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Épül, fejlődik városunk
Köszönöm mindenkinek, amiért egyre több
látható, tapasztalható jele van annak, hogy
szeretett városunk szépül, fejlődik. Nem csak
utakat, épületeket: közösséget is építünk. Ehhez kérem a továbbiakban is a támogatásukat: tegyünk együtt a minél élhetőbb, erős,
összetartó közösséggel bíró Budakesziért!

Átadtuk a felújított orvosi rendelőt
A Semmelweis napi ünnepséggel egybekötött
épületavatón üdvözölhettük Kásler Miklóst,
az Emberi Erőforrások Minisztériumának
új vezetőjét, aki úgy nyilatkozott, a mostani
úttörőnek számító egészségügyi beruházást
minden bizonnyal további fejlesztések követik,
amelyekhez kormányzati támogatás is társul
majd. Hozzátette, helyi lakosként is drukkol
a településnek. Mi budakesziek Semmelweis
szellemi örökösei vagyunk, hiszen ha nehézségekbe is ütközünk, akkor sem adjuk fel. Sokat küzdöttek a budakesziek azért, hogy ezt a
megújult, megszépült orvosi rendelőt birtokba
vehessék. Váljon mindez a budakesziek egészségére! Az
�������������������������
új orvosi rendelőnkbe 64
��� millió
�������
forint értékben orvostechnológiai műszerekre
és informatikai eszközök beszerzésére nyert
pályázatot az önkormányzat, amihez 7 millió forint önkormányzati önrészt biztosítunk.
Így nem csak egy szép és megújult épületben,
hanem korszerű, modern eszközökkel is dolgozhatnak az orvosok.

Vállalkozói Park - 200 millió forintot
nyertünk hozzá
Az elnyert támogatásnak köszönhetően Budakeszin a régi szennyvíztisztító telep terü-

Főzőverseny
Budakeszi Város Önkormányzata 2018.
augusztus 18-án, a XXIV. Családi
Nap Fesztivál keretében főzőversenyt
hirdet a Farkashegyi repülőtéren.
Nevezési kategóriák:
1. Pörköltek, paprikások, tokányok
2. Összetett, különleges levesek
3. Káposztás ételek
4. Egyéb, szabadtűzön készült ételek, kreációk
5. Profi a csapatban
Nevezés módja
Az ételfőző versenyre bárki jelentkezhet
postán, személyesen a polgármesteri hi-

Polgármesteri köszöntő

letén korszerű infrastruktúrával felszerelt
vállalkozói park épülhet. Új munkahelyek
jönnek létre, az ide települő cégek által befizetett iparűzési adó, és egyéb járulékos bevételek várhatóan pluszforrásokat hoznak
településünknek.

Újabb sportolási lehetőség – Már épül
a műfüves focipálya
Néhány héten belül elkészül a műfüves futballpálya a sportpálya területén. A TAO-s
pályázaton nyert közel 48 millió forintos
támogatást az önkormányzat mintegy 14
millió forint önrésszel egészítette ki. Használják egészséggel, minél többen!

Épül az Árpád fejedelem téri iskola,
bővül a Mosolyvár Bölcsőde
Jól haladnak a munkálatok, bizton állítható,
hogy minden szempontból városunk egyik
újabb büszkesége lesz a jövő őszre elkészülő új iskola, amelynek építéséhez az önkormányzat 500 millió forinttal járult hozzá.
Elkezdődött a Mosolyvár Bölcsőde 4 csoportszobával való bővítése is, sokak örömére.

XXIV. Családi Nap Fesztivál és
augusztus 20-i ünnepi programok
Augusztus 18-án, szombaton tartjuk a
XXIV. Családi Nap Fesztivált a Farkashegyi
repülőtéren, melyre sok szeretettel várjuk
önöket! A Ghymes együttes koncertje adja
a talpalávalót, és természetesen tűzijátékkal
zárjuk a rendezvényt. Augusztus 20-án 10
vatalban (���
Fő út
��� 179.),�������������������
�������������������������
vagy e-mailen (pm.
titkar@budakeszi.hu) a csapat fantázianevének, a főszakács és az elkészítendő
étel nevének, valamint kategóriájának
és az étel receptjének megadásával.
Nevezési díj csapatonként 3.000 Ft.
Határidő
2018. augusztus 13. 10 óra.
Díjazás
A verseny abszolút győztese nyeri el
Józsa Lajos szobrászművész alkotását,
a vándordíjat. Minden kategória első
három helyezettje oklevelet, ajándékcsomagot és érmet kap. A gyermekcsapatok különdíjban részesülnek.



Főzzön Ön is!

órakor a Fő téri parkban tartjuk a díjátadással egybekötött ünnepi képviselő-testületi
ülést.

Budakörnyéki Sörfesztivál – A német
partnerség jegyében
A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás
(BÖT) 2018. szeptember 22-én rendezi az
I. Budakörnyéki Sörfesztivált a Fő téri parkban a tagtelepülések német testvérvárosainak részvételével és együttműködésével.
Az esti koncertet a Budapest Bár adja. Különböző nagyüzemi és kézműves sörforgalmazó cégek is bemutatkoznak termékeikkel.
Sok szeretettel várunk mindenkit!

Mit olvas Budakeszi? – Fotózza
a várost!
Arra kérem önöket, derítsük ki közösen, mit
olvas Budakeszi. Jelentkezzenek minél többen a felhívásra a mitolvasbudakeszi@budakeszi.hu email címen.
Budakeszi Város Önkormányzata, illetve
a Budakeszi Hírmondó hamarosan megújuló honlapján egy másik új kezdeményezést is indítunk „a hét képe – a hónap
képe” címmel. Arra biztatom önöket, hogy
a budakeszikepe@budakeszi.hu email címre
bátran küldjenek minél több szép fotót Budakeszinkről, az itt élőkről, egymásról, akár
kis kedvenceikről is, hogy azokat szélesebb
körben is megoszthassuk a városban, sokunk örömére.
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A hónap témája

A hónap témája

Átadták a felújított orvosi rendelőt

Egészségügyért díjazottak

A Semmelweis-napi ünnepség keretében tartott épületavatón Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere
felidézte Semmelweis Ignác életművét,
hangsúlyozva, a dualizmus korának kiemelkedő orvosprofesszora német származása ellenére is magyarnak vallotta
magát. Elmondta: Semmelweis a világon először bizonyította a statisztika
módszerével orvosi felfedezését, amelynek kiemelkedő szerepe volt a gyermekágyi láz leküzdésében. A klórmészoldatos kézmosást antiszeptikumként ajánlotta kollégáinak Semmelweis, aki nem
érhette meg felfedezésének elterjedését,
általános használatát.
Bizton állíthatjuk, hogy mi budakesziek Semmelweis szellemi örökösei vagyunk, ha nehézségekbe is ütközünk,
akkor sem adjuk fel - mondta az átadási ünnepségen dr. Győri Ottilia. A polgármester hozzátette, a budakesziek sokat küzdöttek azért, hogy ezt a megújult, megszépült orvosi rendelőt birtokba vehessék. Hálásak lehetünk azoknak, akik részt vettek a régi rendelő építésében, illetve a mostani felújításban
- hangsúlyozta. Kiemelte, nem csak épületet és 21. századi körülményeket, hanem új szolgáltatásokat is biztosítanak a
lakosságnak.
Neurológia, vérvételi pont és reményeik szerint hamarosan reumatológiai
rendelés is lesz a megújult rendelőben.
Megfelelő számú parkolóhelyet, a gyermekek számára pedig kis játszóteret létesítettek.
A polgármester szólt arról is, hogy
idén először valamennyi, Budakeszin
egészségügyi alapellátásban dolgozó
egészségügyi dolgozó 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalványt kap munkája elismeréseként a várostól. A polgármester
kitért arra, hogy az ünnepséggel egybekötött ingyenes egészségügyi szűréseken és életmód-tanácsadás keretében
az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (OKPI) szakemberei segítik többek
közt a dohányzásról való leszokást is.
„Mikor
megtudtam,
hogy
a
VivaPalazzo Zrt. a tender győztese, jó érzés fogott el. Ismét egy kihívás, ismét alkothatunk. – mondta Kapitány Zoltán, a
kivitelező zrt. vezérigazgatója. Az épület
16 cenitméteres hőszigetelést, három rétegű üvegezéssel ellátott nyílászárókat,
a tető 6 kW-os napelemes rendszert kapott, mely nagyban rásegít a mindenna-

Budakeszi Város Önkormányzata az idei Semmelweis-nap alkalmából
kitüntetést adományozott az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett
kimagasló munkáért Kissné Csörget Elvira fogorvos asszisztensnek és
Hidasné Dr. Farkas Klára gyógyszerésznek.
Kissné Csörget Elvira
fogorvos asszisztens

pos áramhasználat optimalizálására.
„A város és az országos intézet között szoros kapcsolat alakult ki, melyet
ebben az évben együttműködési megállapodás megkötésével pecsételtünk
meg, Elsősorban a betegségek megelőzése terén látjuk azokat a lehetőségeket, melyekkel ki lehet szélesíteni azt
a szakmai, klinikai együttműködést,
mely a betegek ellátásán túl a betegsé-

,,A mostani úttörőnek
számító egészségügyi
beruházást minden bizonynyal további fejlesztések
követik”
gek megelőzését is jelenti. Elsősorban a
dohányzásról leszokás támogatásában,
a tüdőrákszűrésben, de természetesen
más szűrővizsgálatokban is együtt tudunk működni a jövőben.” – említette
dr. Kovács Gábor, az OKPI��������������
������������������
főigazgatója.
Dr. Cserháti Péter az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet főigazgatója azt
emelte ki, hogy az új rendelő a járóbeteg
szakellátás irányába mozdulhat el. A
kormány ugyanis az Egészséges Budapestért Program keretében nemrég közel 50 milliárd forintos keretet fogadott
el erre 19 rendelőintézetnél. 13 rendelő
fejlesztése külön tételként szerepel a
programban, köztük van a budakeszi
is. A Közép-magyarországi térségben itt

