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Mi is szeretnénk azt a szép szokást megho-
nosítani városunkban, hogy a megszületett 
budakeszi gyerekeknek ültetünk egy-egy 
fát. A képviselő-testület a júliusi ülésén tá-
mogatta a kezdeményezést. Olyan őshonos, 
nagy lombozatú fajtákat telepítünk majd az 
ültetési időszakban Budakeszi közterületei-
re, mint a virágos kőris, gömbkőris, oszlopos 
gyertyán és platán. Az önkormányzat ezen 
felül biztosítja a fa, az ültetés és gondozás 
költségét is azoknak a budakeszi lakosoknak, 
akik szeretnék és kérik, hogy gyermekük 
születését egy fa ültetésével ezen a módon 
is megünnepeljük. A facsemetét közösen ül-
tetjük el a családdal, mint az élet szimbó-
lumát. Az ültetés részleteit (helyszín, fajta) 
közösségi tervezés keretében egyeztetjük a 
családokkal. A zsilinszky.fanni@budakeszi.
hu e-mail címre várjuk azon családok je-
lentkezését, akik szeretnének részt venni a 
programban.

Előrelépés az egészségügyben

Örömmel tájékoztatom a kedves olvasókat, 
hogy a kormány június 20-án hatályba lé-
pett rendelete nemzetgazdasági szempont-
ból kiemelt jelentőségű beruházássá nyil-
vánította a Budakeszi Egészségügyi Köz-
pont eszközbeszerzését és fejlesztését. Az 
intézkedéssel felgyorsulhat a helyi szak-
ellátás bővítése és a folyamatban lévő esz-
közbeszerzési pályázatunk megvalósítása is 
gördülékenyebbé válhat. Az Egészséges Bu-
dapest Program keretében a szakrendelések 
ellátásához nélkülözhetetlen orvosi műsze-
rekkel és informatikai eszközökkel bővítjük a 
rendelő eszközparkját. A beszerzéshez kap-
csolódó feltételes közbeszerzési eljárás so-
rán az ultrahangkészülékre és a szemészeti 
műszerekre vonatkozó eljárás eredményes 
lett, azonban a szülészeti-nőgyógyászati, 
fül-orr-gégészeti műszerekre és orvosi búto-
rokra új eljárást írtunk ki. Várhatóan szep-
tember folyamán indulhat a szülészet-nő-
gyógyászati, az urológiai, a szemészeti és a 
fül-orr-gégészeti szakrendelés is városunk-
ban.

Helyreállítjuk a Kossuth közt

Tavaly májusban Budakeszi önkormányza-
ta támogatási kérelmet nyújtott be a Kos-
suth közben történt, viharos esőzések okoz-
ta vis maior káreseménnyel kapcsolatban. 
A Belügyminisztérium közel 26,3 millió fo-

rinttal támogatja a károsodott út helyreállí-
tását, melynek kivitelezése várhatóan 2020 
júniusáig befejeződik.

Kerékpárút-fejlesztés

Az előző lapszámunkban beszámoltam a la-
kosságnak arról, hogy az önkormányzat 200 
millió forint támogatást nyert kerékpárút ki-
alakítására és megépítésére 11 millió forint 
önerő biztosítása mellett. A fejlesztés kereté-
ben a Kert és a Domb utca csomópontjától a 
régi szennyvíztelepet megkerülve a Budaörsi 
úttal párhuzamosan a Farkashegyi repülőté-
rig épül meg az új kerékpárút közel 2 km 
hosszan és 2,5 méter szélességben. A meg-
épülő bicikliúttal kapcsolatban június 28-án 
lakossági fórumot tartottunk, melyről rész-
letesen lapunk 9. oldalán olvashatnak.
A térségi kerékpárturizmus fejlesztése ér-
dekében július 3-án tárgyalásra hívtam a 
Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 
(BÖT) polgármestereit. Az egyeztetésen a 
települések vezetőin túl részt vett Révész 
Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős 
kormánybiztos, Berencsi Miklós, az Inno-
vációs és Technológiai Minisztérium kerék-
páros koordinációs főosztályának vezetője, 
Ribiánszky Gergely, a Pilisi Parkerdő Zrt. 
turisztikai előadója, valamint a polgármes-
teri hivatal illetékes szakemberei. A résztve-
vők olyan főbb kérdéseket vitattak meg, mint 
az épülő kerékpárút turisztikai és közleke-
dési rendeltetése, csatlakozása a balatoni ke-
rékpárút-rendszerbe, illetve azok kivitelezési 
lehetőségei. A tárgyaláson a kormánybiztos 
elmondta: támogatja a BÖT kerékpárút-há-
lózatának fejlesztési elképzeléseit, s kiemelte, 
hogy fontosnak tartja egy jó térségi rend-
szer kiépítését, mely csatlakoztatható a bu-
dapesti kerékpáros közlekedéshez is. A pol-
gármesterek egyetértettek az új fejlesztési el-
képzelésekkel, például az úgynevezett sta-
bilizált erdei kerékpárutak építésével, mely-
ben a Pilisi Parkerdő Zrt. is együttműködési 
szándékáról biztosította a társulás tagjait. 
A résztvevő polgármesterek megállapodtak, 
hogy következő lépésként árajánlatokat kér-
nek be a Zsámbéki-medence kerékpárút-há-
lózat tanulmánytervének elkészíttetésére, 
mellyel megkezdődik a terv megvalósítása.

Megkezdődött  
a Budakeszi Bölcsőde felújítása
36 millió forintot nyertünk önrész biztosítása 
nélkül a Budakeszi Bölcsőde energetikai fel-
újítására. Július 15-én megkezdődtek a mun-

kálatok, melyek során várhatóan október vé-
géig homlokzati hőszigetelés, ablakcserék és 
eszközbeszerzések valósulnak meg.

