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Mozgalmas nyár kezdődik
Az iskolaépítés második üteme
A kormány támogatta az Árpád fejedelem
téri iskolaépítés második ütemét, mely keretében 5 tanterem, 2 csoportszoba és 2
nyelvi szaktanterem épül 748,53 négyzetméter hasznos alapterülettel. A második ütem megépítéséhez Budakeszi önkormányzata 200 millió forint összeget
biztosított a 292,3 milliós kormányzati támogatás mellett. Így a 16 tantermes iskola
egy ütemben épül meg 2019 őszére.

Folytatódik a Szél-Munkácsy utcai
beruházás
A Szél és Munkácsy utca csomópont átépítése az ivóvízvezeték-csere miatt elhúzódott. A Fővárosi Vízművek 35 méteren elvégzi a vezeték kiváltását, így folytatódhat a beruházás. A Szél utca-Munkácsy Mihály utca csomópontban az út- és
járdaburkolat felújítás, ív és magassági
korrekció, valamint járdaépítés 2018. június 7-én kezdődött és a munkavégzés ideje alatt ideiglenes forgalmi rend változás
lépett érvénybe. Így lezárták a Szél utca
– Munkácsy Mihály utca kereszteződését,
a Szél utca a Temető utcától a Munkácsy

Tegyen javaslatot
Budakeszi Díszpolgára címre!
Budakeszi Város Önkormányzata
2018. augusztus 20-án, a képviselőtestület díszülésén elismeri és díjazza
azon magyar vagy külföldi állampolgár
jelentős eredményt hozó munkáját, aki
egész életművével a város fejlődése,
hírnevének öregbítése, anyagi, szellemi értékeinek gyarapodása érdekében
kiemelkedő tevékenységet végzett
és példamutató emberi magatartása
miatt köztiszteletben áll. A díszpolgári címre magánszemély, szervezet,
közösség tehet javaslatot.
Kérem városunk lakóit, hogy indoklással ellátott írásos javaslataikat 2018.
július 23-án, hétfőn 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatalba, vagy e-mailen a
pm.titkar@budakeszi.hu címre eljuttatni szíveskedjenek!

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia

polgármester

Polgármesteri köszöntő

Mihály utca felé és Munkácsy Mihály utca
a Vásárhelyi Pál utcától a Szél utca felé,
valamint a Munkácsy Mihály utca a Nagy
Sándor utcától a Szél utca felé ez utóbbi
az egyirányúsítás ideiglenes feloldása mellett zsákutca. A felújítandó csomópontot a
környező párhuzamos utcákban lehet elkerülni. Az útépítés során okozott kellemetlenségekért kérjük szíves megértésüket és
türelmüket.

Megújulnak a buszvárók
Az egyeztető tárgyalások eredményeként az önkormányzat szerződést kötött a
JCDecaux Hungary Kft-vel, a budakeszi
közigazgatási területén lévő buszmegállók
utasváróinak tulajdonosával. A kft. egy
éven belül kicseréli a már meglévő buszvárókat és újakat épít. A beruházás első
ütemében összesen nyolc új K4 típusú várót épít a következő területeken: az új Temető utcai megállóban mindkét oldalon,
az új általános iskola előtt, kettőt a Dózsa
György téri megállókhoz, a Zichy Péter
utcában a sportpályához, a Budaörsi útnál
a Mol benzinkút oldalán és a Szőlőskert
utcában a városközpont felé. A második
ütemben a város közigazgatási területén
lévő tizenegy régi típusú várót új K4-es
típusra cseréli. A beruházás a nyár folyamán elkezdődik, melyet teljes egészében a
kft. finanszíroz. Vállalja a buszvárók folyamatos karbantartását és üzemeltetését,
valamint tizennégy megállóhelyen biztosítja az önkormányzat részére, hogy az
infovitrinekben térítésmentesen helyezzen
ki önkormányzati és közérdekű információkat a lakosság számára.

Új közterületi padok a városban
Budakeszi Város Önkormányzata tavaly
október elején Idősbarát Önkormányzati
díjat kapott 1 millió Ft pénzjutalom mellett. Ezt a forrást új közterületi padok vásárlására fordítjuk. Még a nyár folyamán
10-et telepítünk olyan területekre, mint
például a Dózsa György tér, Honfoglalás
játszótér melletti terület, az Emlékezés
keresztjénél lévő park. A pontos helyszínekről az Idősügyi Tanács javaslatait is figyelembe vesszük.

Budakeszi Egészségügyért díj
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város egészségügye ér-

dekében végzett jelentős eredményt hozó
munkája elismeréseként Kissné Csörget
Elvira fogászati asszisztenst és dr. Hidasné
Farkas Klára gyógyszerészt tüntette ki a
Budakeszi Egészségügyért díjjal. Ezúton is
gratulálunk nekik. A kitüntetéseket 2018.
július 2-án, az orvosi rendelő átadásával
egybekötött Semmelweis napi ünnepség
keretében adjuk át az orvosi rendelőben,
melyre mindannyiukat sok szeretettel várjuk. A testület a Budakeszi alapellátásban
dolgozó háziorvosok, fogorvosok, házi
gyermekorvosok, gyermekfogorvosok, as�szisztensek, valamint a védőnői szolgálat
dolgozói részére személyenként 10.000 Ft
értékben Erzsébet-utalványt ajándékoz a
városért végzett kiemelkedő és áldozatos
munkájuk elismeréseként.

XXIV. Családi Nap Fesztivál
Idén augusztus 18-án, szombaton rendezzük meg a XXIV. Családi Nap Fesztivált a
Farkashegyi Repülőtéren, melyre sok szeretettel várjuk önöket! A rendezvényen
gyermekek, fiatalok, felnőttek és családok
egyaránt megtalálják a számukra kedves
és már ismert programokat. Az idei fesztiválon a neves Ghymes együttes koncertje adja a talpalávalót, majd a lakosok által igen kedvelt tűzijátékkal zárjuk a rendezvényt. Az előző évekhez hasonlóan ezúttal is ingyenes és sűrűn közlekedő autóbuszjáratot biztosítunk a városközpont
és a repülőtér között, megkönnyítve az
oda- és visszajutást.
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Pedagógusokat köszöntöttünk
Budakeszi Város Önkormányzata 2018. június 1-jén pedagógusnapi ünnepséget rendezett a településen dolgozó aktív és nyugdíjas pedagógusok számára. Az ünnepségen dr. Győri Ottilia polgármester, Csenger-Zalán
Zsolt országgyűlési képviselő és Sárközi Márta tankerületi igazgató köszöntötte a pedagógusokat. Ezt követően
Bokor Józsefné
Rapolder Ildikó
a Szivárvány Óvoda
vezető-helyettese

1970-1974 között, az akkori MÁV Széchenyi Úttörővasúton teljesített kimagasló
szolgálatot, még most is részt vesz minden év szeptemberében a Nosztalgia
szolgálaton. Általános iskolai tanulmányait 1974-ben a budakeszi általános iskolában végezte. 1978-ban fejezte be a
Kossuth Zsuzsa Egészségügyi és Óvónői Szakközépiskolát, ahol kiváló tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért Kossuth Zsuzsa emlékérmet kapott. 1978. augusztus 15-től az akkori III.
számú, ma Szivárvány Óvodában kezdett el dolgozni, melynek a mai napig,
40 év óta óvodapedagógusa, 1989 óta, 25
éve óvodavezető-helyettese. 2013-2015-ig
az óvoda megbízott vezetője. 1983-ban, a
Kecskeméti Óvónőképző Főiskolán szerzett diplomát, majd 1991-ben a Budapesti
Tanítóképző Főiskolán zenei szakoktatói
szakon másoddiplomát. 1994-ben kiváló
eredménnyel néptáncoktatói diplomát is
szerzett - azóta is tanítja az óvodában. A
gyermekek többsége ma is a Bojtár Népzenei Egyesületben táncol. Ildikó amellett, hogy kiváló óvónő, lelkes lokálpatrióta, a hozzá járó gyerekek megismerik
Budakeszi hagyományait, ünnepeit és
ezen keresztül aktív részeseivé is válnak
városunk társadalmi életének. A gyermekeket, szüleiket közösséggé formálta és ebből a közösségből nőtt ki a Szivárvány Óvoda bálja, a Bojtár Népzenei
Egyesület magja is. A szervezet városunk társadalmi és közéletében máig aktív szerepet tölt be, tanítványaival rendszeresen lépnek fel önkormányzati, intézményi rendezvényeken is, de képviselik városunkat az ország minden
pontján és testvérvárosainkban. Részt
vett az augusztusi Családi Nap Fesztivál

a polgármester adta át a Budakeszi oktatásügyért díjakat dr. Dömötörné Papp Hargitának, a Nagy Sándor József Gimnázium igazgatójának és Bokor Józsefnénak, a
Szivárvány Óvoda vezető-helyettesének. Az ünnepi műsorban a Széchenyi István Általános Iskola tanulói énekkel és szavalattal szerepeltek.

gondolatának kitalálásában is. Szakmai
ismereteinek bővítése érdekében számos képzésen, tanfolyamon vett részt:
1993-ban a Főnix Zenei és Nyelvstúdióban speciális óvodai zenei nevelés szakon tett sikeres záróvizsgát, 1997-ben
elvégezte a Tímár Sándor néptánc tanfolyamot, 2001-ben vezetői és minőségbiztosítási vizsgát is tett.
Elkötelezett és önfeláldozó munkájával neveli a gyermekeket. Igazi nevelői-

