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Elkészült a 2019-es költségvetés
Előző lapszámunkban beszámoltam az olvasóknak
arról, hogy az év első napjaitól gőzerővel dolgoztunk az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
megalkotásán. Ezúton is szeretném megköszönni
a polgármesteri hivatalnak és Cserép Zsolt pénzügyi osztályvezetőnek azt a nagyszerű szakmai
munkát, melyet az előkészítésébe fektettek. Külön
köszönöm az intézményvezetők segítőkész hozzáállását, együttműködését, akikkel minden héten
egyeztettünk és végigtárgyaltuk a költségvetés rájuk vonatkozó részeit.
Ennek eredményeképpen a képviselő-testület
2019. február 14-én tárgyalta és az alapos előkészítő munkának köszönhetően egyhangúlag elfogadta az idei költségvetést. Főösszege meghaladja
4 milliárd forintot, tehát ebben az évben 4,204 milliárdból gazdálkodik az önkormányzat, mely 2,013
milliárd fejlesztést, beruházást takar.
A költségvetés olyan nagyszabású terv, mely
tükrözi az önkormányzatnak azt szemléletét és
hozzáállását, ahogyan viszonyul a településhez, és
gondoskodik annak jövőjéről, minden területen a
város fejlődését szolgálva.
A költségvetés tartalmazza a város működtetésének, fejlesztésének főbb irányvonalait.
Településünk életében is a gyermekek jelentik
a jövőt, éppen ezért a városvezetés számára prioritást jelent az őszre elkészülő iskola épülete.
2019 szeptemberében 2,3628 milliárd forintos beruházás eredményeként egy új, 16 tantermes általános iskola nyitja meg kapuit az Árpád fejedelem
téren. 2019-ben kezdik a tanuszoda építését, melyet 2020-ban vehetnek birtokba a diákok és a lakosság egyaránt.

rápia. Mindezekkel párhuzamosan a legfontosabb,
hogy megkapjuk a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő hozzájárulását a különböző szakrendelések OEP általi finanszírozására. Mindezeken
felül a költségvetésben létrehoztunk egy külön, 2
milliós keretösszeggel az egészségügyi alapellátás
fejlesztésére szolgáló alapot is.

Egészségügyi fejlesztések

szi Bölcsőde energetikai korszerűsítése is, mellyel
településünk még vonzóbbá válhat a kisgyermekes
családok számára. Az elmúlt évek gyarapodásának
köszönhetően igény jelentkezett új városrészek,
illetve a meglévő, fejlesztendő területek infrastrukturális bővítésére is, mint a Darányi, Meg�gyes, Káposztás városrészek, illetve Makkosmária
és Nagyszénászug. A felmerült lakossági igényeket elismeri és támogatja az önkormányzat,
hiszen fontos számunkra, hogy a város fejlődjön,
gyarapodjon. A Makkosmária jelentős részét lefedő csapadékvíz-elvezető rendszer megújulása lényeges életminőség-változást hoz majd az ott élők
számára. A lakossági igényeket szem előtt tartva
hatástanulmányt készíttetünk Nagyszénászug beépíthetőségi paramétereinek vizsgálatára.

Másik kiemelt fejlesztési területünk az egészségmegőrzés. A lakosság érdekeit szem előtt tartva
újítottuk meg tavaly az orvosi rendelőt, és Budakeszi Egészségügyi Központ névvel új intézményt
hoztunk létre. Az infrastruktúra megújulása mellett szakellátásokat is indítottunk, vérvétel, neurológiai, majd idén januártól reumatológiai rendelés
már helyben elérhető a budakeszieknek.
Február végi ülésén döntött a testület az urológiai rendelés beindításáról és felkérte az egészségügyi központ vezetőjét a szükséges tárgyalások
lefolytatására. Az urológus óradíjára, valamint az
endoszkópos vizsgálóberendezésre 2 millió forintot
szavazott meg a testület. Tavaly pályázatot nyertünk az Egészséges Budapest Program keretében,
mely révén további szakrendelések ellátásához nélkülözhetetlen orvostechnológiai műszereket és informatikai eszközöket szerezhetünk be. Az eszközfejlesztés lehetőséget teremt olyan új szakellátások
elindítására, mint a szülészet-nőgyógyászat, szemészet, fül-orr-gégészet, bőrgyógyászat és fizikote-

Fejlődő intézmények, városrészek
Intézményeink megújultak, bővültek, a Szivárvány
Óvoda és a művelődési központ fejlesztése a következő évek feladata. Idén elkészül a Mosolyvár Bölcsőde 4 csoportszobával való bővítése és a Budake-

ra-fejlesztés. A Darányiban idén elkészül a városrészt a Telki úttal összekötő aszfaltos út, az Ipoly
utcában futó 20 kilovoltos vezetékhálózat földkábelezése mellett az utca megépítése is. Előrehaladott
tárgyalásokat folytatunk a Pilisi Parkerdő Zrt-vel
a Meggyes városrész feltárását biztosító út kialakításáról és a környező területek hasznosításáról.
Tervezzük a Káposztás területrészből a Domb utcának a Budaörsi úttal való összekötését is, amely
Nagyszénászug és Makkosmária közlekedését fogja segíteni.
A közlekedés fejlesztése is olyan terület, amelyben a lakosság érdekeit szolgálva kell lépnünk. Elkezdjük az elkerülő út alsó szakaszának, a Tesco és

BEVÉTELEK
2019 (ezer Ft)
Önkormányzat működési
támogatása (állami)
811 595
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről
116 496
Felhalmozási célú támogatások
államháztartásokon belülről
944 992
Közhatalmi bevételek
951 700
Működési bevételek
297 139
Felhalmozási bevételek
187 000
Hitel, kölcsönfelvétel
államháztartáson kívülről
206 000
Maradvány igénybevétele
690 000
Összesen:
4 204 922
KIADÁSOK
2019 (ezer Ft)
Személyi juttatások
740 604
Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 151 435
Dologi kiadások
649 937
Ellátottak pénzbeli juttatásai
17 000
Egyéb működési kiadások
481 181
Tartalékok
105 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai
(beruházások, felújítások)
2 013 613
összesen:
4 204 922

A kerekmezői iskola épülő tornaterme

Bővülő infrastruktúra
Prioritást jelentenek az útépítések is. A Kert utcaPatak utca – Budaörsi út mentén a LIDL-lel kötött
megállapodás alapján 300 millió forint értékben
valósul meg út- és ehhez kapcsolódó infrastruktú-

a Pátyi út közötti szakaszának a vizsgálatát, hatástanulmányokat, környezeti vizsgálatokat készíttetünk. A XII. kerület megterveztette a Budakeszi
határáig tartó buszsávot. A tárgyalások az illetékes szervezetek képviselőivel megindultak annak
érdekében, hogy Budakeszi határától a Park Centerig vezető buszsáv épülhessen. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megtaláljuk azokat a megoldásokat, amelyek a jelenlegi közlekedési
helyzetben áttörést hozhatnak. A tömegközlekedés
segítése is egy ilyen lépés. Elkészültek Budakeszi
és Budaörs között az 1-es főúti csomópontban kialakítandó turbó körforgalom megépítésére vonatkozó tervek is. A költségek finanszírozásában
az önkormányzat is partner lesz, melyről a képviselő-testület dönt majd.
Nagy volumenű, a helyi gazdaság élénkítését
szolgáló beruházás lesz idén az egykori szennyvíztisztító telep rekultivációja, melyet követően a
területen 13 fejlesztési telekkel modern vállalkozói parkot alakítunk ki. Az adóbevételeknél erősíteni kívánjuk az iparűzési adóbevételt is annak
érdekében, hogy megfelelő színvonalon láthassa

2019. ÉVI FEJLESZTÉSEK,
BERUHÁZÁSOK
2019 (ezer Ft)
Budakeszi városközpont
ingatlan felvásárlások
25 000
Iskola építés
266 000
Mosolyvár Bölcsőde bővítés
247 000
Mosolyvár Bölcsőde udvari
játékok
2 500
Útépítési projektek
149 000
Közlekedésfejlesztési pályázat 106 500
Vállalkozói park
250 000
Budakeszi Bölcsőde felújítás
43 000
Csapadékvíz pályázat és
2019. évi önrész
433 000
Egészséges Budapest
Program eszközfejlesztés
71 304
Közvilágítási fejlesztés II. ütem 47 500
Régi szennyvíztelep rekultiváció 353 759
Polgármesteri hivatal légtechnikai
rendszer kiépítése,
eszközfejlesztések
19 050
Összesen:
2 013 613
el az önkormányzat a feladatait és működtesse intézményeit.
Amellett, hogy jelentős fejlesztéseket hajtunk
végre, a helyi közösség szellemi gyarapodását, kulturális-, közösségi életét is szeretnénk továbbra is
támogatni. Például a Petőfi utca 47-es villa, a Me-

zei Mária emlékház és művelődési központ olyan
szellemi tőkét és folyamatos megújulási lehetőséget jelent, amelyekre kiemelt figyelmet fordítunk.
A város közéletének, civil szférájának szereplőit
az önkormányzat a jövőben is a partnereinek tekinti, velük szoros együttműködésre törekszik.
A számos, valamennyi szegmensre kiterjedő fejlesztésekkel a képviselő-testület mindent megtesz
a budakeszi lakosok érdekében.
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Polgármesteri köszöntő

Budakeszi Oktatásért pályázat
Decemberben a képviselő-testület döntést hozott a
Budakeszi Oktatásért pályázat kiírásáról, melyre
2,5 millió forintos keretösszeget biztosított. A felhívást januárban tettük közzé, melyre a helyi általános, illetve középiskolákban oktató pedagógusok jelentkezését vártuk. A kezdeményezés célja az
volt, hogy hozzájáruljon a minőségi, innovatív nevelési-pedagógiai programok bevezetéséhez.
A beérkezett nyolc pályázatot a négy főből
álló szakmai zsűri bírálta el. A zsűri elnöke Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke, tagjai Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tudományos tanácsadója, Sárközi Márta, az
Érdi Tankerület igazgatója és Pósfai Péterné, matematika, fizika és ábrázoló geometria szakos középiskolai pedagógus voltak. Négy pályázó dokumentációját támogatták, akik öt hónapon át havi
bruttó 75.000 forintos támogatást nyertek az önkormányzattól.
Bori Linda, a Széchenyi István Általános Iskola tanítója pályázatában a LEGO bevonásával a
matematikai problémák modellezésére épít, párok
dolgoznak együtt, segítve a kommunikációt.
Kleinhappelné Nagy Edit, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium történelem és német
tanára az infokommunikációs technikai eszközök
használatát tartja fontosnak a német nyelvórákon motivációs eszközként. A célja, hogy a másik
kultúra megismerése érdeklődést keltsen, és motiválja a diákokat az idegen nyelv használatára,
miközben tanulás-módszertani ismereteket is elsajátítanak.
Országh-Polyák Dávid, a Nagy Sándor József Gimnázium angol-magyar szakos tanára tankerületi különdíjban részesült. Az érzelmi hatásra
épülő, állásfoglalásra késztető filmbetétek alkalmazásával tervezett órák mélyen érintik a diákokat,
egyben megmutatják, hogyan működik a nyelv a
való életben.
Tóth Márton, a Prohászka Ottokár Katolikus
Gimnázium biológia-kémia-informatika szakos
tanára a biológia, informatika, fizika, technika témák integrálásával bionika szakkört vezet 12-16
éves diákoknak, a projekt és team-munka előnyben részesítésével, infokommunikációs eszközök
széleskörű bevonásával.
A támogatott pályázók havonta nyílt órát tartanak, és egy szakmai napon mutatják be az órára
való felkészülést, az alkalmazott módszertant a ta-

nárkollégáknak, a szakmai zsűri, az önkormányzat, és a szülői szervezetek delegáltjainak.
Ezúton is köszönjük a pályázó tanárok és a
szakmai zsűri kiváló munkáját!