Fotó: Torti Szofi

lenne az egyetlen ilyen, új járóbeteg ellátó központ.
Az ünnepségen átadták a Budakeszi Egészségügyért díjakat is, azoknak,
akik életművükkel a város, a budakeszi
lakosság szolgálatában kiemelkedő érdemeket szereztek. Idén Kissné Csörget
Elvira fogászati asszisztens és Hidasné
dr. Farkas Klára gyógyszerész kapta az
elismerést.
Kásler Miklós a Budakeszi Hírmondónak úgy nyilatkozott, a mostani úttörőnek számító egészségügyi beruházást
minden bizonnyal további fejlesztések
követik, amelyekhez kormányzati támogatás is társul majd, a kormány számára ugyanis változatlanul fontos a vidék fejlesztése. Emellett most következik
Budapesten egy 200 milliárd forintos fejlesztés is. (Ennek pozitív hatása lehet a
vonzáskörzethez tartozó falvakra, városokra is - szerk.)
A Buda környéki települések között
láthatóan jelentős szerepe van Budakeszinek, ezért helyi lakosként is drukkol
a városnak, mondta a miniszter. Hozzátette: az önerőből, ésszerű gazdálkodással megvalósított beruházásoknak
köszönhetően látványosan fejlődik
városun, minden adottsága megvan ahhoz, hogy ez folytatódjon.
Az eseményen részt vett Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő és
Bártfai-Szabó Gábor, az épület tervezője
is.
Sükösd Levente

1980-ban végezte el Veszprémben a
Kállay Éva Egészségügyi Szakközépiskolát általános ápolói és asszisztens
szakon. Ezt követően ugyanitt két évig
a Csolnoky Ferenc Kórház baleseti
sebészeti osztályán dolgozott, ahol a
betegeket nagy szeretettel, alázattal
szolgálta és odaadással ápolta. 1981ben felnőtt szakápolói oklevelet szerzett, majd férjhez ment. Katonatiszt
házastársát munkájából adódóan többször áthelyezték, így követve férjét, Dunavarsányba költöztek, ahol
laboránsként dolgozott. 1984-1987
között elvégezte a Janus Pannonius Tudományegyetem számviteli ügyintézői
és vállalkozási szakát. 1990-ben ügyvitel szervezői képesítést szerzett és Budakeszire költözött családjával. 1991-ig
a Magyar Honvédség Távközlési Kutató és Ellenőrző Intézetében, majd a
Budapest Banknál kezdett el dolgozni,
ahol szintén megállta a helyét odaadó,
lelkiismeretes
és
felelősségteljes
munkájával. 1994-ben született meg
harmadik gyermeke. A gyes után mindent megtett annak érdekében, hogy
visszatérhessen szeretett hivatásához,
az egészségügyhöz. 1996-2004-ig dr.
Tóth Annamária magán fogorvos
munkáját segítette. 1999-ben végezte
el a Szentágothai János Egészségügyi
Szakközépiskola fogászati szakasszisztens szakát. 2004-2006-ig dr. Dezső Éva
fogorvos főorvos asszisztenseként dolgozott, majd 2007-től dr. Kovács Sándor
fogorvos főorvos mellett segíti az orvosi-gyógyító munkát a betegek legnagyobb megelégedésére.
Az életét a betegeinek szentelő,
munkáját a legmagasabb szakmai
színvonalon ellátó fogorvos páratlan asszisztensre lelt Elvira személyében, aki nagyszerűen kiegészíti
a doktor úr munkáját. Kiemelkedő
szervezőkészségével hozzájárul ahhoz,
hogy az oda járó betegeknek ne kelljen sokat várakozniuk, annak ellenére,

hogy az előjegyzési naptár hetekre előre zsúfolásig tömve van. Elvira
alaposan és lelkiismeretesen segíti dr.
Kovács Sándor munkáját, nagyon rugalmasan, szolgálatkészen a betegeket,
azt is felvállalja, hogy a páciens utazási
idejéhez mérten jelez telefonon, hogy
mikor érdemes elindulni a kezelésre.
Mindig kedves, mosolygós, figyelmes a
betegekkel, az ellátásukon túl érdeklődő
és segítőkész egyéb egészségügyi és
magánéleti ügyeikben egyaránt.

Elvira érdeklődési körébe tartozik
az egészségmegőrzés, pszichológia,
az olvasás, kirándulás és az unokázás.
Nem munkahelye, hanem egész életét
betöltő hivatása van, melyet a budakeszi lakosoknak szentel. Magát sem
kímélve minden idejét és energiáját
feláldozza a városban élő betegek
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gyógyulása érdekében. Hatalmas
együttérző szeretet és gyógyítói hivatástudat jellemzi. Kiváló szakmai teljesítményt nyújtó, precíz, türelmes és
lelkiismeretes tevékenységével méltó a
Budakeszi Egészségügyért díjra.

Hidasné dr. Farkas Klára
gyógyszerész

Budakeszin
született.
Édesanyja,
Bauknecht Mária könyvelőként, édesapja, dr. Farkas József, közgazdászként dolgozott. Édesapja munkájából
adódóan a család Tolna megyébe
költözött, Klára Hőgyészen végezte el
az általános iskolát. 1961-ben költöztek

Fotó: Surányi Linda

vissza Budakeszire. 1965-ben a budapesti Móricz Zsigmond Gimnáziumban érettségizett, majd gyógyszerészasszisztensjelöltként a Fő tér 1. szám
alatti, mai Angyal patikában kezdett el
dolgozni, ahol 53 év óta szolgálja budakeszi lakosait.

(Folytatás a 6. oldalon

6

...kik vehetik igénybe 
az alap- és szakellátásokat?
A felújított budakeszi rendelőben elérhető alapellátást (háziorvosi, gyermekorvosi, védőnői ellátást) csak budakeszi lakosok vehetik igénybe. A felnőtt és gyermekorvosi ügyeleti ellátást
azonban budajenői, budakeszi, nagykovácsi, pátyi, remeteszőlősi és telki lakosok is igénybe vehetik a közös finanszírozás révén. A hétvégéken két orvos
látja el az ügyeletet, így, ha az egyiket
beteghez hívják, a másik a rendelőben
tartózkodik. A járóbeteg szakellátások
folyamatosan indulnak be, ezekről a későbbiekben külön tájékoztatást adunk.
Jelenleg a szakrendelések kibővítése
érdekében ortopéd, reumatológus, fül-

orr-gégész, szemész, nőgyógyász és bőrgyógyász szakorvosok toborzása zajlik.
Ami a neurológiai szakrendelést illeti,
Kaszás Nóra doktornő heti 2x2 órában
térítésmentes neurológiai szakorvosi ellátást nyújt Budakeszi lakossága számára.
Rendelési ideje szerdán 13.00-15.00
óra között, valamint, pénteken 14.0016.00 óra között tart. A kisgyermekkel
érkezőket tájékoztatjuk, hogy a babakocsi-tároló a védőnői szolgálathoz vezető
lépcső alatt található.
Az orvosi rendelőbe autóval érkezőket az épület mögötti udvarban tágas
parkoló várja.

Új vezető a Mosolyvár
Bölcsőde élén
A
képviselőtestület Benkő
Gáborné Murányi Zsuzsát nevezte ki 5 évre
- 2018. szeptember 1-től 2023.
augusztus 31-ig
- a Mosolyvár
Bölcsőde
intézményvezetői
mu n ka körébe.
Benkő Gáborné sokrétű tapasztalattal
rendelkezik a kisgyermek-nevelés és
az egészségügy területén, illetve a csecsemőgondozásban.
Szép, felelősségteljes munkájához
sok sikert kívánunk!

Egészségügyért díjazottak
(Folytatás az 5 .oldalról)
1965-től a Pest Megyei Tanács asszisztensképzőjébe járt, majd az iskola elvégzését követően, 1967-től már gyógyszerész asszisztensként dolgozott a patikában. 1968-ban nyert felvételt a budapesti Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karára. 1969-ben férjhez ment, majd 1971-ben született meg
első gyermeke. 1973-ban vette át gyógyszerész diplomáját, akkor második
gyermekét várta. A harmadik gyermek
1976-ban született. A GYES után 1979től ismét a patikában dolgozott, fárad-

Egészségügyi szűrések az avató ünnepségen
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Az olvasó kérdezi...

ságot nem ismerő munkájával, szakmai
hozzáértésével, kitartó és emberséges
magatartásával szolgálta városunk lakosságát. 1983-ban szakgyógyszerészi
képesítést szerzett. Hidasné dr. Farkas
Klára elhivatottan végezte szolgálatát,
mellyel kivívta kollégái és a patikába
járó betegek tiszteletét és elismerését
is. Ennek eredményeképpen a gyógyszertár akkori vezetője, Dudits Istvánné
nyugdíjba vonulása után, 1986-ban az
intézmény vezetőjévé választották.
Szívvel-lélekkel és végtelen kedvességgel látta el továbbra is a munkáját.
A vezetése alatt működő patikában a

szakasszisztensek, szakgyógyszerészek
és gyógyszerészek maximális szakmai
felkészültséggel, szívélyességgel, lelkiismeretesen szolgálják a betegeket.
1996-ban lehetőség adódott a patika privatizálására, azóta vállalkozóként működteti az intézményt, számos budakeszi lakosnak biztosított tartós munkahelyet. Az 1920-as években alapított
Angyal patika a privatizációt követően
az ő közbenjárására vette fel újra az Angyal patika nevet.
Később a gyógyszertár épületében
orvosi rendelőket alakított ki a háziorvosok részére. 2016-ban, 70 éves korában,
szintén gyógyszerész fiának, Hidas Dávidnak adta át a patika vezetését. Nyugdíjas kora ellenére továbbra is segíti a
családi vállalkozást. A mai napig aktívan részt vesz a gyógyszertár életében,
és személyesen is szolgálja a gyógyulni
vágyó lakosokat. Munkáját mélyreható
tudás, mérhetetlen lelkiismeretesség,
felelősségtudat, empátia és hivatásszeretet jellemzi.
Életét a hivatásának és a helyi lakosoknak szentelő gyógyszerész szakmai
felkészültségével, odaadó, a mai napig
aktív, kimagasló munkájával, emberi
magatartásával és példaértékű tevékenységével méltó a Budakeszi Egészségügyért díjra.
Gratulálunk a díjazottaknak! Az
egészségügyi dolgozók munkájához
sok erőt, türelmet és örömet kívánunk!

