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Hirdetés

Mozgalmas nyárra tevékeny ősz
Új műfüves pályánk van
Sokunk örömére, szeptember 7. óta új műfüves pályán is sportolhatnak a budakesziek.
Az avatón az élő legendaként tisztelt Nyilasi
Tibor, hetvenszeres magyar válogatott labdarúgó, az MLSZ elnökségi tagja is elismerően
nyilatkozott az új létesítményről. Ami ennél
is fontosabb, hogy a helyi fiatalok sportszeretetét, a Budakeszi Labdarúgó Akadémia ifjú
reménységeinek ügyes játékát ígéretesnek,
biztatónak nevezte. Ez fontos visszaigazolás,
hogy jó úton járunk.

A „grund” mindenkié
Azt szeretnénk, ha életkortól függetlenül minél többen használnák a létesítményt. A hét
minden napján reggel 7-től este 10 óráig tervezett nyitva tartással azt szeretnénk elérni,
hogy munkába menet előtt vagy után minél
többen éljenek a lehetőséggel, sportoljanak
itt. Az esti órákban a megfelelő világítás is
segíti ezt. (Cégek részére pályabérléssel kapcsolatos kontaktszemély Nagy-Kalló Szilvia.
Tel.: 06/30/903-32-26.) Önöké a pálya, használják minél többen, egészséggel!

Vigyázzunk rá közösen
Az állandó, éves karbantartási-fenntartási
költségeket az önkormányzat biztosítja. A lakosokra csak az a feladat hárul, hogy megfelelő felszereléssel, a közös értékünkre vigyázva lépjenek a műfüves borítású pályára.

Jön a sportpark futókörrel
Folytatjuk! Hamarosan újabb létesítményekkel bővül a Márity utca jobb oldalán lévő 3
hektáros többfunkciós sportcentrumunk. A

nagy focipálya, a KesziBike park, a sportpark
futópályával és szabadtéri sporteszközökkel
mind-mind ebbe a körbe tartoznak. Mindez
az önkormányzat jelentős támogatásával, illetve részben állami forrásból, pályázatok elnyerésével, részben különböző vállalkozói támogatásokkal valósul meg. A teniszcentrum
viszont teljes egészében magánbefektetői beruházás lesz. Három egymás melletti, salakos pályát építenek a régi, elhasználódott
műfüves focipálya helyén, a hozzá tartozó
kiegészítő helyiségekkel együtt.

Polgármesteri köszöntő

Az uszoda is elkészül
A tanuszoda része lesz a sportcentrumnak.
Az építkezés minden bizonnyal a jövő évben
kezdődhet el és az önkormányzat részéről
igyekszünk mindent megtenni, hogy a létesítményt legkésőbb 2020-ban átadhassuk.
Sokan várjuk, életkortól függetlenül.

A mozgásnak otthont ad az iskola is
Már láthatjuk, hogy a Kerekmezőn az általános iskola épülete az eredeti tervekhez képest
jóval grandiózusabb tornacsarnokkal épül
meg. Ez a 4 emeletnyi, körülbelül 11 méteres
belmagasságával, 800 négyzetméteres alapterületével, kétszintes galériájával, joggal tekinthető nem mindennapinak. Az épületben
egy megfelelő méretű kézilabda edzőpálya is
lesz, amely előrevetítheti egy új utánpótláscentrum megjelenését Budakeszin.

Szolgálatban az új rendelő
Fontos mérföldkő Budakeszin: megkezdte
működését a vérvételi pont a frissen átadott
orvosi rendelőben. Az új szolgáltatás sikerét
jelzi, hogy az augusztus eleje óta – lapzár-

A rászorulók téli tűzifa-támogatása
Budakeszi Város Önkormányzata az előző éveknek megfelelően ismét biztosít tűzifát a rászorulóknak.
Alacsony jövedelműek, kisnyugdíjasok, nagycsaládosok, gyermeküket
egyedül nevelők igényelhetnek támogatást. Az igényléshez szükséges nyomtatvány elérhető a Híd Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat és Központban (Fő
u. 103., Tel.: 06/23/451-147, 06/20/294-52-63, a Budakeszi Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán (Fő u.179.) vagy letölthető a polgármesteri hivatal honlapjáról (www.varoshaza.budakeszi.hu). Az igényléshez kérjük, csatolják az
egy háztartásban élők jövedelmének igazolását és telefonos elérhetőségüket.
Az igénylés határideje: 2018. október 26.
Kérjük, értesítsék környezetükben azokat a személyeket, akiknek szükségük
lehet tűzifa-támogatásra.

tánkig - 212 budakeszi lakos élt a vérvételi
lehetőséggel. A szolgáltatás minőségével is
elégedettek a helyiek, amiért külön köszönet
jár az érintett egészségügyi dolgozóknak.

Folyamatosan bővítjük az ellátást
További szakrendelések elindítását is tervezzük. A működtetési-fenntartási költségek fedezésére pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél. Bízunk
a közeli kedvező döntésben, de a lakosok számára a tervezett további szakellátásokat
mindenképpen elindítjuk, szükség esetén az
önkormányzat finanszírozásában. Az ellátás
tehát ingyenes lesz.

Beszéljék meg velem!
Bízom a közösség erejében, közös bölcsességében, az együtt gondolkodás híve vagyok.
Ezt szeretnénk elősegíteni azzal, hogy hamarosan lakossági fórumsorozatot indítunk,
ám a megszokott formáktól eltérő, közvetlenebb, kötetlenebb hangvételben, formában.
Szeretnénk elősegíteni, hogy a lakosok személyesen mondhassák el észrevételeiket, javaslataikat, kéréseiket egy-egy adott témával kapcsolatban. Az első találkozóra már
az ősszel sor kerül, melynek témája a közlekedés lesz. A tervek szerint illetékes szakembereket, szakértőket is meghívunk majd
a fórumokra. Az időpontot hamarosan véglegesítjük és időben közzétesszük. Jöjjenek
el! Minden budakeszi lakost szeretettel várunk!
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Az I. Budakörnyéki Sörfesztivál Budakeszin

Több ezren érezhették azt szeptember 22-én, hogy érdemes itt élni a
Zsámbéki-medencében, Buda környékén, mert akarunk és tudunk is
közösséget építeni, vannak közös
értékeink, amikre építhetünk.
Viharosan, erős, hideg széllel indult a
Budakörnyéki Sörfesztivál, melyet először rendezett meg a tizenkét település
alkotta Budakörnyéki Önkormányzati
Társulás (BÖT). Az idő közben megenyhült és rengeteg érdeklődőt vonzott
a Fő téri parkba.
A 12 település összefogásának hangsúlyos a közösségteremtő ereje és turisztikai jellege - mondta dr. Győri
Ottilia Budakeszi polgármestere, a
BÖT elnöke. Aki ott volt szombaton,

érezhette, hogy Biatorbágy, Budajenő,
Budakeszi, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Pilisjászfalu, Remeteszőlős, Tök, Telki, Tinnye és lakossága valóban összetartozó, sokszínű, de
egységes közösségként mutatta meg
magát. Bebizonyosodott, hogy a BÖT
nem csupán önkormányzatok együttműködése, több annál, képes a valós
igénynek megfelelő közös ünnepet, fajsúlyos kulturális eseményt is létrehozni. Ezt igazolta az I. Budakörnyéki Sörfesztivál, melyet a német partnerség jegyében - a német testvértelepülések
delegációinak részvételével - vittek sikerre.
A több mint 50 féle sör sem maradt
puszta ígéret. Tényleg bőséges és minőségi volt a kínálat ezen a napon, és
nem csak a habzó folyékony kenyérre,
a gasztronómiára is igaz volt mind-

ez. Ingyenes kóstoló is volt bőséggel,
a BVV Kft. főzőcsapatának és a települési delegációknak köszönhetően, a
bográcsos helyszíni látványkonyha sokaknak szerzett örömet. Nagy sikere
volt a sörpingpongnak is, szinte minden korosztály kipróbálta a világszerte
népszerű játékot, de a hagyományos játékok helyszínén és a különleges elektromos bringákat felvonultató gyerekszigeten is nagy volt a sürgés-forgás. Az irodalmi kuckó is népszerűnek
bizonyult, kicsiknek és nagyoknak is

akadt program bőven. A színpadon
egymást váltották a települések hagyományőrző zenekarai, tánc- és énekcsoportjai, kicsik és nagyok egyaránt
bemutatták a helyi hagyományok legjavát. Az Aurevoir., majd a Budapest
Bár esti koncertjére megtelt a tér. Jó volt
látni, hogy együtt ünnepeltek a Buda
környékiek, fiatalok és idősebbek, mindenki önfeledten szórakozott - adott
volt hozzá minden.
Minden látogatónak köszönjük, hogy
részt vettek a közös programban, külön
elismerés illeti a szervezésben és a lebonyolításban résztvevők munkáját.
Jövőre ismét lesz sörfesztivál Budakeszin – jelentette be a rendezvény végén dr. Győri Ottilia.