Fórum Budakeszi fejlesztéséről
A Hírmondó tavaly októberi számában tájékoztattam az olvasókat, hogy az önkormányzat egy
lakossági fórumsorozatot indít a megszokottól eltérő, kötetlenebb formában. Ezekkel azt szeretnénk elősegíteni, hogy a lakosok személyesen elmondhassák észrevételeiket, javaslataikat, kéréseiket egy-egy adott témával kapcsolatban. Tavaly decemberben tartottuk az első ilyen jellegű tematikus fórumot, mely a közlekedést állította középpontba. A következő témája Budakeszi eddigi
fejlesztéseit és jövőbeni terveit mutatja be az érdeklődőknek. Mindenkit szeretettel várunk 2019.
március 18-án, hétfőn 18 órakor az Erkel Ferenc
Művelődési Központba.

A hölgyeket ünnepeljük
Március 8-án ünnepeljük a történelmet alakító
nők napját, akik az egyenlő jogokért és lehetőségekért küzdöttek - sikerrel. Ezúton is köszöntöm
a budakeszi kislányokat és hölgyeket! Tisztelettel
meghívom Önöket 2019. március 8-án, pénteken
15 órakor kezdődő nőnapi ünnepségre a művelődési központba.
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A hónap témája

								

Kultúrházak éjjel-nappal
A Magyar Népművelők Egyesülete (MNE) tizenharmadik alkalommal, idén február 15-17. között rendezte meg a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozatot, melynek célja, hogy
minél többen legyenek részesei a közművelődési intézmények nyújtotta kulturális sokszínűségnek. Minden évben egy
mottót hirdetnek, mely köré szervezik a programokat a csatlakozó kultúrházak. Az idei: „Minden nap értéket adunk”.
Hiszen a közművelődés a hétköznapokban is értéket közvetít
és teremt. Városunk minden évben csatlakozik az országos
programhoz, bemutatva sokszínű kulturális életünket. Tavaly az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy a rendezvénysorozat három kiemelt helyszínének egyikét Budakeszi adhatta. Évről-évre egyre több kultúrház és központ csatlakozik
megannyi programot kínálva, köztük a budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központ (EFMK) is, mely kezdetektől része
a kezdeményezésnek. A február 15-i helyi rendezvényre Tipegő táncházzal várták a kisebbeket a szervezők. A Szivárvány
Óvoda Napraforgó tánccsoportja ropta a táncparkettet Bokor
Ildikó óvodavezető-helyettes vezetésével. ����������������
A rendezvényt a
Visszatekintés című, a tavalyi programsorozatot bemutató
fotókiállítás is gazdagította. Dr. Győri Ottilia polgármester
beszédében elmondta: ���������������������������������
,,Ezúton is köszönöm az EFMK munkatársainak, akik lelkes és kitartó munkájukkal megszervezték és lebonyolítják a programot, s minden közreműködőnek,
hogy hozzájárulnak a rendezvény sikeréhez. Budakeszi pol-

Gyönyörű lesz
az új iskolánk

gármestereként hálás vagyok a kultúra valamennyi közvetítőjének, az intézményeknek, egyesületeknek, tánccsoportoknak, énekkaroknak, zenekaroknak, művészeknek az egész
éves együttműködésükért és tevékenységükért, melyet városunk kulturális életéért tesznek.
A rendezvényt a Keszi táncház zárta a Rojtos és a Szigony
zenekar közreműködésével.

Emlékezés a kommunista
diktatúra áldozataira
Budakeszin is évről évre megemléke
zünk a kommunista diktatúrák áldozatairól február 25-én. A művelődési ház
rendezvényén a múlt felidézése mellett
kegyelettel emlékeztek mindazokra,
akik áldozatul estek, akiket megfosztottak életüktől, bebörtönöztek, táborokba
hurcoltak vagy internáltak; mindazokra, akik a közel ötven év alatt az
erőszakrendszer áldozataivá váltak. Az
eseményen Ohr Alajos alpolgármester
elmondta: a kommunista diktatúrák
halálos áldozatait világviszonylatban
100 millióra becsülik. Kelet-Európában

a számuk eléri az 1 milliót. Ennyien
vesztették életüket éhínségben, kényszermunkatáborban, vagy kegyetlen
kivégzés által. Jóval többre tehető azok
száma, akiket a diktatúra hétköznapi
valósága testileg és lelkileg megnyomorított. A rendszer áldozata volt az
is, akit vallattak és kínoztak, akit megbélyegeztek, akit kirekesztettek vagy
börtönbe zártak, akit csoport- vagy
vallási hovatartozása miatt üldöztek;
mindenki, akit megfosztottak a szabad
cselekvés és választás lehetőségétől.
A köztünk élő idősebb honfitársaink

közül sokan személyesen is megélhették ennek legsötétebb hazai időszakát,
az ’50-es éveket. A padláslesöprést, a
csengőfrászt, a fekete autótól való rettegést, a koholt vádak alapján történő meghurcoltatást az ÁVH részéről, a szovjet
tankok árnyékában.
Az emléknapon a 2018-ban bemutatott Örök tél című filmet vetítették,
mely a 250 ezer Szovjetunióba deportált magyar állampolgárnak, a malenkij
robot némaságra ítélt áldozatainak állít
emléket, akik közül 100 ezren soha nem
tértek haza.

A budakeszi bölcsődék, óvodák nyári zárva tartásának rendje
zárva tartó bölcsőde
zárva tartó óvoda

Június

Július

Július

Július

Július

Július 29.-

Augusztus

Augusztus

Augusztus

24-28.

01-05.

08-12.

15-19.

22-26.

Augusztus 02.

05-10.

12-16.

21-23.

BB
T

BB
T

BB
P, T

BB
P, T

MB
P, SZ

MB
P, SZ

MB
SZ

MB
SZ

MB
-

BB: Budakeszi Bölcsőde
P: Pitypang Sport Óvoda

MB: Mosolybár Bölcsőde

Sz: Szivárvány Óvoda
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T: Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda

Budakeszi Város Önkormányzata 2013 októbere óta folytatott tárgyalásokat azért, hogy akkor még 10 tantermes, tornateremmel és a szükséges kiszolgáló helyiségekkel új iskola
épülhessen városunkban, a Kerekmezőn annak érdekében,
hogy a SZIA forfa épületét kiválthassuk. Egy kormányrendelet alapján az új iskolaépület bekerült kiemelt beruházások közé, ezáltal biztossá vált a megvalósulása. Lebonyolítója a Nemzeti Sportközpontok (jogutódja a BMSK Zrt.), ennek megfelelően teljes körű előkészítője és kivitelezője is. A
férőhelyek megfelelő és hosszú távú biztosításához nagyobb
épület szükséges, ennek érdekében több ízben tárgyaltunk a
kormányzati szervekkel.
Átmeneti megoldásként az önkormányzat 2016. májusi
testületi ülésén 234 millió forint önrész biztosítását vállalta, hogy a 3578 négyzetméteres, 11 tantermes iskola és hozzá kapcsolódóan nagyobb tornaterem, és több kiszolgáló létesítmény épülhessen. Az iskola előtti területrész, parkolók,
zöldfelület, járda, közművesítés kialakítását is az önkormányzatunk vállalta a fenti finanszírozási összegen
felül. Két ütemben megépülő, 16 tanterköbméter
mes iskolát és a szabványtól eltérő méfaanyagot használtak retű tornatermet terveztetett meg a zrt.
fel a tetőszerkezetek, A II. ütem forrásának biztosítását több
díszítőelemek és
csatornán keresztül is kértük Magyarablakok dekoratív
ország Kormányától, mely a sikeres tárelkészítéséhez
gyalások eredményeként támogatta azt,
ennek keretében további 5 tantermet, 2
csoportszobát és 2 nyelvi szaktantermet alakítanak ki, összesen 748 négyzetméter hasznos alapterülettel. A II. ütem megépítéséhez az önkormányzat 200 millió forintot biztosított a
292,3 milliós kormányzati támogatás mellett. A 16 tantermes
iskola egy ütemben épülhet meg 2019. őszére.
Egyre látványosabb a kép, mely elénk tárul a Kerekmezőn,
az építkezés mellett elhaladva. Az épület dekoratív megjelenését döntően meghatározó, fából készült tetőszerkezetek,
díszítőelemek és ablakok elkészítéséhez mintegy 300 köbméter faanyagot használtak fel. Különösen figyelemre méltó
az intézmény hatalmas méretű tornacsarnoka, az impozáns
aula és a tanári szoba, valamint a homlokzati falak, a fa és
dísztégla kiegészítőkkel.