XXV. Családi Nap Fesztivál

Augusztus 24-én, szombaton rendez-
zük meg a XXV. Családi Nap Fesztivált a 
Farkashegyi repülőtéren. Idén Kökény At-
tila és a The Old Show partyzenekar kon-
certjével és a hagyományos tűzijátékkal ké-
szülünk. Az előző évekhez hasonlóan idén is 
ingyenes és sűrűn közlekedő autóbuszjáratot 
biztosítunk a művelődési központ és a re-
pülőtér között, megkönnyítve a lakosok ki-
jutását. (Részletek a 2. oldalon.)

II. Budakörnyéki Sörfesztivál

Még előttünk a nyár, de már nagyon vár-
juk a szeptember 13-14, pénteki és szom-
bati sörfesztivált is. Számos főzdével és ze-
nekarral sikerült már megállapodnunk. Pén-
teken a Dynamite Dudes, majd az Intim 
Torna Illegál, szombaton a The Old Show, 
a Kyrusaurus Rock Band és az Anna and 
the Barbies koncerttel várjuk az látogatókat. 
Természetesen ismét lesz a fiatalok körében 
nagy sikert aratott sörpingpong, komikus 
miniszínházi előadás és a kisebb gyermekek 
szórakozásáról sem feledkezünk meg. A ren-
dezvényekre sok szeretettel várjuk kedves 

Polgármesteri tájékoztatóMozgalmas�nyárutó
Fát ültetünk az újszülötteknek
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Fotók: Torti Szofi

Semmelweis-nap

KÖSZÖNET A július 2-i Semmelwe-
is napi ünnepségen dr. Győri Ottilia 
polgármester megköszönte a Budake-
szin dolgozó háziorvosoknak, gyer-
mekorvosoknak, fogorvosoknak, asz-
szisztenseiknek, gyógyszerészeknek, 
védőnőknek, bölcsődéinkben dolgozó 
nevelőknek, technikai dolgozóknak, a 
HÍD Családsegítő szakembereinek és 
munkatársainak azt az áldozatos, nem 
mindennapi, magas szakmai színvona-
lon végzett munkát, melyet városunk 
lakosaiért végeznek. Mint mondta, a 
Semmelweis-nap és a mi ünnepünk leg-
alább annyira szól a bizalomról, mint a 
hivatástudatról, az önzetlenségről és 
az áldozatkészségről. Arról, hogy kö-
zösségünkben vannak olyan emberek, 
akikben vakon megbízhatunk, akik-
re rábízhatjuk az egészségünket, a sze-
retteinket, az életünket, és tudjuk, hogy 
legféltettebb kincseink ezáltal a legjobb 
kezekbe kerülnek. Mindannyiunk szá-
mára, akik itt élünk, az egészségügyben 
dolgozók a közbizalom egyik legfonto-
sabb forrásai. 

Somlóvári Józsefné közbiztonsági 
és közellátási tanácsnok köszöntőjében 
Semmelweis Ignác munkásságának je-
lentőségét emelte ki. 

A képviselő-testület valamennyi, a 
budakeszi egészségügyi alapellátásban 
dolgozó részére a városért végzett ki-
emelkedő és áldozatos munkájuk elis-
meréseként személyenként 10.000 forint 
értékben vásárlási utalványt ajándéko-
zott, melyet az ünnepség keretében át is 
vehettek a háziorvosok, fogorvosok, házi 
gyermekorvosok, gyermekfogorvosok, 
asszisztensek, valamint a védőnői szol-
gálat dolgozói.

Az ünnepség keretében a polgármes-
ter átadta a Budakeszi Egészségügy-
ért díjakat. Az idei kitüntetett dr. Var-
ga Miklós nyugalmazott háziorvos, nő-
gyógyász szakorvos és Krutákné Perjési 

Ilona körzeti nővér, akik betegekhez fű-
ződő szolgálat- és áldozatkészségük, 
valamint hivatásszeretetük mindannyi-
unk számára követendő példa. Szívből 
gratulálunk az elismeréshez!

A díjazottak laudációját itt olvashat-
ják:

Nagydoboson született. 1963-ban a 
Debreceni Orvostudományi Egyete-
men szerezte diplomáját. 1969. február-
jáig a Nyíregyházi Megyei Kórház szü-
lészeti osztályán látta el felelősségteljes 
hivatását. Feleségével ebben az évben 
költöztek Budakeszire és 1969. március 
1-jétől - dr. Csák József nyugdíjba vo-
nulását követően – látta el budakeszi és 
a Budai Járás lakosait. 1985-ben kiváló 
munkájáért kormánykitüntetésben ré-
szesült. Varga doktor 50 évig szolgálta 
városunk lakosságát. A környező te-

lepüléseken hosszú éveken keresztül 
mozgó szakorvosi rendelés keretén be-
lül terhesszakrendelést vezetett. A köz-
ponti orvosi ügyelet megszervezésé-
ben, kivitelezésében aktívan vett részt. 
Nagy álma valósult meg a komplex or-
vosi szolgáltatást ellátó intézmény, a Bu-
dakeszi Egészségügyi Központ létrejöt-
tével. Heti rendszerességgel háziorvosi 
ellátást biztosított a Metodista Egyház 
Márta-Mária Idősek Otthonában. Buda-
keszi Város Önkormányzata 2004-ben 
Varga doktornak Budakesziért emlékér-
met adományozott munkássága elisme-
réseként. Háziorvosi körzetét 2015-ben 
adta át dr. Csősz Anettának, de az ezt 
követő 4 évben, egészen 2019. március 1-
ig, hetente egyszer fogadta betegeit.

Budakeszi lakosként nem csak a kö-
zösség egészségét viselte a szívén, ha-
nem városunk fejlődéséhez is hozzá-
járult. Hosszú éveken keresztül a Bu-
dakeszi Szépítő Egyesület alelnöki fel-
adatait is ellátta. Részt vett a Fő téri 
parkban található Erkel Ferenc mellszo-
bor kivitelezésével kapcsolatos pályázat 
kuratóriumi munkájában, annak elnö-
keként. A helyi vöröskereszt elnökeként 
éveken át segítette a rászorulókat és a 
hozzá bizalommal fordulókat. 

