.
A sok próbatétel során a hősök erősebbé válnak, a betegség
sokszor a változás szükségességét: egy új lehetőséget rejt
magában. Elsősorban felnőtteknek szól a könyv, de érdeklődő fiatalok is kézbe vehetik.
YIYUN LI
Gilgames
(Meséld újra! …sorozat)
A kínai származású, amerikai írónő az ókori Mezopotámia legnagyobb eposzát,
a Gilgamest ültette át mai
nyelvre. A Gilgames-eposz
az ókori Kelet egyik legismertebb, legnagyobb hatású mitológiai eposza. Tizenkét agyagtáblára vésték.
Sumer, akkád, hettita, hurri
és újasszír nyelvre fordított
több változata ismert. A heroikus hős Uruk város királya volt. Édesanyja Ninszun istennő. Fiatalon gőgös, öntelt és agresszív volt, az alattvalói
rettegtek tőle. Aruru, a teremtés istennője megajándékozta

Gersei Gábor (született 2018. április 17-én)
Bede Mánuel és Bede Bongor (születtek 2018. április 20-án)
Iván Hanna (született 2018. április 21-én)
Vansovszky Zente (született 2018. április 21-én)
Prezenszki Bíborka (született 2018. április 23-án)
Márton Kamilla Eszter (született 2018. április 29-én)

őt egy baráttal: Enkiduval. Általa ismerte meg Gilgames a
halál fájdalmát. Mialatt a halhatatlanság titkát keresi, Utnapistim próbatételek elé állítja. Ezek és a barátság ajándéka vezetik végül Gilgamest a bölcsesség útjára. Tiniknek
szóló, szép olvasmány.
BOLDIZSÁR ILDIKÓ
Mesék a felnőtté válásról
A mesekutatás mai nagy szakértője, Boldizsár Ildikó olyan népmeséket gyűjtött egybe, melyek
a felnőtté válás nehézségeit járják körbe. Mai világunkból hiányoznak a beavatási rítusok,
nincsenek, vagy alig vannak felemelő, összetartó, mintát adó közösségek. Ezért a mesék bölcsessége sem adódik át generációról
generációra. Az útnak indulás, leválás, önmagunkért és másokért
való felelősségvállalás mind-mind
a felnőttség kritériumai, nehéz életfeladatok. A mesék segítséget nyújtanak ezek leküzdéséhez, mert megmutatják,
hogyan lehetünk alakítói saját életünknek. 16 férfivé válást,
16 nővé válást segítő mesét olvashatunk el benne.
Boldogan éltek...
A mesegyűjtemény a legismertebb Grimm- és Andersen
meséket tartalmazza Rónay
György és Rab Zsuzsa fordításában; alapművek, mint a
kötelező olvasmányok. Nem
hiányozhatnak egyetlen gyermek mesetárából sem. Anastassija Archipowa korhű, klasszikus illusztrációi varázslatossá
teszik ezt a szép kötetet. Ezeket
a meséket elmondva-meghallgatva, ezt a szép, régi szabású
könyvet lapozgatva szinte nagyanyáink, dédanyáink élményeit élhetjük újra.

Földházi Teréz

Nagy Gáspár Városi Könyvtár

Élelmiszerosztás a polgármesteri hivatalban

Városunk legifjabb polgárai
Tisztelettel gratulálunk a szülőknek, kívánunk sok örömöt
és boldogságot, a gyermekeknek jó egészséget!
Büki Máté (született 2018. április 1-jén)
Nagy Borbála Erzsébet (született 2018. április 1-jén)
Várhegyi Maja (született 2018. április 4-én)
Szigeti-Féder Hanga (született 2018. április 14-én)
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Május 22-től kezdődően hétfőtől péntekig reggelente 8 órától folyamatosan
péksüteményt és zöldségfélét osztunk
a polgármesteri hivatalban, a Tescoval
és az Élelmiszerbankkal együttműkö-

désben. Az Élelmiszerbank tavasszal
kereste meg az önkormányzatunkat
azzal a lehetőséggel, hogy segíthetünk
a lakosságnak, és a helyi Tesco áruháznak is abban, hogy az el nem adott,
de fogyasztásra még alkalmas, jó minőségű élelmiszert a rászorulóknak kiosztjuk.
Éltünk a lehetőséggel, pályáztunk
a feladatra. Az Élelmiszerbank munkatársai helyszíni bejárás, és az élelmiszermentés szabályainak ismertetése
után zöld utat adtak a szerződés meg-