300

Ez Budakeszi második legnagyobb beruházása
a szennyvíztisztító telep mellett. Összköltsége
2 milliárd 300 millió 628 ezer forint, melyből
1 milliárd 800 millió 628 ezer a kormányzati támogatás és 500 millió az önkormányzati hozzájárulás
Jelenleg a belső munkák zajlanak, és február közepén elindult a második ütem építése is.
Az új iskola mindenben megfelel majd a modern kor építészeti, energiatakarékossági és oktatási követelményeinek,
a gyermekek számára kényelmes és ösztönző tanulási környezetet biztosít, és hozzájárul ahhoz, hogy a jövő generáció
számára minden feltétel adott legyen a tudás elsajátításához.
Amennyiben érdeklődnek az építés előrehaladásáról,
lájkolják a Budakeszi Árpád fejedelem téri általános iskola
hivatalos Facebook-oldalát, ahol naprakész információkat találhatnak.
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lan csatornázása is megvalósult. A projekt csaknem 850 családnál tette lehetővé a szennyvízelvezetést a tisztítómű
és 20,5 kilométer
új csatorna megépülésével.
A beruházás az
érintett utak erefőre
deti állapot szetervezték az új
rinti sávos helytelepet, így a
reállításával
feváros további
jeződött be. Mindlakosságnövekedése
a jövőben sem okoz
ezek mellett egy út
majd gondot
is épült a szennyvíztisztító megközelítésére. Az önkormányzat nem a
projekt részeként, hanem saját finanszírozással 9,5 millió forintból a Kert utcai híd áteresszé történő átépítését is elvégezte.

25 000

Fotó: Fővárosi Vízművek Zrt.

Közös eredményünk
a szennyvíztisztító telep
Városunk legnagyobb beruházását adták át 2015. év szeptemberében - mikor
üzembe helyezték a szennyvíztisztító
telepet, Budakeszi határában. Az új telep megvalósításának gondolata csaknem 20 évvel ezelőtt vetődött fel először, akkor indult meg az előkészítés.
Stratégiai elemzést, tervet, előzetes
megvalósíthatósági tanulmánytervet
készíttetett az akkori önkormányzat,
pályázatot írt, de a Dél-budai regionális
szennyvízelvezetési és tisztítási program keretében nem volt mód a beruházás lebonyolítására.
A dokumentumok és a tervek teljes átdolgozásával más konstrukcióban
2010-ben nyílt lehetőség a pályázat beadására, sikeresen. Az új, a legszigorúbb környezetvédelmi követelményeket is kielégítő, XXI. századi - világviszonylatban is korszerű - membrántechnológiával működő szennyvíztisztító telep építése 2014 áprilisában
kezdődött meg a Csíki hegyek alatt. A
nettó 3,75 milliárd forint értékű beru-

házáshoz az önkormányzatnak sikeres
tárgyalásai és önrész-pályázata révén
mindössze 6 milliós saját forrást kellett
biztosítania. A beruházás összköltsége
jelentős. Budakeszi 2014-ben összesen
2,3 milliárdból biztosította a város működését és fejlesztését, ezzel szemben

A kivitelezéssel párhuzamosan
kiépült a csatornahálózat
Makkosmárián és a MunkácsyMeggyes utcákban is
ez a beruházás mintegy 60 százalékkal haladta meg az önkormányzat éves
összköltségvetését.
Talán azért nem keltett nagyobb érdeklődést ez a fejlesztés városunk lakossága körében, mert nem a szemünk
előtt zajlott. Az itt olvasható ismertetés
talán közelebb hozza majd az olvasókhoz a beruházás óriási jelentőségét,
mely a telep megépítésén kívül még
Makkosmária belterületbe vont részei

A TELEP
A szennyvíztisztító tulajdonosa
Budakeszi Város Önkormányzata,
melyet a Fővárosi Vízművek Zrt.
működtet nyolc fővel.
csatornahálózatának a megvalósítását
és néhány kisebb fejlesztést is magában
foglalt.
Az új telep az 1960-es években megépített szennyvíztisztítót váltotta fel,
melyet Budakeszi rohamos fejlődése
tett halaszhatatlanná. Napjainkban már
nem lett volna lehetőség az új fejlesztések, építkezések becsatlakoztatására.
Ezt az új telepet - jelentős kapacitásbővítéssel - már 25 ezer főre tervezték, így
a város további lakosságnövekedése a
jövőben sem okoz majd gondot.
A kivitelezéssel párhuzamosan a csatornahálózat is kiépült Makkosmárián,
továbbá a Munkácsy-Meggyes utcákban is. Mindezeken túl – a lakossági
igényeknek eleget téve - kiegészítő beruházásként a Gábor Áron, Árnyas, Törökvész és Hajnalka utcák, valamint a
Makkosi út 3388. hrsz. alatt lévő ingat-

Fotók: Torti Szofi

Fotó: Fővárosi Vízművek Zrt.
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Budakeszi példák, büszkeségeink

Büszkeségeink, a nagysanyisok

A Kelet zenéje

A többi budakeszi intézmény mellett a Nagy Sándor József
Gimnázium is sok tehetséges diákkal büszkélkedhet. Tavaly
alakult meg Frey Bencével, Magos Benedekkel, Nagy Viviennel, Torma Bálinttal, Halápi Tamással és Tóth Sárával az iskola
zenekara, a Zúzmara. A tehetséges csapat első fellépése Lukács László tanár úr vezetésével volt a Jég és Fény Fesztiválon.
Cserveni Fanni diákunk az akrobatikus rock & roll sport
szerelmese. Rangos országos és nemzetközi megmérettetéseken ér el nagy sikereket. Csapata, a Supergirls nagyformáció
Európa-és világbajnoki címet is nyert.
A diákolimpiai versenyeken a nagysanyis floorball fiúcsapat a megyei döntőn első helyezést ért el.
A gimnázium tanulója Csík Richárd is, aki ötéves kora óta
kosárlabdázik. Jelenleg a Vasas Akadémia kosárcsapatának
meghatározó egyénisége, heti 10 edzéssel nem csak a korosztályos csapat vezéregyénisége, hanem a felnőtt csapat alappillére is.
Illisz György a vívás területén ér el sikereket, nyolcadik éve
„koptatja” a pástot. Országos kadett férfi párbajtőrverseny 7.
helyezettje és nemzetközi 5. helyezett.
A januári Pest megyei egyéni sakk olimpia 6. korcsoportjának amatőr győztese Frey Bence, továbbá értékszámos első

Az év első Cérnahangverseny programja január 26-án
a „Kelet zenéje”, Japán izgalmas világába kalauzolta
a zeneszerető családokat.
150 éves a kétoldalú kulturális kapcsolat. Az évforduló alkalmából született a közös koncert gondolata a Budapesti Japán Iskolával. 40
japán gyermek érkezett tanáraival együtt a Prohászka
Ottokár Katolikus Gimnáziumba és a rájuk jellemző
precíz és fegyelmezett módon egy izgalmas, látványos
és tradicionális műsort mutattak be. Az előadáson a magyar gyerekek lélegzetvisszafojtva figyelték a világhírű japán dobolási technikát, a különleges hangszereket és a mozgáskultúrát. Megható pillanat volt, amikor a japán kórus, Balázs Árpád Bodzavirág
című kórusművét énekelte magyarul, melyet Szalóczy Dóra
tanárnő vezényelt. Sakai Keiko tanárnő pedig a magyarok-

helyezettje pedig Juhász Ádám lett. Az 5. korcsoport amatőr
4. helyét Horánszky Bertalan, értékszámos 4. helyét pedig Juhász Balázs szerezte meg. Frey Bence és Juhász Ádám bejutott az országos döntőbe, melyhez sok sikert kívánunk.

Bemutatkozik a székelykör
Budakeszi polgárok kezdeményezésére 1990-ben
jegyezték be városunk egyik legnagyobb létszámú
egyesületét, a Budakörnyéki Székelykört, mely még a
rendszerváltás előtt, 1989-ben kezdte el működését.
A napjainkban több, mint 150 tagot számláló szervezet
kapcsán sokakban felvetődhet a kérdés, miképpen kerültek ilyen nagy létszámban székelyek Budakeszire.
Az 1940-es második bécsi döntés visszaadott Magyarországnak 43 492 négyzetkilométernyi területet, Erdély északi és keleti részét, benne a 90 százalékban magyarok által lakott Székelyfölddel, melyet később a II. világháborút lezáró 1947-es
párizsi békeszerződés érvénytelenített és a területet újra Ro-

A jubileumi faragvány 2015-ben készült
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mániának ítélték meg. Ezt követően tízezrek kényszerültek elhagyni szülőföldjüket. Sokan közülük Budakeszin és a környező településeken telepedtek le. Ők lettek a székelykör alapítói.
A tagok azzal a céllal hozták létre a szervezetet, hogy összekovácsolják az Erdélyből elszármazottakat, felelevenítve és őrizve hagyományaikat. A kört az egykori Erdély más részeiből
menekült magyarok is erősítik, és ahogyan a nevükből is kiolvasható, nem csak Budakesziről, de a térség más településeiről, sőt még Budapestről is vannak tagjai. Az idő múlásával
természetesen sokat változott az egyesület vezetése és tagsága
is. A Ceaușescu rezsim bukásával, az 1989-es romániai forradalom utáni zavaros politikai helyzet ismét sok romániai magyart kényszerített otthona elhagyására. Az ezt követő években újabb hullámban érkeztek székelyek Budakeszire és környékére. Ma már ez a nemzedék képezi az egyesület tagságát,
melynek van egy szélesebb körű pártoló tagsága is, melyben
szép számmal találhatók magyarországi magyarok is.
A kör tagjainak nevéhez fűződik a Kálvária munkálataiban
való részvétel, a XII. stáció felállítása, kopjafát állítottak a II. világháborúban elesett erdélyiek emlékére is. A város szépítésében és munkájában aktívan vesznek részt. A székelykör minden évben két bált rendez, egy farsangit és egy szüretit. Szerveznek jótékonysági esteket is rászoruló gyerekek, erdélyi árvízkárosultak javára. Rendezvényeiken állandó vendégeik a
gyergyóújfalui 95 éves, Budaörsön élő színművész, Ambrus
András és a Csillag születik győztese, a Kézdivásárhelyről
származó László Attila is.
Az egyesület szeretné a továbbiakban is megtartani és erősíteni a közösségük egybetartó erejét, a Buda környékén élő
székelység összetartását, képviseletét, hagyományai ápolását
és a kapcsolat tartását a szülőfölddel.

nak tanított egy kedvelt japán dalt a cseresznyevirágzásról. A Cérnahangverseny
Alapítvány még két tavaszi
előadásra készül, március 2án lesz a Fuvola története Balogh Vera fuvolaművész vezetésével, majd április 6-án
Eckhardt Gábor Liszt-díjas
zongoraművész zárja a tavaszi évadot.
Az alapítvány közhasznú kultúrmissziót végez városunkban lassan egy évtizede. Ismeretterjesztő családi hangversenyein neves művészeket lát vendégül. Az alapítvány
célja a zeneszerető nemzedék nevelése.
Kérjük, ha teheti, támogassa adója 1 százalékával az alapítvány munkáját! Adószám: 18514357-1-13.