Az orvosi esküjéhez hűen hivatását 
odaadással, alázattal végezte. A pá-
ciensei figyelmes, empatikus, mindig a 
beteg érdekeit szem előtt tartó, magas 
szakértelemmel és elhivatottsággal ren-
delkező orvost és embert ismerhettek 
meg személyében. 50 éven át tartó házi-
orvosi munkáját nagy odaadással látta 
el, minden idejét és energiáját a települé-
sen élő betegek gyógyítására fordította. 

Dr. Varga Miklós 
háziorvos és nőgyógyász szakorvos

Budakeszi Város Önkormányzata az 
idei Semmelweis-nap alkalmából ki-
tüntetést adományozott az egész-
ségügyi ellátás érdekében kifejtett 
kimagasló munkáért dr. Varga Mik-
lós nyugalmazott háziorvos, nő-
gyógyász szakorvosnak és Krutákné 
Perjési Ilona körzeti nővérnek.

Krutákné Perjési Ilona 
körzeti nővér

Betegei megtapasztalhatták együttérző 
szeretetét és gyógyítói hivatástudatát. 
Kiváló szakmai teljesítményt nyújtó, 
precíz, türelmes és lelkiismeretes tevé-
kenységével méltó a Budakeszi Egész-
ségügyért díjra.

Az 5. számú orvosi körzet háziorvosá-
nak asszisztense, nővér, dr. Imre Éva 
körzeti orvos munkatársa. Édesanyja 
kórházban dolgozott, így már egészen 
fiatalon betekintést nyerhetett az egész-
ségügy világába. 1978-ban Tatabányán 
végezte el az Általános Ápolónői Egész-
ségügyi Szakiskolát, majd 1980-ban fel-
nőtt szakápolói képesítést szerzett. Ez-
után a budapesti János Kórházban kez-
dett el dolgozni. 1988-ban költöztek Bu-
dakeszire, fia ebben az évben született 

meg. 2004-ig dolgozott a kórház bel-
gyógyászati és sebészeti osztályán. 
1997-ben foglakozás-egészségügyi asz-
szisztensi, majd 2011-ben körzeti közös-
ségi szakápolói szakvizsgát tett. A kór-
házban eltöltött 22 éve után úgy dön-
tött, hogy hivatását nyugodtabb, ki-
egyensúlyozottabb helyen folytatja to-
vább. 2004 óta segíti dr. Imre Éva gyó-
gyító munkáját a betegek legnagyobb 
megelégedésére. 

Rendkívül büszke arra, hogy pályá-
ja során betegeitől és hozzátartozóiktól 
mindig pozitív visszajelzéseket kapott, 
melyek a mai napig megerősítik hiva-
tástudatában és ösztönzőleg hatnak a 
mindennapjaira. Munkáját nem csak a 
páciensei, hanem kollégái és vezetői is 
elismerték. Minden évben jutalommal 
köszönték meg a kórházi munkáját, ami 
mellett két igazán nagy elismerést is ka-
pott. A János kórház igazgatójától (a mai 
Szent Ferenc kórház a János kórház ré-
szeként működött) dicsérő oklevelet, 
majd az egészségügyi minisztertől gra-
tuláló levelet kapott. Ilonában mosoly-
gós, nyílt, őszinte tekintetű, empatikus, 
a betegei iránt mindig figyelemmel for-
duló személyt ismerhettek meg a pá-
ciensei. Az ellátásukon túl érdeklődő 
és segítőkész egyéb egészségügyi és 
magánéleti ügyeikben egyaránt. Hiva-
tásszeretetével, emberi hozzáállásával, 
precíz és kiváló munkájával elnyerte 
kollégái és a körzetéhez tartozók szim-
pátiáját, elismerését és tiszteletét. Ki-
váló szakmai teljesítményt nyújtó, pél-
damutató tevékenységével méltó a Bu-
dakeszi Egészségügyért díjra.

Elkezdődött a 
tűzifaprogram
Budakeszi Város Önkormány-
zata ebben az évben is biztosít 
tűzifát a rászorulók részére. Az 
alacsony jövedelműek, kisnyug-
díjasok, nagycsaládosok és gyer-
meküket egyedül nevelő szülők 
igényelhetik a tűzifatámogatást. 
A jövedelemhatár megegyezik a 
rendkívüli települési támogatási 
kérelemben meghatározott egy 
főre eső jövedelmekkel, azaz a 
családok esetében: 62.700 Ft/hó, 
egyedülállók esetében: 68.400 
Ft/hó. Az igényléshez szükséges 
nyomtatvány elérhető a Híd Szo-
ciális és Gyermekjóléti Szolgálat és 
Központban (Fő utca 103.), a Buda-
keszi Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatán (Fő utca 179.) valamint 
letölthető a hivatal honlapjáról 
(www.varoshaza.budakeszi.hu). 
Benyújtandó dokumentumok:
• kitöltött igénylőlap,
• az egy háztartásban élők jöve-
delemigazolása,
• lakcímkártyával igazolt buda- 
keszi állandó vagy ideiglenes lak- 
hely.
A kérelem beadásának határide-
je: 2019. szeptember 6. (péntek) 
Kérjük, tájékoztassák a környeze- 
tükben élő rászorulókat is.
 Budakeszi Város Önkormányzata

BIZTONSÁG Önkormányzatunk a Bu-
dakeszi Polgárőr Egyesület közremű-
ködésével több helyszínen festette fel a 
„Nézz körül!” járdagrafikát, hogy fel-
hívják a gyalogosok figyelmét a bizton-
ságos átkelésre. A jövőben még több for-
galmas zebrához is tervezünk ilyen jel-
zést. Bízunk benne, hogy ezzel a kez-
deményezéssel is hozzájárulunk a gya-
logosok közlekedésének biztonságához.