A gyermekeket, szüleiket közösséggé formálta és ebből
a közösségből nőtt ki a Szivárvány Óvoda bálja, a Bojtár
Népzenei Egyesület magja is
oktatói hivatásszeretet, a munkája és a
gyermekek iránti alázat jellemzi, valódi
értéket teremtett az intézményben és a
gyermekek körében egyaránt.
Egykori óvodásai közül hárman Budakeszi Ifjúsági díjat is kaptak: Nemcsik
Zsolt vívó világbajnok, Komáromy-Poros
Csongor párbajtőröző, Kemény Dávid
középtávfutó. A Tarkabarka Kunterbunt
Óvodában több mint húsz éven keresztül tartott zeneovis foglalkozást, az
oda járó gyermekeknek több, mint fele a
Czövek Erna Zeneiskola tanítványa lett.
Kiváló szakmai munkáját számos díjjal és tanúsítvánnyal ismerték el: 1998ban vette át Forrai Katalinnak, a magyar zenei nevelés egyik legjelentősebb
nemzetközi képviselőjének aláírásával
„A zenei nevelés helye az óvodai nevelésben” tanúsítványt. 2000-ben, amikor
településünk városi rangra emelkedett,
Budakeszi város zászlóanyjává választotta a képviselő-testület. 2002-ben a városért végzett tevékenysége elismeréseként Budakesziért emlékéremet kapott.
2010-ben Erkel Ferenc emlékplakettet,
majd 2014-ben elismerő oklevelet vehetett át dr. Győri Ottilia polgármestertől.
Aktív kapcsolatot tart fenn a város

mindenkori vezetésével, a város intézményeivel, a környékbeli óvodákkal is.
A hivatásának gyakorlása mellett
mindig igyekezett részt venni a város
társadalmi életében. Külső bizottsági
tagként nyolc évig segítette az önkormányzat oktatási bizottsága, 2002-től a
német önkormányzat munkáját.
1988 óta a Budakeszi Népdalkör alapító tagja és titkára. 1993 óta tagja a Hagyományőrző Kör kórusának, 1998-2002ig az egyesület alelnöke, 2002-2006-ig elnöke, 2006-től alelnöke. 2012 óta a Budakeszi Erkel Ferenc Kamarakórus alapító tagja és titkára. 2013 óta a Budakeszi
Idősügyi Tanács tagja.
Az óvodába járó gyermekekkel és az
általa vezetett Napraforgó tánccsoporttal a város valamennyi rendezvényén
részt vesz. Szakmai elkötelezettségével,
emberi magatartásával és nevelési módszereivel példa városunk pedagógusai
előtt és kiváló tevékenységével méltó a
Budakeszi Oktatásügyért díjra.

vábbképzését, 1998-ban és 1999-ben a
Pest Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet vezetői fórumát. 2001-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Gazdaságtudományi karán
közoktatási vezető képzettséget szerzett. 2011-ben a közoktatás-finanszírozás változásai, 2016-ban az intézményi
önértékeléshez és tanfelügyeleti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok ellátása kapcsán képezte tovább magát.
Szakmai munkáját 2005-ben Arany János Pedagógiai-díjjal, 2016-ban az Emberi Erőforrások Minisztere oklevéllel
ismerte el. 2017. októberében, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége a

Dr. Dömötörné
Papp Hargita
a Nagy Sándor
József Gimnázium
igazgatója

1975-ben fejezte be tanulmányait a Pécsi Tanárképző Főiskolán és matematika-fizika szakos középiskolai tanár
végzettséget szerzett. Friss diplomásként a szekszárdi IV. számú Általános
Iskolában kezdett dolgozni, 1976-tól a
szintén szekszárdi Rózsa Ferenc Szakközépiskolában, majd 1978-tól a kiskunhalasi 618. számú Szakmunkásképzőben tanított. 1980-ban, az ELTE
Természettudományi Karán fizika szakon szerzett másoddiplomát. 1986 óta,
32 éve tanít a Nagy Sándor József Gimnáziumban. 1995-1996 között igazgatóhelyettes, 1996 óta, 22 éve igazgató.
Odaadó, áldozatos, kiemelkedő munkát végez Budakeszi közoktatási színvonalának emeléséért. Életpályájával
bizonyította elkötelezettségét a pedagógusi élethivatás mellett. Kiemelkedő
szakmai-pedagógiai és vezetői munkáját igényességgel és lelkiismeretesen
látja el. Mindent megtesz az iskola pedagógiai színvonalának emeléséért, a
módszertan megújulásáért. Számos
továbbképzésen és tanfolyamon vett
részt: 1992-ben végezte el az ELTE Pedagógusok Intenzív Fizikatanári to-

Mindig felismerte, ha megújulásra volt szükség. Sikeresen végigvitte az iskola informatikai átalakítását, támogatásával működik az öko
munkacsoport, melynek eredményeképpen az intézmény
elnyerte az ökoiskola címet
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Nagy Sándor József Gimnázium részére 1956-os hagyományőrző kitüntetést, igazgató asszony részére a Hazáért érdemkeresztet adományozott
a forradalom és szabadságharc hagyományainak eszmei őrzéséért, ápolásáért. Felelősségteljesen segíti az intézményben dolgozó pedagógusok
munkáját, a diákok fejlődését és előmenetelét. Számtalan fiatal tanulmányi munkáját segítette, ezzel jövőjét
és értékrendjét alapozta meg. Az általa képviselt pedagógiai iránnyal, a
nagysanyis diákok rendszeresen, kiválóan szerepelnek tanulmányi versenyeken, különböző megmérettetéseken, példás felvételi- és nyelvvizsga
eredményeket érnek el, öregbítve ezzel az iskola hírnevét is.
A tantestület megbecsült tagjaként
kivívta az elismerést a diákok és a szülők körében is, melynek eredményeként az iskolában kiegyensúlyozott,
pozitív és támogató légkör alakult ki.
Ezt bizonyítja az is, hogy sok diákja jött
vissza tanítani iskolába.
Törekszik továbbá arra, hogy az intézményben dolgozók részére optimális munkahelyi körülményeket teremtsen. Ez a törekvése áthatja mindennapi munkáját, mindent megtesz
annak érdekében, hogy a kollégák sze-
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ressenek a gimnáziumban dolgozni, a
gyermekek, a szülők pedig szeressenek az intézménybe járni és elégedettek legyenek az iskola által nyújtott
szolgáltatásokkal. Mindig felismerte,
ha megújulásra volt szükség. Sikeresen
végigvitte az iskola informatikai átalakítását, majd - felismerve jelentőségét -,
megteremtette az öt évfolyamos nyelvi osztályok indításának feltételeit. Támogatásával működik az iskolában
az öko munkacsoport, melynek eredményeképpen az intézmény elnyerte
az ökoiskola címet. Részt vett az iskola
alapítványainak létrehozásában és kuratóriumi munkájában. Ez segített abban, hogy finanszírozni tudják a tárgyi fejlesztéseket, illetve alkalmanként
az intézmény hátrányos helyzetű, illetve kiemelkedő eredményeket elérő
diákjait is támogassák. Évek óta a vezetésével szervezik a pedagógusok a
jótékonysági Oskolabálokat, melyek
teljes bevételét az intézmény karbantartására, infrastrukturális fejlesztésére fordítják. Minden fórumon hangsúlyosan képviseli a gimnázium gyarapodásának ügyét, melynek eredményeképpen több központi, helyi és
vállalkozói támogatást nyert el az intézmény részére.
Patronálásával számos sikeres pályázatot nyújtott be az iskola, mely lehetővé tette, hogy az évek folyamán
több száz diák utazhatta be Európa országait. Megszervezte az intézmény
fennállásának 40. évfordulója alkalmával a sportudvar felújítását, az 50. évfordulóra a külső bronz dombormű is
készült, melynek a költségére szintén
ő keresett és talált szponzorokat. Idén
a sportpályát is az ő közbenjárására,
az Érdi Tankerület és a Decathlon támogatásával sikerült felújíttatni. Mindezek mellett aktívan részt vesz városunk társadalmi- és közéletében,
együttműködik a település intézményeivel, a környékbeli iskolákkal és jó
kapcsolatot ápol a város mindenkori
vezetésével is. Magas színvonalú szakmai felkészültségével, odaadó és aktív
személyiségével, életét hivatásának,
tanítványainak, kollégáinak és az intézménynek szentelő pedagógus, példamutató tevékenységével méltó a Budakeszi Oktatásügyért díjra.
Ezúton is gratulálunk a kitüntetetteknek!
A pedagógusok munkájához sok erőt, türelmet, örömet és a közelgő szünidőben jó pihenést kívánunk!
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Az olvasó kérdezi...

Budakeszi Város Önkormányzata törekszik a közvilágítás teljes mértékű
kiépítésére városunkban. Ennek részeként valósult meg 2017-ben a Szarvas téri és a Dózsa György téri gyalogátkelő, a Darányi városrészben a Rozsnyó utca, Róka köz, Honfoglalás sétány
és a Paplanhát utcai játszótér megvilágítása. A közbeszerzési eljárást követően májusban a beruházás első ütemére
a Best-Vill 2000. Kft-vel kötötte meg a
kivitelezési szerződést. A munkálatok
az alábbi területeket érintik: Darányi
városrész, posta parkoló, Honvéd utca,
József Attila utca, Dózsa Gy. tér (gyalogátkelőn felüli rész), Angol utca, Alkony utca, Muskátli utca, Szász utca,
Kinizsi köz, Akácfa utcáról nyíló köz,
Vincellér utca, Batthyány utca, Szüret
utca és Virágvölgy utca. A kivitelező
várhatóan augusztus közepére fejezi
be a munkálatokat. Az önkormányzat
a fejlesztés első ütemére 91 millió Ft-ot
fordított. A beruházás második ütemének közbeszerzési eljárása várhatóan
július végén indul. A második ütemmel együtt a fejlesztésre összesen 157
millió Ft-ot fordít az önkormányzat,
mellyel 5 kilométernyi közvilágítási
hálózat épül a városban.

Fotó: Balogh Ágnes

...mikor és hol fejleszti 
a közvilágítást az önkormányzat?

Visszaköltöznek az orvosok
Tájékoztatjuk Önöket, hogy június és július folyamán visszaköltöznek az orvosok a felújított orvosi rendelőbe és az egészségügyi szolgáltatók az alábbi időpontokban kezdik meg a
rendelésüket:
Név
Dr. Imre Éva
felnőtt háziorvos
Dr. Bartos Mária
gyermekorvos
Dr. Csabai Imre
felnőtt háziorvos
Dr. Vasi Gábor
fogorvos
Dr. Zolnai Katalin
fogorvos
Védőnői szolgálat
Orvosi ügyelet

Rendelés megkezdése
2018. július 2.
2018. június 22.
2018. július 2.
2018. augusztus 1.
2018. július 2.
2018. június 28.
2018. június 25.