Jókedvű családi sportverseny
A hagyományos farsangi családi pingpongversenyt február 9-én rendezte
meg amatőr asztalitenisz egyesületünk
a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium tornacsarnokában. A helyi családok összefogása, jó kedvű, önzetlen
szolgálata teszi ezt az amatőr versenyt
ismertté már a tágabb régióban is. A
nemzetközi bírói képesítéssel rendelkező Valovics házaspár remek, dinami-

kus játékszervezése, az önkormányzati
büfé, a családok által készített finom sütemények, a szponzorok bőséges ajándékai teszik egyedivé a budakeszi családi versenyt, ahol jól érzi magát, és sportol minden generáció a 7 évestől a 70
évesig. Idén Budapest, Telki, Érd, Nagykovácsi, Törökbálint és Veresegyház játékosai is összemérték tudásukat a helyi játékosokkal. Negyvenkilencen versenyeztek, ebből tizenhat gyermek volt.
Nyitásként a budakeszi fiatalok új edzője, Hajduska Rita többszörös magyar és
Európa-bajnok asztaliteniszező és mesteredző lenyűgöző bemutatót tartott, és
mindenki kipróbálhatta az általa hozott,
kihívást jelentő adogatógépet is.
A bajnokságnak minden résztvevő
nyertese. Idén ajándékot kapott a legfiatalabb és a legidősebb versenyző is, továbbá minden gyermek résztvevő csokoládét kapott.
Kérjük, segítse a működésüket
adója 1%-val!
Adószám: 18728471-1-13
Budakeszi Amatőr Asztalitenisz Sportegyesület, 2092 Budakeszi, Fő u. 179.

EREDMÉNYEK
KATEGÓRIÁNKÉNT
Gyermek
1. Liebmann Marcell
2. Győrffy Ákos
3. Papp Adrián
4. Győrffy Barnabás
Női egyéni
1. Lorx Dóra
2. Lengyel Katalin
3. Joóné Kelen Márta
4. Ozsváth Rita
Férfi egyéni
1. Sólyomvári Tamás
2. Mészáros Attila
3. Csaba Gábor
Nyílt páros
1. Sólyomvári Tamás/Valovics Gyula
2. Szemereki Tamás/Mészáros Attila
3. Szemereki Barna/Schrotti Mátyás
4. Lengyel Katalin/Nagy Ferenc
Köszönjük a szponzorok és segítők
közreműködését!
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Határtalanul Erdélyben

									

Zeneiskolai hírek
A Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola hangszerbemutató hangversenyt
tart a nagycsoportos óvodások részére a
zeneiskola kamaratermében 2019. március 4-én és 6-án.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a zeneiskolai nyílt napon 2019.
március 4-én hétfőn.
Felvételi meghallgatás hangszeres
és szolfézs előképző csoportokba 2019.
március 19-én és 20-án 17:00-19:00-ig a
zeneiskola székhelyén. (Budakeszi, Iskola köz 3.)
Ha iskolánkról többet szeretnének
megtudni, látogassanak el honlapunkra: http://zeneiskola.budakeszi.hu.
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Zene, tánc, jó hangulat
az Oskolabálon
Február 9-én már hetedik alkalommal
rendezte meg a Nagy Sándor József Gimnázium a jótékonysági Oskolabált az
Erkel Ferenc Művelődési Központban.
Rendezvényüket megtisztelte jelenlétével Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési
képviselő, dr. Győri Ottilia polgármester, Bakács Bernadett alpolgármester,

kormányzat által meghirdetett oktatási pályázaton innen is jelentkeztek pedagógusok, és közülük egy nyert is, így
mostantól havi nettó 50.000 forintos támogatást kap majd. Ez utóbbi az oktatás
színvonalának további növeléséhez is
hozzájárulhat, ami fontos társadalmi,
települési érdek.

és Schrotti János, a német önkormányzat elnöke is.  
Tavaly a sportudvar felszereléseire
költötték a bevételt, idén egy légkondicionáló berendezésre fordítják a befolyt összeget, mondta köszöntőjében
Borók Edit igazgató. Az érettségi vizsgák helyszínéül szolgáló termet szeretnék klimatizálni, hogy nyáron ne a
nagy meleg miatt legyen forró a hangulat az izgatott diákok számára.
- A közösségépítés szempontjából is
fontosak az ilyen rendezvények, ezért
is fogadom el minden évben a meghívást. A Nagy Sándor József Gimnázium
bálja az egyik legszínvonalasabb Budakeszin, amiért elismerés jár a szervezőknek. Joggal lehetnek büszkék az
iskola vezetői az elért eredményeikre
- mondta dr. Győri Ottilia. Mint fogalmazott, az egész éves együttműködés
kifogástalan volt a gimnázium és az önkormányzat között, a mostani bál is alkalom arra, hogy az önkormányzat nevében ezt megköszönjem. A partnerség
megnyilvánult abban is, hogy az ön-

- A bál mindig is a közösségbe való
bevezetés, beavatás egyik eszköze volt,
jó látni, hogy egyre több fiatal jelenik
meg ezeken a rendezvényeken. Szükség van az ilyen alkalmakra, a rendszerváltást követően kezdtük újra felismerni ennek a jelentőségét, fontosságát.
Tovább kell erősíteni a fiatalokban az
igényt ezekre - fogalmazott köszöntőjében Csenger-Zalán Zsolt.
A bál alaphangulatát megteremtő
igényes zenét az iskola újonnan megalakult Zúzmara zenekara szolgáltatta
Lukács László vezetésével. Tóth Sára
énekelt, Halápi Tamás dobolt, Magos
Benedek és Frey Bence gitározott, Nagy
Vivien zongorázott. Az állandó vendégfellépő, László Attila csodálatos előadása is emelte az est hangulatát. Az iskola
tanulói egy-egy emlékezetes tánc, zene,
bűvész produkcióval szórakoztatták a
vendégeket.
A szervezők köszönik a diákoknak
és szüleiknek, volt diákjainak, Budakeszi város vállalkozóinak és intézményeinek, hogy támogatták a bált.

Pályaorientációs nap
A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése, a nemzeti összetartozás operatív
programja. Keretében magyarországi
iskolák tanulói az állam támogatásával
osztálykiránduláson vesznek részt a
szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat
szereznek a külhoni magyarságról.
Nem hallottam még eddig erről a pályázatról, egészen addig, amíg meg nem
említették, hogy részt lehet venni benne. Nem volt sok időm gondolkodni,
de nem is kellett. Nagyon vártam a ki-

A jól ismert, de újraolvasott
versek az idő múlásával új
értelmet nyernek, közelebb
vezetnek a költő univerzumához
rándulást, főleg azért, mert az utazó társaságot is ismertem és kedveltem.
Öt napot tölthettünk Erdélyben. Elsőként egy román kori templomot tekintettünk meg, ami Nagyvárad közelében, Sitér faluban áll. A lelkész elmondta a templom történetét, és bemutatta a régi freskókat. Érdekes volt,
de ami engem jobban érdekelt, a templom tornya. Engedélyt kértünk és felmentünk. Az a része nem volt felújítva,
és épp emiatt nagyon tetszett. Láttuk
a régi harangok mechanizmusát, jól el
tudtuk képzelni a működését.
Nagyváradon meglátogattuk az Ady
Endre Líceumot is, mely gimnáziumunkkal testvériskolai kapcsolatot tart
fenn. Bementünk azoknak a diákoknak

a termébe, akik szintén részt vesznek
ebben a programsorozatban. Jó volt velük találkozni, megismerkedni. Megbeszéltük a pályázat keretében elkövetkező programokat, de természetesen szóba került a közelgő próbaérettségi és a
szalagavató is.
Másnap Válaszútra mentünk és megnéztük az egy éve elhunyt Kallós Zoltán néprajzkutató gyűjteményét, amely
nagyon érdekes és tartalmas. Rengeteg
régi tárgyat láttunk, elképesztően sok
időt tölthettek az összegyűjtésével. Túravezetőnk beszélt Kallós Zoltán életéről és a kiállított darabokról is.
Ellátogattunk Tordára is, itt első
utunk a Történeti Múzeumba vezetett.
Ez a gyűjtemény végigkíséri a tájegység
népművészetét és történetét. Itt hallhattunk egy előadást is a népviseletekről.
Utána Torockón az ottani jellegzetes házakat és a helyi Néprajzi Múzeumot tekinthettük meg. Számomra az egyik
legjobb program a hegyekben megbúvó
Aranyoslápos volt. A táj mesés, képeslapra illő. Igazi téli hangulat uralkodott
el rajtunk, ekkora havat még soha nem
is láttunk.
Utolsó nap ismét Nagyváradra vitt
az utunk, ahol meghallgathattunk egy
Ady Endre verseiből összeállított műsort Marosán Csaba, kolozsvári színész
előadásában.
Tartalmas, élményekkel teli napokat
töltöttünk Erdélyben. A társaság csodás
volt, a programok kiválóak. Várjuk már,
hogy nagyváradi diáktársaink márciusban meglátogassanak minket és bemutathassuk nekik városunkat és környékét.
Magos Benedek, 10. A

Legyél rendőr!
A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban január 11-én rendeztek pályaorientációs napot a Budakeszi Rendőrőrs munkatársai.
Előadást tartott Hoffman Kornél alezredes, a rendőrőrs vezetője. A
programok során a gyerekek bűn- és
balesetmegelőzési témában hallhattak
információkat, megismerkedtek a rendőrök munkájával és felszereléseivel.
Az esemény lehetőséget teremtett rá,
hogy az érdeklődők a rendőrség munkatársainak hiteles beszámolói, illetve
a szakmai bemutatók révén testközelből is megismerkedjenek a rendészeti
szakma elsajátításának lehetőségeivel
és a rendőri pálya különböző területeivel.