Felirattal�segítik�a�
zebráknál�az�átkelést
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Budakeszi�fejlődik
Tisztelt Választópolgárok! 
Kedves Budakesziek!

Köszönöm bizalmukat, hogy polgármes-
terként a 2014-2019. közötti ciklusban is 
rám bízták szeretett városunk vezetését 
és a 7. számú választókörzet képviselő-
jeként is szolgálhattam Budakeszit. Ezen 
időszakban képviselői munkámért nem 
vettem igénybe külön díjazást, szolgálati 
autóra nem tartottam igényt, és jutalmat 
sem vettem fel, mely megtakarítást je-
lentett a városnak. 

A 2019. októberi önkormányzati vá-
lasztásokon ismét indulok polgármes-
terjelöltként és a 7. számú választókörzet 
önkormányzati képviselőjelöltjeként. 
Amennyiben úgy látták, hogy Budake-
szi fejlődik és az Önök javára végzem 
munkámat, úgy kérem a továbbiakban 
is támogatásukat!

Az alábbiakban az elmúlt öt év legfon-
tosabb, konkrét eredményeit mutatom 
be szakpolitikai bontásban:

Egészségügy

- 2018-ban felújítottuk az orvosi ren-
delőt és szakrendeléseket is indítottunk: 
vérvétel és vizeletleadás, neurológiai 
rendelés, reumatológia, audiológiai (hal-
lás) vizsgálat, foglalkozás-egészségügyi 
szakrendelés. 

- Az Egészséges Budapest Program ke-
retében 71 millió forint támogatással és 
7 milliós önkormányzati hozzájárulás-
sal orvosi műszereket és informatikai 
eszközöket vásárolunk. Ennek eredmé-
nyeképpen várhatóan szeptemberben 
újabb szakrendelések indulnak: szü-
lészet-nőgyógyászat, urológia, szemé-
szet, fül-orr-gégészet. A szakrendelések 
helybe hozatalával a kényelmi szem-

pontokon túl jelentős időt és fáradságot 
takaríthatnak meg a lakosok.

- A Budakörnyéki Egészség Program 
keretében egészségnapot, pingpong- és 
focibajnokságot, iskolai komplex egész-
ségfelmérést és pedagógusképzést va-
lósítottunk meg. 

- A WHO (Egészségügyi Világszerve-
zet) Magyarországi Irodájától 2,5 millió 
Ft támogatást kaptunk a dohányzásról 
való leszokást segítő események szer-
vezésére.

- A „Három generációval az egész-
ségért program” megvalósítására 80 
millió Ft-os pályázati támogatást nyer-
tünk, melyből egészségfejlesztési prog-
ramokat és eszközbeszerzést valósítunk 
meg.

- A Semmelweis nap keretében Buda-
keszi Egészségügyért díjjal ismerjük el 
azokat, akik a város egészségügye ér-
dekében hosszabb időn át kiemelkedő 
munkát végeztek.

- Személyenként 10.000 Ft-os vásárlási 

utalvánnyal köszönjük meg minden év-
ben a helyi egészségügyi alapellátásban 
dolgozók munkáját.

- Hamarosan tanuszoda épül Budake-
szin, az erről szóló megállapodás alá-
írása megtörtént, a terület átadása nyár 
végén várható.

- Télen rendszeresen műjégpályát tele-
pítünk saját forrásból a művelődési köz-
pontnál. 

- 2018-ban villanyfényes műfüves 
sportpályát építettünk 48 millió Ft tá-
mogatásból és 20,4 millió Ft önerőből.

- 150 négyzetméteres sportpark és 400 
méter hosszú futókör építésére 8,9 mil-
lió Ft-ot nyertünk, további 8,9 milliós ön-
rész biztosításával, melyek építése még 
idén megkezdődik. 

- Kerékpárutat építünk - első lépésben 
- a Farkashegyi repülőtérig, melyre 200 
millió Ft támogatást nyertünk 11 milli-
ós önrész mellett. A beruházással hosz-
szú távú célunk, hogy az útvonal Bu-
daörsnél a balatoni kerékpárútba csat-
lakozhasson.

- Augusztus 1-jén 
teniszcentrum nyílik 
a sporttelepen, ahol 
télen-nyáron három 
salakos pálya várja a 
sportolni vágyókat.

- Minden évben 
csatlakoztunk a kihí-
vás napjához számos 
sportprogrammal.

Oktatás, nevelés

- Tizenhat tanter-
mes iskola épül Bu-
dakeszin 2019. őszé-
re. A beruházás össz-

költsége 2 milliárd 300 millió 628 ezer 
Ft, melyből 1 milliárd 800 millió 628 
ezer a kormányzati támogatás és 500 
millió az önkormányzati hozzájárulás. 

- Az elmúlt öt évben megújultak, bő- 
vültek az intézményeink, a Szivárvány 
Óvoda és művelődési központ fejleszté-
sét előkészítettük.

- Energetikailag korszerűsítettük a Szé-
chenyi István Általános Iskola, a Pity-
pang Sport Óvoda, a Nagy Sándor Jó-
zsef Gimnázium, a Czövek Erna Alap-
fokú Művészeti Iskola, a polgármesteri 
hivatal és az orvosi rendelő épületét. 

- Új bölcsődét építettünk, melyet idén 
további 4 csoportszobával bővítettünk. 

- Bővítettük a Pitypang Sport Óvodát. 
- Az általános iskola tetőszerkezetének 

javításán túl az udvaron rekortán pá-
lyát alakítottunk ki, és finanszíroztuk a 
gimnázium tetőcseréjét is. 

- Megkezdtük a Budakeszi Bölcsőde 
felújítását.