Az orvosok rendelési ideje és az elérhetőségei változatlanok.

A Nagy Gáspár Városi Könyvtár
nyári nyitva tartása
Gyermekkönyvtár
ZÁRVA: június 25-től július 29-ig
Felnőtt könyvtár
ZÁRVA: július 2-től július 29-ig
RÖVIDÍTETT NYITVA TARTÁS: július 30-tól szeptember 2-ig
Felnőtt könyvtár
hétfő, csütörtök, péntek: 13-17 óra
kedd: 10-12 óra, 13-19 óra
szerda, szombat: ZÁRVA
Gyermekkönyvtár
hétfő, csütörtök, péntek: 13-17 óra
kedd: 13-18 óra
szerda, szombat: ZÁRVA
Szeptember 3-tól a szokásos rendben várjuk olvasóinkat.
A nyárra kölcsönzött könyveket szeptember 10-ig késedelmi
díj nélkül lehet visszahozni, illetve kérni azok hosszabbítását.
Kellemes nyarat kívánunk!
a könyvtárosok

Budakesziért dolgozunk
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Szépítő egyesület

Kiállítás, pályázat, fesztivál

Az 1894-ben alapított majd 1946-ban
megszűnt Szépítési Egyesület jogutódjaként 1985-ben alakult újjá már Budakeszi Szépítő Egyesület néven, mely
városunk kulturális, társadalmi és közéletében az egyik legaktívabb, a legtöbb épített értéket teremtő, illetve újjáteremtő egyesület. Hidas Mátyás
1995-től a szervezet elnöke.
Az egyesület tevékenységét megalakulásától kezdve Budakeszi történelmi, építészeti, valamint természeti
értékei megóvásának és gyarapításának elősegítése érdekében szervezi,
hozzájárul a település szépítéséhez, a
lakosság bevonásával elősegíti a társadalmi részvétel növelését a különböző
fejlesztési elképzelések előkészítésébe,
megvalósításába és lebonyolításába is.
Az egyesület nevéhez fűződik az
Erkel szobornak és emléktáblának,
Zachara Lajos emlékkövének felállítása, a Kálvária teljes felújítása, a Fő
téri parkban található kőkereszt környezetének rendezése, a temető I. parcellájának kitisztítása, az Emlékezés
Keresztjének restaurálása, a Kegyeleti
Liget kialakítása, Schielei- és Koller
kápolna, a Kegyeleti kőkereszt, Ülő
Krisztus szobor felújítása közösen a
Budakeszi Kultúra Alapítvánnyal. A
német önkormányzattal és több civil
szervezettel együttműködött az I. világháborús emlékmű felújításában és
az Őseink emlékére elnevezésű szobor
állításában.
Kiemelt szerepe volt a facsemeték
ültetésében a Fő téri parkban, részt
vállalt a Helytörténeti Gyűjtemény és
Tájház létrehozásában, a Jókai utcai
kút, a Kálvária bejárata melletti pestis kereszt felújításában. Az egyesület-

Bár a Budakeszi Ifjúsági Tanács már
több éve működik, idén februárban
alakult újra, új elnökkel és tagokkal
Bakács Bernadett alpolgármester segítségével.
Dalotti Márk, az BIT (Budakeszi Ifjúsági Tanács) elnöke, már az első találkozó alkalmával megfogalmazta,
hogy cselekedni kell, a Budakeszin élő
fiatalságot meg kell mozgatni. Sok ötlet és tervezet született már az első hetekben. A számtalan tennivaló és gondolatok megvalósítása közül elsőként
a Fiatal alkotók kiállítását rendeztük
meg. Ez a kiállítás teret ad a fiataloknak, hogy megmutatkozzanak a nagyvilág előtt. A több, mint 150 pályamű
közül kiválasztott 30 alkotás prezentálja azt, hogy mennyi tehetséges fiatal él Budakeszin.
A tanács a továbbiakban is aktívan
szeretne részt vállalni városunk közéletében, legközelebbi nagyobb megmozdulásunk is ezt vetíti előre. Az Európai Unió által támogatott BeVonzó

Zachara Lajos emlékkő

nek köszönhető, hogy pályázat révén
tulajdonába került a Fő u. 85 sz. alatti ingatlannak egy jelentős hányada,
amelyet Egyesületek Házaként üzemeltet. Az egyesületnek a Westenholzi
Heimatverein testvéregyesülettel való
gyümölcsöző kapcsolata a két település testvérvárosi szerződését eredményezte.
Kiemelt szerepet játszik a nevelésoktatás terén, a Budakeszi történetének, környezetének, értékeinek ismertetését bemutató Budakeszi füzetek kiadásával.
A szervezet idén rendezi az Emlékezés Keresztjének környezetét, felújítja
a Halfer család kriptáját és a római-katolikus templom melletti romkert renoválásában is szervező munkát vállal.
Csatlakozik a Budakeszi Hagyományőrző Kör kezdeményezéséhez és hozzájárul a Budakeszin tiszteletre méltó,
elhunyt személyek sírjának a gondozásához. Az I. világháborús emlékműhöz
német nyelvű, kiegészítő táblát helyez
el és együttműködik az önkormányzat
nyári színházi előadásának létrehozásában és lebonyolításában.
Ezúton is köszönjük városunkért
végzett munkájukat!

VÁRJUK JAVASLATÁT
A Budakeszi Hírmondó két új rovatot indít. A „Budakeszi példák: büszkeségeink”
rovatban azokat a helyben élő személyeket és szervezeteket szeretnénk bemutatni, akik tevékenységükkel, az élet bármely területén kiemelkedő érdemeket szereztek országos vagy akár nemzetközi szintéren. A „Budakesziért dolgozunk” rovatban olyan személyeket, szervezeteket, intézményeket szeretnénk bemutatni az
olvasóknak, akik a város szolgálatában munkálkodnak és gondos munkájuk nélkülözhetetlen a mindennapok jó közérzetéhez.
Kérjük a kedves olvasók javaslatait, kikről, milyen civil szervezetekről, intézményekről olvasnának szívesen a fenti rovatokban. Javaslataikat a pm.titkar@budakeszi.hu email címre várjuk.

Ifjúsági tanács

Riedl Nóra – Tengeri fény (olaj, 2017)

projektben való részvétel keretein belül ifjúsági konferenciát szervezünk a
fiataloknak. A pályázatban résztvevő
települések képviselőivel (Budaörs,
Páty, Biatorbágy, Törökbálint és Budakeszi) már év eleje óta rendszeresen
találkozunk és közösen dolgozzuk ki
ennek elemeit. Az őszi alkalmon lehetőség nyílik a fiatalok számára nagyobb betekintést nyerni a döntéshozók világába és párbeszédet folytatni
velük.
Szeretnénk a Budakeszi Fiatalok
Fesztiválját is megrendezni, bízunk
benne, hogy meg tudjuk valósítani a
jövőben, melyhez minden segítséget
szívesen fogadunk: az ifjusag.budakeszi@gmail.com címen.

BIT
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Gyermeknap a Családok Éve jegyében
A zivataros időjárás miatt a városi gyermeknap programjait az Erkel Ferenc
Művelődési Központ szabadtéri színpadán és a közösségi téren tartottuk
meg idén. Ez azonban nem szürkítette
a színvonalas programokat és nem tartotta vissza a végül szép számban ös�szegyűlt látogatókat.
A rendezvény a Katáng zenekar
nagy sikerű koncertjével kezdődött,
majd a művészeti csoportok bemutatóival folytatódtak a programok. Megcsodálhattuk a Hétlépés táncegyüttes,
a 4M Dance Company csoport, a Tornádó Hungary Tánccsoport Egyesület, a Rúzs Tánciskola, az Aikido Arts,
a New Dance World növendékeinek
látványos előadását. Nagyon kedves
és szívmelengető műsorral készült a
Kunterbunt Kiscsillag csoport és kiváló volt a Mezei Mária Művészeti Iskola Camu flage együttesének és a Rita’
Sound Studio énekiskola növendékeinek a fellépése is. A színpadi programokat Mechler Anna zárta, a Kerék mesék sorozatban megjelent gyermekkönyvéből Jonatánról, a kamionról
mesélt a gyermekeknek. Ezúton is köszönjük a fellépő csoportoknak és felkészítőiknek a közreműködését.
A számtalan színpadi program mellett a kézműves foglalkozások, bemu-

Fotó: Surányi Linda

tatók is népszerűek voltak. Az önfeledt
játék lehetőségével a Manóvár Bölcsőde játszóháza, a Nagy Gáspár Városi
Könyvtár kavicsfestése és kvízjátéka és
a HÍD Szociális Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ gyermekfoglalkozása várta a kicsiket, mely délután
a Generációk Háza és az Idősügyi Tanács kézműves foglalkozásával egészült ki. A Buda Környéki Hagyomány-

őrző Íjász Egyesület tagjai a közösségi
téren vezették be az érdeklődőket az
íjászat rejtelmeibe. Minden évben bemutatkozik egy civil szervezet is a rendezvényen, idén a Budakeszin működő
336-os Karácsony Sándor Cserkészcsapattal ismerkedhettek meg az érdeklődők. Nagy közönségsikernek örvendett
a Vakkantó SE Kutyaiskola bemutatója
is. 
EFMK

Hősökre emlékeztünk

Fotó: Balogh Ágnes

A Hősök emlékünnepét az 1924. évi XIV. törvénycikk
rögzítette, mely kimondta, hogy „minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját (...) a magyar nemzet
mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli”.