kötésére. Az osztás alapelve, hogy csak
nem lejárt szavatosságú élelmiszert adhatunk tovább a lakosságnak, amilyen
gyorsan csak lehet. Önkormányzatunk
fontosnak tartja, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel segítse az alacsony jövedelemből élőket és a pazarlás
megszüntetése is fontos társadalmi érdek. Ezért május 22-től a polgármesteri
hivatal is folyamatosan nyújtja ezt a
szolgáltatást: a megmentett élelmiszert
továbbadjuk azoknak, akik ezt jó szívvel fogadják. 
Bakács Bernadett
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         Ökormányzati hírek

Közbiztonság

Előzzük meg a szabadtéri tüzeket!
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a
lakosság figyelmét, hogy a szabadtéri tüzek jellemzően
az év két időszakában jelentenek komoly veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal és nyáron. A károk
akkor előzhetőek meg, ha tisztában vagyunk a tűzgyújtás
alapvető szabályaival.
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
avar és a kerti hulladék égetésének szabályairól hozott döntés értelmében évente két időszakot engedélyez belterületen:
március 1. és május 31. között, illetve szeptember 1. és november 30. között. Ezen időszakon belül kizárólag pénteken 8-21
óra, szombaton 8-12 óra között – az ünnepnapok kivételével
- a tűzvédelmi előírások megtartása mellett lehet égetni.
Külterületen csak előzetes engedély alapján végezhető irá-

Az égetés szabályai
l A keletkező avart és kerti hulladékot a tűzvédelmi
előírások megtartása mellett szabad égetni. Az égetést végző köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási
feltételekről és eszközökről.
l Az égetést szélcsendes
időben, kellően száraz avar
esetén szabad végezni. Az
égetés folyamatának gyorsítása érdekében légszennyező
segédanyag nem alkalmazható.
l Tilos az égetés szociális,
nevelési és oktatási intézmények 100 méteres körzetében,
azok működési ideje alatt.
l Az égetést telken belül
kell végezni. Közterületen
avar és kerti hulladék ége-

tése tilos, kivéve a park- és
közter ü let-fen nt a r t ássa l
megbízott személy esetében.
l Az égetés végén a helyszínt át kell vizsgálni és meg
kell győződni arról, hogy a
tűz elhamvadt, továbbá gondoskodni kell a parázs lelocsolásáról vagy földréteggel
történő befedéséről.
l A hatóságilag elrendelt
tűzgyújtási tilalom alól az
önkormányzat rendelete felmentést nem ad.
l Az égetésre kerülő
avar és kerti hulladék nem
keverhető
egyéb
hulladékokkal (például műanyag,
üvegpalack, gumiféleségek,
csomagoló- és festékanyagok, fémtárgyak).

nyított égetés, mely engedélyt az Érdi KatasztrófaAlternatíva
védelmi Kirendeltség adja
ki az égetést kezdeményeA településen az avar és
ző ügyfél írásbeli kérelméa kerti hulladék eltávolíre. Az engedélyt legalább
tása történhet ugyan ége10 nappal a tervezett égetés
téssel, de környezetünk
előtt írásban kell megkérni
és a levegő védelme
3.000 Ft illeték megfizetéérdekében
javasoljuk
se mellett; a kérelmen meg
a komposztálást és a
kell jelölni a tervezett égeközszolgáltató (Depónia
tés helyszínét, napját és időKft.) útján történő elszálpontját, valamint lehetőség
lítást. A zöldhulladékot
van egy pótnap megjelöléa gyűjtési napon kell kisére is, ha valamilyen okból
helyezni a lakóknak az
a tervezett napon nem vaingatlanuk elé, áttetsző
lósul meg az égetés.
zsákban, vagy kötegelve.
A jogszabályokban fogA kft. az idei évben hálaltak megszegése esetén
zhoz menő rendszerben a
akár súlyos pénzbírság is
következő, hétfői napokon
kiszabható. (Külterületen
szállítja el a zöldhullaa tűzvédelmi hatóság endékot: június 11., július 9.,
gedélye nélkül végzett iráaugusztus 6., szeptember
nyított égetés esetén mi3., szeptember 17., október
nimum 50.000 Ft a bírság;
15., október 29., november
szabadtéri égetés során az
12. és november 26.
alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenységre és az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása esetén legkevesebb 20.000 Ft a bírság; belterületen nem az
önkormányzat által meghatározott időpontban történő égetés
esetén minimum 10.000 Ft, de a kiszabott bírság összege akár
1.000.000 Ft is lehet.)
A rendszabályok betartásával tovább csökkenthetjük a természetben és anyagi javainkban évenként több millió forintos károkat okozó szabadtéri tűzesetek számát.
Baj esetén, vagy ha tüzet észlelünk a szabadban, hívjuk a
105-ös, vagy a 112-es segélyhívó számot!