Fotó: Surányi Linda
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Állatos ismeretek 
a Pitypangban

A Pitypang Sport Óvodában január 21.
és február 8. között az Állatok projekt
keretein belül a gyermekek mindennapjai az állatokról, védelmükről, életmódjukról szóltak. A csoportokban szerepjátékokkal hangjuk, mozgásuk utánzásával, egyéni ötletek alapján rajzok és
plakátok készítésével foglalkoztak játékosan. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársa
interaktív bemutatót tartott a túlélő és
urbanista (városiasodó) élőlényekről,
melyet a gyerekek nagyon élveztek és
sok újdonsággal ismerkedhettek meg.
Az utolsó héten a medve volt a fő
téma. Az óvodások játékosan ismerkedtek meg e fajokkal, külső jegyeikkel,
lakhelyükkel, életmódjukkal, táplálékaikkal. Az árnyjáték és a macibarlang készítése is nagy sikert aratott. A Pitypang
oviban kibújt a medve a barlangjából,
így bízunk benne, hogy lassan jön a tavasz. 
Béres Éva óvodapedagógus

12

Intézményi, egyesületi hírek

												

Prohászka
bál
Február 23-án 11. alkalommal rendezték meg a Prohászka Ottokár Katolikus
Gimnázium bálját. Az idei év kiemelt
műfaja a zene, e köré építik fel a pedagógusok az iskolai programokat, műsorokat. Kőrösi Annamária az est háziasszonya, a prohászkás szülők szervezetének vezetője köszöntötte a vendégeket. A közönség elsőként a Telki
SE Ritmikus Gimnasztika Szakosztálya
remekül megkoreografált, Hernando
című produkcióját láthatta. A tavaly
az iskolabálon debütált Danó Dorka és
Fauszt Ágota ismét megmutatta csodálatos énekhangját. Dorka nápolyi hangulatot varázsolt Alfonso Guercia művével, amely Fodor András tanár úr zongorakíséretével teljesedett ki. Ágota „A
legnagyobb showman” című filmből választotta bámulatos dalát. Az énekelni
szerető tanárok egy katalán kórusművel
lepték meg a nézőket, nagy sikert aratva. Ezt követően Török Csaba igazgató

Múlt és jelen
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Virtuális séta Budakeszin (3. rész)

Útmenti keresztek, feszületek
A tavaly novemberi számban megismerkedtünk a városban található feszületekkel a Korányitól a Kossuth és Jókai utcán át a katolikus templomig. A januáriban
sétánkat a temetőben folytattuk, ahol sok kereszt, feszület található. Vannak,
melyeket eredetileg itt állítottak fel, másokat ide menekítettek az utak mentéről.

ezt mondta: „egy kicsit úgy érzem, hogy
házigazda vagyok, de ilyenkor mindig
vendég lehetek és ezt köszönöm”.
Az igazgató beszédét táncos lábú tanár urak tangóbemutatója követte. Bilik János, Fodor András és Rácz Mátyás pedagógusok a közönség soraiból
kértek fel édesanyákat, hogy új tánctudományukat velük együtt bemutathassák. Hagyomány szerint a bált a
11. évfolyam nyitotta meg palotással,
amelyre Tiborcz Zsuzsanna tanárnő

álmodta meg a koreográfiát. A műsort
Bede Blanka - volt prohászkás, jelenleg
a Debreceni Egyetem Zeneművészeti
Karának hallgatója - zárta Lehár Ferenc
A mosoly országa című művéből Lisa
belépőjének előadásával, Laufer Szilvia
zongorakíséretében. A beszélgetésre és
kis pihenésre vágyó vendégekre is gondoltak, ezért egy egész este nyitva tartó
teaházat is kialakítottak. A táncparketten fantasztikus hangulat alakult ki és
ez a jókedv hajnalig ki is tartott.

A Skót utcában, az Ívfény Múzeum
mellett kb. 30 métert tovább sétálva,
fák lombjával ölelt, régi feszületet láthat az arra érkező. A homokkő alap és
az eredeti korpusz felújítását Szirmai
Gábor muzeológus, restaurátor kezdeményezésére 2003-ban először Barta Tibor káplán támogatta erkölcsileg, majd
2005-ben a Budakeszi Szépítő Egyesület
is elfogadta a tervet.
A feszületet ismeretlen tettesek megrongálva a sorsára hagyták, arról, hogy
ez mikor történhetett, nincs pontos
adatunk. A sértetlen korpuszt egy idős
házaspár rejtegette a faháza alatt, hogy
megóvják az elrablástól és az enyészettől. 2002-ben az akkor már idős as�szony kis kézikocsin húzta magával a

szobrot jelenlegi helyére, hogy Szirmai
Gáborra bízza a megőrzését. 2003-ban
a restaurátor faragott homokkőre bukkant a Skót utcában, mely feltételezhetően a régi feszület eredeti alapja lehetett. A kő oldalába az 1875-ös dátumot
vésték.
A felújítási munkálatok a tárgy korának megfelelő stílusjegyek figyelembe vételével, korabeli kovácsoltvas elemek felhasználásával kezdődtek meg.
A feszület körüli kőanyag szintén historikus: a padozat bazalt, a támfal sóskúti mészkőből készült.
A feszületnek jelenleg több állandó látogatója is van. Gyakran virágot,
kagylót, vagy csak egy kavicsot tesznek a talapzatra.
Morvay Zsófia

Székely farsang

Kora tavasz a Virágvölgyben

A Budakörnyéki Székelykör február 16án tartotta hagyományos farsangi batyus bálját az Erkel Ferenc Művelődési
Központban. A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő, dr. Győri Ottilia
polgármester és Somlóvári Józsefné tanácsnok. Az est házigazdája Erdély Klaudia, a Dankó Rádió szerkesztő-műsorvezetője volt. Csenger-Zalán Zsolt
beszédében azt hangsúlyozta, mi magyarok összetartozunk, függetlenül attól, hogy éppen székelyek, erdélyiek,
felvidékiek, délvidékiek vagyunk. A

A Budakeszi-erdő egyik legszebb völgye a Kossuth utcától a Csacsi-rétig húzódik. A Virágvölgy utca a Rákóczi utcával párhuzamosan, az erdő szélén
fekszik. A völgy bevezető szakaszán
a tölgyfák között aranyosan sárgálló,
apró virágú sombokrok jelzik a tavasz
érkezését. A húsos som bogernyőkben
nyíló sárga virágai kora tavasszal már
lombfakadás előtt kinyílnak. Főként az
erdők szélén találkozunk vele, mert szereti a meleget, a napfényt. Az erdő belsejébe haladva a piros kereszt turistajelzés megszűnik, balra a János-hegyre tartó széles sétaút után keskeny kis
ösvény indul felfelé a sarjerdőbe sárga sávval jelezve. Itt kezdődik a Virágvölgy középső, legvadregényesebb szakasza. Hamarosan hatalmas tölgyek és
bükkök tűnnek fel. A völgy mélyében
kidőlt évszázados fák korhadnak, a túloldalán a Meredek-csúcs emelkedik.
Két nagy kanyar után megszűnik az
árok, kiszélesedik a völgy. Néhány óriás
tölgy- és bükk-matuzsálem magasodik
ki a fiatal fák közül. Utunk során már
eddig is tavaszi vadvirágok színes foltjait láthattuk a fák között. A még pom-

legfontosabb üzenete ezeknek a báloknak, összejöveteleknek, hogy kitartunk amellett, ami a küldetésünk:
tartsuk meg ezt az országot, ezt a nemzetet, ezt a közösséget. Ambrus András
erdélyi magyar színész előadását követően a háromtagú Nosztalgia Band
lépett színpadra, mely azonnal táncra
perdítette a közönséget. A fergeteges
mulatságnak csak hajnal érkezése vetett véget. Ezúton is köszönjük a részvevőknek és támogatóknak, hogy hozzájárultak a farsangi bál sikeréhez!

Budakörnyéki Székelykör

pásabb, főként odvas keltikéből álló virágszőnyeg azonban itt látható.
A keltikék úgynevezett geofiton növények. Úgy tudnak megélni az erdő
zárt, nyáron kevés fényt átengedő lombkoronája alatt, hogy a gumóikban felhalmozott tápanyagokkal kivárják az első

tavaszi napsugarakat. A fák kilombosodása után elsárgulnak, visszahúzódnak
a talajba a következő tavaszig. Tudományos nevük a görög korydallis szóból
származik, ami búbos pacsirtát jelent,
és arra utal, hogy a virág formája e madár tollüstökére emlékeztet. Mérgező!
A Virágvölgyben a keltikék mellett
megpillanthatunk a pompás virágszőnyegben többek között bogláros és berki szellőrózsát, salátaboglárkát, kankalint, pettyegetett tüdőfüvet, ibolyát is.
A Virágvölgy felső zárása a Csacsi-rét.
Kellemes pihenőhely várja itt a fáradt
vándort padokkal, asztalokkal, tűzrakó
hellyel, esőbeállóval. Balra a Normafához, jobbra a makkosi templomhoz vezet az út. A feltöltődést jelentő erdei séta
alkalmával a legfontosabb alapszabályt
minden természetjárónak be kell tartania: lehetőleg semmit ne vigyünk a
természetbe, és onnan ne is hozzunk el
semmit.

Ádám Éva
(A növényismertetésekhez felhasznált irodalom: Pannon enciklopédia Magyarország
növényvilága és Milyen virág ez? című
határozó)
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Receptek

TÁRKONYOS RAGULEVES
PADLIZSÁNGOMBÓCCAL
A LEVES ALAPHOZ
50 g petrezselyem l 100 g sár
garépa (1 db közepes méretű) l
20 g újhagyma (1 db) l 1 tk.
kókuszzsír l 1 púpos ek. mor
zsolt tárkony l 100 g (kb. 2
ek.) laktózmentes tejföl vagy
kókusztejszín
A PADLIZSÁNGOMBÓCHOZ
1 db padlizsán (230 g) l 1 db
tojás l 30 g gluténmentes
zabpehely l 20 g gluténmentes
zabpehelyliszt l 1 tk. nagyon
apróra vágott vöröshagyma
l 1 tk. aprított fokhagyma
l ízlés szerint frissen őrölt
tarkabors, só

A leves alaphoz az újhagymát felkarikázzuk,
üvegesre sütjük a kókuszzsíron. Hozzáad
juk a kockázott sárgarépát, petrezselymet
és a tárkony felét. Felöntjük vízzel, sózzuk,
addig főzzük, amíg a zöldségek félig meg
puhulnak. Közben elkészítjük a gombócot.
A padlizsánt felszeleteljük, tapadásmentes
grillserpenyőben grillezzük, aprítógépben
összezúzzuk. Hozzá lehet tenni a vöröshagy
mát és a fokhagymát is és egyben zúzni,
vagy akár sajtreszelőn külön lereszelni a
kétféle hagymát. A padlizsánhoz adjuk a
tojást, a hagymákat, a borsot, sót, zab
pehelylisztet, zabpelyhet. Kicsit hagyjuk
állni, amíg a leveszöldségek félig meg nem
főnek. Ennyi idő alatt a gombóc alapanyag
egészen jól összeáll, nem túl keményre, de
nem is lágyra. Ha nagyon lágynak érezzük,
akkor tegyünk hozzá még egy kicsi zabpely
het. Falatnyi kupacokat teszünk egy zab
liszttel megszórt tányérba, beleforgatjuk a
halmokat, két tenyerünk között formás kis
golyókat készítünk. A tejfölt kikeverjük a
maradék tárkonnyal, a leveshez keverjük,
beletesszük a gombócokat, és kb. 10 alatt
a forrástól számítva készre főzzük.