Budakeszin május 28-án, az I. világháborús emlékműnél
emlékeztek azokra a magyar katonákra és civilekre, akik
az életüket áldozták Magyarországért. Tóthné Fajtha Anita igazgató bevezetőjét követően, Kőrösiné dr. Merkl Hilda irodalomtörténész, a Széchenyi Baráti Kör elnöke, Budakeszi díszpolgára mondott beszédet. Hangsúlyozta, a
béke nem a háború hiánya, annál sokkal több. Béke csak
akkor létezik, ha az emberben él, mert a béke belülről fakad. A béke isteni ajándék. „A nagy háborúban, az elsőben, a sohasem pontos statisztikák szerint 67 millió katonát állítottak fegyverbe. Százezrek, milliók haltak hősi halált, tűntek el, estek fogságba vagy sebesültek meg. Az árvák, özvegyek számáról, a derékba tört életekről, a háború
borzalmait soha feldolgozni nem tudó embertársainkról
nincs számadat. Kell emlékeznünk rájuk. Az emlékezés lehetőség és kötelesség is egyszerre, sőt ennél is több, szüntelen figyelmeztetés.”
Az esemény zárásaként a Budakeszi Dalárdától a Kimegyek doberdói harctérre, majd az Hagyományőrző As�szonykórustól a Gyászének a meghalt hősökért című dal
hangzott el.
EFMK
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A Kihívás Napja

Három generációval
az egészségért
A Kihívás Napja a sport, a mozgás és a közösség, a közös
sportélmények ünnepe. A nemzetközi eseménysorozatnak
ez a lelke és a mozgatója, ami miatt 1982 óta az egész világon
hódít és Kaliforniától Szófiáig milliókat mozgat meg. Ennek
a közös mozgásnak, a sport ünnepének minden évben Budakeszi is részese. Május 30-án megannyi program és számtalan résztvevő segítségével, összesen 3521 sportaktivitással
járultunk hozzá az országos eredményekhez. Ezúton is köszönjük mindenkinek a részvételt és az intézmények közreműködését!
Az idei évben a Kihívás napjához a Budakörnyéki Egészség Program nyitó rendezvénye, a Három generációval az
egészségért eseménye is kapcsolódott, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (OKPI), Budakeszi Város Önkormányzata, valamint az EMMI Dohányzás Fókuszpontja
szervezésében.
Az Erkel Ferenc Művelődési Központ melletti közösségi téren egy szabadtéri „egészségközpontot” állítottak
fel, ahol gyermekek, szülők és nagyszülők egyaránt megtalálhatták a számukra érdekes programokat. Az ingyenes
szűrések mellett vezető orvosok adtak egyénre szabott tanácsokat. Az érdeklődők kerékpáros erőnléti felmérésen
vehettek részt, a legkisebbeket pedig egészségmegőrző, játékos foglalkozásokkal várták a felkészült animátorok.
A dohányzók szakértői támogatást kaphattak a leszokáshoz
és megismerkedhettek a „Ciki a cigi” programhoz kapcsolódó iskolai érintőképernyős számítógéppel is. Az 50-75 év
közötti lakosok bekapcsolódhattak egy, a tüdőrák elleni újfajta szűrővizsgálatba, a Korányi intézetben zajló szűrésre a
helyszínen előjegyzésbe vették az érdeklődőket.
A rendezvény sajtótájékoztatóját prof. dr. Horváth Ildikó orvos igazgató vezette. Dr. Győri Ottilia polgármester elmondta: „A rendezvénnyel indult útjára az OKPI

Budakörnyéki Egészség Programja, melyhez Budakeszi önkormányzata és a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás
további települései is csatlakoznak. A kezdeményezés a
régió lakossága egészségi állapotának javítását és a hos�szabb, egészségesebb élet elősegítését tűzi ki célul, melyben
kiemelt jelentőségű a rendszeres testmozgás, a dohányzás
visszaszorítása, az egészséges táplálkozás és a lelki egészség támogatása, méghozzá az egyes emberek szintjétől a
családokon át a tágabb közösségekig”. „A Három generációval az egészségért névre hallgató kezdeményezésünk része
a kormány által jóváhagyott, a keringési betegségek megelőzését célzó, szerteágazó programnak, amit az EMMI támogatásával valósítunk meg. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
a rendszeres testmozgás és a dohányzásmentes élet segítségével megőrizhetjük szívünk, ereink és tüdőnk egészségét,
csökkenthetjük a szívkoszorúér betegség, az agyvérzés, az
érszűkület, a tüdőrák, az alsó légúti fertőzések és a COPD
okozta halálozás kockázatát” – tette hozzá beszédében dr.
Kovács Gábor, az OKPI főigazgatója.
Itt köszönthettük a WHO magyarországi irodájának vezetőjét, dr. Ledia Lazerit is, aki a Dohányzásmentes Világnap kapcsán a leszokás támogatására és a megelőzés fontosságára hívta fel a figyelmet.
Dr. Tomcsányi János professzor, osztályvezető főorvos,
a Kardiológiai Szakmai Kollégium tagja a dohányzás, valamint a szív- és érrendszeri megbetegedések közötti párhuzamot tárta fel a résztvevőknek. Elmondta, hogy a szív- és
érrendszeri megbetegedések több ember haláláért felelősek
világszerte, mint bármi más. A dohánytermékek használata
a második leggyakoribb okozója a szív- és érrendszeri betegségeknek.

(Folytatás a 10. oldalon)
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A Nemzeti Összetartozás Napja

Az emléknap – melyet 2010-ben iktatott törvénybe a parlament - az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum
évfordulójára emlékeztet Magyarországon. Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság

minden tagja és közössége része az
egységes magyar nemzetnek, melynek
államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes
és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.
Budakeszin ezen a napon tartottunk

megemlékezést az I. Világháborús emlékműnél. Ohr Alajos alpolgármester
beszédében felidézte a trianoni békediktátum történelmi körülményeit
és a döntés következményeit, rávilágítva arra, hogyan jöhet létre a határokon
felüli nemzetegyesítés. Felhívta a figyelmet a nemzetet fenyegető mai veszélyekre, párhuzamot vonva egyes
akkori és mai nagyhatalmi törekvések
között. A külhoni magyarokkal kapcsolatban azt hangsúlyozta: „Menjünk el hozzájuk, látogassuk meg őket
és vigyük el gyerekeinket is (...), hogy
érezzék: velük vagyunk, kiállunk értük! Hogy szinte a bőrünkön érezzük
a nemzeti összetartozás csodálatos, felemelő érzését, hiszen egy vérből valók
vagyunk. Minél erősebb a nemzeti ös�szetartozás, annál erősebb Magyarország! Ez a mai nap legfontosabb üzenete!”
Az ünnepi beszédet követően
Wilhelm Szimonetta, a Nagy Sándor József Gimnázium tanulója Kányádi Sándor Előhang című versét szavalta el.
A megemlékezők a székely himnusz
elhangzása után kört alkotva, egymás
kezét megfogva fejezték ki a nemzet
összetartozását, soha nem múló egységét.
EFMK

Három generációval az egészségért
(Folytatás a 9. oldalról)
Az OKPI részéről dr. Kovács Gábor főigazgató és a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás elnöke, dr. Győri Ottilia
ünnepélyes keretek között aláírta a Budakörnyéki Egészség Program kidolgozására és megvalósítására vonatkozó
együttműködési megállapodást. A cselekvési terv célja az
egyén, a család és a tágabb közösség egészséges életmódjának az elősegítése minden korosztályban, mely keretében
kiemelt hangsúlyt kap a rendszeres testmozgás, a dohányzás
visszaszorítása, az egészséges táplálkozás és a lelki egészség is.
Az egészségügyi szakemberek és a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás képviselőinek részvételével szakmai
megbeszélést tartottak, amelyen dr. Kovács Gábor a környék
lakosainak egészségét szolgáló megelőző programok
beindítását ismertette, melyben szűrés, dohányzásról való
leszokás, az örömteli mozgás élményére való rászoktatás
szerepel.
A WHO magyarországi irodájának vezetőjével megállapodás született arról, hogy Budakeszi bekapcsolódik az
„Egészséges városok” programba. Felhívták a figyelmet a
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Gyülekezeti piknik 
az erdészház mellett

Úrnapi
gondolatok

Június második napján borúsan induló reggel után kellemes időben, csodálatos erdei környezetben gyűltek ös�sze gyülekezeti piknikre a budakeszi reformátusok a hidegvölgyi erdészház mellett. Boros Péter lelkész bevezető
áhítata után, kisebb csoportokban beszélgettek a testvérek
a református címerben található szimbólumokról és Pál
apostol Rómaiakhoz írt levelének 12. fejezetéről. A pikniken több mint százan vettek részt, így a játékos feladatok
mellett ismerkedésre, beszélgetésekre is adódott alkalom.
A gyerekeknek külön programot szerveztek a 336. Karácsony Sándor cserkészcsapat tagjai, így egy utó-gyermeknapi kalózos, erdei kincskeresős játéktól elfáradva,
megéhezve készülhettek az ebédre, a bográcsban főtt babgulyásra.

Rátzné Nagyfy Krisztina

Úrnapja a katolikus egyház egyik
legnagyobb ünnepe. A svábok lakta
településeken ilyenkor készül aprólékos munkával a virágszőnyeg, máshol virágszirom-szórás a szokás.
Ahogy közeledik a jeles nap, a szőnyegkészítő családok, társaságok tagjai aggódó szemekkel pásztázzák a
kertek, rétek virágait, megvan-e még
a tegnap látott lósóska telep vagy lekaszálták. Az utóbbi években különösen aggódhattunk, hiszen a hirtelen beköszöntött meleg
letarolja a virágokat, szinte minden hamarabb és rövidebb
ideig nyílik. Szerencsére a találékony tervezők idén is, mint
eddig is minden évben remekműveket hoztak létre a szűkös
virágkínálat ellenére.
A munka már szombaton elkezdődött a négy stációt alkotó lombsátrak elkészítésével, majd vasárnap hajnali fél ötkor indult a munka férfias része, a murvaalap elkészítése
a templom körül (ebben az évben a régi-új nyomvonalon,
a romtemplom kihagyásával). Hat óra körül érkeztek a stációkat díszítő családok és a lelkes szőnyegkészítők. A nyolc
órai szentmisére érkezők már megcsodálhatták a kész remekműveket.
Ebben az évben forró kávé, tea, a Gräfl cukrászda finom
pogácsája és szilvás csavartja várta a szorgoskodókat. A tíz
órai nagymise után a Hagyományőrző kör fúvószenekara és
vegyes kara kísérte az oltáriszentséget a körmeneten.
Ezúton is szeretnénk megköszönni valamennyi résztvevő áldozatos munkáját és a támogató szervezetet segítségét.

