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Tisztelet a hősöknek
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Lendületes munka ősszel is
Megépül a tanuszoda
Örömmel jelentem: megvan a tanuszoda építési engedélye. Az Érdi Járási Hivatal elküldte
a Nemzeti Sportközpontoknak az erről szóló okiratot. A nemzetgazdasági szempontból
kiemelt ügynek nyilvánított fejlesztési program keretében tervezett tanuszoda építése
tehát jövőre elkezdődhet. Az önkormányzat
részéről mindent megtettünk, és a jövőben is
megteszünk azért, hogy a budakesziek régi
vágya mielőbb valósággá váljon.

Befut a futókör is
Tovább épül, bővül a sportközpont is, a kivitelezőtől kapott legfrissebb tájékoztatás szerint jövő tavasszal a futókör és a 150 négyzetméteres sportpark is megépül. A több
mint 43 millió forintos, pályázati forrásból
megvalósuló beruházáshoz majdnem 13
millió forint önrésszel járult hozzá az önkormányzat. Közismert tény, hogy a mozgás, a
sport a legfontosabb egészségmegőrző tevékenység. Ennek feltételeit igyekszünk biztosítani, bővíteni minden lakos számára, ezért
adtuk át nemrég az új műfüves pályát is, és
jövőre újabb fejlesztéseket is tervezünk.

Újabb nővér az orvosi rendelőben
A nyár végén indult vérvételi pont beváltotta
a hozzá fűzött reményeket, bebizonyosodott,
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Polgármesteri köszöntő

hogy a budakesziek körében rendkívül népszerű a szolgáltatás, több százan éltek már
a lehetőséggel és valamennyien elégedettek.
Ezért az önkormányzat képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a várakozási idő csökkentése, a gyorsabb ellátás érdekében újabb nővér
alkalmazását engedélyezi és finanszírozza.
A szakrendelések bővítésének tervéről sem
mondunk le, továbbra is pályázunk a tervezett új ellátások közfinanszírozására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél. Nekünk fontos minden budakeszi lakos egészsége!

Egyeztetések a közlekedési helyzet
javításáért
Közös ügyünk, hogy miként alakulnak a Budakeszit is érintő regionális közlekedésfejlesztési tervek, beruházások. Ezért szeretnénk,
ha az itt élők is részesei lehetnének az előkészítési folyamatoknak, egyeztetéseknek.
Ennek érdekében az illetékes hivatalok, országos intézmények képviselőivel is egyeztettünk, egyeztetünk, és első kézből kaptunk
tájékoztatást a Budakeszi közlekedését érintő
elképzelésekről. Ez ügyben tárgyaltunk Tóth
Péter közlekedésért felelős helyettes államtitkárral, továbbá Dankó Virág II. kerületi alpolgármesterrel, illetve Solymár, Remeteszőlős, Nagykovácsi polgármester kollégáimmal,
valamint a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. illetékes vezetőivel is. Most a budakeszi

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november
28-án, szerdán 18 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST
tart az Erkel Ferenc Művelődési Központban (Fő utca 108.). Ennek során Budakeszi lakossága, a helyi szervezetek képviselői közérdekű kérdéseket tehetnek fel a képviselő-testületnek és elmondhatják javaslataikat. Írásbeli kérdéseiket, javaslataikat 2018. november 21-ig (szerda) várjuk a pm.titkar@budakeszi.hu email címre vagy személyesen a Budakeszi Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatára. Tisztelettel várjuk Budakeszi lakosságát és a helyi szervezetek képviselőit!

Budakeszi Város Önkormányzata 2018. december 3-án, hétfőn 18 órakor

KÖZLEKEDÉSI FÓRUMOT
tart az Erkel Ferenc Művelődési Központban (Fő utca 108.). Meghívott vendégek: Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselői.
Írásbeli kérdéseiket, javaslataikat 2018. november 26-ig (hétfő) várjuk a
pm.titkar@budakeszi.hu email címre vagy személyesen a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára. Tisztelettel várjuk Budakeszi lakosságát
és a helyi szervezetek képviselőit!

lakosok véleményét is meg szeretnénk hallgatni, ezért december 3-án, hétfőn, 18 órakor
mindenkit szeretettel várunk a közlekedési
fórumra, a művelődési központban!

Jég és Fény Fesztivál decemberben
Idén is szeretnénk valódi ünnepi hangulatot
varázsolni az Erkel Ferenc Művelődési Központ melletti közösségi térre. Abban bízom,
hogy mindenkit odacsalogat majd, és kellemes élményekkel gazdagít december 1-től a
díszkivilágítással felszerelt nagyméretű jégpálya. A látvány és a korcsolyázási lehetőség, élmény mellett, a nyitóünnepségen, december 1-én, szombaton igényes kulturális
programkínálatról is gondoskodunk a fűtött sátorban. Természetesen bőséges lesz
a forraltbor-kínálat, és az ennivalókból is
a minőségé a főszerep. Fogyasztható még
puncs, forró csoki, és kézműves csokoládé is
az ínyenceknek. Este 8 órakor az internetes
szavazással kiválasztott zenekar, a fiatalok
körében népszerű Ivan & The Parazol lép a
színpadra. Különleges látvány lesz a mézeskalácsváros, Budakeszi egy városrészét édes,
mézeskalács kivitelben is megtekinthetik az
érdeklődők. Az alapanyagot a bölcsődéinkbe
és óvodáinkba járó gyermekek és pedagógusok sütik. Legyünk ott minél többen, várunk
szeretettel minden kedves budakeszi lakost a
térre! Az első 50 látogató egy pohár illatosízletes ajándék forralt bort kap. Ünnepeljünk
együtt a Budakeszi Jég és Fény Fesztiválon!
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Köszönet a szépkorúaknak

Tisztelet az ’56-os hősöknek

Budakeszi önkormányzata minden évben ünnepség keretében köszönti a
város szépkorú polgárait, melyre idén
szeptember 27-én került sor az Erkel
Ferenc Művelődési Központban.

Megemlékezést tartottak október 23án, Budakeszin az 1956-os forradalom
és szabadságharc tiszteletére a városházával szemben található kopjafánál.
Ünnepi köszöntőjében dr. Győri Ottilia
polgármester úgy fogalmazott, legyünk
büszkék arra, hogy számunkra a történelem nem kizárólag a tankönyvek

Kun Csilla, a művelődési központ igazgatóhelyettese üdvözölte a vendégeket.
Az ünnepségen a Fenyőgyöngye és Borostyán Nyugdíjas Klub, a Budakeszi
Idősügyi Tanács, a Kreatív Alkotó Kör
tagjai mellett részt vett dr. Győri Ottilia
polgármester, Bakács Bernadett és Ohr
Alajos alpolgármesterek és Somlóvári
Józsefné tanácsnok. A polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy az Idősek Világnapja minden évben lehetőséget nyújt arra, hogy megköszönjük a
környezetünkben élő szépkorúaknak
mindazt, amit értünk tettek, tesznek.
Régebben a nagyszülők együtt éltek
az unokákkal, s a kályha melege mellett
adták át a családi történeteket, tanították a kenyérdagasztást vagy a hímzést.
Ma előfordul, hogy az unoka tanítja a nagyszülőt például az okostelefon
használatára. A világ változik, ám az
egymásra figyelés, az idősek tisztelete,
a rájuk fordított idő nem szabad, hogy
változzon – mondta. Hálás köszönetét
fejezte ki a szépkorúaknak, hogy önkéntes munkájukkal, tapasztalataik átadásával, tanácsaikkal segítik budakeszi közösségét, melyet az önkormányzat
számos intézkedéssel igyekszik meghálálni. Példaként említette a nyugdíjas
klubok anyagi támogatását, a szépkorú-
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kizárólag a tankönyvek lapjairól ismert
múlt csupán, hanem családi örökségként számon tartott valóság”
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ak javaslatát is figyelembe véve 10 köztéri pad vásárlását, az Erzsébet program
szociális üdülési pályázatán való részvétel segítését, a Budakeszi Idősügyi
Tanács létrehozását, a karácsonyi ajándékutalványt és tűzifa programot.
Az ünnepség színes műsorral folytatódott, elsőként Szabadházi József a
Budakeszi Idősügyi Tanács tagja Áprily
Lajos Kérés az öregséghez című versét
szavalta el, majd a Budakeszi Hagyományőrző Kör kórusa lépett fel Krizsán
Edit vezényletével. Berta Gáborné a Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub tagja egy
ismeretlen szerző Öreg szívem című művét szavalta el. Az operettműsor sem maradhatott el, Bede Blanka és Bozi Benjá-

min operaénekeseket és Molnár Marcell
zongoraművészt követően a műsor zárásaként Kis Csongor Áronné vezetésével
a Budakeszi Népdalkör lépett fel. Az ünnepség keretében Bakács Bernadett alpolgármester nyitotta meg a Generációk
Házában működő Kreatív Alkotó Kör kiállítását. A V. Szakácsi Éva Aranyecsetdíjas festőművész vezetésével három éve
működő kör a 60 éven felüli budakeszi
alkotók műveit mutatta be.