- A Budakeszi Oktatásügyért pályá-
zattal segítjük a minőségi, innovatív 
nevelési-pedagógiai programok beve-
zetését.

- Személyenként 10.000 Ft-os vásárlási 

utalvánnyal köszönjük meg minden 
évben a helyi pedagógusok munkáját.

- A pedagógusnap keretében Budake-
szi Oktatásügyért díjjal ismerjük el azo-
kat, akik a város oktatásügye érdekében 

hosszabb időn át kiemelkedő munkát 
végeztek.

Kultúra

- A művelődési központ és környeze-
tének fejlesztésével már 2011 óta foglal-
kozunk és szeretnénk megújítani az in-
tézményt. 

- Gyönyörű közösségi teret hoztunk 
létre a művelődési központ mellett 2016-
ban.

- 18,5 millió Ft-ból megújítottuk a Me-
zei Mária házat. 

- Számos rendezvényt valósítottunk 
meg pályázati forrásból, a Mihály napi 
vigasságokat, a mobilitási napokat, a 
nyári színházakat, drogprevenciós he-
tet, saját finanszírozással nyaranta kert-
moziba invitáljuk az érdeklődőket. A 
Családi Nap Fesztivált új helyszínen a 
Farkashegyi reptéren rendezzük meg, 
ahol évről-évre növekszik a látogatók 
száma.

- Budakeszi Közművelődésért díjat ala-
pítottunk azon személyek elismerésére, 
akik ezen a területen a város érdekében 
kimagasló munkát végeztek.

- Az önkormányzat könyvtárat tart 
fenn a lakosság számára.

Infrastruktúra-fejlesztés

Szennyvízprojekt
- Szennyvíztisztító-telepet építettünk.
- Kiépítettük a csatornahálózatot 

Makkosmárián, és gerincvezetéket épí-
tettünk a város nyugati részében.

- A bruttó 4,762 milliárd Ft értékű be-
ruházás mindössze 6 millió Ft-os ön-

kormányzati ön-
rész biztosításával 
valósult meg az 
eredeti 757 millió 
Ft-os önrészhez ké-
pest, lakossági hoz-
zájárulás nélkül.

Útépítések
- Megújult a Fő 

utca 305 millió Ft- 
os kormányzati tá-
mogatással 2014-  
ben.
- Megépítettük a 

Nagy Sándor utca 
északi részét 20,5 millió Ft-ból 2016-ban, 
déli szakaszát 2019-ben aszfaltoztuk le.

- Megújítottuk a József Attila utca Ha-
jós és Barackvirág utca közötti szakaszát 
47 millió Ft-ból.

- Felújítottuk a Csák József utca alsó 
szakaszát 2,5 millió Ft-ért 2017-ben. 

- Kiszélesítettük a Székely utca torkola-
tát 1 millió Ft-ból. 

- 150 millió Ft-os pályázati támogatás-
sal, 36,5 milliós önkormányzati hozzájá-
rulással:

- Megvalósítottuk a Szél-Munkácsy 
utca csomópontjának ív- és magassági 
korrekcióját és a kapcsolódó járdákat 
2018-ban.

- Megépítettük a Reviczky utcát a Hajós 
és Barackvirág utca közötti szakaszon. 

- Átépítettük a Kossuth utca Erdő utca 
és Virágvölgy utca közötti szakaszát. 

- Felújítottuk a Kert utca Fő utca és a 
vastelep közötti szakaszát 2019-ben.

- Felújítottuk a Vásárhelyi utca burkola-
tát 13,6 millió Ft-ból 2018-ban.

- A Villám Miklós, Kenderföld, Nagy 
Sándor József és a Tavasz utca alsó sza-
kaszának, valamint a Tavasz köz, illetve 
Táncsics Mihály utca Dió patika előtti 
szakaszának aszfaltozására 21,8 millió 
forintot fordítottunk idén májusban. 

- A Patak utca, a Kert utca felső sza-
kaszának, az Árnyas és a Makkosi utca 
csapadékvíz-elvezetésének kiépítése 
300 millió Ft-os támogatás és 16 mil-
lió Ft-os önrész biztosítása mellett idén 
megkezdődik.

- A Kert utca felső szakaszának a hely-
reállítását belügyminisztériumi támo-
gatással 100,5 millió Ft-ból megoldjuk. 

- Helyreállítjuk a Kossuth köz út-
burkolatát belügyminisztériumi, 26,3 
millió Ft-os támogatással, a csapadékvíz-
elvezetés megépítésére pályázatot nyúj-
tottunk be, mely elbírálás alatt áll.
� (Folytatás a 8. oldalon)

Sport

A tanuszoda látványterve

 Budakeszi Egészségügyi Központ

Műjégpálya a művelődési központnál

Új iskola

Útépítés a Kenderföld utcában
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(Folytatás a 7. oldalról)

Zebrák, fekvőrendőrök, járdák
- Fekvőrendőröket alakítottunk ki a 

Szél, a Meggyes, és az Arany János, utcá-
ban és lakossági megkeresésre további 
utcákban is tervezzük a telepítését.

- 2014 óta 6387 m2-en újítottunk meg 
járdát a lakossági járdaépítési pályázat 
keretében 201 helyi pályázó ingatlana 
előtt 49,3 millió Ft-os önkormányzati tá-
mogatással. 

- Ezeken felül 2014 óta 2043 m2-en 
építettünk járdát a városban. 

- Idén 118 millió Ft-os pályázati támo-
gatással elkezdődik a Kerekmező utca 
gyalogos átkelőhelye, a buszöböl és járda 
kialakítása, továbbá a Temető utcai buszö-
bölpár, párhuzamos parkoló és járda épí-
tése és a Fő utca szervizútjának felújítása 
is. Jövőre a Szarvas téren a meglévő gya-
logos átkelőhelyet akadálymentesítjük, 
felújítjuk a burkolatot és járdát építünk 
a Himnusz-szobor mögött, a Tarka- 
barka Óvodánál gyalogos átkelőhely 
építünk. Kialakítjuk a Kerékpárforgal-
mi Hálózatot is, mely keretében több, 
mint 9 km hosszan kerékpáros útvonal-
at jelölünk ki táblázással és felfestéssel, 
továbbá kerékpártárolókat helyezünk 
el.