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

ERRE FIGYELJÜNK
Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás engedélyezett az általános égetési szabályok betartásával:
l a szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül;
l a tűz környezetében ne legyen más éghető anyag, amin
az továbbterjedhet;
l gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas
anyag, eszköz készenlétben tartásáról, pl. víz, homok;
l soha ne rakjunk egyszerre túl sok éghető anyagot a tűzre és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan
felügyeletünk alatt tudunk tartani;
l a tevékenység befejezését követően a tüzet gondosan el
kell oltani, meg kell győződni arról, hogy elaludt.
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Képviselő-testületi határozatok
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. március 29-én és április 26-án tartott
ülésein az alábbi, a lakosságot érintő döntéseket hozta:
Közbeszerzési eljárás a Kert utca
felújítása ügyében
A képviselő-testület módosította a Budakeszi Kert utca rekonstrukciójáról
szóló 409/2017 (XI. 7.) Kt. határozatának
1. pontját, miszerint a testület támogatja a Vis Maior alapból nyert 100,5 millió
Ft felhasználásával megvalósuló Kert
utca rekonstrukciójához szükséges hirdetmény nélküli, egyfordulós, meghívásos feltételes közbeszerzési eljárás megindítását.
101/2018. (III. 29.) Kt. határozat

Aktualizálják a város
környezetvédelmi programját
A testület döntött a város környezetvédelmi programjának aktualizálásáról a
2018-2023. közötti időszakra és felhatalmazta a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel – a Vibrocomp
Kft-vel – a szerződést ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja. Felkérte a polgármesteri hivatalt, hogy az előirányzott bruttó 1.117.600 Ft összeget az önkormányzat
2018. évi költségvetésében a környezetvédelem alap terhére különítse el.
104/2018. (III. 29.) Kt. határozat

Hasznosíthatják a Barakk épületét
Felkérte a polgármesteri hivatalt, hogy
kezdeményezzen egyeztetést a Honvédelmi Minisztérium Ingatlanhasznosítási Osztályával a Budakeszi 2395/2 hrsz.
ingatlanra (Barakk) vonatkozó használati szerződés meghosszabbításáról,
valamint vizsgálja meg az ingatlan felújításának lehetőségeit és a közművek
visszakötésének költségeit.
107/2018. (III. 29.) Kt. határozat

Etheles park közvilágítása
A Best-Vill 2000 Kft.-vel az Etheles park
területén elektromos közvilágítási hálózat kiépítése tárgyában kötött vállalkozási szerződés teljesítési határidejét
a munkaterület átadásától számított 45

napban határozta meg. Felkérte a polgármestert a szerződés ügyvédi ellenjegyzés mellett történő aláírására.
112/2018. (III. 29.) Kt. határozat

Gyalogátkelőhelyek
megvilágításának felülvizsgálata
Vállalkozási szerződést kötött a gyalogátkelőhelyek felülvizsgálatának elvégzése és a kiemelt megvilágításának
megtervezése tárgyában a TROMOS-E
Bt-vel maximum bruttó 3.878.580 Ft keretösszegig és felhatalmazta a polgármestert, hogy a szerződést – ügyvédi ellenjegyzés mellett – aláírja.
116/2018. (III. 29.) Kt. határozat

Közművelődési érdekeltségnövelő
pályázat
Az Erkel Ferenc Művelődési Központ támogatási kérelme alapján bruttó 1.200.000 Ft önrészt biztosított az intézmény számára a közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz. A megpályázott támogatási összeg: 493.090
Ft. Továbbá felkérte az intézmény igazgatóját, hogy a pályázatot a kiíróhoz határidőre nyújtsa be.
123/2018. (IV. 26.) Kt. határozat