Erzsébet utalvány
rászoruló 
nyugdíjasoknak
Budakeszi Város Önkormányzata
karácsony előtt idén is Erzsébet
utalvánnyal ajándékozza meg a
Budakeszin élő, a polgármesteri
hivatal és a HÍD Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ nyilvántartásában szereplő
szociálisan rászoruló nyugdíjasokat és családokat. Idén összesen
2.150.000 Ft értékben 550 nyugdíjas és 150 család részesül egyenként 3000 Ft értékű Erzsébet
utalványban. Az utalványokat a
meghívó felmutatása ellenében a
jégpálya átadó ünnepségén, 2018.
december 1-jén, szombaton 14
órától vehetik át az Erkel Ferenc
Művelődési Központban.

lapjairól ismert és tanulmányozott múlt
csupán, hanem családi örökségként számon tartott valóság: szüleink és nagyszüleink olykor húsbavágóan fájdalmas
élete, küzdelme, példája. Hozzátette:
ahol így tekintenek a múltra, ott van
mit ünnepelni, ahol a történelmet nem
üvegvitrinbe való múzeumi tárgyként

kezelik, ott lehet őszintén és szívből emlékezni. Mint fogalmazott, az 1956 őszén
történtekről hatvankét év távlatából
sincs okunk másként gondolkodni. Miként arról sem, hogy a barikádnak – ha
tetszik, ha nem – két oldala volt. 1956ban kiálltunk a hazánkért és megküzdöttünk a szabadságunkért. Büszkén
emlékezzünk a fényhozókra, a hősökre,
a magyar szabadság és függetlenség védelmezőire! Tisztelet a hősöknek! Tisztelet a magyar szabadság és függetlenség védelmezőinek! – mondta.
Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési
képviselő beszédében azt hangsúlyozta, 62 évvel ezelőtt a magyar ifjúság
kimondta az addig kimondhatatlant.
Kimondta, hogy szabadságra, függetlenségre vágyik ez az ország. Néhány
óra alatt szertefoszlott a hatalom, megbukott a kormány, néhány nap alatt
megalakultak az első közösségek, a
munkástanácsok, újjáalakultak a pártok és megalakult az
új demokratikus kormány. Hozzátette: fiataljaink nemcsak kimondták az addig kimondhatatlant, de tettek is mindezért! Hősök lettek, ahogyan
hősök lettek a Potyka bácsik, a Széna téri
fiúk, a pesti srácok,
hősök lettek a közösségért, a nemzetért.
A köszöntőket kö-
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vető műsorban Jenei Szilveszter zenéjével Áprily Lajos, Márai Sándor, Tamási
Lajos, Albert Camus, Adorján András és Kocsis L. Mihály műveiből készített összeállítást tekinthettek meg a
jelenlévők, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 12. a. osztályának előadásában. Közreműködtek: Samu Györgyi, Kovács András és Rácz Mátyás pedagógusok. Az ünnepség zárásaként
a résztvevők elhelyezték az emlékezés
koszorúit.

Emlékezés az aradi vértanúkra
A Nagy Sándor József Gimnázium és az Erkel Ferenc Művelődési Központ közösen szervezett október 5-i megemlékezésén elsőként a 10. b. osztály diákjai adtak elő színvonalas, zenés színpadi műsort a gimnáziumban a Magyar szabadság
szentjei címmel. Az előadás koreográfiáját Budai Gabriella,
Ferenczi Ildikó, Gedeonné Mergenthaller Réka felkészítő pedagógusok írták és tanították meg a diákoknak. A Nagy Sándor József emlékháznál elhelyezték az megemlékezés koszorúit, majd egy emlékkiállítást tekinthettek meg a jelenlévők.
Október 6-án az Erkel Ferenc Művelődési Központ, a Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház, valamint a Nagy
Gáspár Városi Könyvtár helytörténeti kirándulást is szervezett „Kesziről Budára a szabadságharc hősei nyomában” címmel, mely keretében a résztvevők meglátogattak több, az egykori eseményekhez köthető fővárosi helyszínt, emlékhelyet.
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Az olvasó kérdezi...

										

…hol tudom bejelenteni 
a nem működő közvilágítási
lámpákat?
Ha azt tapasztalja, hogy Budakeszi közterületein egy, vagy több lámpa nem világít, akkor a következő módokon jelentheti be a hibát az ELMŰ-nél:
l Telefonon:
+36 80/38-39-40/1-es menüpont (a nap 24
órájában helyi tarifával hívható)
l Emailen:
kozvilagitas@elmuemasz.hu
l Online:
Az ELMŰ honlapján (https://eloszto.
elmu.hu) a Bejelentések menüpont alatt
l Mobil applikációval:
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Közvilágítási hibabejelentő alkalmazással, mely App
Store vagy Google Play áruházból letölthető. Itt megadhatja a hiba jellegét,
pontos helyét (akár begépeléssel, akár
a GPS jel segítségével). Ha kidőlt lámpaoszlopot lát (például baleset, vagy fakidőlés miatt), fotózza le az alkalmazás
segítségével, ezzel is megkönnyítve a

hiba elhárítását. Ha nincs a bejelentés
helyszínén rendelkezésre álló adatkapcsolat, akkor a legközelebbi kapcsolódásnál akár wifi, akár mobilinternet segítségével a levelezőrendszer elküldi a
bejelentést.

Forgalmirend-változás

A Tóth család az ExtremeMan Triatlon Bajnokságon

Elkezdődött a Kossuth utca Erdő utca
és Jókai utca közötti szakaszának teljes
felújítása. Első lépésben, október 2-tól
a Kossuth-Jókai-Virágvölgy, valamint a
Kossuth-Erdő utca csomópontjában, rövid szakaszokon kiváltották az ivóvíz
gerincvezetéket.
Október végén kezdődött a Kossuth
utca Erdő és Jókai utca közötti szakaszának teljes felújítása, mely érinti az említett utcák csomópontjait és a Rákóczi
utca és Kossuth köz közötti átereszt is.
A munkálatok az időjárás függvényében december elején, közepén fejeződnek be. Emiatt forgalmi korlátozások
várhatók az érintett utcaszakaszon, illetve a korlátozások érintik a betorkolló
Erdő, Jókai, Virágvölgy és Rákóczi utcát, továbbá a Kossuth közt is. Ezekről
a korlátozásokról a kivitelező Útkorona
Kft-től kapott információk alapján időben tájékoztatást adunk a lakosságnak.
Ezt a kivitelező cég a maga részéről is
megteszi.
Budakeszi Város Önkormányzata
kéri, és előre is köszöni a budakeszi lakosok szíves türelmét, megértését!

3.8 km úszás, 180 km biciklizés és egy maraton futás (42 km).
Ezt a távot teljesítette Nagyatádon ez év nyarán, a Budakeszin élő, héttagú Tóth család nagyobbik fele: Tóth Kálmán,
az édesapa és négy gyermeke, Bori, Johanna, Kristóf és Domonkos.
A régi, klasszikus IronMan, hosszú távú, egyéni triatlonból
alakult ki ez az úgynevezett ExtremeMan verseny, ahol az
egyéni mellett váltóban is lehet indulni, akár vegyes, férfi-nő
összetételű csapatokkal. Ezekre a viadalokra családok, munkahelyi közösségek, baráti társaságok adják be nevezéseiket.
Az ötletet az adta az édesapának, hogy 2017-ben, a munkahelyén már tagja volt egy csapatnak, akik beneveztek erre
a bajnokságra. Az akkori verseny élményei alapján határozták el Tóthék, hogy ebben az évben elindulnak a családok kategóriájában.
A budakeszi családi csapatban a 3,8 km-es úszást, a 2x1,9
km-t a két fiú, a 180 km-es biciklizést az édesapa és az egyik
fiú, végül pedig a 42 km-es maratont a négy gyermek futotta
le. Ez utóbbi teljesítése sem okozhatott nagy gondot a sportos családnak, hisz Johanna jelentős középtávfutói eredményeket ért már el korábban évente két maratont szokott teljesíteni, de bátyja, Kristóf is maga mögött tudhatott már egy
római maratont.
E sajátos koncepciójú verseny szlogenje „Az út maga a cél”,
az együttlét, az összetartás és mindenekelőtt azoknak a kitű-

A közvetlen, emberi kapcsolatokra építve lehet csak az egységes Európát megvalósítani
az érintett települések képviselőit. A
városházán tartott október 6-i ünnepségen a testvérvárosi polgármesterek
mondtak köszöntőt, végül a város ven-

dégkönyvébe beírták üdvözlő üzeneteiket.
Neckarsulm polgármestere, Steffen
Hertwig ünnepi beszédében azt hangsúlyozta, Európa békéjét, fejlődését az
ilyen baráti, testvérvárosi együttműködések alapozzák meg. A közvetlen, emberi kapcsolatok a legfontosabbak, ezekre építve lehet csak az egységes Európát
megvalósítani. Azt nem lehet felülről,
központi utasításra létrehozni, csak
alulról építkezve, amire a legjobb eszköz a testvérvárosok együttműködése,
tette hozzá Neckarsulm polgármestere.
Két nemzet barátsága olyan, mint
két ember barátsága, minden nap tenni kell érte, hogy fennmaradjon, erősödjön, mondta köszöntőjében dr. Győri
Ottilia, Budakeszi polgármestere. Mint
fogalmazott Európa a 20. század történetében darabjaira esett szét, a mi nemzedékünknek jutott, hogy ezeket a részeket újra összeforrasszuk. Ez a mostani találkozás jó alkalom arra, hogy
ápoljuk és gazdagítsuk az örökséget,
amit az előttünk járóktól kaptunk, s
amit tovább kell adnunk.

7

„Az út maga a cél”

25 éve testvérvárosunk Neckarsulm
A franciaoszági Carmaux 60, az olaszországi Bordighera 55, a svájci Grechen
30, a németországi Zschopau 28, Budakeszi pedig 25 éve testvérvárosa a
Baden-Württemberg
tartománybeli
Neckarsulmnak.
Az évfordulókat október első hétvégéjén nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepelték meg, melyre meghívták

Budakeszi példák, büszkeségek

Napraforgó tagozat
A fogyatékkal élő emberek nagyon sok mindenre megtanítják a társadalmat. A Budakeszin élők nagy része talán nem is
tud a tagozat létezéséről. Ez a cikk most talán közelebb hozza
az olvasók számára azt a hősies, példamutató küzdelmet, melyet az intézményben tanulók, a gyógypedagógusok és as�szisztensek folytatnak az intézmény falai között.
A történet sok évtizeddel ezelőtt kezdődött Budakeszin, a
Petőfi u. 47. szám alatti villaépületben, mely a háború utáni

zött időeredményeknek az elérése, melyeket a benevezettek
szeretnének teljesíteni.
államosítás után került a település tulajdonába. Akkor még
önálló, úgynevezett kisegítő iskolaként szolgált az intézmény,
később, a Széchenyi István Általános Iskola keretein belül,
Napraforgó tagozataként folytatta működését.
A kisegítő iskola kifejezést 1993-ban a közoktatási törvény
rendelkezései szerint felváltotta az SNI, „a sajátos nevelési
igényű, különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló,
aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.”
A Petőfi utcában napjainkban elsősorban enyhe értelmi fogyatékos gyerekek tanulnak, de fogadnak mozgássérülteket,
illetve van egy kifejezetten tanulási zavarral küszködő kis
csoport is. Széles a spektrum, de a gyógypedagógusok ebben
a helyzetben is megpróbálják azt a legoptimálisabb közeget
nyújtani, melyben a gyerekek képesek kiteljesedni, hogy aztán később - kilépve az intézményből - elsajátíthassanak egy
szakmát.
Az oktatás összevont tanulócsoportokban folyik, az egyéni differenciálás elengedhetetlen. A tanulóknak a különböző
részképességek zavarai miatt egyéni haladási tempót biztosítanak, személyre szabott oktatással. Szükség szerint logopédia, gyógytestnevelés, és egyéni korrekció segíti képességeik
kibontakoztatását, felzárkóztatásukat.
2019-ben a kerekmezői új iskolába költözik a tagozat, mely
segítheti a sérült gyerekek integrálódását a többségi közösségbe.
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Az első Budakeszi Ifjúsági Fórum