Fotók: Torti Szofi

KÖSZÖNET A TÁMOGATÓKNAK
Ezúton is köszönjük a rendezvény
főtámogatójának, a Budakörnyéki Önkormányzati Társulásnak, a rendezvény
kiemelt támogatójának, a Zimbo Perbál
Kft.-nek a támogatását. Köszönjük továbbá a Nemzeti Kulturális Alap, a Tímár
Vaskereskedelmi Kft., a Gyertyaláng Kft.
és a PPC Média támogatását!
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Budakeszi példák, büszkeségeink
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...hogyan halad Veszélyeshulladék-gyűjtés
a közvilágítás
az Erdész téren
fejlesztése?
Budakeszi Város Önkormányzata a kofestékek, festékes-, olajos göngyölel

rábbi évekhez hasonlóan veszélyeshulladék-gyűjtést szervez, melyet a helyben közszolgáltatást folytató Depónia
Nonprofit Kft. végez el. A gyűjtésben
kizárólag a kft. ügyfelei vehetnek részt,
ezért a hulladékszállítási díj befizetését
igazoló csekket és a lakcímkártyát a
helyszínen be kell mutatni.
A gyűjtés időpontja:
2018. október 6., szombat 9-12 óráig
Helyszíne: Erdész tér (Pátyi úti fatelep
parkolója)
A gyűjtés során az alábbi veszélyes
hulladékokat veszik át:

gek, hígítók, fáradt olaj,
l tv, monitor, hűtő, elektronikai hulladék (egészben!),
l szárazelem, akkumulátor.
Nem veszik át:
l növényvédő szerek, gyógyszerek (átvevők: gazdaboltok és patikák),
l fénycsövek (átvevőhely: nagyáruházak),
l étolaj (átvevőhely: üzemanyagtöltő
állomások),
l autógumi (gumicsere esetén a szervizben átveszik),
l építési/bontási hulladék.

Avar és kerti
melléktermék égetése

Megvalósult a közvilágítás-fejlesztés
első üteme és folyamatban van a közbeszerzési eljárás a második ütem megvalósítására is. Az elkészült fejlesztés
15 utcát, illetve helyszínt érint. A sorból kiemelkedik a Darányi városrész,
ahol teljes egészében ledes technikát alkalmazva épült ki az új közvilágítás. A
többi helyszínen hagyományos technológiával valósult meg. Ezek a következők: posta parkoló, Honvéd utca,
József Attila utca, a Dózsa György tér
gyalogátkelőn felüli része, Angol, Alkony, Muskátli, Szász utca, Kinizsi köz,
Akácfa utcáról nyíló köz, Vincellér, Batthyány, Szüret, Virágvölgy utca. A második ütembe öt helyszín tartozik. Ezek
esetében a kivitelezés megkezdése az
idei év végén, a befejezés 2019 májusáig
várható. Az érintett helyszínek: Gábor
Áron, Liliom, Hunor és Villám utca közötti park, a Temető utca és Knáb utca
közötti, valamint a Meggyes utcai gyalogátkelő. Az első ütemben elvégzett
közvilágítás-fejlesztési munkákat augusztus 30-án adták át, erre az önkormányzat bruttó 91 millió forintot fordított. A második ütem 48,1 millió forintba kerül.

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

szállítását. Ezt a gyűjtési napon kell kihelyezni a lakóknak az ingatlanuk elé,
áttetsző zsákban, vagy kötegelve. A
kft. az idei évben házhoz menő rendszerben a következő hétfői napokon
szállítja el a zöldhulladékot: október
15., október 29., november 12. és november 26.
Kérjük a lakosságot, hogy éljenek a
zöldhulladék elszállíttatásának lehetőségével, hogy csökkentsük az égetések
számát és védjük a környezetünket.

Fotó: www.pixabay.com

A Jobb Kor Polgári Egyesület 16 éve
A Jobb Kor Polgári Egyesület sajátos, egyedi színt képvisel immáron 16 éve
Budakeszi civil szervezetei között. Sokirányú, példaértékű tevékenységük városunk közéletének fontos, megkerülhetetlen tényezőjévé vált az évek során.
16 évvel ezelőtti megalakulásuk története a Szivárvány Óvoda udvarán indult el. Reggelente és délután néhány
perces beszélgetések alakultak ki időről időre a szülőtársak között. Szó esett
itt mindenféle témáról, sok kérdés vetődött fel mindennapjaikról, családjaik-gyermekeik jövőjéről, elemeztek,
kérdéseket fogalmaztak meg, melynek folyományaként kialakult az igény
bennük, hogy alakuljanak egyesületté,
mely aztán a Jobb Kor nevet kapta.
Tevékenységük fontos része a kezdetektől fogva a karitatív munka volt,
például az erdélyi és kárpátaljai gyerekek magyarországi nyaraltatása. Több
tagjuk részt vett 2010-ben a devecseri
vörösiszap-katasztrófa kármentesítésében is.
Ugyancsak 2010-ben pénzadományt
gyűjtöttek az árvíz sújtotta Csikóstőttős
számára, s a dévai gyerekotthon támogatására.
Egy kárpátaljai, halmozottan sérült
kisfiú javára gyógyító összefogást mutattak (a Pető Intézetben fejlesztő kezelés, 2 műtét).
Jótékonysági estet szerveztek Budakeszin, a kárpátaljai Beregdéda (testvérvárosunk) rászorulóinak megsegítésére.
Az elmúlt 6 évben hátrányos helyzetű budakeszi gyerekek nyaraltatását és integrálását támogatták
Badacsonylábdihegyen.

2006-ban, az 1956-os forradalom és
szabadságharc évfordulóján emlékkövet állítottak és ugyanott állították fel
az impozáns országzászlót is. Ezzel
nem csak egy emlékhelyet hoztak létre
itt, de az addig elhanyagolt területet is
rendezték és azóta is gondozzák. 2008ban Wass Albert szobrot avattak, 2017ben pedig Nagy Gáspár költőnek emeltek szobrot a Fő téri parkban.
2016-2018 között megszervezték a
Budakeszi Keresztény Találkozót, az

Ökomenikus imaközösségükben római és görögkatolikus,
református és evangélikus
hívők is vannak. Nem egyszer kapnak budakesziektől
is imakéréseket, hogy hordozzák mások nehézségeit is
ökumené jegyében, melynek célja a helyi egyházközösségek, kisközösségek
összefogása, illetve példa- és útmutatás a fiataloknak, ily módon is kifejezve hazájuk szellemi örökségének és értékei átadásának a fontosságát.
Az egyesületet hivatalosan 16 család
(köztük számos nagycsalád) alkotja,
amely baráti körnek is mondható.
Legutóbb részt vettek az augusztusi Petőfi47 Kultúrpiknik megteremtésében, és most is készülnek az or-

szágzászló előtti, október 23-i megemlékezésre. Az egyesület tagjainak
törekvése, hogy azt a lelkületet, gondolkodást, melyet ők képviselnek, a
gyermekeik vigyék majd tovább.
A Jobb Kor közösségén belül imakör is működik. Ökomenikus imaközösségükben római és görögkatolikus,
református és evangélikus hívők is
vannak. Ez nem egy magába zárkózó
imakör, nem egyszer kapnak budakesziektől is imakéréseket, hogy hordozzák mások nehézségeit, problémáit
is. Ez is fontos része a lelki oldalnak.
Ám az is kivételesnek mondható, hogy
egy 16 éves egyesület 8 alkalommal kereste fel a csíksomlyói búcsút, melyet
több alkalommal, zarándoklattal is ös�szekötöttek.
Végül pedig essék szó azokról, akik
ezt a kivételes történetet megalkották.
Művészek (grafikus, festő, restaurátor,
keramikus, szobrászművész, sminkmester, koreográfus), pedagógusok
(nyelvtanár, nyelvész, zenepedagógus,
táncművészeti oktató), építész, gépészmérnök, hitoktató, közgazdász, orvos,
védőnő, filozófus, matematikus.
A Jobb Kor elnöke, Dalotti Tibor szerint az egyesület történetét a tagok írták és írják a mai napig. Ami megvalósult, az a tagság belső lelkületéből
jött. Hozott valamelyikük egy ötletet, a
többiek támogatták, aztán megvalósították.
Budakeszi Város Önkormányzata 2017-ben Budakesziért emlékérmet
adományozott az egyesületnek a városért végzett áldozatos, értékteremtő
munkájáért.
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Új szakellátások a Budakeszi 
Egészségügyi Központban Dr. KŐSZEGI GÁBOR
Új struktúra bontogatja szárnyait a magyar egészségügyben, aminek napjainkban talán még nem látjuk a jelentőségét. Ennek egyik fontos részlete,
hogy több településen megindulnak egyes szakellátások, illetve a már meglévőket fejlesztik. Ennek első jelei már Budakeszin is jelentkeznek a nemrég
átadott Budakeszi Egészségügyi Központban, melyekről dr. Kőszegi Gábor,
az intézmény megbízott vezetője tájékoztatta lapunkat.
Az alapellátáshoz tartoznak a házi- és
gyerekorvosok, a védőnők, továbbá a
fogorvosok. Mellettük az épületben kapott helyet az orvosi ügyelet is. Az intézményvezető elmondta, hogy a tervek
szerint Budakeszin azokat a szakrendeléseket indítják el fokozatosan, amelyeket leggyakrabban vesznek igénybe az

szerű az ellátást koncentrálni, azaz a
betegeket központi ellátó helyre centralizálni.
Ennek megvalósulása látható most
Budakeszin is, ahol a 15 ezres lélekszám
már rentábilissá teheti a szakrendelések
fenntartását. Több környező település
lakosai számára is könnyebbséget jelen-