Szakorvosi műszerbeszerzési
pályázat
A testület 10%, azaz bruttó 7.105.268 Ft
önrészt biztosít az Egészséges Budapest
Programon történő induláshoz a 86/2018.
(III.29.) Kt. határozata alapján, az elérendő pályázati támogatás összege bruttó
63.947.413 Ft. Felkérte a polgármestert,
hogy a pályázatot a kiíróhoz határidőre
nyújtsa be.
126/2018. (IV. 26.) Kt. határozat

Bűnmegelőzési projektek
megvalósítása pályázat
Pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium által meghirdetett bűnmegelőzési
projektek megvalósítása című pályázatra az alábbiak szerint:
- tárgy: Generációk a biztonságért
- támogatás megpályázott összege: bruttó 12.000.000 Ft
- önerő: nincs.
Felkérte a polgármestert, hogy a pályázati dokumentációt határidőre nyújtsa be a

Belügyminisztérium részére, valamint
felkérte a polgármesteri hivatalt, hogy
gondoskodjon a bruttó 20.000 Ft pályázati díj befizetéséről.
139/2018. (IV. 26.) Kt. határozat

Erzsébet utalvány a pedagógusoknak
A 2018. évi pedagógusnap alkalmából a
pedagógusok, óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek, gyógypedagógusok és fejlesztőpedagógusok részére,
személyenként 10.000 Ft értékben, valamint a részmunkaidős foglalkoztatottak
részére arányosan biztosította az Erzsébet utalványt, melyre összesen 2.500.000
Ft összeget biztosított. Felkérte a polgármesteri hivatalt az Erzsébet-utalványok
beszerzésére.
128/2018. (IV. 26.) Kt. határozat

Támogatás a Power Station
Sportegyesületnek
A 2018. évben összesen 300.000 Ft-tal
támogatta a Power Station SE-t a lengyelországi és a bulgáriai Európa Bajnokságokon való részvétel költségeihez
történő hozzájárulással, valamint felhatalmazta a polgármestert, a támogatási
szerződés aláírására.
131/2018. (IV. 26.) Kt. határozat

A Nagy Gáspár Alapítvány Irodalmi és
Művészeti Díj támogatása
A testület 200.000 Ft összegű támogatással járult hozzá a Nagy Gáspár Alapítvány Irodalmi és Művészeti Díj-alaphoz,
továbbá felhatalmazta a polgármestert,
hogy a támogatási szerződést ügyvédi
ellenjegyzés mellett aláírja.
135/2018. (IV. 26.) Kt. határozat

Támogatás a Budakeszi Önkéntes
Tűzoltó Egyesületnek
Támogatta a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 2 darab légzőkészülék
és hozzá 4 darab egyéni teljes álarc megvásárlásához 518.160 Ft összeggel, valamint felhatalmazta a polgármestert
a támogatási szerződés ügyvédi ellenjegyzés mellett történő aláírására.
137/2018. (IV. 26.) Kt. határozat
A további határozatok szövegét a www.
varoshaza.budakeszi.hu oldalon olvashatják.
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A Budakeszi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

A Budakeszi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Budakeszi Város Önkormányzata pályázatot hirdet

beruházási
projektmenedzser

általános igazgatási
ügyintéző

lakossági járdaépítésre

területi védőnő
munkakör betöltésére.

munkakör betöltésére.

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Építési beruházási munkákhoz kapcsolódó feladatok:
 engedélyezési eljárások koordinálása, lebonyolítása,
 pályázati és közbeszerzési eljárások műszaki előkészítése,
 tervezési és vállalkozási szerződések előkészítése,
 önkormányzati beruházások műszaki előkészítése, lebonyolítása,
 kapcsolattartás a tervezőkkel, kivitelezőkkel, műszaki ellenőrrel,
 műszaki átadás-átvételi eljárások előkészítése,
 A képviselő-testület munkájának segítése, önkormányzati feladatok
döntésre történő előkészítése
Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság,
 cselekvőképesség,
 büntetlen előélet,
 főiskola, egyetem, I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett
műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi, szakképzettség,
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Önéletrajz a 45/2012. (III. 20) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint,
motivációs levél, oklevelek, bizonyítványok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ: Cserhalmi
Andrea, telefon: 06/23-535-710/0/118.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Bártfai Zsuzsanna részére a humanpolitika@budakeszi.hu e-mail címen.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 25.
A pályázati kiírás teljes terjedelmében a www.hirmondo.budakeszi.hu oldalon
olvasható.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A jegyzőhöz telepített birtokvédelmi, állatvédelmi és fásszárú növények
fenntartásával kapcsolatos feladatok, kapcsolódó önkormányzati hatósági
feladatok elvégzése.
Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság,
 cselekvőképesség,
 büntetlen előélet,
 főiskola vagy egyetem, felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy
felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz a
45/2012. (III. 20) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerin, motivációs
levél, klevelek, bizonyítványok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.
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 Emese részére a humanpolitika@budakeszi.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 25.
A pályázati kiírás teljes terjedelmében a www.hirmondo.budakeszi.hu
oldalon olvasható.