A városvezetőkkel egyeztettek

Fórum keretében, október 2-án találkoztak a budakeszi fiatalok a döntéshozókkal az Erkel Ferenc Művelődési Központban. A rendezvényen részt vett dr. Győri Ottilia polgármester, Ohr Alajos és Bakács Bernadett alpolgármester, az
intézmények vezetői, Biczók Zsófia és Keresztes Károly ifjúsági szociális munkás, a Budakeszi Ifjúsági Tanács tagjai, a
cross bike képviselői, cserkészek és gimnazisták. A fórumot
Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő nyitotta meg. A
polgármester javaslatára a fórum vegyes kiscsoportos egyeztetésekben zajlott, melyeket a Goda Gyula mentálhigiénés
szakember által létrehozott Pronon Alapítvány öt szakembere irányított.
A rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok képviselői találkozzanak a város vezetőivel és közösen cselekvési tervet
dolgozzanak ki a helyi fiatalok életét érintő kérdésekben.
Budakeszi a (Be)vonzó Erasmus+ ifjúsági pályázat egyik
megvalósítója. Városunk önkormányzata azért pályázott

partnernek, hogy városunkban is élő párbeszéd alakuljon ki
a fiatalok és döntéshozók között. A műhelymunka eredményeként a következő igények fogalmazódtak meg:
l Szükség van egy fiatalok számára létrehozott közösségi,
kulturális térre, ezt programmal megtöltő animátorokra.
l Fontos, hogy legyen a városi programokat egységesen
megjelenítő információs forrás.
l Nyissuk meg hétvégén a zárt közintézményeket sportolásra, tegyük elérhetővé a meglévő közösségi helyeket a budakeszi közösségek számára.
l Vonjunk be diák önkénteseket a rendezvények szervezésébe.
l Évente kétszer szükség lenne városi sportrendezvényre.
l Fontos a gyalogos és biciklis közlekedés biztonságának
elősegítése.
l Legyen Budakeszin Music Expo.
l Legyen a városban internet kávézó.
l Mérjük fel az ifjúság programigényeit.
l Több, fiataloknak szóló zenei programra volna szükség
az EFMK-ban.
l Fontos a fiatal, kisgyerekes családoknak szóló programkínálat bővítése.
A javaslatokat előterjesztés formájában megismertetjük az
önkormányzat képviselő-testületével.
A (Be)vonzó pályázat keretében Budaörsön, Törökbálinton,
Pátyon, Biatorbágyon is megszervezik az ifjúsági fórumot.
November 16-án, pénteken 12 órai és 17-én, szombaton 9.30
órai kezdettel a Budakeszi és Érdi járás részvételével ifjúsági
konferencián összegezzük a különböző önkormányzatok tapasztalatait Törökbálinton, a Munkácsy Mihály Művelődési
Házban (Munkácsy u. 83.).
Az érdeklődők a barnabas.gulyas@gyiot.hu e-mail címen
regisztrálhatnak a konferenciára.
Bakács Bernadett

30. Mezei Máriára emléknap

Fények és hangok
Tisztelői, egykori barátai emlékeztek születésnapján Mezei
Máriára Budakeszin. Délután a sírjánál tartott megemlékezésen ’Sigmond Bertalan a Mezei Mária Kulturális Egyesület
elnöke arról beszélt, bár személyesen nem ismerhette a művésznőt, de kisgyermekkora óta mégis jelen volt az életében.
A Mezei Mária Művészeti Iskola diákjaként neki is, mint sokaknak itt Budakeszin közvetve számos személyes emléke kötődik hozzá. Van, akinek a filmekből ismert díva képe jelenik
meg, másoknak, akik személyesen is találkozhattak vele, a
közvetlen, kedves, szerethető ember, mondta ’Sigmond Bertalan. A megemlékezés végén a jelenlévők – köztük Ohr Alajos alpolgármester - elhelyezték a tisztelet koszorúit.
Ezt követően a Mezei Mária esten dr. Győri Ottilia úgy fogalmazott: „Színpadi pályafutása csúcsán körülrajongott,
igazi dívaként ünnepelte a publikum. Emberi tartása, egyenes jelleme miatt azonban később a nyilaspárti-, majd a kommunista hatalom szemében vált nemkívánatos személlyé. Budakeszi a mentsvára lett, befogadta őt. A helyi református kö-

Fotó: Surányi Linda

zösség egyik erős várává, tartópillérévé vált, állhatatosan és
meggyőzően hirdette Isten igéjét.”
A megemlékezést Pápai Erika színművész és Szigethy Gábor rendező, színháztörténész Fények és hangok című nagy
sikerű Mezei Mária estje követte. Az est zárásaként a közönség az ünnepi fogadáson megkóstolhatta Mezei Mária kedvenc ételét, az erdélyi tarhonyás krumplit kolbásszal.

Pillanatképek a Pitypang óvodából
Egy szép őszi napon almát, szőlőt szüreteltünk a gyerekekkel, sétálni mentünk
a közeli mamutfenyőkhöz, gesztenyét és
mogyorót gyűjtögettünk a parkban, diót
vertünk az óvoda udvarán, kihasználva
az őszi időjárás minden szépségét. A közös programok hatalmas közösségformáló erejűek: Autómentes Nap, Nép-

mese Világnapja, Állatok Világnapja,
rendőrnap, szüreti mulatság, Márton
napi lámpás felvonulás, mindezekkel
az őszi programokkal színesítjük a gyerekek mindennapjait. Az előbbiek közül a Népmese Világnapját szeretnénk
kiemelni, melyet szeptember végén immár második alkalommal szerveztünk

meg a gyermekeknek, s az óvó nénik vidám meseelőadással készültek. A pedagógusainkból álló alkalmi színi társulat
Az aranyszőrű bárány című népmesét
adta elő, hatalmas sikert aratva a gyermekek körében.

Pozsonyiné Bújdosó Tünde,

Spisák Zsuzsanna

Hagyományápolás a Tarkabarkában
A hagyományok átörökítése a Tarkabarka Kunterbunt Óvoda kétnyelvű óvodai nevelésének szerves része, a hagyományápolás
intézményünkben
napi szinten van jelen az óvónők munkájának köszönhetően. A nemzetiségi
értékek ápolása, megtartása érdekében
immár 22. alkalommal rendeztük meg
- szeptember harmadik hetében – óvodánkban a német nemzetiségi hetet.
Öt napon keresztül változatos és érdekes programokkal örvendeztettük
meg óvodásainkat. Nyitó eseményként
Tóth Krisztina az Álomzug Társulás
művésze kétnyelvű bábelőadással kápráztatta el a gyerekeket.
Másnap a Franke Laci bácsi által felajánlott szőlőfürtökből a szőlőfeldolgozás és a mustkészítés rejtelmeivel ismerkedhettek meg kicsik és nagyok
egyaránt. Majd a Széchenyi István Általános Iskola 2. osztálya látogatta meg
az óvodásokat, német gyermekdalokat
és játékokat énekeltek, játszottak közösen. A tájház múzeumpedagógusai kézműves foglalkozásokkal fejlesztették a
kis gyermekek kreativitását. A hét lezárásaként délelőtt Nagy Attila tangóharmonika-bemutatója adott különleges
élményt gyermekeinknek.
A rendezvénysorozat csúcspontját a
pénteki Tarkabarka Nap jelentette, ahol

a gyermekek szüleikkel, testvéreikkel
együtt játszhattak, mézeskalácsot díszíthettek és különböző ügyességi feladatokat oldhattak meg. Délután a Nyuszi csoport által nemzetiségi viseletben
bemutatott sváb gyermektáncok csokra,
a szülői tánccsoport német nemzetiségi
táncokból összeállított műsora, illetve

a hagyományőrző óvónői kórus német
énekbemutatója zárta a nemzetiségi hetet.
Köszönjük, hogy sok szülő és volt
óvodásunk részvételével megtisztelte a
rendezvényünket!