Fotó: Surányi Linda

emberek. Ezek a fül-orr-gégészet, a szemészet, a reumatológia, az ortopédia, a
neurológia, a nőgyógyászat és esetleg
még az urológia, melyeket a társadalombiztosítással rendelkező budakeszi
lakosok térítésmentesen vehetnek majd
igénybe.
Dr. Kőszegi Gábor azt is megemlítette, hogy a kormányzat az Egészséges
Budapestért Program keretében újra
kívánja szervezni nemcsak Budapest,
de egész Pest megye egészségügyi ellátását is. Ennek lényege, hogy vannak
olyan ellátások, melyeket gyakran vesznek igénybe a betegek - ezeket célszerű
a betegekhez közel vinni -, és olyanok,
melyekre ritkábban van szükség, vagy
nagyon költségesek, ilyen esetben cél-

tene, ha nem kellene minden szakellátás miatt Budapestre utazniuk. Ez még
inkább alátámasztja a helyi szakrendelések beindításának szükségességét.

Elindult a neurológiai
szakellátás is és a
közeljövőben szeretnék
elkezdeni ortopédiai és reumatológiai rendeléseket is
Első lépésként az egészségközpontban már megvalósult a laboratóriumi
vérvétel és a vizelet leadás. A vérvételi
pont hétfőtől csütörtökig reggel 7:00 és
8:45 között fogadja a betegeket. Jó hír,
hogy nem kell előre bejelentkezni. Emel-

Városi hírek
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Átadták a műfüves focipályát
, a Bu-

dakeszi Egészségügyi Központ
megbízott vezetője
Korábban az egri Markhot Ferenc
Kórház orvosigazgatója, majd tíz
évig az Érdi Szakorvosi Rendelő
főigazgatója volt. Budakeszi Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyugállományú főorvost
bízta meg a nemrégiben átadott
egészségközpont vezetésével és a
szakellátások megszervezésével.

lett elindult a neurológiai szakellátás is
és a közeljövőben szeretnék elkezdeni
az ugyancsak kis műszerigényű ortopédiai és reumatológiai rendeléseket is. A
reumatológiára már van jelentkező, az
ortopéd szakorvost még keresik.
Ami a többi szakellátást illeti, az intézményvezető elmondta, hogy azok
előreláthatóan 2019-ben kezdhetik meg
működésüket.
Városunk az Egészséges Budapestért
Program keretében sikerrel vett részt
egy műszerpályázaton, ahol 71 millió Ft
értékben (7 millió önrész vállalásával)
nyert orvosi műszereket a tervezett rendelők felszereléséhez, illetve informatikai berendezéseket a társadalombiztosítás által előírt adatszolgáltatáshoz.
Az orvosi műszerek beállítása 2019-ben
válhat esedékessé, ami a műszerigényes
szakrendelések elindítását is lehetővé
teszi majd. A műszerpark része lesz
egy a nőgyógyászati szakrendeléseken
használandó, nagy tudású ultrahang
készülék, mely emellett urológiai, neurológiai, valamint hasi és nyaki ultrahang-vizsgálatra is alkalmas lesz. Ezzel az agyat ellátó ereket is lehet majd
vizsgálni. Ezen kívül felszerelnek majd
egy szemészeti és egy fül-orr-gégészeti,
valamint egy fizikoterápiás rendelőt, és
kialakítanak gyógytorna-rendelést is.
A fizikoterápián mód lesz majd ultrahang-, ingeráram-, mágnes- és lézerterápiás kezelésre.
Ezzel a 2019-re várható műszerezettséggel és az akkor elinduló szakrendelések megjelenésével fog igazán
kiteljesedni a Budakeszi Egészségügyi
Központ által nyújtott szolgáltatások
köre, mely egy óriási előrelépés lesz városunk egészségügyi ellátásában.

Szeptember 7-én délután adták át a pályázati, tao-s és önkormányzati forrásból finanszírozott 44x64 méteres műfüves futballpályát a sportpályán. Az
eseményen részt vett dr. Győri Ottilia
polgármester, Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő, Szendrő Dénes, a
Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatósága Fegyelmi Bizottságának elnöke, Nyilasi Tibor (képünkön),
többszörös válogatott labdarúgó, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségi
tagja, a Ferencváros ezüstcipős volt játékosa is.
Közös munka eredménye ez a futballpálya, ami reméljük, örömteli játékra
ösztönzi majd nemcsak a sportegyesületek tagjait, de lakosságot is - fogalmazott Bakács Bernadett alpolgármester
az avatóünnepségen. Hozzátette: még
2016-ban több sportberuházási pályázaton is indult az önkormányzat, jelentős
önrészt lekötve a költségvetésben, hogy
a budakeszi lakók is korszerű körülmények között sportolhassanak. A futókör,
és az edzőpark is elkészül hamarosan,
és az önkormányzat részéről mindent
megtesznek, hogy 2020-ban átadhassák
a tanuszodát is - mondta. A nyitvatartási idő 7 órától 22 óráig azt szolgálja,
hogy munka, vagy tanórák előtt és után
is lehessen sportolni.
Pósfai Gábor, az ausztriai Decathlon
ügyvezető igazgatója emlékeztetett: pár

Fotók: Torti Szofi

hónapja is örömmel vett részt a Nagy
Sándor József Gimnázium felújított
sportpályájának átadóján, és örömmel

Újabb sportolási lehetőség:
teniszközpont épül
A képviselő-testület által elfogadott
pályázat alapján a Budakeszi sportpálya régi műfüves részén három salakos
pályás teniszközpontot hoz létre a Molnár Teniszakadémia Kft. Az átalakítás
teljes költsége a bérlő céget terheli, amibe a terület teljes közművesítése is beletartozik.
A 20 évre szóló bérleti szerződésben
vállaltak között szerepel többek között,
hogy a Molnár Teniszakadémia hétköznaponként délelőtt a város iskoláival egyeztetve heti 3x2 órában, azaz
havi 24 órában a budakeszi gyermekek
számára ingyenes és szakszerű teniszoktatást biztosít. Azt is vállalták, hogy
ezekre a képzésekre ingyenesen biz-

tosítják a szükséges eszközöket. A bérleti szerződésben szerepel az is, hogy
a teniszakadémia az első évek tapasztalatai alapján az önkormányzattal közösen ösztöndíjprogramot indít majd a
budakeszi gyerekeknek számára.
Meghatározott időközönként a cég
a helyi iskolákban, óvodákban a testnevelési órák keretében ingyenes oktatást biztosít majd a gyermekeknek. A
pályázati leírásban szerepel, hogy téli
szezonban légbefúvásos sátrat telepítenek majd.
A teniszcentrum tervezett nyitva
tartása reggel 7-től este 10 óráig tart
majd. Az átalakítási munkálatok hamarosan elkezdődhetnek.

segítettek most is a cég részéről a társasági adójukból tett felajánlásaikkal.
Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési
képviselő azt emelte ki, hogy nem csupán stadionok építését támogatja a kormányzat, hanem a tömegsport számára
fontos egyéb sportlétesítményeket is.
Példa erre a most elkészült műfüves pálya is.
Az ünnepélyes szalagátvágás után
következhettek a barátságos nyitómérkőzések, amelyeken intézmények és lakossági csapatok is megmérették magukat.
Sükösd Levente

MEGÚJUL A PINGPONG
OKTATÁSA
A Budakeszi Amatőr Asztalitenisz
Egyesület (BAAE) az elnök javaslatára
a fiatalok oktatása felé fordul. A Törökbálinton igen népszerű, Hajduska
Rita többszörös magyar és Európa
bajnok, kiváló sportpedagógus jön
Budakeszire. Versenyasztalon adogatógép segítségével tanítja a fiatalokat az eredményes játékra. Az időpont változik: hétfőn és pénteken
16-18 óra között várja a fiatalokat
a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium alsó tornatermében. A havi
díj 6.000 Ft, heti egy órára. A heti két
óra 11 000 Ft/hó. Már 6 éves kortól
várjuk az érdeklődőket!
BAAE
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Intézményi, egyesületi, egyházi hírek

Tájház az Országos Levéltárban

Átélhető közös múltunk

Felvételi
előkészítő
a Prohiban
A
Prohászka
Ottokár
Katolikus
Gimnáziumba történő felvételhez
központi írásbeli vizsga teljesítése szükséges, ezért az általános iskolák 4. osztályos, keresztény elkötelezettségű tanulói
számára a 2018/19-es tanévben is
indítunk felvételi előkészítő tanfolyamot (matematika és szövegértés), melyre az Ön gyermekét is
szeretettel várjuk.