Forrás: Slimgastro

fűszeres túrógolyók

15 dkg juhtúró l 25 dkg tehén
túró l 1 kk sófrissen őrölt bors
l 1 csokor zöldfűszer (snidling,
oregánó, bazsalikom vegyesen)
l pirospaprika
A kétféle túrót tegyük egy nagy tálba, majd
ízesítsük sóval, borssal. A zöldfűszereket
aprítsuk fel, a pirospaprikát készítsük elő. A
túrós masszát felezzük el. Az egyikhez ad
juk hozzá az apróra vágott zöldfűszereket,
majd jó alaposan keverjük össze. Nedves
kézzel formázzunk belőlük golyókat. A túrós
massza másik feléből szintén formázzunk
golyócskákat, majd forgassuk meg pirospap
rikában. Tálaljuk pirítóssal és friss zöldsé
gekkel.

Forrás: www.foznijosutnimegjobb.reblog.hu

A káposztát megkóstoljuk, ha kell, átmos
suk, hogy ne legyen túl savanyú. Kön�
nyebben fogyasztható, ha kisebb darabokra
vágjuk a hosszú szálakat. A lecsepegtetett
káposztát megpároljuk az olajon az étel
ízesítővel. Kihűtjük, majd a csirkecombok
bőre alá tömködjük. Kiolajozott tepsibe
vagy tűzálló tálba fektetve, 210 fokon 50
percig sütjük a combokat. Ötlet: aki sze
reti a különleges ízeket, készítse tökmag
olajjal ezt a fogást. A tökmag aromája a sa
vanyú káposzta ízével fenséges együttes.

Forrás: Kisa Judit: 4 évszak reform receptjei

gombás zöldséges
palacsinta
A PALACSINTÁHOZ
1 friss tojás l 1 friss tojássár
gája l só l 120 ml tej l 100 g
liszt
A TÖLTELÉKHEZ
150 g friss csiperkegomba l 1
cukkini l 1 karalábé l 1 sár
garépa l 1 hagyma l 60 g vaj l
só l frissen őrölt fehérbors l 1
csomó turbolya l vaj

káposztával töltött
csirkecomb
40 dkg savanyú káposzta l 2
evőkanál hidegen sajtolt olaj l
2 evőkanál natúr ételízesítő
l 4 kisebb csirke alsó- vagy
felsőcomb
Keverjük össze egy tálban a palacsintatész
ta hozzávalóit, majd hagyjuk fél órát állni.
Közben vágjuk vékony szeletekre a gom
bát. Vájjunk a cukkiniből, sárgarépából,
karalábéból kis golyókat. Hámozzuk meg a
hagymát, vágjuk kis kockákra. Olvasszunk
vajat egy edényben, pároljuk üvegesre a
hagymát. Tegyük a gombát és a zöldséggo
lyókat is az edénybe, pároljuk 5 percig. Fű
szerezzük sóval, borssal. Vagdaljuk apróra
a turbolyát, keverjük a zöldségbe. Süssünk
egy serpenyőben, kevés vajon vékony pa
lacsintákat. Tegyük tányérokra, halmozzuk
rá a zöldségeket, majd hajtsuk a palacsintát
a töltelékre. Forrás: Vegetáriánus konyha – Pécs

Ezért fontos a D-vitamin
A D-vitamin zsírban oldódó, ami azt
jelenti, hogy a szervezetben raktározódik, nem ürül ki a vizelettel, mint a vízben oldódó vitaminok. A szervezet számára legjobban felhasználható forma
a D3. Elővitaminja a napfény UVB sugarának hatására a bőrben képződik.
Nem a napfény az egyetlen lehetőség a
D-vitamin felvételére, tápanyagokkal is
magunkhoz veszünk D3-mat, ilyen források a tejtermékek, a tojás, a tőkehal
és a tőkehalmáj olaja, ugyanakkor csak
élelmiszerekkel biztosítani a szükséges
D-vitamin-mennyiséget nem könnyű.
A megfelelő mennyiségű D-vitamin
bevitele fontos szerepet játszik az újszülött fejlődésében is. Hozzájárul a baba
fogainak és csontjainak egészséges növekedéséhez, valamint az immunrendszer éréséhez is. Fontos szerepet játszik
a kalcium anyagcseréjében, hozzájárul
a vér normál kalciumszintjének fenntartásához és egészséges izomfunkció
fenntartásához egyaránt.
Gyermekek esetén a legismertebb
D-vitamin-hiányos állapot az angolkór
(rachitis). Tünetei a sápadt bőr, a puha
koponyacsontok, a boltozatos homlok,
az elgörbült alsó végtagok (O láb kialakulása), a csontok deformálódása (tyúkmell) és a fokozott hajlam a csonttörésre.
A legsúlyosabb formák mellett enyhébb
formái is megjelenhetnek a D-vitaminhiánynak, ilyen az izomzat tónusának
csökkenése, a fogzás és a mozgásfejlődés késése, gyakori légúti fertőzések
előfordulása.
Hazánkban szakmai ajánlás rendel-

kezik a szükséges D-vitamin-pótlásról
1 éves kor alatt. Ennek alapvető oka,
hogy a csecsemőket csak rövidebb időtartamra lehet közvetlenül napfénynek
kitenni, illetve a D-vitaminban gazdag ételek közül sem mindegyiket fogyaszthatják. Sajnos az UV sugárzás
veszélye miatt a gyermekek bőrét magas faktorszámú fényvédővel kell óvni,
ez meggátolja a D-vitamin képződését
a bőrben, ezért kell pótolni szájon keresztül.
Az egészségügyi szakemberek általában folyékony, cseppenthető ki-

Az UV sugárzás veszélye miatt
a gyermekek bőrét magas faktorszámú fényvédővel kell óvni,
ez meggátolja a D-vitamin képződését a bőrben, ezért kell pótolni szájon keresztül
szerelésű D-vitamin-kiegészítést írnak
elő, mivel ily módon, az újszülöttek
szervezetébe is könnyedén be lehet juttatni. A hivatalos ajánlás szerint a napi
500 nemzetközi egység D-vitamint tartalmazó mennyiséget egy kiskanálnyi
lefejt anyatejbe kell cseppenteni. A Dvitamin-csepp az anyatej zsírtartalmában könnyebben oldódik. Tápszeres babák esetén is lehet ezt a módszert alkalmazni, egy kiskanálnyi tápszerbe
cseppentve a D-vitamint. Nem javasolt
cumisüvegbe tenni a cseppet, mert ha
a kisbaba nem issza meg a teljes adag

Fotó: Flickr

tápszert, akkor lehetséges, hogy nem
jut a szervezetébe a teljes mennyiségű
vitamin.
Felnőttkorban is fontos a D vitamin
szedése kapszula formájában, hiszen
nagyon sok jótékony hatása van. Számos tudományos kutatási eredményre
alapozva napjainkban egyre inkább
tényként kezelhetjük, hogy ha a szervezet D-vitamin szintje magasabb, csökken bizonyos daganatos betegségek kialakulásának a kockázata, illetve alacsonyabb a kialakult daganatokhoz
kapcsolódó áttétek képződésének a
valószínűsége, és a daganatos betegség könnyebben kezelhető. A D-vitaminnak szerepe van mind az 1-es,
mind a 2-es típusú cukorbetegség megelőzésében. Hiánya növeli a szív- és érrendszeri betegségek, így az érelmeszesedés és a szívinfarktus rizikóját
is. Családtervezés esetén is fontos a
D-vitamin. Tanulmányok szerint még a
gyermekvállalás esélyét is sikeresen befolyásolhatja, ha megfelelő a szervezet
D-vitamin-szintje. Természetesen nemcsak a fogamzóképesség növeléséhez, a
magzat kihordásához is elengedhetetlen a megfelelő vitaminszint. A magzat
számára ugyanis az anyai szervezet az
egyedüli D-vitamin-forrás. Hiányában
csontrendszeri eltérések is kialakulhatnak, sőt, valószínűleg az izmok, az idegrendszer és az immunrendszer érését is
kedvezőtlenül befolyásolhatja az anya
vitaminhiányos állapota. Felnőttek számára 1500-2000 nemzetközi egység bevitele javasolt naponta.
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Anyakönyvi hírek

													

Budakeszi legifjabb polgárai
Romháti Vince Ágost
(született 2019. január 4-én)
Styevkó Heléna
(született 2019. január 5-én)

Gendúr András
(született 2019. január 8-án)
Gábriel Marina Nóra
(született 2019. január 11-én)

Szilágyi Bendegúz
(született 2019. január 16-án)
Mák Rebeka
(született 2019. január 18-án)
Kiss Luna Noa
(született 2019. január 28-án)

Tisztelettel gratulálunk a szülőknek, kívánjuk, hogy sok örömöt és boldogságot leljenek gyermekeikben. Jó egészséget kívánunk!

Gyászhírek
Prof. dr. Vörösmarthy Dániel
Prof. Dr. Vörösmarthy Dániel életének
90. évében elhunyt.
A gyászoló családnak részvétünket nyilvánítjuk,
emlékét
örökre
megőrizzük.
Szemorvosként
a
Debreceni Szemkli
nikán kezdte pályafutását, majd a dresdai Friedrichstadti
Fotó: pestmegye.hu
Szemklinika igaz
gatója, később a budapesti Szent Rókus Kórház osztály
vezető főorvosa lett. Nemzetközileg is elismert, a világon
a legnagyobb sikeres szemműtét számmal rendelkező
hályogsebész volt. Műtéti előkészítő eljárását ma már
az egész világon rutinszerűen alkalmazzák, a műlencse
implantáció nemzetközi úttörőjeként tartják számon. Ő
volt a modern mikro-sebészeti hályogműtéttel egybekö
tött műlencse implantáció és a szemészeti YAG-LASER
hazai bevezetője. Mindig büszkeséggel töltötte el, hogy
Budakeszi városa az otthona, bárhol is járt a világban.

Gellér
Mihályné
Gellér Mihályné,
Mayer Éva
kolléganőnk,
2019. január 22-én,
súlyos, hosszan
tartó betegsége
után földi élete
pályafutását feladva, elköltözött
az égi hazába.
1976 márciusától dolgozott óvodapedagógusként Bu
dakeszin. 2000-től a Szivárvány Óvoda hittanfunkciós

Fecske csoportjának oktatási-nevelési munkájában vál
lalt oroszlánrészt. Keresztény élete, attitűdje, nyugalma,
pozitív hatással volt a gyermekekre, példát mutatva a
kollégák felé is. Számtalan ötletével tette még változa
tosabbá az óvodai életet. A kollégákkal és az óvoda va
lamennyi dolgozójával barátságos, segítőkész kapcso
latot ápolt. Nyugodjon békében! 