Rapcsákné Csoma Irén

óvodapedagógus
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Újra báloztunk 
a SZIÁ-ban
Október 13-án idén hetedik alkalommal
rendeztük meg a Jótékonysági Borbált.
A kapunyitást követően a hangulatról a
Honvéd táncegyüttes gondoskodott. A
táncosok Jánosi Attila (Pici bá’) vezetésével néptánc bemutatót tartottak, amelyet a Tarkabarka - Kunterbunt óvoda
német nemzetiségi táncbemutatója követett, igazán jó alapot adva az estének.
A táncosok között tanárok és szülők is
jeleskedtek.
A borbál hagyományosan batyus, így
a résztvevők gondoskodtak a finom falatokról. A szülők több
száz adag töltött káposztát
hoztak, százával kenték házi
lekvárokkal az otthonról hozott palacsintát.
Bódi Zsuzsanna igazgató
köszöntötte a jelenlévőket és
elmondta, hogy az előző évi báli
bevételt az iskola udvarának rendbetételére, fejlesztésére fordították, illetve a
könyvtár felújítására is jutott pénz.
Az ESZEMKÁ Közhasznú Egyesület,
illetve a SZÜ-SZE nevében felszólaló
egyik apuka elmondta, sokan segédkeztek idén is a báli előkészületekben,
de külön kiemelte Szegedi Zsuzsa és
Csinger Márta munkáját.
A vacsorát követően Weisz Viktort
köszöntöttük a színpadon. Zenéje meg-
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Könyvtári Napok
Az Országos Könyvtári Napok keretében idén is megrendeztük a Könyvtári Napokat. Október 1-jén, Bajzáth Mária népmesekutató tartott előadást a könyvtárban. Sok érdekes és kevésbé köztudott dolgot is hallhattunk. A mesehallgatás nagy
mértékben fejleszti a fantáziát, ellentétben a rajzfilmekkel,
ahol a befogadó készen kapja a képeket, nem jön létre a „belső vetítés”.
Október 3-án délelőtt a SZIA harmadikosai érkeztek, hogy
találkozzanak Molnár Krisztina Rita író- és költőnővel. A
rendhagyó irodalomóra témája a szerző meseregény-sorozatának legfrissebb kötete a Derűs hétköznapok című kalendárium volt. Legfőképpen arról beszélgettek, miben térnek el
az ünnepnapok a hétköznapoktól, valamint hogy mivel lehet
utóbbiakat is szebbé tenni.
Aznap este dr. Fehér György tanár és idegenvezető Jáváról
szóló vetített képes előadásán vehettünk részt.
Október 6-án, az aradi vértanúk napján a tájházzal valamint az művelődési központtal együtt helytörténeti, családi
gyalogtúrát szerveztünk Kesziről Budára a szabadságharc
hősei nyomában címmel. A Fő utcai Nagy Sándor József emlékházban Bencsik-Gyapay Éva (EFMK) és Nádas Anna (táj-

hozta a kedvet a tánchoz. Hajnalig tartott a mulatság, amelyet egyszer-egyszer szakított meg a tombolasorsolás.
Erre számos értékes felajánlás érkezett
és jegyből is sok fogyott, ami sokat tett a
bál teljes bevételéhez.
A borbál szervezése mindig hatalmas
feladat mind a szülők, mind a pedagógusok számára. Büszkék vagyunk arra,
hogy ez az együttműködés ebben az évben is eredményes volt. A pedagógusok
és a szülők igazi egységet alkotva dolgoztak. Munkájuknak meg is lett
az eredménye, hiszen igazán
jó hangulatú estét tudhatunk
magunk mögött. Olyat, ahol
szülők és tanárok egymás
társaságában szórakozhattak. Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre többen vesznek részt a bálokon.
Természetesen nem mehetünk el szó
nélkül az adományok mellett sem. Az
idei évben összegyűlt támogatás összege meghaladja az 1,2 millió forintot, ami
a tavalyi bevétel másfélszerese.
A bál bevétele a korábbi évekhez hasonlóan most is iskolánk szépülésétépülését szolgálja majd. Sok feladatunk
van az iskola udvarán, de javításra szorulnak tanáraink és diákjaink munkakörülményei is. Szívből köszönjük min-

Fotó: Tőkés Ágnes

ház) rövid előadásban ismertették a honvédtábornok életrajzát, a magyarországi svábok Kossuth-pártiságát. Bechtold
Gábor dióhéjban bemutatta városközpontunk legrégebbi
épületeit. A 12 kilométeres túrán érintettük a Normafát, a
Széchenyi-kilátót, Jókai szobrát és a Jókai-kertet, az Óra-villát, végül a Pethényi utcában álló Kovács J. honvéd emlékművénél mécsest és virágot helyeztünk el.

Szőts Dávid Nagy Gáspár Városi Könyvtár

Ismét Rock-Keszi

Fotók: Surányi Linda

den szülőnek, támogatónak, hogy belépőjegy, támogatói jegy vásárlásával,
tombolanyeremény felajánlásával vagy
áldozatos munkájával hozzájárult céljaink eléréséhez.
Jövőre ismét találkozunk!

SZIA

Fotó: Ajtay Zoltán és EFMK
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ADOMÁNYGYŰJTÉS
Adományaikat továbbra is várjuk
az ESZEMKÁ számlaszámára.
Köszönjük az eddigi és a jövőbeni segítséget minden támogatónknak!
UniCredit Bank
10918001-00000059-64530006
„A gyermek a miénk is, az enyém, a
tied, mindannyiunké.”

(Hermann Alice)

Viadal SE 1%
A Viadal Sport Egyesület (adószám: 19171621-1-13) ezúton is köszöni minden támogatónak, aki felajánlotta a
2017. évi személyi jövedelemadójának 1 %-át az egyesület részére. A

Több mint 10 éves múltra tekint vissza hagyományos őszi
rock koncert sorozatunk, melyet minden év szeptemberében
rendezünk meg Rock-Keszi néven. Idén ünnepelte 10 éves
évfordulóját a Magyar Dal Napja országos rendezvénysorozat is, melyhez a Rock-Keszi is csatlakozott.
A Soulbreakers zenekar csavargásai közben ismét hazatért Budakeszire, az Erkel Ferenc Művelődési Központba, hogy barátaikkal a Kispárna zenekarral és a fiatal Next
Generation együttessel meglepetésekkel teli koncertet adjon
szeptember 8-án. A Soulbreakers jelenlegi formációjának tagjai - Pleszkán Écskán kívül - mind Budakeszi születésű fiatalok. Tagjai más zenekarokban rendszeres fellépői voltak már
a Rock-Keszinek (Azokon a Napokon, Kyru Got a Humble,
Kyruszaurusz, Zik-Zak Company). Különös kultúrmissziós
küldetéstudattól vezérelve a 2016-os X-Faktor színpadán is
bizonyítottak. A második legjobb zenekarként mutatták meg
több millió tévénézőnek, hogy érték az élő muzsika, érték,
ami természetes, és ami a blues gyökereiből fakad, érték a
heavysoul.
A koncertet a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési
Kollégiuma által támogatott nyertes pályázatunkból sikerült
megvalósítanunk. Örülünk, hogy nagyon sok fiatal vett részt
a koncerteken, a fellépő zenekaroknak további sikereket kívánunk!
EFMK munkatársai
beérkezett összeg felhasználásáról a közgyűlés döntött. Sportbarátaink
nagylelkű támogatását gyermekek díjazására, természetvédelmi és sport
programjainkra, szövetségi tagdíjakra, parkoló-díj kifizetésére fordítjuk.
Hálásan köszönjük, hogy egyesületünket megtisztelték anyagi és erkölcsi
támogatásukkal!
Viadal SE vezetősége
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Kitüntették a vadasparkot

A Családok Évében kiemelkedő elismerésben részesítették a Budakeszi
Vadaspark munkáját: az Agrárminisztérium és a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatán „Az év családbarát
ökoturisztikai élménye” elnevezésű díjjal tüntették ki. A szakmai zsűri által
odaítélt címet az egész család kikapcsolódását lehetővé tévő infrastrukturális
fejlesztésekkel és ötletes megoldásokkal,

Fotó: Surányi Linda, Dénes Margit

valamint a család minden tagjának szóló bőséges programkínálattal érdemelte
ki. A díj elnyerésével a Pilisi Parkerdő
Zrt. kezelésében lévő park immár másodszor bizonyítja, hogy a minket körülvevő állatvilág bemutatásán túl egy
komplex családi élményt kínáló látogatóközpont funkcióit is képes betölteni.
A vadaspark a Magyarországon őshonos és a Kárpát-medencébe betelepített

állatvilág bemutatása mellett
tudatosan fejleszti szolgáltatási
hátterét is. Ennek köszönhetőek a pályázatban értékelt megoldások is: a baba-mama kuckó,
az ingyenesen kölcsönözhető
terep-babakocsik, az erdő játékos megismertetését szolgáló
tematikus játszóterek és tanösvények, valamint a digitális
platformok, mint például a több
korosztály igényeit is kiszolgáló
applikáció, vagy a Facebook oldal és az Instagram-profil tudatos használata. A park a játszva tanulás,
és az erdőélmény központba állításával
egy interaktív ökocentrum létrehozásán dolgozik. A különböző szolgáltatásés területfejlesztéseinkkel olyan komplex családi központ kialakítása a célunk,
ahol egy igazi közösségi térben jól érzik
magukat a gyerekek és a szülők egyaránt, miközben kapcsolatba kerülnek a
természettel – mondta Szabó Péter (kis
képünkön), az intézmény igazgatója.
Ezúton is gratulálunk a Budakeszi
Vadaspark vezetésének és valamennyi
dolgozójának, munkájukhoz a továbbiakban is sok sikert és szép eredményeket kívánunk!

Megemlékeztünk a mártír hősökre az aradi vértanúk emléknapján, melyről részletesen az 5. oldalon olvashattak. E
nap délutánján tanárok és diákok közösen mentünk ki Áfra
Sándor, iskolánk volt igazgatóhelyettese síremlékéhez halálának első évfordulójára emlékezve.
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Koszorúzás a Széchenyi-szobornál
Szeptember végén a Budakeszi Széchenyi Baráti Kör szervezésében a legnagyobb magyar születésének 227. évfordulóján ünnepséget tartottunk budakeszi szobránál. Az ünnepi beszédet
Borók Edit, a Nagy-Sándor József Gimnázium igazgatója tartotta.
A műsor a felkészítő pedagógusok és
a diákok munkáját dicsérte: Kerényi Frigyes A Lánchíd alapkövének letétele alkalmánál című verset Bereznai Jessica
és Lipták Júlia 8. b osztályos tanulók
szavalták el. Majd a Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskolából Kéringer Gábor tanár furulya együttesének növendékei, Simai Andrea, Csidei Barnabás,
Timár Vince, Gaál Zsófia, Paragi Réka,
Pap Natália Lorenzo Allegri: Settimo
Ballo című művét játszották. Gróf Széchenyi István gondolatait „A magyar

nyelvről és Magyarország megmaradásáról” válogatta és elmondta Berki Júlia
a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 11. b osztályos diákja. A Nagy Sándor József Gimnázium tanulói, Danics
Dávid, Wilhelm Szimonetta, Frey Bence
és Magos Benedek gitárkíséretével válogatásokat olvastak fel Széchenyi István gondolataiból.
Az ünnepi koszorúzást a Széchenyi
Társaság főtitkára, dr. Rubovszky András nyitotta meg, majd a résztvevő intézmények és helyi közösségek elhelyezték az emlékezés virágait.
A Széchenyi Baráti Kör elnöke,
Kőrösiné Merkl Hilda köszönetét fejezte ki az immár hagyományos ünnepség
előkészítéséért a helyi intézményeknek.