Krizsán Edit

a Budakeszi Hagyományőrző Kör kórusvezető

„Hiszek benned” tárt kapus prevenciós sportprogramra is,
mely a meglévő létesítmények szabadidőben való használatához ad pályázat útján elérhető forrást.

Konfirmandusok presbiterekkel 2018. pünkösdjén
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Nyáresti össztánc
A hosszú forró nyáron két felüdülést
ígérő estet szervez a Rathauskeller
azoknak, akik szeretnek táncolni.
A július 6-án és augusztus 3-án,
pénteken 19-22 óra között megrendezendő táncestet azoknak ajánlják
a szervezők, akik évközben Budakeszin, vagy máshol tanulnak táncolni,
de bárki mást is szívesen látnak az alkalmakon.
Dalotti Tibor és Erdélyi Krisztián
táncmesterek óráin megszokott, válogatott jó zenék szólnak, lesz tánctanítás is és a finom üdítőkről, harapnivalóról is a szervezők gondoskodnak.
A tánctér burkolata miatt tánccipő helyett olyan lábbeli javasolt, ami kibírja
akár a kövön való rock’n roll táncot is.
30 fok fölötti hőmérséklet, vagy monszuneső esetén a rendezvényt a hűvös,
legfeljebb 22 fokos Rathauskeller pincében rendezik meg.
A belépés díjtalan!

Zschopaui vendégek 
látogattak a Nagysanyiba

Már régóta szerettünk volna diákkapcsolatot létrehozni egy német gimnáziummal. Ehhez a célhoz májusban közelebb kerültünk, mert Zschopauból május 24-ėn érkezett az első diákcsoport
a polgármester kíséretében, jelezve azzal, hogy neki is milyen fontos ez a
kapcsolat. Fáradtan, de teli izgalommal
érkeztek a vendégek a gimnáziumhoz,
ahol a vendéglátó diákjaink és szüleik
várták őket. Másnap reggel részt vettek egy tanórán, utána indultunk a
polgármesteri hivatalba, ahol dr. Győri Ottilia polgármester és Ohr Alajos
alpolgármester szívélyesen fogadták a
vendégeket. Kötetlen beszélgetést követően budakeszi városnézésre indultunk, ami az esős időjárás miatt nagyon rövidre sikeredett.
Visszatérve a gimnáziumba, együtt
ebédeltünk a menzán, közben drukkoltunk, hogy elálljon az eső, mert nagy
budapesti városnézést terveztünk.
Nagy szerencsénk volt, mert az időjárás
kegyes volt hozzánk, a fővárosba érve

Támogatást kapott a Budakeszi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
két új légzőkészülék és négy egyéni teljes álarc megvásárlásához szükséges 518.000 Ft-tal támogatta a Budakeszi
Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. Az eszközöket ünnepélyes
keretek között 2018. június 1-jén adta át az egyesület elnökének, ifj. Hidas Mátyásnak dr. Győri Ottilia polgármester, Ohr Alajos alpolgármester és Somlóvári Józsefné
tanácsnok. Köszönjük az egyesület áldozatos munkáját!

kisütött a nap. A vendégeink és a diákjaink is élvezték a túrát, ahol felfedezték
a vásárcsarnokot, a Váci utcát, a Vörösmarty teret, még a metrózás is nagy élménynek bizonyult. A szombati napot a
vendégek a családokkal töltötték.
Jó volt látni, hogy idegenekből három nap alatt barátok lettek és volt, aki
sírt is a búcsúzásnál. A vendégek azzal köszöntek el, hogy várnak minket
Zschopauba. Nagyon remélem, hogy
ebből a kezdeményezésből virágzó
kapcsolat jöhet létre. A nyelvtanulás
mellett nagyon fontos, hogy ismerjük,
megértsük és tiszteljük egymást egy
békés Európa érdekében. Nagyon köszönjük a gimnázium vezetőségének,
Budakeszi Város Önkormányzatának
és Budakeszi Város Német Önkormányzatának támogatását, mely nélkül ez a találkozás nem jöhetett volna létre, és reméljük, hogy a jövőben is
számíthatunk a támogatásukra.

Vincze Jutta

Nagy Sándor József Gimnázium

Intézményi, egyesületi, egyházi hírek
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Kirándulás Csíkszeredába
A SZIA 45 diákja és négy kísérő pedagógusa csíkszeredai kiránduláson
vett részt áprilisban. Sokan közülük
először jártak Erdélyben.
A háromnapos látogatás első napján,
a Tusnádfürdő felett található Sólyomkőre kirándultunk. Lábaink előtt a fürdőváros és a kígyózó Olt folyó, szemközt pedig a Csomád hegy szirtjeit
csodálhattuk meg. Innen továbbindultunk a Szent-Anna tó szomszédságában található Mohos láphoz. Olyan látvány fogadott itt minket, amilyeneket
az ember csak festményeken szokott
látni. Vastag tőzegmoha fedte a talajt,
rálépve vizenyő bugyogott fel, így aztán nagyon meg kellett néznünk, hova
lépünk. A jégkorszakból itt maradt jeges törpefenyőket, gyapjúsást és húsevő növényeket is láttunk.
A következő napon a helyi történelmi nevezetességekkel ismerkedtünk.
Segesvár óratornyából néztünk körül,

majd a Diákok Lépcsőjén – egy teljesen fedett falépcső 173 fokkal - folytattuk utunkat a templomba. Rövid
vártúrát követően Berethalom hármas
fallal megerősített erődtemplomához

érkeztünk. E kitűnő állapotban megmaradt erőd számtalan érdekességet
tartogat az utazó számára: a templom sekrestyéjét elzáró 1500-as évekből származó ajtaját benne a máig működő 18 ponton záródó zárszerkezetet.
Utunkat Keresd felé vettük, a Bethlen
kastélyhoz.
Látogatásunk utolsó napjának délelőttjét a Mikó vár helyi múzeumában
töltöttük, ahol tárlatvezetésen és múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt a gyerekek. A délutánt mindenki szabad program keretében a
vendéglátó családokkal töltötte. A kísérő tanárok pedig tettek egy rövid kirándulást Csíksomlyóra, majd este ünnepélyes vacsora keretében köszöntük
meg a vendéglátást.
A gyerekek és a tanárok élményekkel gazdagon tértek haza és már a vis�szaúton tervezgették, hogy milyen érdekes programokat tudnak majd szervezni a hozzánk látogató csíkszeredai
gyerekeknek. 
SZIA

„Határtalanul” járva a Felvidéken
A Széchenyi István Általános Iskola 7. évfolyamának 57
tanulója és 6 pedagógusa tavaly november 14-től 17-ig a
„Határtalanul” pályázaton elnyert támogatásnak köszönhetően változatos programokon ismerkedhetett meg a
Felvidék gazdag természeti és kulturális értékeivel.
Első nap a híres felvidéki bányavárosokat - Selmecbányát,
Körmöcbányát, Besztercebányát - tekintettük meg. Nagyon
érdekes volt látni Selmecbányán a hegyoldalba felkúszó sok
száz éves épületeket, melyek történelmi városmagot alkotva hirdetnek egy hajdani dicső és gazdag korszakot. Ezután
Körmöcbánya következett, ahol mindenkinek nagyon tetszett a pénzverést bemutató múzeum. Késő délutánra maradt a legnagyobb: Besztercebánya.
A második nap Rimaszombatra utaztunk, ahol egy magyar iskolát, majd a füleki várat látogattunk meg. A nap
utolsó programjaként Alsósztregovára utaztunk. Itt megtekintettük a Madách Imre Kastély Múzeumot, ahol 1853-tól
1863-ban bekövetkezett haláláig élt és alkotott az író. Halhatatlan művét, Az ember tragédiáját is itt írta.
A harmadik napon észak felé haladva gyönyörű tájakon
át a hegyek szerpentinjein fel-le utazva átkeltünk az Alacsony-Tátrán. A Poprádi-medencét északról lezárva előttünk tornyosult szinte a „semmiből” kiemelkedve a Magas-Tátra lélegzetelállító, égbe szökő vonulata. A hegység
lábánál, nagyjából a mi Kékestetőnk magasságában kiépült
hangulatos üdülővároskában, Ótátrafüreden töltöttük el a

délutánt. A nap másik programja Lőcse volt. A történelmi
városrészben megtekintettük a több száz éves gótikus Szent
Jakab-templomot, ami a történelmi Magyarország egyik legszebb temploma.
Az utolsó nap Kassán bementünk a dómba, melynek altemplomában nyugszik II. Rákóczi Ferenc fejedelmünk és
édesanyja, Zrínyi Ilona. A kirándulás utolsó programjaként
meglátogattuk II. Rákóczi Ferenc „rodostói házát”, ami a
mai tekirdaginak pontos másolata eredeti bútorokkal.
Köszönjük az élményekkel teli napokat!