Bokor Ildikó vezető-helyettes

Dr. Sveiger Ottóné
Hosszú türelemmel
viselt betegség után,
életének 91. évében
2019. február 14-én
elhunyt dr. Sveiger
Ottóné, Xénia néni
nyugalmazott ped
agógus.
Fiatalon
került Budakeszire,
majd nyugdíjasként
ismét
visszatért
tanítani
néhány
évre. Derűs kedélye,
nagy
műveltsége
mindannyiunknak
hiányozni fog. Nyugodjék békében.

Búcsúznak kollégái, tanítványai

Szabadházi
József
Szabadházi József,
a Budakeszi Város
Idősügyi
Tanácsa
és a Fenyőgyöngye
Nyugdíjas Klub tagja
elhunyt. Budakeszin
született és koráb
ban a Hírmondónak
adott interjújában el
mondta, hogy a város
a mindene és nagyon szeretett itt élni. Aktívan részt
vett a város közéletében, javaslataival mindig segítette
az önkormányzat munkáját. Nyugodjon békében, em
lékét örökre megőrizzük!

Kultúra
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Márciusi könyvajánló
POLCZ ALAINE
Gyermekkorom
A szerző férje,
Mészöly Miklós
író hagyatékából
nemrégiben ke
rült elő egy mág
neslemez,
me
lyet a Petőfi Iro
dalmi Múzeum
munkatársai újra
láthatóvá tettek. Kiderült, hogy ezen az
ismert író, pszichológus, Alaine csokor
nyi írása szerepel, melyek a két háború
közötti Kolozsvár, Vízakna és Bukarest
között ingázó család életét mutatják be.
Az olvasmányos, derűs és bölcs történe
tek gyermekkori visszaemlékezésekből,
és Ablonczy Anna Polcz Alaine-nel ké
szített befejezetlenül maradt életinterjú
részleteiből épülnek fel.

jat gyönyörködtető ételt készíthetünk a
kötet segítségével. A könyvet szép fotók
illusztrálják, és ha a hívogató írásokat
elolvassuk, nem csak sütni-főzni támad
kedvünk, hanem útra kelni is.
Toppantós: Legkisebbek mondókásés verseskönyve
Lovász Andrea szerkesztésében jelent
meg ez a kedves kötet. Számos népköl
tészeti dajkarím, mondóka, klasszi
kus és kortárs vers olvasható belőle a
legkisebbeknek és az óvodás korosz
tálynak. Különböző témák köré csopor
tosítva követik egymást a költemények,
melyeket Kismarty-Lechner Zita bájos
illusztrációi kísérnek. Oktatási segédlet
ként alkalmas pedagógusok számára is.
A szülők, nagyszülők, nevelők minden
élethelyzetre, alkalomra találnak benne
a gyermekek kedvére valót.

BORBÁS MARCSI
Magyarország finom - Szívem csücs
ke ország sarka
Az ország legismertebb gasztrovándora
új könyvsorozatot indított, melyekben
hazánk tájegységeit járja körbe, és mu
tatja be a helyi jellegzetességeket, alap
anyagokat és a környezetet. Jelen kötet
az első a sorban, Őrség, Vendvidék, Gö
csej, Balatonmellék és Zselic receptjeit
gyűjti egybe. Kerekrépa, sütőtök, hajdi
na, bőrkörték, bőralmák, mandula, var
gánya, rókagomba, halak, vadak - csak
néhány itt honos alapanyag, melyek fel
használásával sok finom, szemet-szá

PODHORÁNYI ZSOLT
Dámák a kastélyban
A művelődéstörténeti könyv a 19. szá
zad, Erzsébet királyné és udvarhöl
gyeinek életét hozza kicsit közelebb
hozzánk. Híres nemesi családok nőtagjai,
Ferenczy, Festetics és Andrássy úrhöl
gyek életének szigorú és nehéz kötöttsé
gei tárulnak elénk naplók, emlékiratok
és levelek nyomán. A történetek, por
trék a régmúlt szalonok magántörténel
mébe engednek bepillantani minket.
SZABÓ T. ANNA
Ár

ALEKSANDRA MIZIELINSKA,
DANIEL MIZIELINSKI
Föld alatt/Víz alatt
Ez a különleges könyv páratlanul iz
galmas utazásra hív. Ebben a főként
termetes illusztrációkat tartalmazó óriáskötetben sok különös élőlényről, kőzetről, természeti képződményről ol
vashatunk. A különböző rétegeken át a
Föld legmélyére juthatunk. A kötet má
sodik fele a vízről szól. A vízi élővilág
bemutatásától kezdve a búvárok mun
káján keresztül a mélytengeri kutatá
sokig jutunk el. A népszerû lengyel
illusztrátor-házaspár azt tartotta szem
elõtt, hogy a gyönyörûen és sok humor
ral megrajzolt oldalak elvarázsolják az
olvasókat.

A nemrégiben el
hunyt Kányádi
Sándor egy tava
ly áprilisi interjú
ban mondta a
versírásról: „Az
utóbbi időkben
jórészt plüssverseket írnak a jobb sorsra
érdemes költők is. Ezek puhák, simák,
ártalmatlanok, szőrből készültek. Nem
okoznak fájdalmat, nem okoznak prob
lémát, nem karcolnak, nincs titkuk,
egyáltalán nincs is belsejük.” Szabó T.
Anna új versei ezzel ellentétben tele
vannak igazi emberi érzésekkel: szen
vedéllyel, bátorsággal, vággyal, düh
vel, hittel, erővel, gyengeséggel. Sorai
lüktetnek, magukkal ragadnak. Záró
verse épp Kányádi Sándorhoz íródott,
melyben gyönyörűen kifejezi, mire hi
vatott a líra: „A vers betölti a tüdőnket,/
lendületet ad, tágasságot,/felemelkedni,
szárnyas fényben/tapasztalni meg a vi
lágot.”
Földházi Teréz

Nagy Gáspár Városi Könyvtár
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Közbiztonság

    Önkormányzati hírek

Tudatosan biztonságban a zebránál
CSALÓKAT, BETÖRŐKET FOGTAK

A gyalogátkelőhelyeknél bekövetkező
balesetek nagy részét a figyelmetlenség vagy a közlekedési szabályok be
nem tartása okozza, pedig a balesetek
megelőzhetőek. Ezért fontos, hogy a
közlekedésben részt vevők, a gépjárművezetők és gyalogosok egyaránt betartsák a szabályokat.

ÚJ KÖRZETI MEGBÍZOTT
A Budakeszi Rendőrőrs parancsnoka megbízásából 2018. decemberétől új körzeti megbízottja lett
városunknak. Kóródi Attila törzsőrmester a rendészeti iskola elvégzése után 2011-ben szerelt fel
és a Budakeszi Rendőrőrsön kezdte meg pályafutását. Körzeti megbízottként fontosnak tartja a lakossággal való kapcsolattartást valamint a sikeres együttműködést
is. Ha bármi szokatlan vagy gyanús
cselekményt észlelnek, forduljanak
hozzá bizalommal a +36/20/4441284-es telefonszámon.

A gépjármű vezetője részéről lehet
akár gyorshajtás, akár egy szabálytalanul végrehajtott előzés a baleset okozója, de sokszor akár a mobiltelefon használata vagy a hangos zenehallgatás is
elvonhatja a figyelmet a forgalmi helyzetekről.
Fontos, hogy ezeket a szabályokat minden járművezető betartsa:
l A kijelölt gyalogátkelőhelyen (zebrán) a járművekkel szemben minden
esetben a gyalogosnak van elsőbbsége.
l A zebra közelébe érve mindig lassítson.
l Iskolák, óvodák közelében akkor is
vezessen körültekintően, ha önnek mutat szabad jelzést a lámpa, vagy nincs
zebra.
l Soha ne előzzön a zebránál.
l Vezetés közben csak kihangosítva
használja mobiltelefonját.
Sok esetben, azonban a gyalogosok
sem tartják be a rájuk vonatkozó szabályokat. A gyalogos köteles az úttesten késedelem nélkül átmenni, és
tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a járművek vezetőit megzavarhatja vagy megtévesztheti. Egyre gyakrabban látni – főleg a fiatalabb
korosztály tagjait – amint fülhallga-

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a budaörsi, érdi, gödöllői és a
monori kapitányságok munkatársaival való szoros együttműködésének, összehangolt akciójának
köszönhetően 2019. január végén
elfogták az „unokázós” csalókat.
Az eljárás során vizsgálják, hogy a
gyanúsítottak összefüggésbe hozhatóak-e további hasonló bűncselekményekkel.
A Budaörsi Rendőrkapitányság
munkatársai 2019. január 26-án elfogták azt a tárnoki férfit, aki feltételezhetően elkövette Biatorbágy,
Telki, Zsámbék, Páty, Gárdony településeken illetve Budapest XI.
kerületében az iskolai betöréseket.
Őrizetbe vételét követően a további
eljárást az ügyben a budaörsi kapitányság folytatja.

tóval hangos zenét hallgatva vagy a
mobiltelefont, tabletet használva közlekednek. Ez fokozza a rájuk leselkedő
veszélyt, hiszen amellett, hogy a figyelmüket elvonja, sokszor még a közeledő
jármű hangját is elnyomja, így esélyük
sincs, hogy időben észrevegyék és reagáljanak egy hirtelen kialakuló veszélyes forgalmi helyzetre. A kerékpáro
soknak is körültekintőnek kell lenniük
a gyalogátkelőhelyeknél. Ha nem vezet
át a zebra mellett a bicikliút is a túloldalra, a kerékpárosoknak kötelező leszállniuk és áttolniuk a kerékpárt.
A balesetek megelőzhetőek, ezért
fontos, hogy mindannyian betartsuk a
közlekedési szabályokat, ne kezdjünk
könnyelmű előzésbe, ne a telefonunkra
figyeljünk vezetés közben, és még rövid utaknál is használjuk a biztonsági
övet. Vigyázzunk egymásra!