- Okos zebrát telepítettünk és Nézz 
körül! járdagrafikát festettük fel a város 
több pontján lévő gyalogátkelőhelynél a 
gyalogosbiztonság támogatására.

Közvilágítás
- A Fűzfa, Fenyő, Hajós, Patak, Domb 

utcákban, Makkosmárián és Nagyszé-
nászugban telepített lámpatesteket az 
önkormányzat 46,5 millió Ft-ból. 

- 2017-2019. között 5000 folyóméternyi 
közvilágítási hálózatot építettünk ki a 
városban 157 millió Ft-ból.

Kisebb fejlesztések
- Hidat építettünk a mamutfenyőkhöz 

2,86 millió Ft-ból 2014-ben.
- Két ütemben rendeztük a Schieli-ká-

polna környezetét 2014-ben és 2016-ban.
- Megújítottuk a Dózsa György téri 

termelői piac egy részét 6,8 millió Ft-
ból.

- Ingyenes wifit építettünk ki a Fő téri 
parkban 610.000 Ft-ból.

- Rendeztük a Mamut-híd környezetét 
2015-ben.

- Mezítlábas ösvényt alakítottunk ki a 
Meggyes utcai játszótéren 2017-ben.

- Felújítottuk az I. világháborús hadi-
sírokat, emlékműveket 2,5 millió Ft-ból 
2018-ban.

- Meseösvényt építettünk a mamutfe- 
nyőknél.

- Új közterületi padokat helyeztünk ki 
a városban 1 millió Ft-ból.

- A tájházon 4 millió Ft értékben végez-
tünk felújítást 2018-
ban és 2019-ben.

- Csapadékvíz-el- 
vezetéssel leasz-
faltoztuk a temető 
főútjának középső 
szakaszát, hama-
rosan kezdődik a 
ravatalozó előtti – a 

gyászolók számára kialakítandó – fedett 
esővédő tető építése.

Gazdasági ösztönzés 

- Rekultiváljuk a régi szennyvíztisz-
tító-telepet 350 millió Ft-ból.

- 13 telephelyes vállalkozói parkot 
alakítunk ki 200 millió Ft-os támoga-
tásból és 50 millió Ft önkormányzati 
önrészből. 

- Felújítjuk a Dózsa György téri piacot 
100 millió forint támogatásból 25 millió 
Ft önerő mellett. 

Termelő és vagyonnövelő 
beruházások

- 2015-ben – a sikeres tárgyalásoknak 
köszönhetően - az önkormányzat tulaj-
donába került a korábban állami, Telki 
út mentén lévő 4,6 hektáros terület. 
2017-ben megtörtént a telek megosztása, 
majd a következő évben az ingatlant bel-
területbe vontuk. Így egy beépíthető és 
hasznosítható ingatlannal gyarapodott 
Budakeszi vagyona.

- 2014 óta megújítottuk, bővítettük az 
intézményeinket. Új bölcsődét, iskolát 
és szennyvíztisztító telepet építettünk 
a városunkban. Továbbá négy, majd 
2016-ban két csoportszobával bővítettük 
a Pitypang Sport Óvodát. 2018-ban a 
korábbi hat helyett tíz rendelőt alakítot-
tunk ki az egészségügyi központban és 
idén négy csoportszobával bővítettük a 
Mosolyvár Bölcsődét. Az új épületekkel 
és bővítésekkel összesen 45 új munka-
helyet teremtettünk.

Szociális gondoskodás, civil háló

- Évente átlagosan 17 millió Ft-tal anya-
gilag támogatjuk a hátrányos helyzetű 
lakosokat segélyek formájában.

- A HÍD Szo-
ciális és Gyer-
mekjóléti Szol-
gálat és Központ 
fenntartásával há- 
zi segítségnyúj-
tást, családterá-
piát, pszichiátriai 
ellátást, szociális 
étkezést, ingyenes 
közösségi prog- 
ramokat biztosí-
tunk a rászoru- 
lóknak.

- Babacsomaggal, 
születési támoga-
tással segítjük a 
családokat.

- Facsemetét ül-
tetünk a Budake- 
szin született gyer-
mekek tiszteletére 
2019-től.

- Nyári gyermek- 
étkeztetést, tábo-
roztatást biztosí-
tunk a helyi gyer-
mekeknek. 

- Tűzifaprogra-
mot hirdetünk a rá-
szorulóknak min-
den évben. 

- Utalvánnyal 
kedveskedünk a 
hátrányos helyzetű 

időseknek, családoknak karácsony 
előtt. 

- Segítjük az idősek Erzsébet-prog- 
ramban való részvételét, melynek jó-
voltából 2014-től 104 nyugdíjas mehe- 
tett el üdülni, illetve vehette igénybe a 
fürdőbelépőket. 

- Számítógép-kezelő tanfolyamot indí-
tottunk a szépkorúaknak. 

- Jó minőségű élelmiszert osztunk a 
hátrányos helyzetűeknek az Aldival 3 
éve együttműködve heti 3 alkalommal, 
a Tescoval 1 éve, heti 5 alkalommal. 

- Támogatjuk a városban működő civil 
szervezeteket is, 2014-2019. között össze- 
sen 226 szervezet tevékenységét 29,1 
millió Ft-tal segítettük.