Generációk
Háza
Az életben az igazán nagy dolgok
szinte mindig csendben, észrevétlenül valósulnak meg. Nyilván vannak, akik még nem értesültek városunk eme jeles, példaértékű, egyre nagyobb érdeklődésnek örvendő
intézményének a létezéséről. Ez az
írás nekik is szól.
2015 nyarán a Budakeszi Idősügyi Tanács ülésén jött az ötlet, hogy a korábbi
Idősek Napközi Otthona elnevezés sokak számára talán ijesztően hangzik,
és visszatartja az érdeklődő frissnyugdíjasokat attól, hogy bejöjjenek, mivel
ők nem érzik magukat idősnek és nem
szeretnének „napközisek” sem lenni.
A Generációk Háza elnevezés új szemléletet is hozott az épület falai közé. Ma
már minden korosztály találhat kedvére való elfoglaltságot. A ház vezetője,
Maus Anna szerint az önkormányzati
intézmény célja, hogy legyen hova jönni, legyen mit csinálni és legyen kivel
találkozni.
Jelentős igény van a helyre. Volt, aki
először csak a moziba jött, azután kíváncsi lett a további programokra is.

Többségében természetesen budakesziek jönnek ide, de Óbudáról, Kőbányáról
és a XII. kerületből is vannak látogatóik. A programok összeállítása során figyelembe veszik a felmerülő igényeket,
kívánságokat. Egy-egy rendezvényen
15-20 fő vesz részt. A magány megszüntetésében is fontos szerepet játszanak.
Van olyan aktív tagjuk, aki korábban
évtizedekig nem szívesen ment emberek közé, ma viszont szinte naponta jár
hozzájuk.
A Generációk Háza programkínálata
sokszínű. Kvízjáték, műveltségi vetélkedő, jóga, művészetterápia, filmklub,
házi praktikák nem csak nőknek, torna

és még legalább egy tucat egyéb foglalkozás és rendezvény. Az intézményhez
tartozik a Kapaszkodó Klub működése is, mely a mozgásukban korlátozott,
vagy egyéb fogyatékossággal élő embereknek nyújt kikapcsolódást és tartalmas együttlétet. (Róluk később részletesen is olvashatnak a Hírmondóban.)

INFO
Az Erdő u. 83. sz. alatti Generációk
Háza elérhetőségei: 06-23/451-279,
ino.budakeszi@gmail.com.

Tankerületi elismerések kiemelkedő szakmai munkáért

Aranycsengő és díszoklevelek
Öt Aranycsengő-díjat és okleveleket
adott át az érdi tankerület igazgatója,
Sárközi Márta a kiemelkedő szakmai
teljesítményekért. A díjat pedagógusok, nevelő-oktató munkát segítő és
technikai munkakörben dolgozó alkalmazottak egyaránt megkaphatják,
a nevelőtestületek, alkalmazotti közösségek és intézményvezetők javaslatai
alapján.
A tankerületben 49 iskola működik,
ahol közel 3000 pedagógus és adminisztratív közalkalmazott végzi a munkáját. Ennek ismeretében különösen kiemelendő az a tény, hogy a mintegy 60
díjazott közül négyen budakesziek, ami
városunk oktató-nevelő munkáját is minősíti. Az átadásra az Érdi Tankerületi

Központ pedagógusnapi ünnepélyén
került sor.
A négy helyi díjazott közül dr.
Dömötörné Papp Hargita kapta az öt
Aranycsengő-díj egyikét, egyúttal címzetes igazgatói címet is adományoztak
neki 1996-2018 közötti kiemelkedő intézményvezetői munkája elismeréseként.
Minden fórumon hangsúlyosan képviseli a gimnázium gyarapodásának
ügyét, melynek eredményeképpen több
központi, helyi és vállalkozói támogatást nyert el az intézmény számára.
Baumgartner Szilvia, a Nagy Sándor
József Gimnázium tanára díszoklevelet
vehetett át. Munkájának eredményeként számtalan Tempus, Comenius és
Erasmus+ pályázatot nyert az iskola. Az

általa tanított diákok magas százaléka
nyelvvizsgával fejezi be tanulmányait.
Karskó Ilona ugyancsak díszoklevelet kapott. A Széchenyi István Általános
Iskola tanítóját szerény, segítőkész viselkedéséért, szaktudásáért nagy tisztelet övezi. Rendszeres felkészítő munkájának eredményeként szinte mindenki sikeresen szerepel szaktárgyi
versenyeken, felvételi vizsgákon.
Nagy Attilánénak a Czövek Erna Zeneiskola iskolatitkárának is díszoklevelet adtak át. A kitüntetett emberbarát
hozzáállása, remek kollegialitása, problémamegoldó képessége, segítőkészsége, kedvessége, állandó, nyugalmat
sugárzó, kiegyensúlyozott derűje példaértékű lehet mindenki számára.
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XXX. Jubileumi ������
���������� Erkel Napok
������ �����

Zeneiskolai sikerek

Június 15-én, Erkel Ferenc halálának
napján Budapesten, a Fiumei úti sírkertben a gyulai és a budakeszi önkormányzat - Gyula „Erkel-testvérvárosa”
- közösen helyezett el koszorút. -�� Er���
kel sírjánál állva most küzdelmes életét szeretném a középpontba állítani
- mondta Bakács Bernadett, Budakeszi
alpolgármestere. - A tehetség, az emberek iránti alázat, a kor követelte feladatok betöltésének őszinte szándéka
teljesítette ki életművét, amiért az akkor élők, és mi, az utókor is hálásak vagyunk.
Megemlékezéssel folytatódott a kétnapos ünnepségsorozat Budakeszin az
Erkel szobornál.
- Jubileumi nap a mai: három évtizeddel ezelőtt tartottunk először Erkel
Napokat, ezzel is tisztelegve településünk világhírű, halhatatlanná vált pol-

A budakeszi Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékei sikeresen szerepeltek június végén az
olaszországi Povolettóban megrendezett Euritmia nemzetközi zenei versenyen. Rácz Mihály trombitaszakos növendék arany minősítést, és kategóriájában 2. helyet szerzett,
Szita Júlia hegedűszakos tanuló szintén arany minősítést érdemelt ki játékával, mely kategóriájában a 3. helyet jelentette. Saxon Hunor trombitaszakos növendék ezüst, míg Szita
Borbála bronz minősítést kapott a bírálóbizottságtól. A gyermekeket Horváth Sarolta, Fledrich Zsanett, Szakács István
és Szita Csaba művésztanárok készítették fel. Gratulálunk a
diákoknak és köszönjük a pedagógusok kiváló munkáját!

gára előtt - mondta beszédében dr. Győri Ottilia polgármester.
Kónya István, Gyula alpolgármestere és Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő köszöntőjében egyaránt
azt hangsúlyozta: Erkel összeköti a két
várost: szülőhelyét, Gyulát és kedvenc

A tehetség, az emberek
iránti alázat, a kor követelte
feladatok betöltésének
őszinte szándéka teljesítette
ki életművét
pihenőhelyét, Budakeszit. Mindkét település méltó módon igyekszik emlékét, szellemi hagyatékát ápolni a világhírűvé vált zeneszerzőnek. A Himnusz a legnagyobb ajándék, amit kaptunk tőle, és amiért mi, magyarok örök

Fotó: Toth Ivett

Mit olvas Budakeszi? És Ön?
Kedves budakesziek!
Mondják el önök, melyek Budakeszin a legnépszerűbb olvasmányok, bestsellerek! Keressük a legolvasottabb könyvet - nyomtatott vagy e-book formában -, illetve online írást, cikket, blogbejegyzést, esetleg FB-történetet. A hangsúly az olyan igényes írói
alkotásokon van, melyek maradandó olvasási élményt szereztek.
Javaslataikat a mitolvasbudakeszi@budakeszi.hu e-mail

hálával tartozunk a halhatatlan zeneszerzőnek. A műsorban a helyi Erkel
Ferenc Kamarakórus, a népdalkör és
Zwickl Mihály, és fúvószenekara mellett Kiss-B. Atilla Kossuth- és Liszt-díjas
operaénekes, valamint Drahos Evelin
és Ninh Duc Hoang Long, a Simándy
József Nemzetközi Énekverseny kétszeres győztesei is közreműködtek. Kónya
István egy különleges ajándékot, egy
Erkel büsztöt – kerámia portrészobrot nyújtott át dr. Győri Ottilia polgármesternek. Ezt csak olyan kiemelkedő személyek kaphatják meg, akik sokat tesznek és tettek a gyulai kultúráért, az Erkel-kultusz ápolásáért.
Az esemény zárásaként kültéri sakktábla-avatás, valamint baráti sakkmérkőzés következett a két város között, és
persze a hagyományos Erkel-fagylalt
kóstoló sem maradhatott el. Este a budavári Mátyás templomban tartottak
ünnepi hangversenyt 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 közreműködésével.
Aznap este a kertmozi szezonnyitó eseményeként a Bánk bán című filmet vetítették a közösségi téren. Június
16-án az Erkel kórusok találkozóját tartották az Erkel Ferenc Művelődési Központban, ahol a Budakeszi Erkel Ferenc
Kamarakórus, az Éneklő Szülők Kara
(az egykori Pápai Erkel Kórus) valamint
a Kónyi Erkel Ferenc Énekkar műsorát
láthattuk, hallhattuk.
A
kétnapos
rendezvénysorozat a Nemzeti Kulturális Alap és
Budakeszi
Város
Önkormányzatának támogatásával jött létre.

Sükösd Levente

címre várjuk. Kérjük, jelöljék meg az olvasott írás címét,
szerzőjét, a megjelenés formáját (nyomtatott vagy online), a
megjelenési/kiadási felületet, elérhetőséget. Néhány szubjektív
megjegyzésnek is örülnénk, hogy miért érintette meg ez a mű.
Beküldési határidő: 2018. október 15.
A „Mit olvas Budakeszi?”- pályázat eredményét a Hírmondó novemberi számában és weboldalán tesszük közzé.

Budakeszi Város Önkormányzata és

a Nagy Gáspár Városi Könyvtár közös felhívása.