A magyar történelem alakulásának
mindig szerves részét képezte a kulturális sokszínűség. A Kárpát-medencében a magyarok folyamatosan kapcsolatban álltak más nemzetiségekkel
és nemzetekkel. Közös múltunknak
voltak felemelő és tragikus pillanatai
is, azonban az etnikumok szerepe Magyarország fejlődésében tagadhatatlan.
A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának júliusban nyílt új kiállítása, mely keretében az együttélés
dokumentumaiból válogat. A tárlókban kiállított eredeti oklevelek, iratok,
tárgyak Magyarország nemzetiségei-

nek történetét beszélik el a kezdetektől
napjainkig. A közös múltat átélhetővé
teszik a kiállításon megtekinthető rövidfilmek is. Bolgárok, görögök, horvátok, németek, románok, romák, ruszinok, szerbek, szlovákok, szlovének,
zsidók, illetve mára eltűnt etnikumok
képviselői lépnek elénk a filmkockákon. Látjuk a róluk készült képeket,
halljuk a hangjukat, a nyelvüket és a
zenéiket.
A Kik vagyunk? című kiállításnak
a mondanivalóját Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója fogalmazta meg a legjobban a kiállítás
megnyitóján. Elmondta, hogy a címben megfogalmazott kérdésre, hogy
kik vagyunk, az a válasz, hogy magyarok vagyunk, de egyúttal nemzetiségek is. Közösen tudunk örülni a
magyar haza sikereinek és büszkék vagyunk magyarságunkra. A kiállítás főhajtás a nemzetiségek előtt.
A Magyar Nemzeti Levéltár a 21. század modern közlevéltáraként e kiállítás
révén is igyekszik megjeleníteni és dokumentálni a nemzet kulturális örökségét, a hagyomány tiszteletét a korszerűség követelményeivel ötvözve.
A kiállításon a Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház gyűjteményéből és fotóarchívumából is láthatók
tárgyak és fényképek. A kiállítás megtekinthető a Magyar Nemzeti Levéltár
Országos Levéltárának főépületében
(Budapest, Bécsi kapu tér 2–4.)
 (Forrás: http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek)

A tanfolyam helye: POKG (Budakeszi, Széchenyi u. 141.)
Ideje: csütörtökönként 15:45-16:50
óra között
Kezdete: 2018. október 4. csütörtök. Az első foglalkozás előtt
15:30-tól rövid szülői tájékoztatót
tartunk.
Díja: 10.000 Ft/12 alkalom (prohászkás gyerek testvérének 6000 Ft)
A központi felvételi vizsga időpontja: 2019. január 19. szombat.
A vizsgát megelőző három hét
foglalkozásain próbavizsgát tartunk, majd az eredményeket kiértékeljük.
Jelentkezés a tanfolyami díj befizetésével az iskola gazdasági
irodájában, hétfőtől péntekig 9-15
óráig lehet.
2018. november 13-14-én nyílt napot tartunk, melyre szeretettel
várjuk az érdeklődő szülőket és
gyerekeket.
A felvételi eljárásról és a jelentkezésről részletes tájékoztatást nyújtó szülői fórum 2018. december
3-án, hétfőn 18 órakor lesz az intézményben.
Ha fontos az Ön számára, hogy
gyermeke keresztény nevelésben
és magas színvonalú oktatásban
részesüljön, válassza intézményünket! 

Igazgatóság

Megújult a templomrom
A Budakeszi Római Katolikus Plébánia
2017 júliusában pályázatot nyújtott be
az „Egyházi épített örökség védelme és
egyéb beruházások” (EGYH-EOR-17)
című, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázatra,
melynek célja: a Havas Boldogasszony
Római Katolikus Plébániatemplom és

A romtemplomba oltárt állítunk, melynek költségeit
három budakeszi család és
a kőfaragó mester adományából fedezzük
környékének helyreállítása volt. A terveket dr. Déry Attila Ybl-díjas építész
készítette.
A pályázat sikeres volt, de a megpályázott összegnek csupán negyed részét
kitevő, azaz 4.000.000 Ft támogatást nyertünk, ezért csökkentett tartalmú program, a teljes körű felújítás első üteme valósulhatott meg, melyhez Budakeszi Város Önkormányzata 2.000.000 Ft-tal já-

rult hozzá. A projekt lebonyolításában
dr. Déry Attila tervező, Menczinger Tibor mérnök, építésvezető, a Szépítő
Egyesület, Budakeszi Város Német Önkormányzata és a Széchenyi Baráti Kör
vezetői vettek részt.
Az elmúlt évtizedben a román kori
eredetű Szent György templom romjai melletti terület állapota jelentősen leromlott, a falazat megsérült, a burkolat
elöregedett. A terület megközelítése
több helyen balesetveszélyessé vált.
A templomrom 2018. évre tervezett
helyreállítási munkái alapvetően bontási, építési, állagmegóvási és akadálymentesítési jellegűek voltak.
A fenti munkák mellett sor került a
templomromon belüli terület rendbehozatalára is. A romfalak között megtörtént a leomlott kövek eltávolítása, a
terület újraplanírozása, gyomirtás és új
zúzottkő burkolat készítése.
Az állami, az önkormányzati támogatás, valamint az önkéntes felajánlások
nélkül (tervezés, művezetés, koordinálás, adminisztratív teendők) a munkákat nem tudtuk volna elvégezni. A rom-

templomba oltárt állítunk, melynek költségeit három budakeszi család és a kőfaragó mester adományából fedezzük.
A balesetveszélyes állapot megszűnése és a felújítás elkészülte után ismét
mód nyílik arra, hogy a műemlék aktív
szerepet töltsön be az egyházközség hitéleti és a város közösségének kulturális
életében.
A romkertet 2018. szeptember 30-án
vasárnap 11.00 órakor ünnepélyes keretek között áldották meg, s a műemléket
ismét birtokba vehette a közösség.
Köszönet az Emberi Erőforrások Minisztériumának, Budakeszi Város Önkormányzatának, minden önkéntes
közreműködőnek és az adományozóknak az egyházközség és városunk érdekében végzett, önzetlen munkájáért.

Kőrösiné dr. Merkl Hilda

Széchenyi Baráti Kör elnöke,

szervező

FELHÍVÁS – a Négy évszak Budakeszin fotópályázat II. fordulójára
A fotópályázat célja Budakeszi épített és természetes
környezeti, kulturális értékeinek, eseményeinek, rendezvényeinek, hagyományainak, maradandó értékeinek,
a budakeszi emberek mindennapjainak bemutatása,
megörökítése egyedi, korábban nem publikált fotókban a
négy évszakban oly módon, ahogyan azokat a budakeszi
polgárok látják. A pályázat második fordulójának (nyár-

ősz) beküldési határideje: 2018. november 22. csütörtök
16:00 óra. A részletes pályázati kiírás (mely tartalmazza
a pályázati, technikai, illetve a szerzői és személyiségi
jogi feltételeket is), valamint a letölthető regisztrációs és
nevezési lap megtalálható a www.varoshaza.budakeszi.
hu, és a www.hirmondo.budakeszi.hu weboldalon.
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Múlt és jelen

												

Egészség

Októberi hőseink

Mit tegyünk, ha kruppos a gyerek?