Szemereki Zoltán,

a Széchenyi Társaság alelnöke

30 éves a hagyományőrző kör

Őszi események a nagysanyiban
Az Európai Mobilitási Hét keretén belül Takács Krisztina tanárnő szervezésében a Fő téren ügyességi vetélkedők, játékok
várták az arra járó gyerekeket és szüleiket. Diákjaink részt
vettek a Kutatók éjszakája programsorozatán, ahol az ország
különböző egyetemeit, múzeumait látogatták meg: DNS laborban, fogászati bemutatón, történelmi előadáson és interaktív fizikai kísérleten gyarapították tudásukat.
Sportnapot szerveztünk szeptember utolsó napsütötte
péntekén, felavattuk mi is a műfüves pályát: színes és változatos feladatokkal mozgattuk meg az iskola diákjait.
Az Állatok Világnapján vendégül láttuk az Etyeki Állatvédő Egyesület önkéntesét, aki a felelős állattartásról és állatvédelemről, valamint az önkéntes segítő munkáról tartott nagyon színes előadást három kiskutya társaságában: Morris,
Sid és Tóbiás szolgáltatta az interaktivitást.
Második alkalommal jött el iskolánkba Lich város
Songlines kórusa és tartott egy nagyon élvezetes délelőtti
minikoncertet és délutáni workshopot.
A Zene Világnapján egy vidám hangulatú, színvonalas és
örömteli zenélésben volt része azoknak, akik eljöttek az iskolánkba. Fellépett a Songlines, a Czövek Erna Zeneiskola növendékei és tanárai, Lukács László és csapata, valamint iskolánk tanulói.

Intézményi, egyesületi, egyházi hírek

Fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte a Budakeszi Hagyományőrző Kör szeptember utolsó péntekjén a Prohászka
Ottokár Katolikus Gimnáziumban. A gálaesten elsőként Ligetfalvi Károly elnök köszöntötte a meghívott vendégeket és
az ünneplő közönséget. Mint fogalmazott, a magyarországi
sváb közösséget az erős hite tartotta meg az elmúlt 300 évben, ez legyen az iránymutató a továbbiakban is.
Az eseményen részt vett a Budakesser Gemeinschaft elnöke, Franz Huber úr és felesége is.
Huber úr köszöntőjében emlékeztetett, a Budakesziről
egykor kitelepített svábok és az itthon maradtak közössége
közötti kapcsolatok és a kulturális hagyományok ápolásában, őrzésében kiemelkedő szerepe van a Budakeszi Hagyományőrző Körnek. Ebben a Budakesser Gemeinschaft

tagságára mindig számíthatnak a budakesziek, tette hozzá.
Kőrösiné dr. Merkl Hilda tiszteletbeli elnök a hagyományőrző kör három évtizedes tevékenységét összegezve hangsúlyozta, a hagyományőrzés nem a hamu őrzése, hanem a
láng folyamatos továbbadása. Az egykori ifjúsági tánccsoport, a kör asszonykórusa, mely a férfi Dalárda megalakulásával vegyeskarrá bővült, a Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház, a hat szemesztert megért helytörténeti szabadegyetem
és végül a fúvószenekar, mind a kör életerejét, a tagság lelkes
munkáját bizonyítják. „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen” – zárta szavait egy Széchenyi idézettel a
tiszteletbeli elnök, aki egyben a Széchenyi Baráti Kör elnökeként is köszöntötte a jubiláló egyesületet.
Csak az a nép tud tisztelni más népeket - azok szokásait,
hagyományait - amely a sajátját is megbecsüli. Illyés Gyula
gondolatai tökéletesen kifejezik a Budakeszi Hagyományőrző Kör önként vállalt küldetésének, és elmúlt 30 éves egyesületi tevékenységének lényegét, az egyesület a megalakulásakor vállalt célkitűzését többszörösen is teljesítette – mondta köszöntőjében dr. Győri Ottilia polgármester.
A hagyományőrző körre mi budakesziek, joggal vagyunk
büszkék! Ígérhetem, hogy ebben a továbbiakban is partnerként számíthatnak Budakeszi Város Önkormányzatára
- mondta.
Az ünnepi műsorban közreműködött a Budakeszi Hagyományőrző Kör Asszonykórusa, a férfi Dalárda, és a Budakeszi Fúvószenekar is. Ezt követően Mécs Károly, a Nemzet Művésze elevenítette fel német és magyar nyelven elhangzó irodalmi részletek segítségével a betelepítés, az otthonra találás és a vállalt hazafiság küzdelmes időszakait az
új hazában.
Az ünnepi műsor után a kör helyi sváb ételekkel vendégelte meg a népes vendégsereget.
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Múlt és jelen

												

Virtuális séta Budakeszin (1. rész)

Út menti keresztek, feszületek
Virtuális sétánkat a Korányi-szanatórium bejáratával szemben álló copfstílusú kőkeresztnél kezdjük, melyet a budakeszi népnyelv „Jange Toni Kreuz”-nak
nevez. A hagyomány szerint egy budakeszi paraszt búzát szállított a városba,
kisgyermeke utána eredt, ám a kereszt
környékén elágazó utak egyikén eltévedt és megfagyott. Gyermeke emlékére
állíttatta a Jankovics család a keresztet.
Hidas Mátyásné (született Wegmann
Anna) elbeszélése nyomán a történet
egy másik változatát is ismerjük. Ezek
szerint az apa egy budakeszi kőbánya
tulajdonosa volt, és követ szállított Budára. Az apa után szaladó 8-9 év közötti
fiú eltévedt. A hazatérő apa feleségétől
értesült arról, hogy otthon úgy tudták, a
gyermek vele volt. A didergő, éhes kisgyermeket késő este találták meg a keresésére induló családtagok. A kőbánya
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Így maradjunk egészségesek ősszel is
A hűvös és borongós őszi időszakban gyakrabban alakulnak ki
betegségek, de adunk pár hasznos tippet, hogy ön ősszel és télen is egészséges, fitt, immunrendszere pedig erős maradjon.
Milyen betegségek jellemzők?
Bizony nem nehéz megfázni – még nincs hideg, de már
meleg sem. A felső légúti hurutok az első számú őszi betegségnek számítanak. Tüsszögünk, köhögünk, folyik az orrunk. Mivel fertőző a betegség, nagyon fontos, hogy a gyermekeket idejekorán megtanítsuk arra: mindig tegye a szája
elé a kezét, ha tüsszent, köhög, vagy azt zsebkendőbe tegye.
A megfelelő higiénia szintén elengedhetetlen az efféle problémák elkerülésében.
Sajnos, őszi betegségnek számít a vírus okozta agyvelőgyulladás. Van ellene oltás, de a vakcinát tavasz elején vagy

Tipikus őszi betegségnek számít a megfázás,
a vírusos agyvelőgyulladás, a bárányhimlő,
az ízületi gyulladások
A fotó a Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház gyűjteményének része

Az út menti keresztek nagy
többségét nem az egyház,
hanem a hívek állíttatták
fogadalomból, hálából
tulajdonosa, annak örömére, hogy a fia
épségben előkerült, saját bányájának kövéből állíttatta a keresztet 1801-ben.
Az Országúti kereszt ma az Erkel utcától délre fekvő parkot díszíti, eredetileg valamivel feljebb, a „Bergäcker” lábánál állt (a mai Erkel utca feletti rész).
1930 körül emelték, készíttetőjét nem ismerjük.
A Xavér kereszt (Xaver Kreuz) a mai
Kossuth utca (a hajdani Kreuzgasse) és
az Erdő utca (Waldgasse) kereszteződésében áll. Itt már 1768-ban volt egy kereszt a korabeli falurajz szerint. Mellette
vonultak el a zarándokok a makkosi búcsújáró templomba. Máig megmaradt

Egészség

A kereszt, ahogy ma látható

talapzatán az „XF” monogram (Xavéri
Szent Ferenc), az „IS...M..T” feliratmaradvány és a kereszt készítésének időpontja:
1862 olvasható. 1899 táján fa-, majd 1915ben már biztosan kovácsoltvas kerítés
vette körül. Az eredeti kereszten dél felé
néző bádog korpusz volt.

Kereszt és feszület
A magyar nyelv megkülönböztet keresztet és feszületet. A kereszt a corpus nélküli geometriai forma, a feszület a megfeszített Krisztus testét is hordozó kereszt.
Az út menti keresztek nagy többségét nem az egyház, hanem a hívek állíttatták
fogadalomból, hálából. Az egyház felszentelte, megáldotta az egyéni buzgóságból
állított feszületeket a helyszínen bemutatott misével. Egy részük sorscsapások,
tragédiák emlékét idézi. Ez gyakran elnevezésükben is tükröződik: például Pestis
kereszt. Sokszor a készíttetőjük nevét viselik, mint a Martin kereszt.