Közbiztonság

- Az önkormányzat partnere a Bu-
dakeszi Rendőrőrsnek, a Budakeszi 
Polgárőr Egyesületnek, a Budakeszi 
Védelmi Centrumnak, a Budakörnyéki 
Közterület-felügyeletnek és a Budakeszi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. Anya- 

gilag is segítjük ezeknek a szervezetek 
működését és bűnmegelőzési tevéke-
nységét.

- 500 ezer Ft értékű rendszám-felismerő 
mobil kamerát és 4 millió Ft értékű sze-
mélygépkocsit vásároltunk a rendőrség 
munkájának támogatására, térségi 
összefogással. 

- Üzemeltetjük és folyamatosan fej- 
lesztjük a város térfigyelő kamera-rend-
szerét. 

Közlekedés

- Városunk és a régió közlekedési  
problémájának megoldása közös érde- 
künk, mely térségi és kormányzati 
együttműködéssel érhető el. 

- A kormány évek óta dolgozik az M0 
autóút északi és nyugati szektora meg- 
építésének előkészítésén, mely részlege-
sen segíti majd az agglomeráció közleke-
dési helyzetét. 

- Megoldást jelenthet a Budakeszit 
elkerülő út megépítése is. Levélben for-
dultunk az Innovációs és Technológiai 
Minisztériumhoz annak érdekében, 
hogy az elkerülő út tanulmány-tervé-
nek és környezetvédelmi engedélyezési 
tervének elkészítése az M0-ás autóút 
nyugati szektorának terveztetése kere-
tében kormányzati forrásból valósuljon 
meg. 

- Kezdeményeztük a Fő utcai buszsáv 
és a kapcsolódó P+R parkolók tanul- 
mánytervének elkészíttetését és a fej- 
lesztés megvalósítását, melyhez - együtt- 
működve a XII. kerülettel - 3 millió Ft-tal 
járultunk hozzá. 

- Az 1-es számú főút-Gyár utca 
kereszteződésében kialakítandó kör-
forgalom tervezési költségeihez 2 mil-
lió Ft-tal járultunk hozzá. Az átépítés a 
Kelenföldi metróvégállomás tömegköz- 
lekedéssel való gyorsabb megközelítése 
miatt elengedhetetlen.

- Május közepétől a 188 és 188E jelzésű 
új járatcsalád biz- 
tosít közvetlen 
kapcsolatot Bu-
dakeszi Honfog- 
lalás sétány és a 
4-es metró kelen-
földi végállomása 
között. A járatcsa- 
lád sűrűbb kap- 
csolatot nyújt Bu-
daörs felé is. 

- Június végén megkezdődött a Fő ut-
cai jelzőlámparendszer teljes felújítása. 
A fejlesztés eredményeként lehetőség 
nyílik intelligens forgalomirányító 
rendszer üzemeltetésére, melytől a Fő 
utcán és bekötőútjain tapasztalható tor-
lódások további enyhülését várjuk.

- Elektromos töltőoszlop épült a Fő téri 
parkolóban.

- Megújultak a meglévő buszvárók a 
városban és további nyolc új épült. 

Térségi együttműködés

- Budakeszi elnökletével működik a ti-
zenkét települést magába foglaló Buda-
környéki Önkormányzati Társulás.

- A társulás tagjai közösen működtetik a 
HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
és Központot, a Budakörnyéki Közterü- 
let-felügyeletet és az orvosi ügyeletet.

- A társulás olyan területeken műkö- 
dik együtt, mint a turista- és kerékpárút-
fejlesztés, közlekedésfejlesztés, továbbá 
hagyományteremtő jelleggel a Buda-
környéki Sörfesztivál szervezése.  

Köszönöm a képviselő-testület tagjai, a 
civil szervezetek, intézmények és a lakos- 
ság együttműködését szeretett városunk 
fejlődése érdekében!

Megvalósult 
beruházás

7,07
milliárd
forint értékű önkor-
mányzati beruházás 
valósult meg 2014 és 
2019 között, melyhez

1,36
milliárd
forintos saját forrást 
biztosított az önkor-
mányzat

1,9
milliárd
forintos fejlesztés van 
folyamatban, mely- 
hez

800
millió
forinttal járul hozzá 
az önkormányzat

Folyamatban lévő  
fejlesztés

Gazdasági ösztönzés

Meseösvény a mamutfenyőknél

Szennyvíztelep

Okos zebra

Új buszjárat

Budakörnyéki 
Sörfesztivál
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200 
millió
forint pályázati támo-
gatást nyert  
az önkormányzat

A pályázat valódi bicikliút  
építését teszi lehetővé, mely 
külterületen munkahelyek  
elérését is szolgálja

Budakeszi önkormányzata szeretné 
megismerni a lakosság kerékpározási 
szokásait. Kérjük, a www.hirmondo.
budakeszi.hu oldalon található kér-
dőív kitöltésével segítse az önkor-
mányzat munkáját, köszönjük!

KÉRDŐÍV

BERUHÁZÁS Lakossági fórumot tar-
tott az önkormányzat június 28-án a ke-
rékpárút-fejlesztésről, melynek kialakí-
tására és megépítésére 200 millió forint 
pályázati támogatást nyert. A fórumon 
részt vett dr. Győri Ottilia polgármester, 
Ohr Alajos alpolgármester, Somlóvári 
Józsefné és Szabó Ákos Péter tanács-
nok, valamint a tervező, a projektmene-
dzser és a Farkashegyi repülőteret üze-
meltető MÁV Sportegyesület képviselői 
is. A polgármester elmondta, hogy a ke-
rékpárút megépítésével a Budaörsi úttal 
párhuzamosan, 1300 méter hosszan 130 

darab hársfát ültet az önkormányzat. 
Kiemelte, ez a beruházás egy jövőbeni 
gondolkodás és tervezés része, ehhez 
kapcsolódna majd a Budaörshöz, illetve 
a Balatonhoz vezető bicikliút megépíté-
se is. Ezzel olyan kerékpárhálózat része 
lehet Budakeszi, amelyre a kormányzat 
a következő négy évben 150 milliárd fo-

rintot fordít. Hiba 
lenne, ha ebbe a 
fejlesztésbe Buda- 
keszi nem kapcso-
lódna be. 