Október 6. az aradi vértanúk napja és október 23. az 1956os forradalom és szabadságharc kezdetének napja tiszteletet ébreszt minden magyar szívében. 1848/49 eszmeisége
tovább élt az ’56-os követelésekben és eseményekben is. A
műegyetemisták 1956. október 22-i követelései között szerepel március 15. nemzeti ünneppé nyilvánítása. Az október
23-i békés tüntetésen az egyetemi ifjúság először a pesti Petőfi-szoborhoz, majd Budára, a Bem-szobor elé vonult, ahol
felolvasták követeléseiket.
Kikre emlékezzünk Budakeszin októberben?
Nagy Sándor József honvédtábornok, a 13 aradi vértanú
egyike, a Buda visszavívásáért indított hadműveletek egyik
főszereplője volt. Csapatai elsőként jutottak be a várba. Az
ostrom alatt főhadiszállása Budakeszin, a mai Fő utca 187.
alatt álló házban volt. Az 1838-ban épült népi lakóházon
1898. március 15-én helyezték el az első emléktáblát, melyet Koller Antal és felesége, Frankhauser Mária készíttetett.
A gimnázium 1989-ben felvette a tábornok nevét. A diákok
rendszeresen koszorúzással, műsorral emlékeznek meg
róla.
1956. október 23-án a közel egy évtizedes nyomasztó személyi kultusz és a szovjet érdekeket szolgáló diktatúra ellen elemi erővel robbant ki a forradalom. A véres megtorlásnak Budakeszin is többen áldozatul estek. A Sziklai-háznál
megsebesült Márity László belehalt sérüléseibe. 1957-ben 16
embert tartóztattak le az ott történtek miatt. 1958. november
6-án Bokor Jánost és Takács Kálmánt kivégezték. Straub Jánost, Barabási Ferencet, Dombi Bélát életfogytiglani, Mihály
Istvánt, Lendvai Dánielt, Gárdonyi Józsefet, Dömény Lászlót 4-10 évnyi börtönbüntetésre ítélték. Távollétükben Fehér
Istvánt és Tóth Miklóst halálra, Tóth Istvánt, Tóth Lajost,
Ács Istvánt, Farkas Pált, Horváth Zoltánt, Schrödel Máriát
börtönbüntetésre ítélték. Az utóbbi ítéleteket végrehajtani
nem tudták, mivel ők nyugatra menekültek.
A hosszú elhallgatás és hazugság után a budakeszi eseményekről Fazekas Eszter és Móza Katalin a Pest Megyei
Hírlapban elsőként keresik nyilvánosan az igazságot egy
cikksorozatban. 2011-ben Speck István kutatásait jelentette
meg a Budakeszi Kultúra Alapítvány „A Sziklai-ügy. Budakeszi, 1956” címmel.
Márity László tragédiájának irodalmi
feldolgozása Kovács
István A gyermekkor
tündöklete című életrajzi regényében olvasható. A könyvből
2006-ban Budakeszi
srácok címmel filmadaptáció készült.
Egy másik budakeszi
vonatkozású
’56-os történet Nagy
Kálmán huszár ezredes (képünkön) hősiességét tárja elénk.
Nagy Kálmán 19642010 között, 101. évé-

Ahogyan a kánikulát átvészelni sem
volt egyszerű, a hideg, netán nyirkos
idő újabb próbatétel elé állít minden
kisgyermekes, csecsemőt nevelő családot. Mikor nem lehet sétáltatni vinni a csecsemőket? Nedves, esős időben,
szmogban, ködben nem visszük ki. Az
újszülöttet télen 2-4 hétig sem visszük
ki. A -5 foknál hidegebb hőmérséklet is
azt jelenti, otthon kell maradni! A légutak szempontjából az ideális páratartalom 40 és 60 százalék közötti.
A vírusfertőzések gyakrabban érintik a gégét, a légcsövet vagy a hörgőket.
A száraz, hangos, jellegzetesen ugató köhögéssel járó kruppos rohamok
általában éjjel, a kora hajnali órákban
kezdődnek teljesen váratlanul, minden előzmény nélkül. Általában téliőszi időszakban, nedves, ködös időben
szokott jelentkezni. A kisgyermekek
gyakran megijednek a kiadott hangtól,
heves sírásba kezdenek, melynek köhögés, erőltetett légzés a vége. A köhögési
hang rekedt kutyaugatáshoz hasonlít.
Súlyosabb esetben a bordaközi izmok,
és a szegycsont felett levő rész behúzódását is észleljük.
A krupp tünetei igen riasztóak a gyakorlatlan szülő és a beteg gyermek számára egyaránt. Gyors segítség ilyenkor, ha gyermeket felöltöztetve a hideg
levegőre visszük, ablakot nyitunk, hidegpárát alkalmazunk.
A tapasztalt családoknál szteroid
tartalmú kúp is van otthon, melynek alkalmazása után várható a tünetek enyhülése. Orvosi segítségre súlyos, a leírt
terápia után fél órával is jelentkező hörgő hang esetén lehet szükség, illetve

ben bekövetkezett haláláig Budakeszin élt. Hosszú élete alatt sokat
tett a hazáért: huszárcsapata élén
harcolt a II. világháborúban, hadtörténelmet tanított a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián, a sárvári
huszármúzeum alapítója és baráti
körének elnöke, a Magyar Huszár és Hagyományőrző Egyesület elnökségi tagja volt, több hadtörténeti témájú könyvet,
cikket írt. 1956. november 4-én a parlamentnél tartózkodott,
ahol társával, Ács őrnaggyal meglátták a tájékozatlanul álló
Mindszenty hercegprímást. Látván, hogy a szovjet tankok
a Parlament felé tartanak, figyelmeztette a hercegprímást,
és javasolta, hogy menjen biztonságosabb helyre. Ezután
Mindszentyt titkárával együtt, az orosz harckocsik között
az amerikai nagykövetségre kísérték. A hercegprímás megmentése miatt 1958. október 15-én letartóztatták, a katonai
bíróság előbb 15 évre, majd másodfokon 8 év börtönbüntetésre, lakás- és vagyonelkobzásra ítélte.
1963-ban, négy és fél év után amnesztiával szabadult.
Soha nem térhetett vissza eredeti szakmájához, nyugdíjba
vonulásáig nyomdai korrektorként dolgozott. 1990-ben rehabilitálták. Az elkobzott lakást, melyből a családot 1959
őszén törvénytelenül lakoltatták ki, soha nem kapta vissza.
Nagy Kálmán és családja a börtönévek és a meghurcolások
után 1964-ben Budakeszin talált igazi otthonra. Városunk
önkormányzata 2004-ben Nagy Kálmán nyugalmazott huszár ezredesnek díszpolgári címet adományozott.

Ádám Éva, Nagy Gáspár Városi Könyvtár
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első alkalommal vagy csecsemőkorban.
A kicsik nappal általában tünetmentesek. Akik nappal is fulladnak, ott súlyosbodott a betegség, mielőbb forduljanak orvoshoz! A csecsemők, fiatal kisdedek közreműködés hiányában ronthatják saját esélyeiket az erőltetett lég-

A krupp 1-2 nap alatt oldódik, a betegség hurutos köhögéssel, náthával fejeződik be. Ritkán intenzív osztályos
ellátás, gépi lélegeztetés válhat szükségessé. Annak a gyermeknek, akinek egyszer volt már kruppos megbetegedése, kisiskolás koráig várható,

vétellel, sírással, ezért fontos, hogy próbáljuk megnyugtatni őket. A betegek
rendszerint mentővel vagy első ügyeleti ellátás után érkeznek kórházba,
ahol a súlyossági foktól függően kapnak gyógyszeres kezelést (inhaláció) folyamatos hidegpárásítás mellett.

főleg télen, hogy lesz még hasonló tünete. A krupp 5 éves kor felett már ritka betegség.
Feltétlenül legyen otthonukban hidegpárásító készülék és a szteroidos
kúp, mely az otthoni ápolást megkön�nyíti.
Védőnői Szolgálat

Támad a spanyol csupaszcsiga
A spanyol csiga gesztenyebarna, világosbarna, téglavörös, narancssárga, szürke és fekete változata is létezik, oldalán
gyakran sötét oldalsáv húzódik. Minden
növényt lerág, ráadásul májustól egészen a fagy beálltáig pusztít. Az utóbbi
években intenzíven elterjedtek a réteken,
lápokon, erdőkben és kertekben. De hogyan védekezhetünk ellenük?
A spanyolcsigákat riasztó növény a
begónia, a feketeribizli, a paradicsom,
de becserkészhetjük sörcsapdával is. Hazánkban honos természetes ellenségei a

béka, a gyík, a fogoly, a fácán, a vakond,
a sün. Kihelyezhetünk csigakerítést a
betelepedés irányára merőlegesen vagy
megoldás lehet még a villanypásztor el-

vén működő kerítés: a huzalokba vezetett áram megakadályozza a csigák továbbjutását. De érdemes kipróbálnunk a
tejsavós csapdát is. Helyezzünk ki a talajra vagy süllyesszünk a talajszintbe a savóval félig megtöltött csapdát, de alkalmazható kilyukasztott PET palack is. A
csapdát úgy süllyesszük a talajba, hogy
a nyílások alja 1-2 cm-rel a talajszint felett legyen. Csigaölő szerekkel is védekezhetünk ellenük, de semmiképpen ne
alkalmazzuk akkor, ha kisgyermekünk,
háziállatunk van.
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Üveges Györgyné Panni nénit (bal oldali fotó) 2018. augusztus 14-én, 85. születésnapja alkalmából,

LYDIA DAVIS
A történet vége

Fischer Benedekné Irénke nénit (balra
lent) 2018. augusztus 14-én, 90. születésnapja alkalmából köszöntötte családja
körében dr. Győri Ottilia polgármester,
Bakács Bernadett alpolgármester és
Somlóvári Józsefné tanácsnok.
Dr. Sveiger Ottóné Xénia nénit (jobbra
lent) 2018. szeptember 6-án, 90. születésnapja alkalmából köszöntötte dr. Győri Ottilia polgármester és Bakács Bernadett alpolgármester. Xénia néni magyar-történelem szakos pedagógusként
dolgozott.