Gábor Eszmeralda becsüs, műgyűjtőnő - múzeumok
számára is - legmagasabb áron, készpénzért vásárol antik és modern festményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat,
evőeszközöket, órákat, fazon aranyakat, szobrokat, borostyánokat, porcelánokat, egyebeket. Kiszállás díjtalan:
06/1/789-16-93, 06/30/898-57-20.
A Tovább Élni Egyesület munkatársakat keres Perbálra

Képviselő-testületi határozatok
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. január 22-én és január 31-én tartott
ülésén a lakosságot érintő alábbi
döntéseket hozta:
Felszíni csapadékvíz-elvezetés
pályázat
Megerősítette a felszíni csapadékvízelvezetés pályázatról szóló 521/2018.
(XII. 20.) Kt. határozatát az alábbiak
szerint: pályázatot nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt
a „Települések felszíni csapadékvízelvezetés létesítményeinek fejlesztése,
a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” pályázati kiírásra az alábbiak
szerint:
Tárgy: Kossuth-köz, a Bem utca és a
Makkosi út, Székely köz és Árnyas út
közötti szakasza csapadékvíz-elvezetésének kiépítése.
Érintett helyrajzi számok: 975, 990/5,
993, 994, 995, 999, 1002/2, 1004/6, 3296,
7747, 3030, 2551, 3292.
Támogatás megpályázandó mértéke:
bruttó 100 millió forint
Önerő: bruttó 5,3 millió forint

1/2019. (I. 22.) Kt. határozat

fogyatékos fiatalok mellé. Jelentkezőket várunk gyógy
pedagógus és gondozói munkakörökbe. Érdeklődni a
tovabbelni@gmail.com címen lehet.
Mobil rádiótelefon hálózat állomásainak létesítésével
foglalkozó kft. felvételre keres önállóan dolgozni
tudó munkatársakat az alábbi munkakörökben azonnali munkakezdéssel. Acélszerkezeti műhely irányí

tására, tervezési feladatainak elvégzésére szakirányú
mérnököt/kezdő mérnököt/gyakornokot, ipari alpin
istát/távközlési szerelőt, hegesztőt/lakatost. Munkavégzés helye: Budakeszi. Munkavégzés ideje: hétfőtől
péntekig 7:30-16:00. Jelentkezés önéletrajz elküldésével
a következő e-mail címen: tcf@telecom-fort.hu, Telefonszám: +36/30/931-05-61.

Elfogadta a Budakeszi külterület, 060/19
– 060/51 hrsz-ú (Káposztás) ingatlanokra
vonatkozó telepítési tanulmánytervet
és felhatalmazta a polgármestert, hogy
az ingatlanok területére a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó eljárását megindítsa és a partnerségi egyeztetést lefolytassa. A testület
kiemelt fejlesztési területté nyilvánította az ingatlanok területét, továbbá
felkérte a polgármestert, hogy a terü
letre vonatkozóan, a településrendezési eszközök módosítása érdekében

HÍRmondó

három vállalkozás részére küldje meg
az árajánlat bekérőt.

8/2019. (I. 31.) Kt. határozat

Pályázat ivóvízvezetékek cseréjére
A Fővárosi Vízművek Zrt. konzorciumi keretek között pályázatot nyújtott be az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett
„Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatása”
című felhívás keretében a Széchenyi
utca és József Attila utca ivóvízvezetékek cseréjére.

4/2019. (I. 31.) Kt. határozat

Testvérvárosi szerződés
Biecz községgel
Támogatta együttműködési szándék
nyilatkozat és testvérvárosi szerződés
megkötésének kezdeményezését a
lengyelországi Biecz partnertelepüléssel. Felhatalmazta a polgármestert az
együttműködési szándéknyilatkozat
aláírására, valamint arra, hogy hivatalos levélben kezdeményezze a testvér
városi szerződés megkötését a község
gel.

49/2019. (I. 31.) Kt. határozat

Közbeszerzés a Budakeszi Bölcsőde
felújítására

A Káposztás telepítési
tanulmányterve

Budakeszi

Apróhirdetés
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Elfogadta a Budakeszi Bölcsőde felújítása tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről szóló bírálóbizottsági döntést, miszerint az eljárás eredménytelen, egyúttal a Kbt. 113. § szerint, újabb, nyílt közbeszerzési eljárást
indított. Felkérte a polgármestert, hogy
az ajánlattételi felhívásokat négy vállalkozás részére küldje meg. A kivitelezésre bruttó 36.832.061 forint keretös�szeget biztosított, melynek fedezete a
pályázati támogatás.

14/2019. (I. 31.) és 15/2019. (I. 31.) Kt.

határozat

Pályázat az illegális
hulladéklerakók felszámolására
Utólagosan jóváhagyta az Innovációs
és Technológiai Minisztérium által kiírt „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázaton történő
indulást az alábbiak szerint:
A megpályázott támogatás mértéke:
bruttó 3.000.000 forint
Vállalt önerő: nincsen
 18/2019. (I. 31.) Kt. határozat

Csapadékvíz gazdálkodás és
a Kert utcai Vis Maior pályázatok
A Kbt. 113. §-a szerinti összefoglaló tájékoztatással induló nyílt közbeszerzési eljárást indított, melynek tárgya
a csapadékvíz gazdálkodás és a Kert
utcai Vis Maior pályázatokkal kapcsolatos munkák kivitelezése. Felkérte
a polgármestert, hogy az ajánlattételi
felhívásokat három vállalkozó részére
küldje meg.
A kivitelezésére bruttó 415.686.676 forint keretösszeget biztosított, melynek
fedezete a pályázati támogatás és a pályázatban vállalt önerő.

19/2019. (I. 31.) Kt. határozat

Nagy Gáspár Alapítvány Irodalmi és
Művészeti díj alap
A következő 5 évben 200.000 forint/év
összegű támogatással járult hozzá a
Nagy Gáspár Alapítvány Irodalmi és
Művészeti díj alaphoz, és egyben felkérte a polgármesteri hivatalt, hogy a
megállapodásból fakadó költségeket
az önkormányzat adott évi költségvetésének összeállítása során a kiadások
körébe tervezze be.

59/2019. (I. 31.) Kt. határozat
A további határozatok szövegét a www.
varoshaza.budakeszi.hu oldalon olvashatják.
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PÁLYÁZAT

Generációk Háza márciusi programok

Budakörnyéki Közterület-felügyelet a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatothirdet

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet Budakeszi Polgármesteri Hivatal

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

Budakörnyéki
Közterület-felügyelet
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, középiskola/gimnázium, szakképesítés megszerzésére irányuló hajlandóság, egészségi, fizikai, pszichológiai alkalmasság, B kategóriás jogosítvány, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: közszolgálati középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés,
közterület-felügyelői vizsga, közterület-felügyeletnél szerzett legalább 1
év szakmai tapasztalat.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uzsoki Gábor intézményvezető nyújt, a 23/535-710/108-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Bártfai Zsuzsanna
részére a humanpolitika@budakeszi.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 10.

Jegyzői referens

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, középiskola/gimnázium, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: főiskola, egyetem, felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, igazgatásszervező, igazságügyi igazgatási szakképzettség, hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
ASP program ismerete, közigazgatási alapvizsga.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szauter Anikó
nyújt, a 0623/535-710/114-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Bártfai Zsuzsanna részére a humanpolitika@budakeszi.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 10.
A pályázatok teljes szövege a www.hirmondo.budakeszi.hu oldalon tekinthetők meg.

1. péntek
10.00 Decoupage (szalvéta
technika) lépésről lépésre
4. hétfő
8.15 Jóga
10.00 „Mit is ír a hogyis
hívják” – pletykák a vi
lágból
13.30 Kalandozás a zene
világában: a ragtime
5. kedd
13.00 Házi praktikák nem
csak nőknek: zeller, alma,
dió
15.00 Kreatív alkotókör
Szakácsi Éva vezetésével
6. szerda
10.00 Torna
11.00 Kerámiafoglalkozás
Arany Bettyvel (1000 Ft/
alkalom)

15.00 Filmklub: Madár
fészek (vígjáték)
7. csütörtök
10.00 Legendás szerelmek
- töri másképp
13.00 Kapaszkodó klub
8. péntek
10.00 Nőnapi köszöntés
11. hétfő
8.15 Jóga
10.00 Kalendárium kvíz
11.00 Híres festők: Paolo
Veronese, Ili meséi
14.00 A Kreatív alkotókör
kiállításának megnyitója
a művelődési házban
12. kedd
10.00 Játékos délelőtt: tár
sasozzunk!
14.00 Sándor, József, Be
nedek és a többiek: már
ciusi népszokások
13. szerda
10.00 Torna
10.30 Kívánságkosár: ze
nés délelőtt

13.30 Nobel-díjas kopo
nyák
15.00 Filmklub
Ne zavarjatok! (francia ko
média)
14. csütörtök
10.00 Az 1848-as forrada
lom és szabadságharc
híres helyszínei
13.00 Túrázzunk könnye
dén!
15.30 Olajfestés Szakácsi
Éva vezetésével (3000 Ft/
alkalom)
18. hétfő
8.15 Jóga
10.00 Agyban nagy: scrab
ble
14.00 Kalandozás a zene
világában: Leonard Co
hen
19. kedd
7.30 Munkácsy kiállítás
Szolnokon (önköltséges)
indulás 7.30 kor a Gener
ációk Házából
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Böjtmás hava – Tavaszelő – Kikelet hava
20. szerda
10.00 Torna
13.00 Tavaszi turbó tip
pek egészségünkért
15.00 Filmklub: Hogyan
írjunk szerelmet
21. csütörtök
10.00 Pókerarcok - Kezdők
nek és haladóknak
13.30 Kapaszkodó klub
és Nemzetek napja: Fran
ciaország
22. péntek
10.00 Mesél az erdő: az
erdők nemzetközi napja
25. hétfő
8.15 Jóga
10.00 Kalendárium kvíz
11.00 Híres festők: Francis
co de Zurbaran, Ili meséi
26. kedd
10.00 Nevető délelőtt

15.00 Művészetterápia
Havasi Viktória vezeté
sével
27. szerda
10.00 Torna
13.30 Irodalmi klub
Nyáry Krisztián
15.00 Filmklub: Dolores
Claiborne (amerikai kri
mi)
28. csütörtök
10.00 Szülinapi, névnapi
klubdélután
13.00 Túrázzunk könnye
dén
15.30 Olajfestés Szakácsi
Éva vezetésével (3000 Ft/
alkalom)
29. péntek
10.00 Europa Nostra-díjas
helyszínek. Vendég: Cse
pinszky Mária

A változás jogát fenntartjuk! További információ:
06/23/451-279, ino.budakeszi@gmail.com,
facebook.com/Generációk-Háza-Budakeszi, 2092 Budakeszi,
Erdő utca 83.
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