*

Ez az év különösen sikeres volt a zeneiskolából induló
rézfúvósok számára: Szirmai Jenő dicséretes jeles M.A
diplomát szerzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán,
Gellér Kristóf a Szlovák Rádió Szimfonikus Zenekarába,
míg Papucsek Bence a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
trombita szakára nyert felvételt. Gratulálunk, és további sok
sikert kívánunk a fiataloknak!
Fotó: Balogh Ágnes

Rekortán pálya 
a nagysanyiban

Szita Júlia, Saxon Hunor, Rácz Mihály, Szita Borbála

Gellér Kristóf, Szirmai Jenő, Papucsek Bence

Helyesbítés
Lapunk júliusi számában a Szent Jakabhoz ajánlott Fenyőfalvi kereszt
építését támogató banki utalás adatai közül lemaradt a számlatulajdonos
neve. Helyesen: Fenyőfalvi Anita, OTP Bank 11773425-04790590. A
közlemény rovatba kérjük, ezt írják: Adomány – Fenyőfalvi kereszt.Ezúton is köszönjük támogatásaikat!
Páczi Erzsébet képviselő

Megújult a Nagy Sándor József Gimnázium sportpályája. A
június 15-i átadóünnepségen dr. Dömötörné Papp Hargita
igazgató elmondta, az új gumibevonatú burkolat a Decathlon
Magyarország Kft. 5 millió és a fenntartó Érdi Tankerületi
Központ 16 millió forintos támogatásának köszönhető. Az
eseményen részt vett Sárfalvi Péter utánpótlás-nevelésért
felelős helyettes államtitkár, Solti Péter, a Klebelsberg Központ elnöke, Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő,
és a Decathlon ausztriai ügyvezetője, Pósfai Gábor is.
Ez a sportpálya nemcsak Budakeszinek, nemcsak a gimnáziumnak, nemcsak a térségnek, hanem az egész országnak fontos. Miközben világszerte ismerik és elismerik élsportolóinkat, a kontinensen az egyik legkevesebbet sportoló nemzet vagyunk, ezen kíván változtatni a magyar kormányzat azzal, hogy a jövő évi költségvetésben is kiemelt
támogatást biztosít ennek a területnek - mondta köszöntőjében dr. Győri Ottilia polgármester. Az önkormányzat - annak ellenére, hogy már nem helyi fenntartású az intézmény
- támogatja a Nagy Sándor József Gimnázium tevékenységét. Hozzátette: 2015-ben 150 millió Ft-os pályázati forrásból megvalósítottuk a Nagy Sándor József Gimnázium
és a Czövek Erna Zeneiskola energetikai korszerűsítését
is. A Nagy Sándor József Gimnáziumban mindig is nagy
hangsúlyt fektettek arra, hogy a diákok egészséges körülmények között sportolhassanak - mondta a Hírmondónak
dr. Dömötörné Papp Hargita. Hozzátette, a ’80-as években
létesült sportpálya burkolata az elmúlt évtizedek alatt jelentősen leromlott, ezért elengedhetetlenné vált a felújítás.
A gimnázium vezetése 2014 óta igyekezett megfelelő támogatást szerezni a felújításra.
Sükösd Levente
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Fotókiállítás a polgármesteri hivatalban

Négy évszak Budakeszin

1. Horváth Zsófia (Torti Szofi): Havas rajzolatok
2. Csipor Enikő: Virágvölgy - Épp elindul a kisvonat az állomásról
3. Dr. Szelényi Péter: Tavaszi boldogság
KÜLÖNDÍJ
Czakó Tímea: Csend 1. - Budakeszi
Kálvária (������
Hidas Mátyás
�������������������
a Budakeszi
Szépítő Egyesület felajánlásával)
Pályázatunk második fordulójának beküldési határideje 2018. november 22.,
16 óra. A beérkezett, a díjazott�
��������������
és
�����a
megnyitó képei a www.hirmondo.budakeszi.hu oldalon tekinthetők meg.

Fotó: Torti Szofi – Havas rajzolatok

Július 9-én megnyílt a polgármesteri hivatalban a Négy évszak Budakeszin fotópályázat első fordulójának (tél-tavasz,
2018) pályamunkáiból rendezett tárlat.
Éles szemű, tehetséges alkotók jelentkeztek, akik keresték, és meg is találták
a gyönyörű zöld környezetben fekvő
városunk természeti csodáit, megörökítésre érdemes pillanatait. Olyan örökérvényű képek születtek, amelyekre méltán lehetünk büszkék. Köszönet jár érte
alkotónak, aki megtisztelt bennünket a
képeivel - mondta dr.
����������������������
Győri Ottilia polgármester��.

AZ ELSŐ FORDULÓ DÍJAZOTTJAI

Már évezredekkel ezelőtt is arra törekedtek az emberek, hogy megörökítsék a környezetüket, valamilyen formában rögzítsék az őket körülvevő világ történéseit, pillanatait. A ma embere
is igyekszik elkapni és visszatükrözni
élete egyszeri és megismételhetetlen
mozzanatait, illetve a természet csodáit.
Ennek eredményét láthatjuk a kiállított
fotókon is, a Budakeszit apró részleteiben feltérképező művészi alkotásokon
- mondta a Szabó Barnabás fotóművész,
a zsűri elnöke.
Hidas Mátyás, a Budakeszi Szépítő

Egyesület elnöke, a zsűri tagja hozzátette, jó volt tapasztalni azt is, hogy sok
jó pályamunka közül tudtak válogatni.
Úgy fogalmazott, a Csend 1 – Budakeszi
Kálvária című fotót azért választotta különdíjra, mert azokat az élményeket, érzéseket idézte fel benne, amelyeket sétái
során átélt a Kálvária környékét járva.
A zsűri tagja volt még Somlóvári
Józsefné önkormányzati képviselő, tanácsnok és Pék Lajos fotóművész.

Sükösd Levente

Tavaszi tárlat
Júniusban megnyitottuk egyesületünk
6. Tavaszi tárlatát. Sok érdeklődő sajnos már csak az utcáról tudta követni
az eseményeket, mert a galéria teljesen
megtelt. Az egyesület történetének talán
egyik legizgalmasabb, de nyugodtan kijelenthetem, hogy a legszebb kiállítását
rendeztük meg. A Byart Galéria képviseletében Szlabey Zoltán festőművész
köszöntötte a megjelenteket, majd a Járdányi Kvintett tagjai Schubert C-dúr vonósötösének egyik tételét adták elő. Dévényi János festőművész, egyesületi elnök megnyitó beszédében elemezte a
meghívott és kiállító művészek munkáit, majd átadta a tárlat szakmai elismerését: Serényi H. Zsigmond Munkácsy-díjas festőművészt tiszteletbeli egyesületi
taggá választottuk. Minden szervezőnek és támogatónak hálásan köszönöm
a kiállítás létrehozásában nyújtott pótolhatatlan segítségét.
Kiállító művészek: Aurell David, Ba-

lassa Júlia, Bernáth Béla, Borz Judit, Budai
Csilla, Dévényi János, Fehér Irén, Géczy
Olga, Giese Piroska, Józsa Lajos, Kaippel
Emília, Kerezsi Éva Mária, Kovács István,
Kósa János, Lázár Erzsébet, Lopusny Erzsébet Mariann, Makk Attila, Mészöly
Zsófia Éva, M. Sarlós Erzsébet, Nagy Imo-

la, Somogyi Réka, Szilágyi Dóra, Szilágyi
Özséb, Tarcsányi Ottilia, Vágvölgyi Attila.
Támogatóink: Byart Galéria, Budakeszi Város Önkormányzata, Erkel Ferenc
Művelődési Központ, Dekorprint Plusz
Bt., Andrész Cukrászda, Buda Környéki
Televízió.
KesziArt Egyesület

Intézményi, egyesületi, egyházi hírek
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Hagyományőrzők kirándulása
Júniusban ismét útra kelt egy busznyi
kíváncsi, hazánkat felfedezni vágyó
hagyományőrző - ezúttal a Mátra érintésével egészen a zempléni lankákig jutottunk. Első megállónk Mátraverebély
ősi Árpád-kori Nagyboldogasszony
templománál volt. Megcsodálhattuk
az apró templom ritka kincseit, a karzatra felmerészkedők pedig a szív alakúra kifaragott csigalépcsőt is láthatták.
A hallottakon elmélkedve Szentkút felé
kanyarodtunk, ahol ízelítőt kaptunk
a Nemzeti Kegyhely mindennapi életéből. Megtekintettük a gyönyörűen felújított szabadtéri misézőhelyet, a Bazilikát, valamint a körülötte felépített zarándokházat, zarándokszállásokat.
Majd egészen más élmények vártak
minket a Szerencsi Bonbon Kft. csokoládéműhelyében: csokitörténet, termékbemutató kóstolóval egybekötve, saját
csokikészítés. Utunk Vizsolyba vezetett,
az első magyar nyelvű Biblia születési

helyére. Itt egy pajtában kialakított korhű nyomdában rögtönzött drámajátékkal ötvözve ismerhettük meg a vizsolyi
Biblia keletkezésének történetét.
Innen már Sárospatakra vezetett
utunk, ahol a Szent Erzsébet zarándokház egyházi gyűjteményét, majd Szent
Erzsébet legendáját ismertük meg. A
Makovecz Művelődési Központ, a refor-

Élen a para-fekvőnyomóink
A lengyelországi Pabianice adott otthont a 2018-as WUAP szervezet Erőemelő és Fekvenyomó Európa Bajnokságának. Az épeknek rendezett kontinensviadalon viszonylag kevés magyar versenyző mérette meg magát,
de a budakeszi para-fekvenyomók készültek, illetve felkészültek és érmekben reménykedtek.
Mezei Katalin a női legkisebb kategóriában indult és a dobogó legfelső fokára állhatott. A csapat fiatal remény-

sége, Sztanó György a juniorok között
versenyzett és magabiztos 3 nyomás
után - ami egyben új egyéni rekord is
-, kikérte a 4. nyomást, ami új világrekord. Tóth István a csapat rutinos
masters versenyzője szintén három jó
fogással, korosztályos világrekordot
nyomott.
A csapat edzője, Szabó Ozor János,
alias ,,Ozy” ötszörös világ- és európabajnok fekvenyomó. Szavai a verseny
után: „Öröm volt ott lenni, megélni a
sikereket a ragyogó eredményeket és
ahogyan fogadtak az ép sporttársaink,
bennünket, para-versenyzőket, ez az
igazi integráció! A legvidámabb csapat, így könyveltek el minket és szeretettel várnak bennünket az őszi világbajnokságra.” Ozy a Hírmondónak
úgy nyilatkozott, olimpiai sportág a
parasportban a fekvenyomó szakág,
ezért az „épekhez” képest a követelmények is sokkal keményebbek minden
súlycsoportban. Mi évek óta szállítjuk
a jobbnál jobb eredményeket, ezért Budakeszin is komoly szurkolótáborunk
van, mondta Ozy, aki kétszer nyert „a
világ legerősebb embere” nemzetközi
megmérettetésen is.
Gratulálunk a nyerteseknek és
Ozynak!

mátus kollégium könyvtára, iskolamúzeuma, majd a vár és a Rákóczi család
története zárta a történelmi kalandozást.
Hazaérve újra elhangzott a megszokott
köszönés a jövő évi viszontlátásig.
Köszönjük a Neoline Utazási Iroda
szervezőmunkáját.