HÁZASSÁG
Steer Árpád és Oláh Tünde 2018.
május 11-én kötöttek házasságot a
Budakeszi Polgármesteri Hivatalban. Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!

Városunk
legifjabb
polgárai

Elhunyt Mayer Antal építészmérnök
1938-ban született Budakeszin. 1962-ben
szerezte meg építészmérnöki diplomáját
a Budapesti Műszaki Egyetemen. Budakeszi munkái a teljesség igénye nélkül: az
orvosi rendelő tervezése, 1981-ben a művelődési központ tervezése és építése civil összefogással, a Nagy Sándor József
Gimnázium bővítésének megtervezése.
Az 1985-ben újjáalakult Budakeszi Szépítő
Egyesület alapító tagja. 2010-ben Ybl-díjas míves mester díjjal ismerték el a munkásságát. Építészmérnöki diplomája megszerzésének ötvenéves jubileumán, 2012-ben aranydiplomát vehetett át a
műszaki egyetemen. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete első alkalommal neki ítélte oda az idén alapított Budakeszi Öröksége
díjat. Temetése 2018. szeptember 24-én volt a Budakeszi temetőben.
Nyugodjon békében, emlékét örökre megőrizzük!
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Októberi könyvajánló

Szépkorúak köszöntése

Jó egészséget, sok örömet, békés, boldog
életet kívánunk nekik!

Kultúra

Adriaanse Liza
(született 2018. augusztus 6-án)
Szacsvay Zsombor
(született 2018. augusztus 8-án)
Makkos-Hauer Ágnes Róza
(született 2018. augusztus 9-én)
Móricz-Sabján Izabella és MóriczSabján Frida
(születtek 2018. augusztus 10-én)
Kincse-Szinyei Hanka Sára
(született 2018. augusztus 14-én)
Mayer Félix
(született 2018. augusztus 14-én)
Faludi Barbara
(született 2018. augusztus 30-án)
Pataki Gergő
(született 2018. augusztus 30-án)
Tisztelettel gratulálunk a szülőknek,
kívánjuk, hogy sok örömöt és boldogságot leljenek gyermekeikben. Jó
egészséget kívánunk!

Az ilyen könyvek miatt van még bizodalmam az irodalomban. Nincs itt semmi mesterkéltség, posztmodern, követhetetlen írói „bravúr”. Az olvasottak az
első laptól kezdve a saját naplód oldalai
is lehetnek. Annak a naplónak az oldalai,
melyet talán sosem mersz megírni, mert
elhitted, hogy veled van a baj. S most itt
van valaki, aki helyetted megteszi. Nem
takargat, nem tetszeleg semmilyen tudással, csak azt szólja kendőzetlen nyíltsággal, amit érez, ahogy vele megesett.
Újra és újra ugyanannak a témának
feszül neki és nem röstelli magát, hogy
még mindig milyen gyenge, noha a világ
valami egész másról dalol. Befogja a fülét és a saját énekét kottázza le, és ha 126odszorra is ugyanaz fáj, hogy képtelen elengedni a szerelmét, akkor 126-odszorra
is ugyanazt az egyetlen sebet tépi fel. A
naplója oldalai nem perlekednek vele,
rezzenéstelen csöndben hallgatják.

Van egy olyan gyanúm, hogy az
utángyártott ember már köztünk él,
és én – ez a régi típusú – bizony lemaradtam. Az után gyártott nekem az, aki

VERS ÉS PRÓZA ‘56
Hangoskönyv az MMA Színházművészeti Tagozata művészeinek előadásában
Az ünnepi CD az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére készült,
amellyel a közreműködők a magyar
történelem egyik legmegrendítőbb
eseményére emlékeznek. Az elhangzó művek révén megidézik
írók és költők, többek között Illyés
Gyula, Nagy Gáspár, Gyurkovics Tibor, Tollas Tibor, Tamási
Áron, Csoóri Sándor, Gérecz Attila alakját is.
LIPTÁK BÉLA
35 nap. A Testament of Revolution
1956
Lipták Béla családja az 1950-es években osztályidegennek számított,
szóba sem jöhetett a fiuk számára
az egyetem. A miskolci rektor a saját
kontójára felvette őt, mivel evangélikusként nagyra értékelte, hogy Lipták édesapja nagy adományozója
volt az egyháznak. Abban az időben
az volt a szabály, hogy ha valaki
tiszta jeles, felmehet a pesti egyetemre. „Harmadéves voltam
‘56 októberében. A lányok érdekeltek, a sport, és meg voltam

noha ugyanúgy néz ki, de a szíve helyett
valami más szerv dobol. Észérvek mentén él, lenézi az érzelmeimet és lesajnál
engem, hogy még mindig itt tartok, egy
régi szerelem miatt kesergek. Sőt nem
is egy miatt, egy egész karavánt húzok
magam után. És akkor itt ez a Lydia, aki
megért, sőt ugyanazt a nótát fújja, mint
én.
Sem az írónő, sem én nem tudjuk,
hogy kell szakítani. Miként kell elvégezni azt a mozdulatot, hogy ha kiejted a
bűvös szót „szeretlek”, akkor azt egyszer
csak emberi erővel el is töröld. Hogyan
kell azt, akivel tegnap még közös ágyban, nászban, vágyban, könnyek között
ringtál, egyszer csak nem szeretni?
Lydia Davis egy nála 12 évvel fiatalabb fiúba szeret bele, hálátlan ügy ez. És
mikor eljön a perc, egyszerűen nem fogja
fel, hogy vége van a meséjüknek! Egyetlen valódi terápiája az, ha minderről
nyers őszinteséggel mesél nekünk.
Somogyi Réka ���������������
Budakeszin élő

képzőművész

győződve, hogy a kommunizmus örökké tart, az egyetlen
megoldás, ha nem törődök vele.” – mondta egy interjúban.
Aztán ‘56 októberében műegyetemi diákgyűlés miatt nem
vitte a barátnőjét moziba, hamarosan a Móricz környékén
a forradalmárok közé állt. „Idegen asztalnál ettem, idegen
ágyban aludtam 35 napig. Nem volt egyetlen alkalom sem,
amikor ha bekopogtam az idegen ajtón, ne engedtek volna
be. Ebből láttam, hogy ez egy fantasztikus nép, ha hisz valamiben és összefog.” 1956-ban 20 évesen emigrált, az Egyesült
Államokban neves mérnökké vált. Ennek a 35 napnak az emlékei elevenednek meg a könyv lapjain.
ASPERJÁN GYÖRGY
Csapataink harcban állnak. 1956
regénye
1956-ben, 17 évesen közvetlen
tanúja volt a forradalom sok eseményének, ami meghatározó hatással volt későbbi írói pályájára
is. A forradalom 50 éves évfordulójára jelent meg ez a regénye.
A történet egy esztendőt ölel fel.
Nagyon rövid idő, de nagyon
hosszú és nagyon meghatározó
lehet, ha történelmi események
között zajlik. Valóságos dokumentumokra és személyesen
megélt tapasztalatokra épül, alakjai valóságos személyek
és fikció ötvözetei. Tanulságos regény a fiatalabb nemzedék
számára is.

Ádám Éva Nagy Gáspár Városi Könyvtár
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Intézményi, egyesületi, egyházi hírek

Új igazgató az NSJG-ben Több pályázaton is nyert
Bódis József államtitkár Borók Editet bízta meg a 2018. a művészeti iskola
augusztus 16-tól 2019. augusztus 15-ig tartó időszakra
a Nagy Sándor József Gimnázium intézményvezetői feladatainak ellátásával. Az igazgató bemutatkozására az
augusztus 16-i képviselő-testületi ülésen került sor.

Borók Edit a Debreceni Egyetem (Kossuth Lajos Tudományegyetem) Természettudományi Karán végzett matematika-kémia szakos tanárként

2000 óta élek Budakeszin. Szeretem a városban, hogy csendesebb a nagyvárosoknál és a környéken sok a zöld terület,
az olyan kedves hely, ahol sétálni, kirándulni lehet. Az itt
töltött évek alatt megismertem a város intézményeit, lehetőségeit és - hivatásomnál fogva - sok itt és a környéken élő
embert. Ma már itt érzem otthon magam – mondta a Hírmondónak az intézményvezető.
A 17. tanévét kezdte el szeptemberben a Nagy Sándor
József Gimnáziumban, ahol eddig szaktanárként, osztályfőnökként, munkaközösség-vezetőként dolgozott. A pedagógushivatás kihívásokkal és áldásokkal teli. Alapja a hit
abban, hogy a jóakarat, a szeretet, a következetesség jobbá
teszi tanítványaink életét, hiszen visszajelzés a munkánk
eredményéről gyakran csak évek múlva érkezik. Fontos a
folyamatos fejlődés, megújulás, amihez sok-sok energia, türelem, kitartás és kreativitás szükséges – vallja Borók Edit.
Intézményvezetőként is törekszik majd arra, hogy
a gimnáziumban tanuló diákok minél inkább magukénak érezzék az iskolát, bekapcsolódjanak a színes
és hasznos tevékenységekbe, elsajátítsák azokat az ismereteket, kompetenciákat, aminek birtokában megtalálják saját útjukat és jó irányba folytathatják életüket.
Meggyőződése, hogy a kölcsönös segítségnyújtás, a tudásmegosztás minden intézmény fejlődését segíti. Hisz abban,
hogy meg kell mutatni a partnerintézményeknek mindazt,
amiben jó a gimnázium és megosztani tudást, tapasztalatokat.
Mi is nyitottak és kíváncsiak vagyunk más iskolák eredményeire, egyéni sikereire. Remélem, a jövőben sikerül kapcsolatunkat a helyi és a tankerületi iskolákkal is élőbbé, kölcsönösen hasznossá tenni – mondta az igazgató.
Szép, felelősségteljes munkájához sok sikert kívánunk!