Morovián Péter
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Múlt és jelen

Városunk és a nyaralók

Grillezett töltött gomba

12 közepes méretű csiperkegomba l 3 szelet felaprított
szalonna l 2 evőkanál zsemlemorzsa l 3 evőkanál
ajvár l fél teáskanál aprított petrezselyem l olívaolaj l
összemorzsolt feta sajt

Végre itt a nyár! Mi, mai budakesziek javában tervezgetjük, hová megyünk
idén nyaralni, de másképp volt ez 80-120 éve. Nem innen utaztak el nyaralni
az emberek, hanem a nyári hónapokban ide érkeztek a vendégek pihenni.
A 19. század utolsó harmadától a budakesziek megélhetését egyre inkább
a szomszédos Budapest biztosította.
Sokan a fellendülő millenniumi építkezéseken helyezkedtek el. Mások tejterméket, virágot, gyümölcsöt szállítottak a közeli villanegyedekbe, piacokra. A harmadik „húzóágazat” az
idegenforgalom lett.
A festői fekvésű, jó levegőjű település
a fővárosiak kedvelt kiránduló- és nyaralóhelyévé vált. A zsúfolt, zajos, fülledt
levegőjű fővárosból már a 19. század folyamán divat volt kirándulni a zöldbe,
a nagyvárost körülvevő budai hegyekbe, erdőkbe. A 20. század elejétől főleg a
fővárosi zsidó középosztály és a kispolgárság töltötte a nyári hónapokat Budakeszin. A családok akár egy-két hó-

napra is ide költöztek. A Kossuth utca
és a Virágvölgy utca sarkán álló emeletes épületben zsinagóga is működött
ebben az időben. A nyaralók a pénztárcájuknak megfelelő szolgáltatásokat
vettek igénybe, a szegényebbek szobakonyhát, a tehetősebbek házakat, villákat béreltek. A házaikat kiadó budakesziek a hosszú parasztházaik végébe
vagy a nyári konyhába költöztek ilyenkor. Nem volt ritka, hogy saját nyaralót
építtettek az erdőhöz közeli utcákban.
Ma is láthatunk még ilyen, szerencsére

kevéssé átépített villákat a Jókai, a Virágvölgy, a Rákóczi, a Gyöngyvirág és a
Petőfi utcában. Ekkoriban nem volt vezetékes víz, melyet a közfürdő orvosolt.
A Kossuth és az Erdő utca sarkán működött a Budakeszi Fürdőintézet Részvénytársaság, melyet egyik alapítójáról, dr. Selinga János orvosról Selinga
Fürdőintézetnek is neveztek.
Az 1930-as években 17 vendéglő, kávéház, kocsma működött a településen,
melyek jórészt a nyaraló vendégek jóvoltából tudták fenntartani magukat.
Néhány egykori vendéglő épülete még
ma is áll. A Fő utcai bölcsőde helyén a
Perner-vendéglő működött, az egykori
Mocsnek ma is étteremként üzemel,
Gesztenyés Nagyvendéglő néven. A
Kossuth utcában álló, gyönyörű fafara-

gásos, csak nyáron nyitva tartó, 300 főt
befogadni képes Park Kávéház sajnos
már csak a múlté.
Minden mai budakeszinek ajánlom,
ha éppen nem valahol a nagyvilágban
üdül, hogy csendes nyári estéken sétáljon a hajdani „nyaraló negyed” utcáin,
és fedezze fel e letűnt világ még meglévő építészeti emlékeit.

Ádám Éva
(Somlai Péter Ferenc: Budakeszi
társadalma a 20. század első felében c.
könyve alapján)

Szent Jakab 
Fenyőfalvi-keresztje
Makkosmárián, a Megyei útról induló Gesztenye sor tetején állt egykor a
Schuster kápolna (Steinriegel kápolna).
1912-1913-ban épült, évtizedeken át búcsújáró helye volt az akkori, jobbára
svábok lakta községnek. A kápolnát az
1970-es években lebontották, a hozzá
tartozó területet felparcellázták. Ma már
csak emlékekben él a régi szent hely. Ha
valaki napjainkban a Megyei úton sétál,
akkor - a régi kápolna helyéhez igen közel - a Gesztenye sor tetején egy keresztet
láthat, ahova a közel százéves gesztenyefák között lehet felsétálni. Az eredetileg
1730-ban, Gyöngyösön állított keresztet
1945-ben a szovjet hadsereg egyik harckocsija darabokra lőtte. A kereszt restaurálását dr. Fenyőfalvi György végeztette el, majd hozatta budakeszi helyére
2017 októberében. A Gesztenye sorhoz
közvetlenül kapcsolódó utcákban halad
el a Szent Jakab zarándokút (a Camino
de Santiago zarándokút magyarországi
szakasza), így adódott, hogy Szent Jakabnak ajánlják a keresztet. A tervek
szerint 2018. szeptember 24-én szentelik
fel. Részben a kápolna emlékéül állított,
szent Jakabnak felajánlott kereszt és környezetének további felújítása szükséges: Krisztus fejének újrafaragása, a kereszt környezetének rendezése, virág- és
mécsestartó elhelyezése, emléktábla állítása és a gesztenyefák pótlása, a meglévők állagmegóvása.
Kérjük az ön támogatását is, amen�nyiben szívesen hozzájárulna Budakeszi, azon belül Makkosmária értékeinek gyarapításához. Számlaszám: OTP
Bank 11773449-01769744

Fenyőfalvi György

A gombák szárait aprítsuk finomra. Süssük ki
a szalonna zsírját, adjuk
hozzá a gombaszárakat,
pirítsuk tovább, keverjük
bele a zsemlemorzsát,
az ajvárt, a petrezselymet, majd tegyük félre.
Húzzuk le a gombafejek bőrét, kenjük meg olívaolajjal. Töltsük meg a szósszal,
szórjuk meg a fetával. Helyezzük a gombákat a rácsra, közvetlenül a forró parázs fölé és süssük 8-10 percig.

Grillezett tengeri hal

4 tengeri hal (50-75 dkg) l 2 evőkanál közel-keleti
fűszerkeverék l 4 evőkanál olívaolaj l 1 csokor friss
kapor l 2 citrom l kevés ecet
A halakat tisztítsuk
meg. Keverjük össze
az olívaolajat az ecettel. Tegyünk minden hal
belsejébe 2-3 szál kaprot, 2-3 szelet citromot,
majd öntsünk rá egy kis
olajkeveréket. Tűzzük
össze a halakat 2-3 apró nyárssal. Dörzsöljük be a a halakat
a fűszerkeverékkel. Süssük oldalanként 8-10 percig. Tálaljuk
grillezett zöldségekkel vagy friss vegyes salátával.

Cseresznyés zabpelyhes szelet

Száraz összetevők:
15 dkg apró szemű natúr
zabpehely l 8 dkg zabpehelyliszt l 2 teáskanál
őrölt fahéj l 1 mokkáskanál őrölt gyömbér
(elhagyható) l 1 teáskanál
szódabikarbóna l 2 csipet
só

A többi hozzávaló:
10 dkg vaj l 15 dkg barnacukor (lehetőség szerint
méz) l 4 evőkanál tejföl l
1 csomag vaníliás cukor l
1 egész tojás l kb. 25 dkg
magozott cseresznye l 3-4
evőkanál házi cseresznye
vagy meggy lekvár

A száraz összetevőket egy tálban keverjük össze. A vajat olvasszuk fel, adjuk hozzá a cukrot, a tejfölt és a többi hozzávalót. Alaposan keverjük össze, majd elegyítsük a száraz
összetevőkkel. Pihentessük a tésztát kb. 20 percig, majd tegyük sütőpapírral bélelt közepes tepsi közepére és lapítsuk
ki. A masszára kenjünk vékonyan cseresznye- vagy meggylekvárt. A cseresznyét szépen elrendezve nyomkodjuk a
masszába. Sütési hőmérséklet: 180 Celsius fok, sütési idő
kb. 35 perc.

Egészség
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Jó tanácsok nyárra

Vitaminok és étkezés
Sok tévhit van azzal kapcsolatban, hogy főként csak télen
szükséges a vitaminpótlás. Azonban a vitaminok testünk
egészséges működésének nélkülözhetetlen részei, ezért
egész évben támogatnunk kell velük a szervezetünket.
A C-vitamin az anyagcsere-folyamatokban részt vevő
enzimek alkotóeleme, vagyis hiányában ezek a folyamatok
nem valósulnak meg. Ilyen például a kollagén-termelés,
aminek a bőr a feszességét köszönheti, de C-vitamin-tartalmú készítmények a napégés kezelésében is segítenek. A
D-vitaminról köztudott, hogy télen pótolni kell, mivel nem
jut elég napfényhez a szervezet. Az emberek úgy gondolják, hogy nyáron a sok napsütés miatt elég termelődik magától is, azonban egy városban lakó, átlagos munkaidőben
dolgozó ember valószínűleg nagyon kevés időt tölt a napon, ezért ezekben a hónapokban is szükséges a vitamin
pótlása. Nyáron sokkal aktívabbak vagyunk, mint télen, és
az izomrostok gyorsabban használják fel az energiát. Ezért
intenzívebb regenerációra van szükség, amihez elengedhetetlenek az enzimek, amelyek nem léteznek vitaminok
nélkül. A megfelelő vitaminmennyiséget nehéz bevinni a
szervezetbe, ilyenkor segítenek a jól megválasztott étrendkiegészítők. A nyári melegben több liter verejtéket is kiizzad a szervezet, ezzel jelentős mennyiségű nátriumot,
káliumot, magnéziumot, cinket és egyéb nyomelemet veszít. A kiegyensúlyozott, változatos táplálkozás mellett is
érdemes olyan táplálék-kiegészítőket választani, amelyek
tartalmaznak minden fontos vitamint és ásványi anyagot,
amelyekre a nyári megemelkedett igény esetén szüksége
van a szervezetnek.
Az egészséges táplálkozás kiemelkedő szerepet tölt be
egészségünk hosszú távú megőrzésében, az év minden
napján fontos. Lássuk, mit tehetünk ennek érdekében nyáron!
A nyári időszakban rengeteg friss zöldség és gyümölcs
érhető el, melyek nagyban hozzájárulnak szervezetünk folyadékigényének kielégítéséhez, és felüdülést nyújtanak a
nagy melegben. Nyáron nem nehéz betartani, hogy naponta ötször együnk friss gyümölcsöt és zöldséget. Reggelire
tegyünk a szendvics mellé paradicsomot, paprikát, uborkát, tízóraira és uzsonnára együnk friss gyümölcsöt, ebédre és vacsorára pedig friss salátákat vagy grillezett zöldségeket. Ne féljünk olajakat használni a salátákhoz, zöldségekhez, hiszen segítenek a zsírban oldódó vitaminok beépülésében szervezetünkbe. Csakis jó minőségű, hidegen
sajtolt olajokat használjunk, ízletes a tökmag-, a dió-, a kukorica- vagy a szőlőmagolaj is. Az olívaolajok közül az extra szüzet válasszuk. Mivel bőven áll rendelkezésünkre
friss gyümölcs, melyek természetes gyümölcscukorban
gazdagok, édességigényünket elégítsük ki velük. Sütemények, desszertek készítésekor is a gyümölcsös változatokat
válasszuk. A vörös helyett fogyasszunk könnyű fehér húsokat (például pulykát, csirkét), valamint halakat. Nyáron
különösen figyelnünk kell az elegendő folyadék fogyasztására. 10 kg testsúlyonként minimum 3 dl víz fogyasztása
javasolt. A cukrozott italokat próbáljuk meg kerülni, és főként vizet fogyasszunk, a legjobban ez segít a hidratálásban.
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Kultúra

Zeneiskolai hírek
Ebben az évben is nagy sikerrel rendeztük meg a Családi Hangversenyt, több mint 20 műsorszám, többek között zongora 4 és 6 kezes darabok, ének gitárkísérettel, hegedű, klarinét-, zongora-, gordonkaduók, előadók: testvérek,
anya-lánya, apa-fia szerepeltek. Hangversenyünkön vendégfellépőket is köszönthettünk a biatorbágyi zeneiskolából. A hangverseny után az előadókat kis meglepetés várta.
Tassi-Ködöböcz Judit zongoratanárnő lelkes szervező munkájának eredményeként a Budavidék Zrt-től (COOP) a CBAtól és a Gräfl cukrászdától is kaptunk támogatást a koncert
utáni vendéglátáshoz, melyet ezúton köszönünk!