Budakeszi Hagyományőrző Kör
 Egyesület, Krizsán Edit kórusvezető

Újabb támogatás az
önkéntes tűzoltóknak

A Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 930 ezer forintos támogatást kapott a MEWA textilszolgáltató vállalattól. ����������������������������������
Az összeg az önkéntes tevékenység
folyó költségeinek fedezését szolgálja.
Az ipari törlőkendőrendszeréről ismert
cég magyarországi székhelye Budakeszin van.
,,Budakeszi közössége tagjának tekintjük magunkat, és nemcsak azzal, hogy munkahelyeket teremtünk
és adót fizetünk, hanem abban az értelemben is, hogy szeretnénk támogatni a közösségi célú tevékenységeket”
- emelte ki Horváth László ügyvezető,
aki a tűzoltók és a dolgozók képviselői
előtt nyújtotta át a támogatást jelképező csekket Hidas Mátyásnak, a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökének.
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Vakációs Bibliahét a református gyülekezetben

Állati küldetés
Június utolsó hetében valóban állati küldetésen vehettek részt
azok a gyermekek, akik velünk tartottak a Budakeszi Református Gyülekezet által szervezet hittantáborba. A gyülekezet minden évben, általában a vakáció első hetére szervezi
egyhetes napközis táborát, melynek célközönsége elsősorban

az általános iskola alsó tagozatos diákjai, illetve a nagyobb
óvodások köréből kerül ki. Ez igazán jó alkalom arra, hogy a
gyerekek játékos formában ismerkedjenek meg a bibliai történetekkel és mondanivalójukkal. És ha ráadásul mindezeket
a bennük szerepelő állatokon keresztül mutatjuk be, az valóban sok játékra ad lehetőséget. Nem is hagytunk ki egyetlen lehetőséget sem. Mind a történeteket, mind az állatokat
alaposan megvizsgáltuk, eljátszottuk, megalkottuk. Így lehetőségünk volt, hogy megismerkedjünk a teve segítségével
Rebeka, a szamár segítségével Bálám, és a disznó segítségével a tékozló fiú történetével. Egész hetünk csoportos játékokkal, énektanulással, történetmeséléssel, színjátszással és kézműves alkotással telt. És hogy ki ne hagyjuk: a közel negyven lurkó terelgetésében, pátyolgatásában a felnőtteken kívül
rengeteg segítséget nyújtottak gyülekezetünk ifjai, akik végtelen türelemmel foglalkoztak egész héten a kicsikkel. Azt hiszem, kicsik és nagyok együttesen fárasztó, de remek és eredményes napokon vagyunk túl, hiszen ismét eltelt egy hét,
ahol nem csak adtunk, hanem rengeteget kaptunk is.
„Legyetek a tiszteletadásban egymást megelőzők, szolgálatkészségben fáradhatatlanok.” (Róma 12,10-11)

Rátzné Nagyfi Krisztina

Tábor a ,,genházban”
A HÍD Család és Gyermekjóléti Szolgálat idén is napközi tábort szervezett rászoruló gyermekeknek a Generációk Házában. Lehetőségünk nyílt az Erzsébet-táborok, Magyarország legnagyobb táboroztatási programjára pályázni. A
napközi Erzsébet-táborok több tízezer 6-14 év közötti fiatal
számára biztosítanak tartalmas kikapcsolódást a nyári szünetben. A sikeresen pályázó gyermekcsoportok számára a
táborban hétfőtől péntekig, 8-tól 16 óráig a sport és az egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés és
a kézművesség, az önismeret és a közösségépítés témájához
kapcsolódó színes programok mellett a napi négyszeri étkezés is biztosított. A hátrányos helyzetű gyermekek eljuthatnak kalandparkba, étterembe, múzeumba, moziba, nemzeti
parkba, történelmi helyszínekre, élményfürdőbe, állatkertbe
– a legtöbben közülük életükben először. Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány fejenként 18 ezer
forinttal támogatja a tábor megvalósulását.
Az Erzsébet-táborok szakmai javaslatainak figyelembevételével a helyi igényekhez, a gyerekek érdeklődéséhez
leginkább illeszkedő programokat állítottunk össze a szolgálatunkkal kapcsolatban álló 20 gyermek részére. A pályázatot megnyertük és 2018. július 30 - augusztus 3. között
tartottuk a HÍD tábort.
Élményekkel teli 5 napot töltöttünk együtt a gyermekek-

Hatvan év felett
Szeptember 27-én a Kreatív Kör (Generációk Háza) tagjainak
festményeivel egy időben és helyen, az Erkel Ferenc Művelődési
Központban kiállítás nyílik hatvan éven felüli budakeszi alkotók
munkáiból. A kiállításra várunk bármilyen saját készítésű képzőművészeti alkotást (festmény, grafika, kerámia), kézműves
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Helytörténeti tábor a tájházban
Immár hatodik alkalommal rendezte meg a Budakeszi Helytörténeti Egyesület június 25. és július 6. között a hagyományos tájháztábort. A hagyományőrzés legfontosabb része a
gyermekekkel való foglakozás. Játékos formában igyekeznek
átadni a régiek tudását, tapasztalatait a jövő generációjának.
Táboraink mindig tematikusak, idén a papírmerítésé és a szövésé volt a főszerep.
Tíz nap alatt 58 kisiskolás próbálgatta a papírmerítés fortélyait Hidas Pannival, a szövés rejtelmeit Danhauserné Werle
Mariannával. A kézzel varrást, hímezést Molnár Károlyné
Krizsán Edittől leshették el. Csodálatos papírmasé-léghajók
is készültek, szebbnél szebb színekben. Heti két alkalommal sváb tánc tanulására is lehetőség nyílt a TarkabarkaKunterbunt Óvodában Ruzman Orsolya vezetésével.
A nagyobbak kiránduláson is részt vettek Makkosmárián
Nemeskéri Katával. Nem maradhatott el a hagyományos
lekvárfőzés sem: minden táborozó egy kis üveg közösen elkészített sárgabaracklekvárt vihetett haza.
Köszönjük az ebéd megszervezéséhez nyújtott segítséget Martin Andreának, a SZIA igazgatóhelyettesének, a
táncórákat Svigruháné Jászkovics Annának, a Tarkabar-

ka Kunterbunt Óvoda vezetőjének, a kedves és vidám közös munkát Schrotti Szilvinek, a Nagy Sándor József Gimnázium és a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium
diákönkénteseinek és végül a szülőknek is, hogy minket választottak.
Nádas Anna táborvezető

Beszámoló egy budakeszi civil társaság által szervezett nyári táborról és annak hatásairól

Hogyan adjunk esélyt a hátrányos
helyzetű gyermekeknek?

kel. Egy kis ízelítő a programból: Budakeszi Vadaspark-Kalandpark látogatás, Pál-völgyi barlangtúra, különböző technikákat ötvöző kézműves programok, íjászkodás, a Normafán és a Hármashatárhegyen izgalmas kirándulás, továbbá a nyáron kihagyhatatlan strandolás. Változatosan
étkeztünk: volt közös sütögetés és éttermi ebéd is. Elmondhatjuk, hogy a gyermekek és az őket kísérő felnőttek is sok
élménnyel gazdagodtak.

Generációk Háza

munkát (hímzés, varrás, kötés, horgolás, fafaragás, bőrdíszmű),
fényképet, és bármi mást, ami készítőjének alkotókedvét jeleníti
meg.
A kiállításra szánt tárgyakat szeptember 10-én hétfőn lehet leadni
az Erkel Ferenc Művelődési Központban.

Budakeszi Idősügyi Tanács

A Jobb Kor Polgári Egyesület 16 évvel
ezelőtti alakulása óta több ízben nyaraltatott hátrányos helyzetű gyermekeket.
Korábban Kárpátaljáról és Erdélyből
utaztattunk fiatalokat, de észrevettük,
hogy szűkebb pátriánkban, Budakeszin
is vannak olyan rászorulók, akik „láthatatlanok” a település lakóinak többsége számára.
Hat éve minden nyáron 30-40 nagyon szegény sorban, vagy más jellegű kitaszítottságban élő budakeszi
gyermeket viszünk el a Balatonra,
Badacsonylábdihegyre nyaralni. A tábo-

rok civil kezdeményezésből és túlnyomó részben civil adományokból valósulhatnak meg, de évek óta magunk
mögött tudhatjuk Budakeszi Város Önkormányzata és a Katolikus Karitász
anyagi támogatását is. Legnagyobb támogatónk Boros Judit, aki minden
igényt kielégítő ingatlant bocsát rendelkezésünkre teljesen ingyen, sőt a borsos
árú strandbelépőt is ő veszi meg minden évben. Együtt nyaralhatnak a nehéz
sorsú, sok esetben különböző mentális
problémával küzdő, differenciált vagy
egyéni bánásmódot igénylő gyermekek

a stabil és egészséges környezetben nevelkedőkkel. A táborozókat kisebb csoportokban egy vagy két 16-18 éves fiatal irányítja. A táborban nap, mint nap
bebizonyosodik, hogy a nehéz sorsúak
számára is van kitörési lehetőség. Például a helyzetét általában agresszivitással
megoldó gyermek a harmadik napon
már együtt énekel a többiekkel, aktívan
részt vesz a beszélgetésekben, a feladatok megoldásában, illetve, ami a legfontosabb, az alkotás folyamatában. A Balatonban lubickolás mellett minden nap,
minden percben értékes és érdekes közös foglalkozásokon, kirándulásokon,
kenuzáson, közös játékon és számtalan
élményprogramon vehetnek részt.
A támogatott gyermekek kezét nem
engedjük el a tábor végeztével, legalább
negyedévente találkozunk és közös
programokon veszünk részt.
Meg kell említeni azt a két személyt,
akik e projekteknek a lelkei: BágyoniSzabó Zsuzsanna és Bezeczky Erzsébet.
E két kiváló pedagógus olyan rendszert
épített fel, amely mintája lehetne máshol megvalósuló, hasonló kezdeményezéseknek is.
Dalotti Tibor
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Itt a nyár