Az idei tanév során az iskola öt nyertes pályázat megvalósításában vehet részt.
A teljes összeg 1,7 millió forint. A Nemzeti Kulturális
Alap Hangfoglaló-pályázatán 350.000 forintot nyertek.
A támogatás célja, hogy a fővároson kívül minden megyében
legalább egy olyan könnyűzenei koncerthelyszín tartósan
működjön, ahol az élőzenei koncertet vállaló előadók rendszeresen felléphetnek. A müncheni szakmai útra 250.000 forintot, az évfordulós zeneszerzők NKA pályázaton 200.000 forintot, külföldi művészek vendégszereplésének támogatására
250.000 forintot, az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Népzene megjelenése a műzenében című pályázati kiírásán pedig
1 millió forintot nyert a budakeszi zeneiskola. Az állami hangszervásárlási és karbantartási támogatás eredményeképpen
az iskola több új hangszert is kapott. Ezek az ősz folyamán folyamatosan érkeznek: 3 pianínó (kettő már megérkezett) 3 zongorapad, fuvola, klarinét és hegedűk. Több hangszer felújítása
is megtörtént, 2 fuvola, 2 trombita és 11 pianínó hangolása van
folyamatban. A Budakeszi Zeneiskola Baráti Egyesületének
köszönhetően pedig egy csembalóval színesedett az iskola
hangszerparkja. Az intézmény vezetői hálásan köszönik a támogatásokat. 
Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola  

Ismét mobilitási nap
Budakeszi Város Önkormányzata idén
is pályázott a Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt Európai
Mobilitási Hét és Autómentes Nap
megvalósítására, melyre 612.000 forint támogatást nyert. Így szeptember
22-én ismét megtartottuk a mobilitási
vetélkedőket az autómentes nap jegyében a művelődési központ melletti té-

ren, valamint a Fő téri park mellett húzódó szervizúton. A borongós idő ellenére számos gyermek - a bölcsődéstől
a gimnazista korosztályig - vett részt a
szemléletformáló, tudásélmény alapú
vetélkedők állomásain. A nagyobbak
kerékpáros KRESZ-tesztet tölthettek
ki az ABC autósiskola standjánál, az
óvodások KRESZ-tábla felismerésből
„vizsgáztak”.
A Nagy Gáspár Városi Könyvtár az
egészséges életmóddal, ésszerű közlekedéssel kapcsolatosan kérdezte a nagyobb gyermekeket, míg a kisebbeket
felismerős játékkal várták. Természetesen az ügyességi verseny sem maradhatott el, a Nagy Sándor József Gimnázium testnevelő tanárai váltó roller
és waveboard versennyel, a budakeszi
bölcsődék lábbal hajtó motoros versennyel várták az érdeklődőket.
Támogatók: Innovációs és Technológiai Minisztérium, ABC Autósiskola,
BioTech USA, Zoli zöldséges, Mountain-Béka Kerékpárbolt és Szerviz, Decathlon, Budakeszi Vadaspark.

Nem vettem fel a kesztyűt…
2018 nyarán a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szakemberei háromnapos tréninget tartottak a Katolikus Karitász szervezésében
Budajenőn. Szép számmal jelentkeztek
rá a tanulni vágyó önkéntesek, akik új
gondolkodástechnikát szerettek volna
elsajátítani.
A tinédzserek még egy ilyen békés
településen is hajmeresztő dolgokat képesek művelni, amit a felnőtt közösség
nehezen tolerál. Véleményünk szerint
a kamaszoknak és a felnőtteknek is
igazuk van. Meg kell találni a módot, a
helyet és a személyeket ahhoz, hogy a
két fél megértse egymást, és mindenki
jól érezze magát az otthonában. Sokféle módszer van erre, mi a három nap
alatt egyet mutattunk meg, amit az önkéntesek hazavihettek és saját környezetükben kipróbálhattak.
Több résztvevő is beszámolt arról,
hogy figyelmesebben hallgatta a másik felet, a dühös megnyilvánulásokat
nem vette magára. A tréningen résztvevők családjai és barátai nyugodtabb,
türelmesebb viselkedést tapasztaltak.

A sikertörténeteket hallva a lehetőséget szeretnénk másoknak is elérhetővé tenni, ezért október 1-jén indul a
következő nyitott tréningünk, ahová
mindenkit szeretettel várunk előzetes
jelentkezést követően.
Jelentkezni
lehet:
hid.budakeszi@gmail.com email címen vagy a
06/20/243-03-99-es telefonszámon.

A szolgálat szakemberei

Digitális 
oktatásfejlesztés
A Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív Program (VEKOP) 3 éves digitális iskolafejlesztési pályázatán az
Érdi Tankerületi Központ négy iskolával pályázott és nyert, köztük a Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola 27 millió Ft-ot. A pályázat lényege,
hogy a négy iskola szoros informatikai
összeköttetést épít ki egymással, amihez az elnyert támogatásból digitális
tananyagokat és eszközöket szereznek
be, használnak fel. A megvalósításban
minden iskolából, így a Széchenyi István Általános Iskolából is tíz pedagógus vesz részt. Idén az eszközbeszerzésre és a kollégák képzésére kerül sor.
Okostáblákat, tableteket, számítógépeket, sakkpalotás- és LEGO-készleteket
vásárolnak, amelyekkel két szaktanterem felszerelését valósítják meg. A digitális program a szövegértést és a kreatív
gondolkodás fejlesztését segíti majd.

Sükösd Levente
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Önkormányzati hírek

													

Képviselő-testületi határozatok
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. július 26-án és augusztus 16-án tartott
ülésein a következő, a lakosságot
érintő döntéseket hozta:
Megalakult a Budakeszi
Egészségügyi Központ
A képviselő-testület megalapította a Budakeszi Egészségügyi Központot, az
egészségügyi alapellátás (háziorvos,
gyermek-háziorvos, fogorvos), védőnői
szolgálat és a járóbeteg szakellátás működtetésére. Felhatalmazta a polgármestert az alapításhoz szükséges dokumentumok, valamint az Egészségügyi
Központ ideiglenes vezetője, dr. Kőszegi Gábor megbízási szerződésének aláírására.

315/2018. (VII. 26.) Kt. határozat

A Szivárvány Óvoda szennyvíz- és
csapadékvíz-elvezetése
A Budakeszi Szivárvány Óvoda szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetésének
felújítására készült tervet elfogadta és a
felújítás fedezetére mindösszesen bruttó
2.476.500 Ft-ot biztosított.

330/2018. (VII. 26.) Kt. határozat

A Védelmi Centrum működtetési
feladatainak ellátásáról
Árajánlatot kért be a Budakeszi Polgármesteri
Hivatal
épületében
munkaidőben történő portaszolgálat és
ügyfélirányítás ellátása, a városi rendezvények (kb. 30 nap/év) teljes körű biztosítása, a budakeszi lakosság részéről
érkező bejelentések fogadása és az
elsődleges intézkedések megtétele, valamint a Budakeszi Polgármesteri Hivatal
épületének éjszakai őrzése tárgyában.
Felkérte a polgármestert, hogy az árajánlat-bekérőket a következő gazdálkodó
szervezeteknek küldje meg:

- FIGYE-LŐ ŐR Vagyonvédelmi Kft.
- ByZorn Kft.
- Respect Contact Vagyonvédelmi és
Szolgáltató Kft.
Felkérte a polgármestert, hogy a
beérkezett ajánlatokat a soron következő
képviselő-testületi ülésre terjessze be.

352/2018. (VIII. 16.) Kt. határozat

Pályázat a Dózsa György téri
termelői piac fejlesztésére
A képviselő-testület döntött arról, hogy
indul a Pénzügyminisztérium által kiírt
helyi piacok fejlesztésének támogatására Pest megyében című pályázaton.
- A megpályázott támogatás mértéke:
bruttó 100 millió Ft
- A vállalt önerő mértéke: bruttó 25 millió Ft
- A tervezett fejlesztés helyszíne: 2092
Budakeszi, Dózsa György tér
- A tervezett fejlesztéssel érintett helyrajzi szám: 495/1
Felhatalmazta a polgármestert a pályázati anyag összeállítására és annak határidőre történő benyújtására.
319/2018. (VII. 26.) és 354/2018.