A pályázat célja: a lakossági önerővel megvalósuló járdaépítés- és felújítás támogatása, egyben a járdaépítés- és felújítás lakossági közreműködéssel történő megvalósításának ösztönzése.
A pályázók köre: Budakeszi Város közigazgatási területén járdával kiszolgált vagy kiszolgálandó ingatlanok tulajdonosai (tulajdonközösség esetén
a tulajdonostársak), továbbá ezen ingatlanok bérlői, a használói, valamint a
haszonélvezői, illetve az általuk létrehozott közösségek.
A pályázaton való részvétel feltétele: A pályázók vállalják a pályázatuk
keretében megépítendő vagy felújítandó járdaszakasz megvalósítási költségeinek rájuk eső részét.
Pályázatok beadása: A pályázatokat a kiíráshoz tartozó pályázati űrlapon
lehet a polgármesteri hivatalba benyújtani.
A pályázatok benyújtási határideje: 2018. június 11. (hétfő) 12:00
A pályázatok elbírálása: A pályázatokat Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.
Elbírálási határidő: A beérkezett pályázatok elbírálási határideje: 2018.
június 29.
A gyalogjárda-építési támogatás a járdán túlnyúló gépkocsi-behajtók kiépítéséhez nem használható fel! Gépkocsi behajtó építési igény esetén
az ingatlantulajdonos a BVV Kft-vel – az általuk készített egyedi árajánlat
alapján – külön szerződést köthet a megépítésére vonatkozóan.
A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók, információk: 06/309039108 telefonszámon Nagy-Kalló Szilvia ügyintézőtől kaphatók.
A pályázati kiírás teljes terjedelmében a www.varoshaza.budakeszi.hu oldalon olvasható.

Apró hirdetés

Vásárolnék… SIMSON S 50 51 típusú motorkerékpárokat, Mz Es, Ets 250,
Mz Ts, 250, 250/1 és ETZ 250- 251 típusú motorkerékpárokat, Pannónia
motorkerékpárokat, 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. Email: rokakrisz@invitel.hu
Alkalmi munkalehetőség! Érdeklődni: 06/70/294-85-23
GÁBOR ESZMERALDA becsüs, műgyűjtőnő - múzeumok számára is – a legmagasabb áron, készpénzért vásárol antik és modern festményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, evőeszközöket, órákat, fazon aranyakat, szobrokat,

borostyánokat, porcelánokat, egyebeket. Kiszállás díjtalan: 06/1/789-16-93,
06/30/382-70-20
Ausztriában, olasz határnál (Tarvisio) két szoba - étkezőkonyhás, panorámás,
felújított társasházi öröklakás eladó (esetleg kiadó). magyarba - kölcsönös
megfelelés esetén - cserélhető. A lakáshoz udvari gépkocsibeálló és tároló
tartozik. Ára: 27 M Ft.Tel.: 06/70/210-05-53; Email: b06702100553@gmail.
com
A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium matematika-fizika szakos, egyetemi
végzettségű, elkötelezett keresztény tanárt keres szeptemberi kezdéssel.
Jelentkezés önéletrajzzal: igazgato@prohaszka-budakeszi.hu
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: Budakeszi VII. számú védőnői körzetében területi védőnői feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
 főiskola, 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet 2. § szerint egészségügyi
főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy ezzel egyenértékűnek elismert oklevél,
 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 4 hónapos próbaidő vállalása
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ: Gyenes
Tamásné, telefon: 06/30/2020-970.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Salamon Emese részére a humanpolitika@budakeszi.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.
A pályázati kiírás teljes terjedelmében a www.hirmondo.budakeszi.hu oldalon olvasható.
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