A fürdőruha
Már a római mozaikokon is van fürdőruha-ábrázolás, de szélesebb körben csak a XIX. század végén terjedt el,
amikor többet fürödtek a szabadban és
sokan kezdtek el sportolni. A korábbi
időkben meztelenül vagy alsóruhában
fürödtek, többnyire kádban. A XIV.
század végéről van adat úgynevezett
fürdőingről. A XIX. és a XX. század fordulóján a női fürdőöltözet lüszterből,
vászonból, kartonból készült, sok fodorral díszítve, fekete fürdőharisnyát
viseltek hozzá.
A férfiaké piros vagy fekete-fehér,
keresztcsíkos pamuttrikó volt. A női
fürdőruha csak a XX. században modernizálódott, gyapjútrikóból kezdték
készíteni, mert jobban tartotta a formáját. A mai egy- és kétrészes fürdőruhák
rugalmas kelmékből készülnek. Tradicionálisan poliamid elasztán összetételűek, a modernebbeket mikroszálas
poliamid vagy poliészter és elasztán
fonalakból gyártják. Versenyúszók
gyakran igénylik a kis ellenállású, vízlepergető fürdőruhákat, ennek érdeké-
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Tombol a nyár, itt a túraidő, mozduljunk meg!

A napi rendszeres
mozgás kincset ér

ben teflon bevonattal ellátott anyagot is
használnak. A fürdőruha gyártásának
első lépése az alapanyagok kiválasztása, ami már ősszel megkezdődik. A
fürdőruhaanyag-gyártók ősszel mutatják be az anyagokat a modellekhez,
amelyek két évvel később kerülnek a
boltokba. Minden novemberben megrendezik Európa vezető alapanyag- bemutatóját Cannes-ban (Mare di Moda

Az érlelő nyár ízei
Bazsalikomos paradicsomleves



Egészség

1 liter 100 százalékos paradicsomlé l 2 dl víz l 1
csapott evőkanál cukor l só l 1 teáskanál bazsalikom
l mozzarella l ízlés szerint betűtészta l ízlés szerint
kis fej vöröshagyma
Felrakjuk forrni a paradicsomlevet,
hozzáöntjük
a vizet, és belerakjuk a
megtisztított vöröshagymát
egészben. Ha felforrt, ízlés
szerint fűszerezzük, majd
belefőzzük a tésztát. Tálaláskor mozzarellát darabolunk bele.

Mediterrán zöldségtál

400 g padlizsán l 400 g cukkini l 500 g új burgonya l
400 g paradicsom l 2 fej hagyma l 6-8 gerezd fokhagyma l 1 evőkanál olajbogyó l 3 db paprika (sárga,
zöld vagy piros) l 3 evőkanál olívaolaj l paprika só,
bors, morzsolt bazsalikom, kakukkfű, oregano
A padlizsánokat megmossuk, szárukat levágjuk, nagyobb kockára vágjuk, besózzuk, 30 percre állni hagyjuk. A burgonyát meg-

Cannes). Ezután kerül sor a fürdőruhák megtervezésére, a mintakollekció
legyártására. Minden év szeptemberében tartják a világ egyik legismertebb
fürdőruha-kiállítását, a Lyon Mode
City-t. A fürdőruhákat általában szeptembertől februárig, márciusig varrják.
A termékek tavasszal kerülnek a boltokba.

Nagy Gáspár Városi Könyvtár

hámozzuk, kockára vágjuk és sós vízben megfőzzük. A többi hozzávalót is megmossuk, kockára, a fokhagymát vékony szeletekre
vágjuk. Jókora tepsibe terítjük az egészet, a padlizsánt leöblítve
hozzáadjuk. Fűszerezzük, ráöntjük az olívaolajat, majd összekeverjük. 200 fokos sütőben 50 percig sütjük, majd a végén hozzákeverjük a főtt krumplit. Pompás hústalan egytálétel, de grillezett vagy hirtelen sült húsok, halak körete is lehet.

Joghurtos gyümölcsparfé

50 dkg joghurt l 12 dkg porcukor l 30 dkg tejszín l 15
dkg málna vagy más gyümölcs
Összekeverjük a joghurtot a porcukorral. A tejszínt kemény habbá verjük,
és óvatosan beleforgatjuk a joghurtot.
Kibélelünk egy kb.
1 literes, téglalap
alakú tepsit (gyümölcskenyér-formát)
sütőpapírral, a joghurtos krém felét belesimítjuk, majd fél órára fagyasztóba tesszük, hogy kicsit
megkeményedjen. A málnát a krém fölött átpasszírozzuk,
és a fagyos krémre simítjuk. A végén a maradék krémet is
ráöntjük, majd négy órára a fagyasztóba tesszük.

A nyár derekán járunk, szikrázik a
fény, hosszúak a nappalok, minden feltétel adott ahhoz, hogy ezen a nyáron
életünk szerves részévé tegyük a mozgást. Rázzuk le a fásultságot és minden
nap szakítsunk időt valamennyi testmozgásra, ne sajnáljuk ezt a plusz kis
figyelmet a testünktől, hiszen a ráfordított idő sokszorosan megtérül. Ehhez
nem kell edzőterembe járni, elég, ha
a napi rutinon apróbb módosításokat
végzünk. Vacsora után még járjunk a
környező utcákban egyet a kutyával, a
közeli boltba autó helyett gyalog menjünk, a hétvégi piacra gurulós bevásárlótáskával vagy kosaras biciklivel ruccanjunk le, az irodákban a lift helyett
a lépcsőt válasszuk. Rengeteget ülünk.
Ám, ahogy mondani szokás, a láb mindig kéznél van. Használjunk ki minden kis lehetőséget, ami csak az utunkba akad!
A rendszeres mozgás nyomán jelentkező vitalitásérzés ráadásul roppant jól
hat a kedélyünkre. Reggel akár csak

egy fél órával korábbi ébredés már időt
biztosíthat a napindító mozgásra. Történhet ez egy húszperces „napüdvözlet” jóga vagy tempós erdei séta formájában is, a lényeg, hogy az aznapi ülésadagunk előtt szánjunk időt a testünk
átmozgatására. Munkahelyeken a déli
ebédszünetben se maradjunk ülve, legalább fél óra séta elengedhetetlen a testi, lelki egészség megőrzéséhez.
A budakesziek a szabadtéri mozgáslehetőség tekintetében különösen kedvező helyzetben vannak, hiszen gyönyörű természeti környezetben élnek.
Ahhoz, hogy a testnek és a léleknek is
feltöltődést jelentő helyeken kirándulhassanak. Nem kell messzire menniük
a lakóhelyüktől, mivel olyan remek kikapcsolódást nyújtó helyek vannak
karnyújtásnyira, mint az erdők, a mamutfenyők, a Mária-szurdok, a Normafa, a Szépjuhászné környéke és persze a
János-hegy. Ismerjük meg a természeti
környezetünket! A szabadban végzett
mozgásban az a nagyszerű, hogy egy

HUNCHEST Szűrőprogram
A korai stádiumban felismert tüdőrák nagyobb eséllyel kezelhető eredményesen. Az
Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben
(OKPI) folyik a HUNCHEST tüdőrák szűrőprogram. A program során lehetőség nyílik
arra, hogy 50-75 éves, dohányos és nem dohányos egyének alacsony sugárdózisú CT-vel
(LDCT) történő szűrővizsgálatát elvégezzük.
A szűrővizsgálatra az OKPI pulmonológiai
szakrendelése mellett a fővárosi és a Pest
megyei tüdőgondozókban lehet jelentkezni.
A szűrőprogramra várjuk azokat a daganatos előzménnyel nem rendelkező 50 és 75

pillanatra sem vagyunk egyedül közben és rendkívül sokféle a társaság. Erdei séta vagy futás közben a fejünk fölötti lombkoronában madár fütyül, a
fűben sikló pihen összetekeredve, az
út menti kis köveken gyíkok sütkéreznek… Egy kis szerencsével az alkonyati erdei sétánk során borzzal és rókával
is találkozhatunk. A fák között olykor
izgalmas mintázatú ragadozómadártollakra lelni, sőt a Végvári-szikla környékén az ágak közül hirtelen előbukkanó kígyászölyv sem ritka látvány. Ismerjük meg, óvjuk őket!
Akinek csak egy zsebkendőnyi kis
konyhakertje van, tudja, milyen pompásan átmozgatja a testet a kerti munka. Kertészkedjünk, ültessünk, ássunk!
Amellett, hogy a boltban vásároltnál
összehasonlíthatatlanul zamatosabb
paradicsom, borsó kerül az asztalunkra, a kellemest a hasznossal összekötve
teremtünk magunknak lehetőséget a
mozgásra.

éves kor közöttieket, akik vállalják azt, hogy
az egyeztetett időpontban megjelennek a
vizsgálaton az OKPI CT laboratóriumában.
Regisztrálni az OKPI ambulanciáján, a 3913200 (3198-as mellék) telefonszámon lehetséges. A vizsgálat helyszíne: Országos
Korányi Pulmonológiai Intézet, 1121, Budapest, Pihenő út 1. B épület alagsor, CT
vizsgáló.