A Pestis kereszt (Pest Kreuz) Budakeszi legrégebbi kőkeresztje a mai Kálvária bejáratánál a Jókai utcában látható, ahol egykor a pestistemető volt.
Az 1739-es pestisjárvány helyi áldozatainak állít emléket. A feszület talpazatán a mecénás, Lorenz Gruber neve
alatt a „1739. WAR PEST ZT” felirat olvasható.
A Kálvária kőkeresztjének (a kálvária
kápolna mellett az északi oldalon) megmaradt alsó szárán az 1892-es évszám
olvasható. Talpazatát nagyméretű formátlan kövekből építették, előtte egyszerű, falusias faragású Mária szobor
állt, mely 1958 után elveszett. Az „MM
und JM” monogramok alapján feltételezhető, hogy a Mißtl család állíttatta.
A kápolnát is ők gondozták. A kereszt
megmaradt részleteit és bádog korpuszát Németh László plébános mentette
meg a pusztulástól. Restaurálás után
ma eredeti formájában áll.
Visszakanyarodva a Fő utcára, megpillanthatjuk a katolikus templom sekrestyéje mögött álló rokokó kőkeresztet.
Hegedűidomú talapzatán az 1775-ös
évszám mellett növényi motívumok és
halálfejek kaptak helyet. Sárga budai
mészkőből készítették, mint a legtöbb
budakeszi út menti keresztet.
Összeállította: Ádám Éva könyvtáros a
Budakeszi évszázadai a harmadik évezred
kezdetéig (szer. Kőrösiné dr. Merkl Hilda)
című könyv alapján

tél végén szokás felvenni. Még az injekció beadása után is
szükség van időre, hogy kialakuljon a védettség.
Jellemzően őszi betegség a bárányhimlő, mely általában
a gyermekek körében okoz járványt, de ha a szülő nem volt
himlős gyermekként, most is elkaphatja. Sőt, a betegség lefolyása is komolyabb. Aki nem esett át annak idején bárányhimlőn, annak megelőzésképpen nem árt vakcinát kérni.
Szintén az időjárás számlájára írhatók az ízületi gyulladásos őszi betegségek. A fájdalmak ilyenkor fokozódhatnak, legyen szó idősebbekről vagy fiatalabbakról.
Hogyan védekezzünk?
SPORT Sokan abba a hibába esnek, hogy az őszi időjárás beköszöntével lemondanak minden szabadtéri sporttevékenységről. Pedig mind a testnek, mind a léleknek nagy
szüksége van ilyenkor a friss levegőre és a mozgásra. A séta,
a biciklizés, a túrázás lendületben tartja az immunrendszert,
és gondoskodik róla, hogy a légzőszervek hozzászokjanak
a hidegebb levegőhöz. Előfordulhat, hogy a szervezet az
edzést követő 24 órában érzékenyebb a fertőzésekkel szemben. Ezért ne fusson vagy kocogjon minden nap, hagyjon
időt szervezetének a pihenésre, és figyeljen oda arra, hogy
bármit is sportol, ne izzadjon, mert a nedvesség és a hideg
hatására nagyon könnyen megfázhat vagy akár tüdőgyulladást is kaphat.
RÉTEGES ÖLTÖZKÖDÉS A melegebb nappalok, de az
olykor már kifejezetten hideg reggelek kedveznek a meghűléses betegségek kialakulásának. Célszerű ilyenkor a réteges
öltözködés, amellyel elejét vehetjük a megfázásoknak.
VÁLTÓFÜRDŐ/ZUHANY A hideg és meleg váltakozása
serkenti a vérkeringést, ami ellenállóbbá tesz a kórokozókkal
szemben, és fokozza az anyagcserét. Kezdje mindig a meleg
vízzel, majd a lábaitól felfelé haladva váltson hideg vizes zuhanyra. Háromszor ismételje meg a meleg-hideg váltást. Mindig hideg vízzel fejezze be.
SZAUNA A szauna nem csak a bőrnek tesz jót, de edzi az
ereket és az immunrendszert is.

Fotó: pixabay.com

VITAMINOK ÉS ÁSVÁNYI ANYAGOK Különösen ős�szel fontos odafigyelni a kiegyensúlyozott vitamin- és ásványi anyag bevitelre. Amilyen gyakran csak lehet, kerüljön az
asztalra tipikus őszi zöldség, például tök és káposzta. A tök
tele van fontos vitaminokkal, és egyes kutatások eredménye
szerint még a dohányzásról és az alkoholról való leszokásban
is segíthet. A káposzta pedig gazdag C-vitaminban.
IGYON ELEGENDŐ FOLYADÉKOT! Annak ellenére,
hogy hidegebbre fordult az idő, nem szabad elfeledkezni az
elegendő folyadékfogyasztásról! A fűtés miatt a levegő szárazabb lesz, ezért is fontos, hogy a száj- és garatüreg nyálkahártyáját nedvesen tartsuk, és a kórokozók ne tudjanak megtelepedni rajta.
PIHENÉS A betegségek elkerülése érdekében időt kell
adni szervezetünknek a pihenésre. Elegendő alvás nélkül az
immunrendszer könnyen legyengülhet.
KÉZMOSÁS Ebben az időszakban hemzsegnek a vírusok
az ajtókilincseken, a közlekedési eszközök kapaszkodóin, a
lépcsőkorlátokon, és egy kézfogással is könnyen terjedhetnek. Ezért, nemcsak amikor ön beteg, hanem általánosságban is gyakrabban mosson kezet!
VÉDŐOLTÁSOK Számos fertőző betegség ellen létezik
védőoltás, ezzel kapcsolatban kérdezze kezelőorvosát!
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Anyakönyvi hírek

												

Városunk legifjabb polgárai

ESKÜVŐ
Heppes Júlia és Horváth Áron 2018. szeptember 11-én
kötöttek házasságot a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban. Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk az
ifjú párnak!

Pekk Lana
(született 2018. szeptember
1-jén)
Szabó Levente Frigyes
(született 2018. szeptember
2-án)
Marton Lili
(született 2018. szeptember
3-án)
Pintér Bese Joel
(született 2018. szeptember
5-én)
Harping Izabella
(született 2018. szeptember
13-án)
Szeidemann Mirkó
(született 2018. szeptember
14-én)
Bordács László
(született 2018. szeptember

Elhunyt Martin Lőrinc (1922-2018)
Lenci bácsi Budakeszi legpatinásabb sváb vendéglős
családjának sarja volt. Ő maga magas szinten folytatta
a szakmát, és a civil életben is valódi vendéglátó volt.
Közösségszervező és közösség-összetartó személyiségként sokat tett Budakesziért, fáradhatatlanul kutatta, dokumentálta a település múltját és jelenét. Nyáron elhunyt
feleségével, Mayer Erzsébettel tavaly ünnepelték 70. házassági évfordulójukat. Szeptember 26-án, utolsó útjára
több százan kísérték. A temetőben barátja, Szirmai Jenő
búcsúzott tőle, nekrológ gyanánt ezt a szöveget idézzük.
„Búcsúzni jöttünk Lőrinc papától, Lőrinc barátunktól,
Lenci bácsitól, aki hosszú, derekasan végigküzdött, tartalmas, munkával, háborúval és annak következményeivel megtűzdelt életét mennyei boldogságra váltotta.
Egy bölcs és kérlelhetetlen rendnek vagyunk a részesei:
megszületünk, élünk, alkotunk és távozunk, ha a Jóisten
által számunkra rendelt idő véget ér. Lenci, te hosszú földi
pályádat megfutottad, és 70 éves együttlét után hűséges
társként követve életed párját most itt hagytál minket. Úgy
megszoktuk ittléted, hogy még nagyon hiányzol nekünk
ebből a világból, de hisszük, hogy a te életed beteljesült,
és a nagykönyvbe, mit odafent vezetnek, csak jó jegyeket
vésnek a kegyes égiek.
Kedves Lenci barátom! Földi utad 96 tartalmas esztendejét aligha tudom illően méltatni. Vérbeli vendéglátó voltál,
mint előtted már legalább három generáció a családban.
Patinás vendéglőtök, az Arany Sas Budakeszi társasági
és turisztikai központja volt, édesapád mellett itt tanultál
bele a szakmába. A háború és az államosítás után sem
tagadtad meg a családi hagyományt: fényes karriert futot-

tál be, a legjobb
vendéglőkben
tanultál és dolgoztál
itthon
és
külföldön
egyaránt. De a
barátaid számára is te voltál a
nagybetűs házi
gazda: évtizedekig minden vasárnap nálad gyűlt össze a „40 cseppes”
társaság, és az NSZK-ból hazalátogató budakesziek is szívesen látott vendégeid voltak. Összetartó erő, a társaság
lelke és motorja, valódi intézmény voltál a számunkra. A
csapat egyre fogy, de akik még emlékezünk, tudjuk, mennyit tettél a közösségért. És nemcsak a közvetlen barátaidért: egész Budakeszi sorsát a szíveden viselted, valódi
lokálpatrióta voltál. Elkötelezetten kutattad családod és a
település múltját, fáradhatatlanul gyűjtötted és rendszerezted a dokumentumokat, képeket, és mindig készségesen segítetted a település múltja iránt érdeklődőket, különösen a szabadegyetem fiatal előadóit. Munkád révén a
jövő generációi is megláthatják majd, milyen volt az a Budakeszi, és milyen volt az a csaknem egy évszázad, amelyet végigéltél, itt, közöttünk.
Kedves Lenci! Nehéz, fájó, egyben hálás szívvel búcsúzunk tőled. Búcsúzik tőled családod, barátaid és egész Budakeszi. Köszönünk neked mindent, a Jóistennek pedig
megköszönünk téged! Isten veled, nyugodj békében!
Khum kuat hám in Himmü!”
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Novemberi könyvajánló
írt izgalmas könyvei után ezúttal a
gyerekeket szólítja meg. A kíváncsi kis
olvasók számtalan érdekes dolgot tudhatnak meg és próbálhatnak ki, ha ezt a
könyvet kézbe veszik: Hogyan működik
az „erdei internethálózat”? Milyen ízű a
zsenge bükklevél? Hogyan fújhatunk
egy nyírfarönkkel szappanbuborékot?
Mit kell megszámolni egy lombhullató
és egy örökzöld fenyőfán, hogy megtudhassuk, hány éves? Olvasás után
irány az erdő, és rátalálsz a válaszokra!

18-án)
Nagy Izabel
(született 2018. szeptember
24-én)
Béri János
(született 2018. szeptember
29-én)
Tisztelettel gratulálunk a
szülőknek, kívánjuk, hogy
sok örömöt és boldogságot
leljenek gyermekeikben. Jó
egészséget kívánunk!