(VIII. 16.) Kt. határozat

sza nem térítendő önkormányzati támogatás átadásával járult hozzá.

322/2018. (VII. 26.) Kt. határozat

Részvétel a kerékpárutak pályázatán
A képviselő-testület döntött arról, hogy
indul a Pénzügyminisztérium által kiírt kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása
Pest megyében című pályázaton.
- A megpályázott támogatás mértéke:
bruttó 200.000.000 Ft
- A vállalt önerő mértéke: bruttó
11.000.000 Ft
Felhatalmazta a polgármestert a pályázati anyag összeállítására és annak határidőre történő benyújtására.

324/2018. (VII. 26.) Kt. határozat

Forráskiegészítés a Kossuth köz
vis maior pályázathoz
A Kossuth közre vonatkozó vis maior
pályázat önerejére további bruttó
2.581.402 Ft összeget biztosított, melynek fedezete az önkormányzat 2018. évi
költségvetése.

337/2018. (VIII. 16.) Kt. határozat

Pályázat a helyi közösségi
közlekedés támogatására

Vízvezeték kiváltás a Kossuth utcai
útépítés helyszínén

A képviselő-testület döntött arról, hogy
indul az Innovációs és Technológiai
Minisztérium által kiírt települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása pályázaton és
felhatalmazta a polgármestert a pályázati anyag összeállítására és annak határidőre történő benyújtására.
Nyilatkozott arról, hogy a diákok helyi személyszállítási közszolgáltatását
2018. 01. 01-2018. 12. 31-ig folyamatosan
fenntartja, valamint a helyi közlekedés működtetéséhez, fejlesztéséhez a
tárgyévet megelőző évre vonatkozóan
szolgáltatóként 2.473.800 Ft nettó ös�szegű, saját forrásból származó, vis�-

Felkérte a polgármesteri hivatalt, hogy
kérjen be további árajánlatokat a Kossuth utcai útépítés helyszínén a vízvezeték kiváltására. A munkálatokra
bruttó 9.341.762 Ft összeg erejéig biztosított fedezetet az önkormányzat 2018.
évi költségvetésének terhére. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a beérkezett valamennyi árajánlat közül a
legkedvezőbb ajánlattevővel ügyvédi
ellenjegyzés mellett a szerződést aláírja.

357/2018. (VIII. 16.) Kt. határozat
A további határozatok szövegét a www.
varoshaza.budakeszi.hu oldalon olvashatják.
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Hirdetés

Hirdetés

PÁLYÁZAT
A budakeszi polgármesteri hivatal pályázatot hirdet beruházási

projektmenedzser
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Építési beruházási munkákhoz kapcsolódó feladatok: - engedélyezési eljárások koordinálása, bonyolítása, - 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, - képviselő-testület munkájának segítése, önkormányzati feladatok döntésre történő előkészítése.
Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság,
 cselekvőképesség,
 büntetlen előélet,
 főiskola, egyetem; építőmérnöki, vagy építészmérnöki végzettség
(Bsc, Msc),
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Kivitelezésben, beruházásban szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, oklevelek, bizonyítványok másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserhalmi Andrea
nyújt, a 0623-535-710/0/118 -as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Bártfai Zsuzsanna részére a humanpolitika@budakeszi.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.
A munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A közszolgálati jogviszony létesítésének feltétele a tiszta hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a kinevezésig
át kell adni a munkáltató számára.
A teljes pályázati kiírás a www.hirmondo.budakeszi.hu oldalon tekinthető meg.

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.
Keresünk Budakeszi belterületén, családi házban élő idős, de magát alapszinten ellátni képes hölgyhöz referenciával, tapasztalattal rendelkező házvezetőnőt (ápolót). Bejelentett munkaviszonyt ajánlunk (a kötelező járulékok fizetésével). Lakhatás céljára
önálló, független, 1 szobás, komfortos lakást biztosítunk térítés nélkül. Önéletrajzot
kérünk. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet emailben: bmzzrt@bmzzrt.
com; telefonon: 06/30/196-37-23.
Otthoni pénzkereset! Reklámtárgyak csomagolása, stb. Elérhetőség:06/90-60-36-07,
audiopress.iwk.hu, 635 Ft/min. Telefon: 061/222-83-97.
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, P2021 típusokat, Jawa 250 cm3- és 350 cm3 típusokat, ezekhez alkatrészeket. Telefon:
06/30/950-93-83 vagy 18 óra után 06/28/437-345 vagy hagyjon üzenetet telefonszámmal és visszahívom. E-mail: rokakrisz@invitel.hu
Kerti teendőkhöz, ház körüli munkára keresünk rendszeres segítséget Budakeszi
Makkosmárián, hetente-kéthetente 3-5 órára, rugalmasan, hétköznap vagy szombaton. Fizetés megbeszélés alapján. Elérhetőség: 06/20/289-70-22.
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Generációk Háza októberi programok

1. hétfő
8.30 Jóga
14.00 Házi praktikák nem
csak nőknek: répa, birs,
csipkebogyó
17.00 A normális család:
szülőcsoport
(előzetes
regisztráció szükséges,
ino.budakeszi@g mail.
com, vagy 0620/243-0399)
2. kedd
10.00 Nevető délelőtt:
vicces jeleneteket nézünk
15.00 Kreatív alkotó kör
Szakácsi Éva vezetésével
3. szerda
8.30 Jóga Hadizsával (500
Ft/alkalom)
10.00 Kerámia Arany Betty keramikus vezetésével
(1000 Ft/alkalom)
15.00
Filmklub:
Ne
csókold meg a menyaszszonyt! (amerikai vígjáték)

4. csütörtök
9.00 Kóborló Kultúra:
Kirándulás Székesfehérvárra
5. péntek
10.00 Activity
8. hétfő
8.30 Jóga
10.00 Jeles Napok kalendárium kvíz
11.00 Híres festők: Jan
Vermeer, Ili meséi
17.00 A normális család:
szülőcsoport
9. kedd
10.00 Pókerarcok: Kártyajátékok kezdőknek és
haladóknak
10. szerda
8.30 Jóga Hadizsával (500
Ft/alkalom)
15.00 Filmklub: A virág
románca (angol romantikus film)
11. csütörtök
10.00 Torna
13.00 Kapaszkodó Klub
15.30 Olajfestés Szakácsi
Éva vezetésével (3000 Ft/
alkalom)

Mindszent hava –őszhó – Magvető hava

12. péntek
10.00 Megszólal a hangos
könyv
15.00 Szüreti batyus bál
13. szombat
10.00 Mit főzzek ma? Recept ötletek
15. hétfő
8.30 Jóga
14.00 Nemzetek napja:
Hollandia, érdekességek,
kultúra, gasztro
17.00 A normális család:
szülőcsoport
16. kedd
10.00
Társasozzunk:
Szókirakó és társai
15.00 Kreatív alkotó kör
Szakácsi Éva vezetésével
17. szerda
8.30 Jóga Hadizsával
10.00 Kerámia Arany
Betty keramikus vezetésével (1000 Ft/alkalom)
15.00 Filmklub: 28 nap
(amerikai filmdráma)
18. csütörtök
10.00 Őszi dekoráció
készítése
13.00 Túrázzunk köny-

nyedén: szabadtéri kirándulás
19. péntek
10.00 Poéták szalonja:
versek az őszről
24. szerda
8.30 Jóga Hadizsával (500
Ft/alkalom)
15.00 Filmklub: Tomb
Raider (amerikai-brit akció–kalandfilm - 2018)
25. csütörtök
10.00 Torna
13.00 Kapaszkodó Klub
15.30 Olajfestés Szakácsi
Éva vezetésével (3000 Ft/
alkalom)
26. péntek
10.00 Egyszer volt, hol
nem volt... - mese délelőtt
29. hétfő
8.30 Jóga
10.00 Jeles Napok
11.00 Híres festők: Szinyei Merse Pál, Ili meséi
14.00 Mesterségem címere: erőemelő, fekvenyomó többszörös bajnok, vendégünk: Szabó
Ozor János Ozy

30. kedd
10.00 Furfangos rejtvények
15.00
Művészetterápia
Havasi Viki vezetésével,
a téma érzékenyítés
31. szerda
8.30 Jóga Hadizsával (500
Ft/alkalom)
10.00 Kerámia Arany
Betty keramikus vezetésével (1000 Ft/alkalom)
13.30 Irodalmi Klub:
Bächer Iván
15.00 Filmklub: Komolytalan
Komornyik
(amerikai-angol-kanadai
vígjáték)
Térítés ellenében igénybe
vehető szolgáltatásaink:
fodrász, pedikűr (bejelentkezés szükséges).
A változás jogát fenntartjuk! További információ:
06/23/451-279, ino.budakeszi@gmail.com www.
facebook.com/Generációk-Háza-Budakeszi
(Erdő utca 83.)