Kutyafuttató
Budakeszin

Dr. Kerpel-Fronius Anna főorvos
Országos Korányi Pulmonológiai
Intézet
Radiológiai Osztály
E-mail: kerpel.anna@koranyi.hu

Telefon: 06/30/446-56-61;
www.budakeszikutyasuli.
hu

A Vakkantó SE kutyafuttatót alakított ki városunkban, mely augusztus
hónapban ingyenesen
használható.
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Anyakönyvi hírek

Városunk legifjabb
polgárai

JUBILEUM
Dudics Zoltánné Jolika nénit 2018. július 4-én, 80. születésnapja alkalmából
köszöntötte szeretett családja körében dr. Győri Ottilia polgármester és Somlóvári
Józsefné tanácsnok. Nagyon jó egészséget, sok örömet és boldogságot kívánunk!

Édesanyám rózsafája…
Két szőkevidám rózsát virágzott azon a
pünkösdhétfőn a dal, melyet Balla Antal jobbágytelki táncos-nótafa hagyott
ránk saját életét nótába öntve. Ennek
a rózsafának két aligkamasz ága Budakesziről hajlott át Érdre, hogy a Tiszán innen, Dunán túl Országos Népdaléneklési Versenyen kiénekelje ennek a kis erdélyi falunak egy pillanatát, melyben két ember egy életre
egymásra talált. A dal véget ért, a két
rózsa kinyílott, üdén, frissen, moso-

Bereznai Teo
(született 2018. június 5-én)
Arnaboldi Mattia
(született 2018. június 19-én)
Kiss Gerda Rita
(született 2018. június 19-én)
Gyarmati Zsombor István
(született 2018. június 20-án)
Brazovits Ádám Lajos
(született 2018. június 21-én)
Arnold Olivér
(született: 2018. június 27-én)
Kuti Marcell
(született 2018. június 28-án)
Tisztelettel gratulálunk a szülőknek, kívánjuk, hogy sok örömöt és
boldogságot leljenek bennük. Agyermekeknek jó egészséget kívánunk!

lyogva, egyszerűen, Fehér Noémi gondoskodó tanárkeze alatt, aki az éltető
vizet csepegtette, hogy a tudás szárba szökkenjen. Mint a mezei virágok,
akik nem versenyeznek egymással,
csak egyszerűen szépek. Így esett meg,
hogy a Szentlélek kiáradásának napján
Jánosi-Fehér Panna és Takács Emma
budakeszi lányok, a Pannonia Sacra diákjai az Országos Népdaléneklési Versenyen ezüst minősítést értek el.

Jánosi Attila

Fűlőp Jenő és Nagy Izabella Katalin
2018. július 10-én kötöttek házasságot
a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban. Gratulálunk, és sok boldogságot
kívánunk a párnak!
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Nyári könyvajánló
NEIL GAIMAN
Sosehol
A szerző Angliában él, nagy
hatást gyakoroltak rá J. R. R.
Tolkien, C. S. Lewis és Ray
Bradbury művei. A regény
London sötét mélyébe, metróalagutakba, csatornalabirintusokba kalauzol minket a főhős,
Richard Mayhew üzletember által. Ő különös ismerősökre tesz
szert: megismerkedik egy nemesi származású lánnyal, aki a
szülei gyilkosait keresi, egy kétes életű márkival, s egy Vadász nevű harcos nővel. Általuk
indul kalandos útjára, s ők lesznek a segítői is. Izgalmas történet, fantasyelemekkel tűzdelve.
FINY PETRA
Akkor is

A szerző elsősorban gyermekeknek írt meséiről és verseiről ismert (A tesó-ügy, Ovi-ügy, Iskolások kézikönyve, A fűszerkatona, Bögre-úr meséi stb.).
Ez a második felnőtteknek szóló
regénye (első a Madárasszony),
melyben szintén egy nehéz női
sorsot, helyzetet mutat be. Házassági válság, csalódás a legjobb
barátnőben, mogorva szomszéd,
távolságtartó anya, vajon ki áll a
főhős mellé?

MC. BEATON
Agatha Raisin és
a boszorkányszombat
A szórakoztató krimisorozatnak ebben a részében egy eldugott kis angol faluban nyomoz a főhősnő. Egy
idős, de agilis, egyházi berkekben
buzgólkodó hölgyet megmérgeznek. A zárt közösségben szinte senki sem bírható szóra, egy veszélyes
idegentől rettegnek, és Agatha, a
detektív élete is veszélybe kerül. A
szerző könyvsorozatát egy brit stúdió filmesítette meg, magyar adókon is megtekinthetőek.

ESKÜVŐ

Kultúra

A csodatévő tölgy őrzői
Trinitárius kéziratok a 18. századi Makkosmáriáról
Óriási jelentősége van annak, hogy előkerült a makkosi
kegyhely történetét bemutató eredeti kézirat. Horváth Zoltán hozta el az önkormányzathoz a szöveg gépelt másolatát
azzal a kéréssel, hogy fordíttassák le. Többek között ezért
indult 2017-ben az értéktár pályázaton, ahol anyagi támogatást nyert a fordításra. A szöveg mindenki számára elérhető
a Budakeszi Értéktár honlapján, a www.budakesziertektar.

hu weboldalon, sok más értékes
anyaggal együtt. A most megjelent kötet már elfogyott, de előjegyezhető az anna.nadas@gmail.
com email címen.
A több mint százötven oldalas, gazdagon illusztrált könyv
a 18. századi Makkosmáriára
röpíti vissza az olvasót. Ízelítőként az előszóból és a fülszövegből idézünk: „1731-ben a
Budakeszi melletti erdőben egy
tizenhét éves fiúnak látomása
volt: a szenvedő Krisztus arca
jelent meg neki egy tölgyfán. A következő évben, súlyos betegen fogadalmat tett, hogy gyógyulása esetén egy szentképet függeszt arra a helyre. Felgyógyult, és teljesítette is,
amit az imában ígért. A csodatévő tölgynek híre ment, és
csakhamar tömegeket vonzott magához. 1748-ban a terület
birtokosai úgy döntöttek, hogy az egyre népszerűbb búcsújáróhely gondozását egy szerzetesrendre, a trinitáriusokra
bízzák. A szerzetesek rendházat és templomot építettek az
erdei kegyhelyen, fogadták a zarándokokat, és feljegyezték
a csodás gyógyulásokat. Makkosmária virágkora volt ez.
Azonban nem tartott sokáig, hiszen 1784-ben II. József császár föloszlatta a rend osztrák–magyar tartományát, így a
makkosi kegyhelyet is. Az ezt megelőző harminchat év elevenedik meg ebben a kötetben két korabeli kézirat révén. Az
egyik – egy keskeny, sötét papírkötésű könyvecske, amelynek a Prothocoll, vagyis „jegyzőkönyv” szó áll a borítóján
– nem más, mint a makkosi rendház naplója. A másik egy
trinitárius szerzetes, László atya kéziratban maradt irodalmi alkotása. Címe (rövidítve) Parthenium nemus, amit
„szűzi ligetnek” fordíthatunk. […]” A kötet alapjául szolgáló kéziratokat Bednárik György fordította és Bednárik János
szerkesztette kötetté. Ehhez elektronikus melléklet is kapcsolódik: az eredeti dokumentumok és azok átiratai a Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház honlapjáról letölthetők, és ugyanitt virtuálisan belelapozhatunk magába
a kötetbe is.
(Budakeszi Helytörténeti Tanulmányok 4.) Budakeszi:
Budakeszi Helytörténeti Egyesület, 2018.

Bednárik János
LLIY KING
Eufória
A regény Margaret Mead, amerikai
antropológus életéből merít ihletet.
Egy magányos kutató egy új-guineai törzset tanulmányoz, amikor
csatlakozik hozzá két kollégája, egy
házaspár. A férfit magával ragadja
az ismert kolléganő közelsége, olyannyira felnéz rá, hogy csodálata
lassan szerelemmé formálódik.
Hármuk kapcsolatáról szól a könyv,
miközben érdekes antropológiai ismereteket is közvetít.

Földházi Teréz könyvtáros
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Közbiztonság

Két keréken, biztonságban

Képviselő-testületi határozatok

Megérkezett a nyár, így egyre többen veszik elő kerékpárjaikat vagy
a rollert és munkába, vagy hétvégi
kirándulásra indulnak. Mielőtt kerékpárra ülünk, nem árt áttekinteni
a KRESZ vonatkozó, legfontosabb
szabályait.

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. május 31-én és június 27-én tartott ülésein az alábbi döntéseket hozta:

• A kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés esetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol
ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg
a lakott területen kívüli úton, a főútvonalként megjelölt úton az úttest jobb
széléhez húzódva kell közlekedni.
• Lakott területen levő olyan úton, ahol
az úttest kerékpár közlekedésre alkalmatlan, kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10
km/óra sebességgel a járdán is szabad
közlekedni.
• Kerékpárral az útpadkán, az úttesten
és a járdán csak egy sorban szabad haladni.
• Kerékpárral lakott területen kívül a
főútvonalról balra bekanyarodni vagy
megfordulni, továbbá a kerékpárútról
a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni nem szabad.
•A kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállíthat 10 évnél nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó utast a pótülésén. Kettőnél több kerekű kerékpáron 17. életévét betöltött
személy szállíthat a kerékpárt nem hajtó utast.
• A kerékpárral éjszaka és korlátozott
látási viszonyok között abban az eset-

Vis maior pályázat a Kossuth köz
ügyében

ben szabad közlekedni, ha a kerékpáron vagy a kerékpároson előre fehér-,
hátrafelé piros színű, folyamatos vagy
villogó fényt adó lámpát és fényvisszaverőt helyeztek el, és lakott területen
kívül kerékpáros fényvisszaverő mellényt visel.
• Tilos főútvonalon 12. életévét be nem
töltött személynek kerékpározni; elengedett kormánnyal kerékpározni; kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – kerékpár-utánfutót kivéve – egyéb vontatmányt kapcsolni; kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni; kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy
hátra egy méternél hosszabban kinyúló, a vezetőt a vezetésben akadályozó

BELESETMEGELŐZÉSI ELŐADÁS ÉS RENDŐRKUTYÁS BEMUTATÓ
A budakeszi rendőrőrs munkatársai 2018. július 9-én a Budakeszi ELMER Családi Napköziben 4-8 éves gyerekeknek tartottak balesetmegelőzési előadást. A
rendőrök a gyalogos és kerékpáros közlekedés veszélyeire, illetve a kerékpár
kötelező és ajánlott tartozékaira hívták fel a gyerekek figyelmét.  
A programon a kicsik megtekinthettek egy rendőrautót és megismerkedhettek
a szolgálati felszerelésekkel is. A rendezvényt a zsámbéki rendőrőrs Kleopátra
nevű rendőrkutyájának bemutatója zárta. A bemutatón a gyerekek bepillantást
nyerhettek a rendőrkutya munkájába, amelynek során a négylábú különböző
szituációs gyakorlatokban is bizonyította tudását.