Kultúra

PETER WOHLLEBEN
Érted a fák beszédét?
Az erdész végzettségű szerző a Rajna-vidéken él, ökológiai szemléletű
erdőgazdálkodást folytat, és erdei iskolát működtet. A fák titkos élete és Az
állatok érzelmi élete című felnőtteknek
GERGELY ÁGNES
Őrizetlenek
„Születésnapi testvérnek hívott, és
én is így hívtam őt. Ugyanazon a napon születtünk, október 5-én, ő tizenhat évvel korábban; mégis folyton
azt éreztem, hogy fiatalabb, mint én”
- írja Gergely Ágnes Szabó Magdáról az
Oklahoma ezüstje című kötetében. Gergely Ágnes költő, író, műfordító 1933.
október 5-én született, de 2001-ig nem
hallottam róla semmit, hiába voltam
magyar szakos egyetemista Debrecenben. Ellenben Szabó Magdáról hatéves
koromtól tudtam. Tudtam, ki Abigél, ki
Tündér Lala, rajongtam is értük, később
Az ajtó című könyve taglózott le, mégis Gergely Ágnes Őrizetlenek című regénye a legkedvesebb könyvem immár
tizenhét éve. Mi olyan megkapó egy
1970-es, 1980-as években játszódó történetben? Talán az akkori Magyarország hangulata, ahogy külső-belső falakba, korlátokba ütköznek a szereplők.
Talán a történelmi utalások: hogyan is
határozza meg a II. világháború két ember életét, ha az egyik Kelet-Európába,
a másik Nyugat-Európába született. Talán a szerelem izgalmas, Karen, a magyar írónő és Carlos/Carl-Gustav, a dán-

ROCHLITZ TIBOR
ROCHLITZ ZSUZSA
A zsiráf, a sakál és a keresztények
A könyv az erőszakmentes kommunikációról szól. Ha szeretnénk érzéseinket és szükségleteinket oly módon
közölni, hogy a megoldás mindkét fél
számára örömtelibb legyen, akkor nagyon hasznos lehet számunkra ez az
olvasmány. Ízelítőül egy apró példa: Ha
gyermekünk teljes hangerőn zenét hallgat a közelünkben, akkor a sztenderd
„ne bömböltesd már ezt a vacak zenét!”
helyett inkább arra koncentráljunk,

hogy mire mondunk igent! Cseréljük
le az előző mondatot erre: „Szeretném,
ha inkább később vagy valahol máshol
hallgatnál zenét!”

Földházi Teréz

Nagy Gáspár Városi Könyvtár

német rendező reménnyel, bánattal, várakozással teli kapcsolata. De lehetséges, hogy a két kislány, Daniela (Karen
lánya) és Detti (Karen nevelt lánya)
alakja miatt hat rám annyira a regény.
Két erős, bátor, gyönyörűséges gyerek
áll Karen mellett, s miközben Daniela
az írói, Detti a zongoraművészi pályára

készül, megharcolnak az árvasággal, a
gonoszsággal, butasággal, betegséggel.
A regény szövegét meg-megszakítják
Daniela versei, ezek közül az egyik legmegrendítőbb így hangzik: „Mondják, a
tenger semleges./ Mondják, hajózni kell./
Aki a parton megreked,/ sosem hajózik
el.” A mare latin szó, semleges nemű.
Ez tény. Hajózni kell. Ez is tény. De mi
a realitás? „Rád annyi tartozik, hogy jó
irányba menekülj. Azt figyeld, ami hiteles.” Kívánom, hogy sok olvasó vegye kézbe Gergely Ágnes Őrizetlenek
című regényét, egy hiteles szerző filmre kívánkozó történetét. „Eljön az árvízi
hajós/ a hosszú éj, a hosszú éj/ és szikrát vet a horizont/ csak visszatérj, csak
visszatérj.”
„Szerintem nem lehet elmenekülni.
Ezt kifejezetten így érzem. Nagyon sokan megpróbálják. Az emberek hetvenöt százaléka megpróbál a sorsa
elől, a hazája elől, az anyanyelve elől
elmenekülni. És mint az inga, visszacsapódik. Nem lehet” - mondta az írónő a litera.hu-nak. Isten éltesse a 85 éves
Gergely Ágnest!

Budai Gabriella magyartanár,

drámapedagógus

Nagy Sándor József Gimnázium
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Közbiztonság

Önkormányzati hírek

Idős korban is veszély nélkül élni

Képviselő-testületi határozatok

Magyarországon az emberek 20 százaléka időskorú (60 év feletti), azaz mintegy kétmillióan. Sokan teljesen egyedül élnek, hiszen napjainkban egyre kevésbé jellemzőek a többgenerációs családok, ahol a nagyszülők, a gyerekek és
az unokák is együtt élnek. Fontos, hogy
figyeljünk az idősebbek problémáira,
segítsük őket a mindennapokban, törekedjünk óvni őket a veszélyektől. Ehhez
fogadják tanácsainkat:
l Mindenképpen gondoskodjon otthonának biztonságáról. Ha lehetősége
van arra, hogy korszerű riasztóberendezéssel biztosítsa a védelmet, azt feltétlenül tegye meg.
l Ha otthonában nagyobb pénzösszeget tart, azt mindig tegye biztonságos,
mások által nem ismert helyre. Tanácsos
lemez- vagy pénzkazettát vásárolni. A
pontos hely ismerete csak önre tartozik,
azt senkivel ne ossza meg.
l Házalókat vagy egyéb trükkös indokokkal becsengető személyeket ne engedjen be otthonába.
l Amennyiben valamelyik szolgáltatótól (víz, gázművek, kábel TV, elektromos szolgáltató, stb.) keresi bárki, kérje el a hivatalos minőségét bizonyító igazolványát. Ha kétsége van, telefonon
kérjen visszajelzést az adott szolgáltatótól, hogy valóban küldtek-e munkatársat, szakembert önhöz.
l Ha ismeretlen személy rendőrnek,
hivatalos személynek adja ki magát,
minden esetben kérje el az arcképes igazolványát.
l A pénzváltásra, vagy túlfizetésre
hivatkozókat minden esetben utasítsa

Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2018. szeptember 27-én tartott ülésén a lakosságot
érintő alábbi döntéseket hozta:
Új asszisztensi álláshely a Budakeszi
Egészségügyi Központban

Fotó: pixabay.com

vissza. Lehetséges, hogy hamis pénzzel fizetnének vagy kizárólag a lakásba
kívánnak bejutni és az ott található értékeket eltulajdonítani.
l Ha elmegy otthonról, győződjön
meg arról, hogy a nyílászárókat megfelelő módon zárta be. Lakása kulcsait
soha ne rejtse el lakása, háza körül. A
tolvajok, betörők leleményesek, még a
legtitkosabb rejtekhelyeket is könnyedén felfedezik. A kerti munkák során
használt eszközöket (létrát, fűrészt, stb.)
mindig tegye el, ne könnyítse meg az elkövetők dolgát, mert az elől hagyott eszközöket felhasználhatják a bejutáshoz.
l Törekedjen jó kapcsolatot ápolni
szomszédaival, kölcsönösen figyeljenek
egymás otthonaira. Ha gyanús személyt
lát, azonnal hívja a rendőrséget.
l Utazáskor, vásárláskor a zsebtolvaj-

ok ellen a legjobb védekezés, ha táskáját
többször ellenőrzi, hogy zárva van-e, azt
minden esetben tartsa maga előtt. Fontosabb iratait, értékeit zárható belső zsebekben rejtse el.
l Az ATM automatánál történő pénzkivételkor járjon el mindig nagyon körültekintően, lehetőség szerint válasszon
forgalmas helyet. Ha megoldható, kísérje el önt valamelyik hozzátartozója. PIN
kódját ne tartsa kártyája mellett, és csak
abban az esetben üsse be, ha nem áll ön
mellett senki. Ha megkapta a készpénzt,
tegye azt azonnal a táskájába.
Ha mégis bűncselekmény áldozatává
válna, kérjük, azonnal értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon!
 Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztály

Első a gyermekek biztonsága
Szeptember végén helyszíni bejárás tartottak a Temető utcai
gyalogátkelőhelynél, melyen az önkormányzat vezetőin kívül
részt vettek a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei és a
SZIA szülői szervezetének a képviselői is. Sikerült egyeztetni
a közútkezelővel azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén megvalósulhat az iskolához vezető zebra jelzőlámpával
való védettsége. A közlekedési szakemberek abban is segítséget nyújtottak, hogy hogyan alakítható ki a Temető utcában
- a SZIA kerítése mentén – néhány olyan párhuzamos parkolóhely, amely a reggeli iskolába való érkezést biztonságosabbá
és gördülékenyebbé teheti. Az önkormányzat az ott elhangzottak alapján elkezdi a jelzőlámpák telepítésének, illetve a
parkolóhelyek létesítésének a megterveztetését. Köszönjük a
közútkezelő és a SZIA-s szülők szíves közreműködését!

A képviselő-testület biztosította a Budakeszi Egészségügyi Központban további
egy fő félállású egészségügyi asszisztens munkavégzését 2018. szeptember
28. nappal kezdődően, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (Kjt.) alapján megállapított személyi bér megjelölésével, melynek fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetése.

366/2018. (IX. 27.) Kt. határozat

Feltételes közbeszerzési eljárás indul
Feltételes közbeszerzési eljárást indít,
melynek első része a „VEKOP-5.3.2-15
„Budakeszi közlekedésbiztonságának
és kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése” pályázat kivitelezési munkái.
Második része az Árpád fejedelem téri
iskola parkolójának megépítése és a harmadik része a 4,6 ha-os terület feltáró
útjának kivitelezése. Felkérte a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívásokat az alábbi ajánlattevők részére küldje
meg: ÚTKORONA Kft. (2072 Zsámbék,
Jóvilág utca 50.), MONOVIA Bt. (1021
Budapest, Üdülő út 19/b.), Plastiroute
Kft. (2600 Vác, Külső Rádi út (5557. hrsz.),
Pannon Globál Zrt. (1214 Budapest, Nap
utca 16. III/11.), TUNEL Mélyépítő Kft.

(1164 Budapest, Csókakő utca 35.), SB
DYNAMIC Kft. (1031 Budapest, Városfal utca 3/B), OTEE Kft. (2092 Budakeszi
Hidegvölgy 2418. hrsz. (Pilisi Parkerdő
Ipartelep), Földgép Transz Kft. (2092
Budakeszi, Szőlőskert utca 2824 hrsz.),
STRABAG Magyarország (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. INFOPARK D
épület). A második rész vonatkozásában
bruttó 86 millió Ft keretösszeget, a harmadik rész vonatkozásában bruttó 60
millió Ft keretösszeget biztosított.