Czövek Erna (AMI)

ZÖLDEN JOBB

A Budakeszi Szivárvány Óvoda június 1-jével csat- és az odajáró gyermekek zöldbe öltöztek, kifejezve
lakozott a Zölden jobb környezetvédelmi mozga- a környezetvédelmi szellemiséget, melyet az óvoda
lomhoz. Ezen a napon az óvoda minden dolgozója nap, mint nap képvisel.

Városunk
legifjabb
polgárai

Tisztelettel gratulálunk a szülőknek,
kívánjuk, hogy sok örömöt és boldogságot leljenek bennük. A gyermekeknek jó egészséget kívánunk!
Zsálek Eliza
(született 2018. május 3-án)
Sófalvi-Kiss Zsigmond

Generációk Háza júliusi programok

2.hétfő
10.00 Receptcsere
3. kedd
10.00 Pókerarcok: kártyajátékok kezdőknek és haladóknak
15.00 Kreatív alkotó kör Szakácsi Éva vezetésével
4. szerda
10.00 Torna
13.30 Házi praktikák nem csak
nőknek: befőzési tippek, hűsítő italok
15.00 Filmklub: Derült égből
apu (francia-angol vígjáték)
5. csütörtök
10.00 Kis szürke agysejtjeink:
memória és agytorna
13.00 Kapaszkodó Klub
15.30 Olajfestés Szakácsi Éva
vezetésével (2000 Ft/alkalom)
6. péntek
10.00 Mesedélelőtt: kedvenc
meséink

9. hétfő
11.00 Híres festők: Jan van
Eyck - Ili meséi
13.30 Varróklub Szilvivel: nyári
felsők készítése
10. kedd
10.00 Nevető délelőtt: vicces
jeleneteket nézünk
11. szerda
10.00 Torna
15.00 Filmklub: Gyilkosság az
Orient expresszen (amerikai
krimi)
12. csütörtök
10.00 „Az én rózsám vasutas”:
vasutasnap, minden amit tudni
érdemes a témában
15.30 Olajfestés Szakácsi Éva
vezetésével (2000 Ft/alkalom)
13. péntek
10.00 Péntek 13: boszorkányok, babonák, hiedelmek
napja
16. hétfő
10.00 Filmcsillagok nyomában:
Tolnay Klári
14.00 Nemzetek napja: Kuba,
érdekességek, kultúra, gasztro

(született 2018. május 5-én)
Bechtold Boldizsár
(született 2018. május 6-án)
Pomozi Orsolya
(született 2018. május 18-án)
Papp-Kende Léda
(született 2018. május 19-én)

Szent Jakab hava –Nyárhó hava –Áldás hava
17. kedd
14.00 Növénybörze: hozz egy
növényt, vagy magvakat, mesélj róla és csereberélj!
15.00 Kreatív alkotó kör Szakácsi Éva vezetésével
18. szerda
10.00 Torna
15.00 Filmklub: Családom és
egyéb állatfajták (angol vígjáték)
19. csütörtök
10.00 Ezer kérdés- ezer válasz
vetélkedő
13.00 Kapaszkodó Klub
15.30 Olajfestés Szakácsi
Éva vezetésével (2000 Ft/alkalom)
20. péntek
10.00 ”Sajtból van a Hold!” a
Hold napja
23. hétfő
11.00 Híres festők: Edouard
Manet - Ili meséi
14.00 Cserebere Klub
24. kedd
10.00 Társasozzunk: Othello,
Monopoly

25. szerda
10.00 Torna
13.30 Irodalmi Klub: Nemes
Nagy Ágnes
15.00
Filmklub:
Oroszlán
(ausztrál-angol-amerikai életrajzi dráma)
26. csütörtök
10.00 FESS másképp: levélnyomda,
gyümölcsnyomda,
ujjlenyomat festés
15.30 Olajfestés Szakácsi Éva
vezetésével (2000 Ft/alkalom)
27. péntek
10.00 Híres rejtélyek a világban
30. hétfő
10.00 Hercegnés történetek:
Diana walesi hercegné
31. kedd
10.00 Furfangos rejtvények,
fejtörők
A változás jogát fenntartjuk!
Térítés ellenében igénybe vehető
szolgáltatásink: fodrász, pedikűr
(bejelentkezés szükséges). További
információ: 06/23/451-279; info.
budakeszi@gmail.com; 2092 Budakeszi, Erdő utca 83.; facebook: Generációk Háza Budakeszi

Idén is lesz Mátyás tábor
Önkormányzatunk ez évben is
jelentős összeggel
támogatja a budakeszi diákok táborozását a Hegyvidéki Mátyás táborban. Célunk, hogy
a nyári szünetben
a Budakeszi gyermekek is pihentető
környezetben sportolhassanak, játszhassanak és kirándulhassanak, amíg
a szülők dolgoznak.
Ez évben július 9
és augusztus 17.
között tudják fogadni a budakeszi szülők gyermekeit. A tábor természetvédelmi
területen fekszik: óriási homokozó, sportpályák, játszótér és
úszómedence biztosítja a változatos tartalmas kikapcsolódást.
A programok között szerepel számháború, sportverseny, homokvár építő verseny, kreatív kézműves foglalkozás és kirándulás változatos helyszínekre. A túrákon bebarangolják a
Budai-hegység erdőségeit. Közvetlenül a táborból nyílik egy
tanösvény melyet végig járva megismerkedhetnek a hegység
növény és állatvilágával, földtörténeti múltjával. A tábor ideje
alatt védőnő ügyel a gyermekek egészségére, továbbá a napi
háromszori minőségi étkezés biztosított. Jelentkezni folyamatosan lehet az önkormányzat ügyfélszolgálatán, de legkésőbb
a tábort megelőző hét hétfő 17 óráig. Minimum hét gyermek
jelentkezése esetén indul a táboroztatás. A jelentkezési lap az
önkormányzat honlapjáról letölthető. Bővebb információ a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán (Tel: 06-23/535-710/110,
email: tajti.eniko@budakeszi.hu vagy Bakács Bernadett alpolgármesternél: bede.bakacs@gmail.com, tel: +36/30/951-3368) munkaidőben kérhető.
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Könnyű olvasmányok
a nyári melegben
JENNY COLGAN

Piciny Csodák Péksége
Egy fiatal nő egy apró szigetre költözik, ahol új élet
várja: új ház, új munka, új
emberek. Feszültségét oldandó süt-főz a késő esti
órákban, és hajnalban kóstolót visz a halászoknak.
Így hamar híre megy, hogy
remek ízek ismerője. Kön�nyed nyári olvasmány,
az édes élet receptjével:
pár csepp könny, néhány
kanálka humor és egy nagy
bögre szerelem.
DOUGLAS PRSTON

A majomisten elveszett városa
Közép-Amerika
gyarmatosításakor az őslakosok a
spanyolok elől menekültek.
Szent városukat azóta átok
védi, aki belép a területére,
megbetegszik vagy meg is
hal. A fordulatokban bővelkedő, krimiszerű regényben
régészek próbálják felkutatni
az egykori civilizáció nyomait. Veszélybe kerülnek:
trópusi betegségek, zuhatagszerű esőzés, veszélyes rovarok, kígyók és jaguárok fenyegetik életüket. Érdekes,
izgalmas és kissé meseszerű
beszámoló korunk egyik legjelentősebb felfedezéséről.
LÁSZLÓ NOÉMI

Bodzabél

Ebben a remek verseskötetben
mindenről szó esik, ami fontos:
kavicsokról, bokrétáról, tollakról, időjárásról, és arról, hová
lesz a hold? Tavaszi versekkel
kezdődik, és téliekkel ér véget
a kötet. A verseskötet kiemelt
vonzerejét jelentik Kürti Andrea színes, izgalmas, vonzó és
továbbgondolásra ösztönző illusztrációi.

Nagy Gáspár

Városi Könyvtár
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Képviselő-testületi határozatok
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. április jelölte ki a tagozat számára szükséges
26-án és május 31-én tartott ülésein a következő, lakosságot érintő dön- helyiségeket.