Hoffmann Kornél őrnagy

őrsparancsnok

vagy a személy- és vagyonbiztonságot
egyébként veszélyeztető tárgyat szállítani; kerékpárral állatot vezetni.
• A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a gyalogos forgalmat nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti.
 Budakörnyéki Közterület-felügyelet

Pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium vis maior alapjához:
- Budakeszi, Kossuth köz megrongálódott útpálya és útburkolat, és műtárgyak
(csapadékvíz elvezető árok) helyreállítása, felmerülő költségek kárenyhítése
- kért támogatás összege: bruttó
24.040.000 Ft, az önerő 10 %, azaz bruttó 2.404.000 Ft, melynek fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetése.
Felhatalmazta a polgármestert, hogy a
pályázat mellékleteként benyújtandó iratok esetében a jognyilatkozatokat megtegye, azokat aláírja, továbbá az ajánlattételi felhívást 3 vállalkozás részére küldje meg. Felhatalmazta a polgármestert,
hogy a legkedvezőbb árajánlatot adóval
a szerződést ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja, melynek fedezete legfeljebb
bruttó 500.000 Ft összeg erejéig az önkormányzat 2018. évi költségvetése.

197/2018. (V. 31.) Kt. határozat

VÁSÁRLÁS

Közbeszerzési eljárás indul
a közvilágítás-fejlesztés II. ütemére

• Mindig megbízható üzletből,
személytől vásároljon kerékpárt, rollert. A valós értéknél
jóval kedvezőbb áron kínált
portéka legyen gyanús, főként,
ha papírokkal sem rendelkezik.
Ugyanis
előfordulhat,
hogy
bűncselekményből
származó
kerékpárt vagy rollert kínálnak
önnek eladásra.
• Ha a kerékpár alvázszáma ki
van köszörülve, semmiképpen se
vegye meg. Jelezze a rendőrség
felé, hogy ki, mikor, meganynyiért és milyen kerékpárt kínált
eladásra önnek.
• Akinek tudomása van arról, hogy
az eladásra kínált kerékpár, (elektromos) roller bűncselekmény
elkövetéséből származik és ennek ellenére megveszi, orgazdaság bűncselekményt követ el.

A kiviteli tervek és az engedélyek
birtokában hirdetmény nélküli, egyfordulós, 5 ajánlattevő meghívásával
megvalósuló közbeszerzési eljárást
indít a közvilágítási fejlesztések II.
ütemének kivitelezésére. Felkérte a polgármestert, hogy a Budakeszi területén
megvalósítandó egyes közvilágítási fejlesztésekre vonatkozó ajánlattételi felhívásokat az alábbi ajánlattevők részére
küldje meg: Omexom Magyarország
Kft. (2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a.),
Best-Vill. 2000 Kft. (1222 Budapest, Fonó
utca 2-6.), TÓ-VILL Bt. (2475 Kápolnás-
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nyék, Tó u. 23/a.), SPIE Hungária Kft.
(1116 Budapest, Mezőkövesd utca 5-7.),
VIRON Kft. (1139 Budapest, Fáy utca
1/b). A Budakeszi területén megvalósítandó közvilágítási fejlesztések II.
ütemére a bruttó 33.330.480 Ft –ból a
megkötendő tervezési szerződések szerinti tervezési költségek levonása után
megmaradó összeget biztosította, melynek fedezete az önkormányzat 2018.
évi költségvetése. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval a szerződést ügyvédi
ellenjegyzés mellett aláírja.

230/2018. (VI. 27.) Kt. határozat

- Makkosmária területén elsősorban
a gyűjtőutak – Makkosi út, Megyei út,
Kert utca, Törökőr utca – és a hozzájuk
kapcsolódó egyes utcák megvilágításának biztosítása, valamint a város különböző pontjain hiányzó lámpatestek
pótlása.
Továbbá felhatalmazta a polgármestert,
hogy a legalacsonyabb árajánlatot adó
céggel – ügyvédi ellenjegyzés mellett
– a tervezési szerződést aláírja.

228/2018. (VI. 27.) Kt. határozat

Közvilágítás-fejlesztés II. üteme

Megrendelte a TROMOS-E Bt-től a Hunor utca és Villám utca közötti park és
szobor közvilágítási tervének áttervezését, és a terv engedélyeztetését, melyre bruttó 355.600 Ft összeget biztosított
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének terhére. Továbbá felhatalmazta
a polgármestert, hogy a tervezési szerződést ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja.

229/2018. (VI. 27.) Kt. határozat

A következő helyszíneken támogatta a
közvilágítási fejlesztések II. ütemének
kivitelezését:
- a Temető utca a Knáb János utca és Szél
utca között (gyalogátkelőhely megvilágítása a Széchenyi István Általános
Iskolánál),
- a Kert utcát és a Gábor Áron utcát ös�szekötő út (passzív és aktív elemek),
- Hunor utca – Villám utca közötti park
és szobor,
- Liliom utca (passzív és aktív elemek),
- Makkosmária területén elsősorban
a gyűjtőutak – Makkosi út, Megyei út,
Kert utca, Törökőr utca – és a hozzájuk
kapcsolódó egyes utcák megvilágításának aktív elemekkel történő biztosítása,
valamint a város különböző pontjain
hiányzó lámpatestek pótlása.

227/2018. (VI. 27.) Kt. határozat

Makkosi gyűjtőutak és Meggyes utca
közvilágításának terveztetése
Négy vállalkozótól árajánlatot kért be
a következő helyszíneken közvilágítás
fejlesztéséhez szükséges engedélyezési
és kiviteli tervdokumentációk elkészíttetésére:
- a Meggyes utcában tervezett gyalogátkelő a Darányi városrész megközelítésére,

Hunor és Villám utca közötti park
közvilágítás-fejlesztése

Csatlakozunk a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz
Csatlakozott a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, melyre 1.600.000 Ft
keret-összeg fedezetet biztosított a 2019.
évi önkormányzati költségvetés terhére.
Felkérte a polgármestert, hogy a jegyző
útján gondoskodjon az összeg fedezetének tervezéséről a 2019. évi önkormányzati költségvetés összeállítása során.
Felhatalmazta a polgármestert a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat benyújtására, és
a csatlakozási nyilatkozat aláírására.

233/2018. (VI. 27.) Kt. határozat
A további határozatok szövegét a www.varoshaza.budakeszi.hu oldalon olvashatják.
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Programok

Generációk Háza augusztus

1. szerda
15.00 Filmklub: Drágaságom
(francia vígjáték)
2. csütörtök
10.00 Nevető délelőtt: vicces jeleneteket
nézünk
3. péntek
10.00 Megszólal a hangoskönyv
6. hétfő
10.00 Pókerarcok: kártyajáték kezdőknek
és haladóknak
7. kedd
10.00 Játékos délelőtt: logikai játékok
8. szerda
10.00 Torna
15.00 Filmklub: Tulipánláz
(angol-amerikai romantikus dráma)
9. csütörtök
10.00 Társasjátékok délelőttje
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Kisasszony hava – Nyárutó – Új kenyér hava

10. péntek
10.00 1000 kérdés - 1000 válasz
13. hétfő
11.00 Híres festők: Mednyánszky László,
Ili meséi
14. kedd
10.00 Rejtvényfejtő Klub
15. szerda
10.00 Szójáték
15.00 Filmklub: Száguldó bomba
(amerikai akciófilm)
16. csütörtök
10.00 Mandala-színezés
17. péntek
10.00 Mindennapi kenyerünk:
augusztus 20.
21. kedd
10.00 Nevető délelőtt: vicces jelenetek
22. szerda
10.00 Torna
15.00 Filmklub: Váratlan szépség
(amerikai filmdráma)
23. csütörtök
10.00 Kártyaparti: römi és társai

24. péntek
10.00 Receptcsere
27. hétfő
11.00 Híres festők: Thomas Gainsborough, Ili meséi
28. kedd
10.00 Mozart dallamai: zenehallgatás
29. szerda
13.30 Irodalmi Klub: Astrid Lindgren
15.00 Filmklub: Anna és a király (amerikai
romantikus kalandfilm)
30. csütörtök
10.00 Beszélgetés kedvenc háziállatainkról
31. péntek
10.00 Ez történt a nyáron: nyári élménybeszámolók
A változás jogát fenntartjuk!
Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásink: fodrász, pedikűr (bejelentkezés
szükséges). További információ: 06/23/451279; ino.budakeszi@gmail.com; 2092 Budakeszi, Erdő utca 83.; facebook: Generációk Háza Budakeszi

Apróhirdetés
Budakeszi határában fekvő Honvéd kórházba (bejárat a Rózsa utca felől) takarítókat és kertészeket keresünk (alapbér és egyéb juttatások - túlóra nettó 1000
Ft). Érdeklődni: 06/30/447-11-03; escheller@bnref.hu.
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: 06/70/336-35-61 Nagy László
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, telefonelőfizetéssel, egyműszakos munkarend. Jelentkezni a hr@intertongroup.com vagy a
+36/30/200-08-72-es telefonszámon lehet.
Pótvizsgára felkészítés általános- és középiskolásoknak minden tárgyból. Diplomamunkák segítése. Házhoz megyek. Tel.: 06670/431-13-36

PROGRAMAJÁNLÓ

BUDAKESZI ANNO 2018
KULTÚRPIKNIK
A PETŐFI47-BEN

AUGUSZTUS 20-ÁN
egy napra a miénk, civileké a Petőfi utcai villa és kert.
Töltsük meg együtt zenével, irodalommal,
tánccal és beszélgetéssel!
Részletek a városi plakátokon, a Facebookon és
a rathauskeller.hu-n.
Rendező: Budakeszi Kultúrélesztő csoport
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