374/2018. (IX. 27.) Kt. határozat

Vállalkozási szerződés
téli síkosság-mentesítésre
Hozzájárulását adta, hogy a BVV Kft.
Budakeszi város közigazgatási területén
téli síkosság-mentesítési munkálatokra
három éves időtartamra, minden év november 15-től március 15-ig terjedő időszakra az OTEE Kft-t megbízza 100.000
Ft+ÁFA/hó/gép készenléti díj, valamint
10.500 Ft+ÁFA/óra/gép hó-eltakarítás
és sózás (síkosság-mentesítés) vállalási
áron.

394/2018. (IX. 27.) Kt. határozat

Fejlődik a BVV Kft. eszközparkja
A BVV Kft. fejlesztéseire bruttó 5.145.000
Ft összeg erejéig MTD RE 125 fűgyűjtős
fűnyírótraktor bruttó 582.700 Ft, Weber
DVH 600 vibrohenger bruttó 3.162.300
Ft, valamint Karcher KMR 1250 takarítógép (seprőgép) bruttó 1.400.000 Ft értékben történő megvásárlására fedezetet nyújtott.

396/2018. (IX. 27.) Kt. határozat
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Pályázat a Képzőművészet
Kollégiuma felhívására
Jóváhagyta, hogy a Budakeszi Művészek Gyűjteménye pályázatot nyújtson
be a Képzőművészet Kollégiuma által, a
„Magyar kortárs képzőművészeti alkotások megvásárlása közgyűjtemények
számára” pályázati kiírásra az alábbiak
szerint:
Tárgy: Budakeszi Művészek Gyűjteménye műtárgyainak gyarapítása
Támogatás megpályázandó mértéke:
bruttó 4.520.000 Ft.
Önerő: nincs
Továbbá vállalta a bruttó 10.000 Ft nevezési díj befizetését.

399/2018. (IX. 27.) Kt. határozat

Ismét tűzifa program
A testület 1.066.800 Ft-ot biztosított 40
m3 tűzifavásárlás céljára, melyet pénzeszköz átadási megállapodás keretében
átad a Budakörnyéki Önkormányzati
Társulásnak annak érdekében, hogy a
HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül valósítsa meg a tűzifavásárlás és kiosztás lebonyolítását. Felkérte a HÍD Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálatot, hogy gondoskodjon a tűzifa
megvásárlásáról és kiosztásáról a 2018.
évben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a szociálisan rászoruló jelentkező személyek részére.

400/2018. (IX. 27.) Kt. határozat
A további határozatok szövegét a www.
varoshaza.budakeszi.hu oldalon olvashatják.

Apróhirdetés
A BVV Kft. részmunkaidős foglalkoztatásban építőmérnök végzettségű szakemberek jelentkezését várja,
felmérések, árajánlatok készítésére. Az önéletrajzokat a
bvv.ugyvezeto@budakeszi.hu email címre várják.
Gábor Eszmeralda becsüs, műgyűjtőnő - múzeumok
számára is - legmagasabb áron, készpénzért vásárol
antik és modern festményeket, bútorokat, ezüsttárgya-

kat, evőeszközöket, órákat, fazon aranyakat, szobrokat,
borostyánokat, porcelánokat, egyebeket. A kiszállás
díjtalan: 06/1/789-16-93, 06/30/898-57-20.

ezekhez alkatrészeket. Telefon: 06/30/950-93-83 vagy 18
óra után 06/28/437-345 vagy hagyjon üzenetet telefonszámmal, visszahívom. E-mail: rokakrisz@invitel.hu

Vásárolnék…SIMSON S 50 51 típusú motorkerékpárokat, Mz
Es, Ets 250, Mz Ts, 250, 250/1 és ETZ 250- 251 típusú
motorkerékpárokat, Pannónia motorkerékpárokat, P 10,
T5, P20-21 típusokat, Jawa 250 cm3- és 350 cm3 típusokat,

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.

 Alapító: Budakeszi Város Önkormányzata, 2092 Budakeszi, Fő u. 179., Tel.: +36(23)535-710,
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Kapaszkodó klub a Generációk házában
1994-ben alapították meg Budakeszin a
Mozgássérültek és Egészségkárosultak
Klubját.
Torma Antalné klubtag elmeséli,
hogy az alapító tagok célja az volt, hogy
közösséget teremtsenek, társaságot biztosítsanak, vagy éppen praktikus segítség nyújtásával javítsanak mozgássérült
társaik életminőségén. A klub a Kapaszkodó elnevezést kapta az alapítóktól,
akik mindent megtettek: szerveztek,
nyüzsögtek, információkat gyűjtöttek
a klub létrehozásáért. Hogy kik voltak
ők? Név szerint: Sopp András, Torma
Antalné Marika, Szabó Lászlóné Jutka,
Egerszegi Terike, Csanády István. Gaál
Gyula a HÍD Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat és Központ családgondozója is
aktívan részt vett a klubtagok toborzásában személyes felkereséssel.
A Kapaszkodó klub tagjai jelenleg a
Generációk házában találkoznak kéthetente csütörtökön. Egy-egy ilyen alkalom beszélgetéssel, élménybeszámo-

lókkal, az aktuális élethelyzetek, tervek megvitatásával telik és mindig kerül az asztalra valamilyen harapnivaló,
akár zsíros kenyér, akár a tagok által készített sütemények formájában. Kórósi
Miklós vegytisztító rendszeresen tá-

A klub célja, hogy közösséget teremtsenek, társaságot
biztosítsanak, vagy éppen
praktikus segítség nyújtásával
javítsanak mozgássérült társaik
életminőségén
mogatja anyagilag az összejöveteleket,
melyet ezúton is köszönünk!
A találkozók lebonyolítását a szolgálat kisbusza jelentősen megkönnyíti,
mert vannak, akik e nélkül nem tudnának a négy fal közül kimozdulni.
A teljesség igénye nélkül néhány
klubtag a saját szavaival foglalja össze,
hogy mit jelent számára a klub:

Generációk Háza novemberi programok

5. hétfő
8.30 Jóga
14.00 Házi praktikák
nem csak nőknek: dió,
sütőtök, homoktövis
17.00 A normális család: szülőcsoport
6. kedd
10.00 Nevető délelőtt:
vicces jeleneteket nézünk
15.00 Kreatív alkotó
kör Szakácsi Éva vezetésével
7. szerda
10.00 Kerámia Arany
Betty keramikus vezetésével (1000 Ft/alkalom)
15.00 Filmklub: Olasz
nyelv kezdőknek (dánsvéd romantikus dráma)

8. csütörtök
10.00 Torna
14.00 Márton-napi Libás Nap
9. péntek
10.00 Kedvenc meséink: Mesedélelőtt
10. szombat
10.00 Játékos délelőtt
13. kedd
10.00 Pókerarcok: kártyajátékok kezdőknek
és haladóknak - römi
és társai
11.00 A kedvesség világnapja: jó gyakorlatok
14. szerda
15.00
Filmklub:
Bébibumm
(francia
vígjáték)
15. csütörtök
10.00 Torna
13.00 Túrázzunk kön�nyedén: szabadtéri kirándulás
15.30 Olajfestés Szakácsi Éva vezetésével

(3000 Ft/alkalom)
16. péntek
10.00 Ez történt a világban: beszélgetés a
hét eseményeiről
19. hétfő
8.30 Jóga
10.00 Jeles Napok: kalendárium kvíz
11.00 Híres festők, Ili
meséi
14.00 Sissy és társai:
Erzsébetek
17.00 A normális család: szülőcsoport
20. Kedd
10.00 Társasozzunk:
szókirakó és társai
15.00 Kreatív alkotó
kör Szakácsi Éva vezetésével
21. Szerda
15.00 Filmklub: Belle
és Sebastian 3. (francia
családi kalandfilm)
22. csütörtök
10.00 Torna
13.00 Kapaszkodó Klub

Sopp András: Számomra nagyon sokat jelent, sok embert ismertem meg itt,
majdnem mindenkivel csak itt tudok
találkozni. A kezdetektől itt vagyok,
szeretném, ha még nagyon sokáig így
maradna, fontos a közösség, jó a csapatszellem, fontosak vagyunk egymás
számára.
Szabó Lászlóné: Mint egy nagy család, olyanok vagyunk, ha valakinek
gondja volt, felkerestük, meglátogattuk.
Bokodi Judit: Ma már mindent jelent,
egyedül élek, alig van ember, akivel találkozhatok. Mivel szabó is vagyok, sok
ruhám van, amit magam készítettem,
így szépen ki tudok öltözni ezekre az alkalmakra. Ebben a korban, aki egyedül
él, annak ez a klub a mindent jelenti.
Kedves kapaszkodósok! Kívánunk
nektek sok-sok további boldog és felszabadult klubnapot, jó társaságot, kellemes és tartalmas időtöltést!

Maus Anna,

a Generációk háza vezetője

Szent András hava –Őszutó – Enyészet hava

23. péntek
10.00 Őszi teadélelőtt
26. hétfő
8.30 Jóga
14.00 Nemzetek Napja: Azerbajdzsán, érdekességek, kultúra,
gasztro
27. kedd
10.00 Furfangos rejtvények
15.00 Művészetterápia
Havasi Viki vezetésével, téma: a szeretet
28. szerda
10.00 Kerámia Arany
Betty keramikus vezetésével (1000 Ft/alkalom)
12.00 Gyertyamártás,
gyertyaöntés
13.30 Irodalmi Klub:
Gerald Durell
15.00 Filmklub: Férj
és férj (amerikai vígjáték)
29. csütörtök
10.00 Torna

13.00 Túrázzunk kön�nyedén: szabadtéri kirándulás
15.30 Olajfestés Szakácsi Éva vezetésével
(3000 Ft/alkalom)
30. péntek
10.00 Megszólal a
hangoskönyv
Térítés
ellenében
igénybe vehető szolgáltatásaink: fodrász,
pedikűr (bejelentkezés
szükséges).
A változás jogát fenntartjuk!
További információ:
06/23/451-279,
ino.budakeszi@gmail.
com
w w w. f a c e b o o k .
com/Generációk-Háza-Budakeszi
(Erdő utca 83.)
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