172/2018. (V. 31.) Kt. határozat
téseket hozta:
Pályázat a tájház felújítására
A képviselő-testület pályázatot nyújtott be a Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázatra az alábbiak szerint:
ltárgy: Budakeszi Tájház felújítása
ltámogatás
megpályázott összege:
bruttó 4.000.000 Ft
lönerő: nincsen
Felhatalmazta a polgármestert, hogy
a pályázatot határidőben benyújtsa
és amennyiben a pályázat nyertes, a
támogatási szerződést ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

140/2018. (IV. 26.) Kt. határozat

A boldog
Ungváry Zsolt A boldog című, június
elején bemutatott színműve felejthetetlen élmény volt azoknak, akik ellátogattak Makkosmáriára. Báró Apor
Vilmos elképzelt rehabilitációs perén
vehettünk részt, a fiktív bírósági tárgyaláson három különböző felfogás ütközött egymással.
A bíró a szeretettel, az áldozatvállalással és más fogalmakkal nem tudott mit kezdeni, csak adatokkal és
tényekkel kívánt foglalkozni, a tárgyilagos értékelés jegyében. A „referens”, aki a püspök életútját ismertette, Krisztus hitét, személyiségét, cselekedeteinek mozgatórugóját rajzolta
elénk. Nem egyszer utalt a mai társadalmi, történelmi helyzetre. A harmadik szereplő a maga súlyosan sérült személyiségével, Isten és egyház
iránti gyűlölettel az Isten tagadást képviselte. Az előadás során megjelent a
színen Apor püspök és Mindszenty bíboros, akik meggyőző hitvallásukkal
katartikus változást hoztak a szereplők
gondolkodásában. Elhangzottak Apor
Vilmos utolsó, prófétai szavai, amely-

ben imádkozott az egyházért, hazánk
vezetőiért, ellenségeiért. Az egyes jeleneteket a Budakeszi művészekből álló
Spirit of Brass Quintet fúvószenéje kötötte össze, Laczó Zoltán Vince erre az
alkalomra írott kifejező muzsikájával.
Az előadás zárásaként, mint egy angyali kórus, fehérbe öltözve énekelték
el budakeszi kórustagok „A vértanúk
miséjének” részletét, Kristófi Ágnes

gyönyörű szólóját arany ruhában adta
elő, kiemelkedve az angyalok közül. A
színmű rendezője és főszereplője Lázár
Csaba, aki a Protestáns Újságírók Szövetségének tagja és a Magyar Katolikus
Rádió vezető bemondója. Ahogy városunkban immár hagyománnyá vált,
most is hivatásos művészek játszottak
együtt budakeszi amatőr színészekkel.

Vágújhelyi Pál

Víztakarékos eszközök
önkormányzati intézményekben

Támogatta a vállalkozási szerződés
megkötését a Vízinnovációs Kft-vel
(székhely: 2040 Budaörs, Templom tér
19.) víztakarékos eszközök intézményekbe történő elhelyezésére. A beruházásra az Oktotrade Kft. vállalásával
megegyező összeget biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
terhére. Felkéte a polgármesteri hivatalt, hogy az Oktotrade Kft-vel együttműködve dolgozza ki az együttműködési megállapodást a víztakarékos
eszközök elhelyezésének finanszírozása, valamint az önkormányzat által
vállalt az Oktotrade Kft. részére nyújDr. Pál Adrián r. alezredes
tandó ellenszolgáltatás vonatkozásákinevezése
ban. Felhatalmazta a polgármestert,
Tudomásul vette dr. Pál Adrián r. alez- hogy az együttműködési megállaporedes a Budaörsi Rendőrkapitányság dást ügyvédi ellenjegyzés mellett alákapitányságvezetőjévé történő kineve- írja.
zését és felkérte a polgármestert, hogy 
167/2018. (V. 31.) Kt. határozat
a döntésről értesítse a Pest Megyei
Rendőr- főkapitányság vezetőjét.
Támogatás a SZIA Napraforgó

164/2018. (V. 31.) Kt. határozat tagozatának

Az Országos Pályaépítési Programon
való részvételről
Pályázatot nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Országos Pályaépítési Program pályázatra az alábbiak szerint:
ltárgy: Budakeszi sportpálya fejlesztése, nagyméretű (72x111m) élőfüves
pálya építése, kerítés építése
ltámogatás
megpályázott összege
bruttó 68.700.000 Ft
lönerő: bruttó 17.100.000 Ft
Az MLSZ Országos Pályaépítési Program céljára bruttó 17.100.000 Ft önerőt
biztosított a pályázat elindításához
azzal, hogy az önerő összegét további
TAO támogatásból biztosítja, amen�nyiben ez nem megvalósítható, a pályázattól az önkormányzat visszalép.
Felkérte a polgármestert, hogy a pályázati dokumentációt határidőben
nyújtsa be az MLSZ részére.

163/2018. (IV. 26.) Kt. határozat

A 2018. évben összesen 62.230 Ft-tal támogatta a Széchenyi István Általános
Iskola Napraforgó tagozatát 12 tanulójának a 2018. június 12-i tanulmányi
kirándulás utazási költségeihez történő hozzájárulással, melynek fedezete
az önkormányzat 2018. évi költségvetése. Felhatalmazta a polgármestert,
hogy a Széchenyi István Általános Iskola fenntartójával, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerületi Központjával a támogatási
szerződést ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja.

171/2018. (V. 31.) Kt. határozat

A SZIA Napraforgó tagozata az új
iskola épületében
Elfogadta az Érdi Tankerületi Központ
igazgatójának a SZIA Napraforgó Tagozat elhelyezésére vonatkozó véleményét, és a Kerekmező utcai új iskola épületében a II. ütem földszintjén

Mátyás tábor támogatása
Együttműködési megállapodást kötött a budakeszi gyermekek nyári táboroztatása céljából a Hegyvidék Szabadidősport Nonprofit Kft-vel (1122
Budapest, Városmajor u. 29.). A gyermekek felügyeletét ellátó pedagógusok bérét, a pedagógusok utazási költségét, valamint Budakesziről a tábor
helyszínére utaztatás költségét Budakeszi Önkormányzata fedezi. Ezekre összesen járulékkal együtt bruttó
1.300.000 Ft összeget biztosítotwwt az
önkormányzat 2018. évi költségvetése
terhére.
Felhatalmazta a polgármestert, hogy
az együttműködési megállapodást
ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja
továbbá a nyári táboroztatás során a
gyermekek felügyeletét ellátó pedagógusokkal a megbízási szerződést ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja. Felkérte továbbá a polgármestert, hogy
kérjen be legalább három árajánlatot
gyermekszállítás tárgyában a nyári
napközis tábor idejére és a legkedvezőbb árat adó ajánlattevővel a szerződést ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja.

184/2018. (V. 31.) Kt. határozat

Részvétel az „Okos Zebra” pályázaton
Pályázatot nyújtott be a Generali a
Biztonságért Alapítvány által kiírt „Okos Zebra – gyalogosvédelmi
rendszer –” pályázati kiírásra az alábbiak szerint:
ltárgy: Budakeszi Széchenyi István
Általános Iskolánál, a Temető utcai
gyalogos átkelőhely „okos zebrává”
történő átalakítása.
lönerő: nincs.
Felkérte a polgármestert, hogy a pályázati dokumentációt határidőben
nyújtsa be a Generali a Biztonságért
Alapítvány részére.

188/2018. (V. 31.) Kt. határozat
A további határozatok szövegét a www.
varoshaza.budakeszi.hu oldalon olvashatják.
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PÁLYÁZAT

A Budakeszi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Budakeszi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály

beruházási
projektmenedzser

adóügyi ügyintéző
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:
Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemek kivetése,
adózók nyilvántartásba vétele, adóbevallások feldolgozása, adókönyvelés,
kérelmek döntésre való előkészítése, ellenőrzés, adók módjára történő behajtások.
Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság,
 cselekvőképesség,
 büntetlen előélet,
 főiskola, vagy egyetem, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi,
szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés. II. besorolási osztályban Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, ONKADO program ismerete, ASP program ismerete.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserép Zsolt nyújt,
a 0623-535-710/0/138 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Bártfai Zsuzsanna részére a humanpolitika@budakeszi.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.
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:
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 30.
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 keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 12.
A pályázati kiírás teljes terjedelmében a www.hirmondo.budakeszi.hu oldalon
olvasható.
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Pótvizsgára felkészítés általános- és középiskolásoknak minden tárgyból. Diplomamunkák segítése. Házhoz megyek. Tel.: 0670/431-13-36
Budapesti, XI. kerületi telephelyű, hang-, videó- és fénytechnikával foglalkozó cég
felvételre keres önállóan dolgozni tudó, csapatmunkára is képes villanyszerelőt. Ívhegesztésben szerzett tapasztalat előny! Kritérium: B kategóriás jogosítvány. Amit
biztosítunk: versenyképes bér, cafetéria, munkaruha, szerszámok, telefon előfizetéssel, egyműszakos munkarend. Jelentkezni a hr@intertongroup.com vagy a +36 30
200 0872-es telefonszámon lehet.
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: 06309509383 vagy 18 óra után 0628437345 vagy hagyjon üzenetet telefonszámmal és visszahívom. E-mail: rokakrisz@invitel.hu.
Tisztelettel kérjük azok jelentkezését, vagy a hozzátartozókét, akik 1956 októberében és decemberében a Nemzetőrség tagjaként Budakeszin szolgáltak. Elérhetőség:
0630/9863-343.
Budakeszin József Attila - Arany János utca sarkán tulajdonostól eladó egy önálló 652
m2-es telken lévő, kétszintes, kétgenerációs újszerű családi ház, garázzsal 79,9 m
Ft-ért. Érdeklődni: 0670/3363561 Nagy László

PÁLYÁZAT
A Budakeszi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet
a Budakeszi Polgármesteri Hivatal

könyvelő
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 munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 19. Pénzügyi és
számviteli feladatkör
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Főkönyvi könyvelés,
analitikus nyilvántartások egyeztetése, kontírozása, költségvetési jelentések
és mérlegjelentések, beszámolók, költségvetés készítése. Kapcsolattartás a
Magyar Államkincstárral.
Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság,
 cselekvőképesség,

büntetlen előélet,
középiskola/gimnázium,
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 mérlegképes könyvelő,
 elhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Önkormányzati gazdálkodási területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, CT-EcoSTAT program ismerete.
Előnyt jelentő kompetenciák: Kiváló szintű önálló munkavégzés, pontosság, megbízhatóság.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserép Zsolt nyújt, a
0623-535-710/0/138 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Bártfai Zsuzsanna
részére a humanpolitika@budakeszi.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.
A pályázati kiírás teljes terjedelmében a www.hirmondo.budakeszi.hu oldalon olvasható.
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