Gödör István, 
a pályázatíró 
Granticon Kft. 

projektmenedzsere kifejtette, mindösz-
sze 11 millió forintos önerővel 200 mil-
liós vagyonelemmel gazdagodik a vá-
ros. Nem szabad erre a projektre csak 
úgy tekinteni, hogy 200 millióból 2 ki-
lométeres szakasz épül meg, hiszen szá-
mos további eleme is van ennek a be-
ruházásnak. 

Épül egy, a Budakeszi árkon átívelő 
híd, mely 20 milliós nagyságrendű, to-
vábbá a híd közelében napelemes köz-
világítási oszlopokat telepít az önkor-
mányzat, ez további 5,8 millió forint. 
A táblázások, burkolati jelek felfestése, 
pollerek kihelyezése 11 millió, a zöld-
terület-építés, átalakítás és 1300 mé-
ter hosszan a faültetés 1,1 millió, a mű-
szaki tervdokumentációk, tervezési, en-
gedélyezési, hatósági eljárások költségei 
10,5 millió forint. Amikor ezt a projektet 
vizsgáljuk, erre a számos kapcsolódó 

elemre is gondolnunk kell. Kifejtet-
te, hogy a VEKOP pályázat esetében a 
már meglévő utakon kerékpáros útvo-
nalat jelölnek ki táblázással és felfestés-
sel, továbbá a projekt számos egyéb fej-
lesztést, például gyalogátkelőhelyek, 
buszöblök és járdák kialakítását is ma-
gában foglal. A pályázati felhívás olyan 
valódi kerékpárút építését támogatta, 
mely külterületen munkahelyek eléré-
sét szolgálja. Ez igencsak behatárolta az 
önkormányzatok mozgásterét abban, 
hogy mely területek felelnek meg a pá-
lyázati kiírásnak. Megerősítette, hogy 
ez a beruházás egy jövőbeni koncepció 
része, mely idővel Budaörssel kerékpár-
úton köti össze Budakeszit.

MODERNIZÁLÁS Június végén meg-
kezdődött a Fő utcai jelzőlámparend-
szer teljes felújítása, mely a közútkezelő 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruhá-
zásában valósul meg az önkormány-
zat eredményes közbenjárásának kö-
szönhetően. A munkálatok a Fő utcán 
az Erkel, a Kossuth és a Temető utcai 
csomópontokat érintik. Az egyenként 
mintegy 20 millió forint értékű beruhá-
zás keretében a tartóoszlopok, és a jel-
ző-, érzékelő- és vezérlőrendszerek tel-
jes cseréje megtörténik, a legmodernebb 
berendezések felszerelésével. A fej-
lesztés eredményeként lehetőség nyílik 
intelligens forgalomirányító rendszer 
üzemeltetésére, melytől önkormányza-
tunk a Fő utcán és bekötőútjain tapasz-
talható torlódások enyhülését várja. A 
kivitelezés ideje alatt - mely a nyár fo-
lyamán megtörténik - huzamosabb idő-
re is kikapcsolhatják a jelzőlámpákat e 
kereszteződésekben, ezért fokozott óva-
tosságot kérünk az arra közlekedőktől.

Felújítják�a�Fő�utcai�jelzőlámpákat

Fórum�a�kerékpárút-fejlesztésről

JUBILEUM A Fenyőgyöngye Nyug-
díjas Klub 50 évvel ezelőtt azért jött lét-
re, hogy a szépkorú budakeszi lakosok 
számára programokat, elfoglaltságot 
biztosítson. Aktívan részt vesznek a 
város közéletében, a piros betűs ünne-
peken és a szürke hétköznapokon egy-
aránt. Az elmúlt fél évszázadban a szo-
kásos klubnapokon kívül számtalan 
eseményt szerveztek, és rendszeresen 
találkozhatunk a klubtagokkal az ön-
kormányzat rendezvényein is.

A klub június 27-én ünnepelte fennál-
lásának 50. évfordulóját az Erkel Ferenc 
Művelődési Központban. Az ünnepsé-
gen a Borostyán Nyugdíjas Klub tagjai, 
dr. Győri Ottilia polgármester, Ohr Ala-
jos és Bakács Bernadett alpolgármeste-
rek és Somlóvári Józsefné tanácsnok is 

részt vett. Az eseményen elsőként La-
pos Ferencné, a klub gazdasági vezetője 
köszöntötte a megjelenteket és röviden 
bemutatta a szervezet történetét. El-
mondta, hogy 1969-ben Birgánné Gizel-

la helyi postás vezetésével, 32 fővel ala-
kultak meg, akkor még TSZ Nyugdíjas 
Klub néven. Az egyesület létszáma egy-
re nagyobb lett, így megalakult a II. szá-
mú klub, mely ma a Borostyán Nyug-
díjas Klub. A Fenyőgyöngye idővel be-
fogadta a megszűnt Szivárvány klub 
tagjait is. Mára körülbelül 80 főt szám-
lál.

Ezt követően dr. Győri Ottilia pol-
gármester köszöntötte a vendégeket. El-
mondta, hogy a klub támogatja, össze-
fogja a tagjait, programot nyújt, kiemeli 
őket a mindennapokból és ezáltal egé-mindennapokból és ezáltal egé-és ezáltal egé-
szen más életminőséget ad a tagoknak. 
A klub elvitathatatlan szerepet tölt be 
Budakeszi életében, melyet az önkor-
mányzat nevében ezúton is köszönök 
önöknek - mondta.

Somlóvári Józsefné beszédében ki-

emelte: az idősek feladata, hogy létük-
kel, életükkel, lelki-szellemi értékeikkel 
példát állítsanak a fiatalabbak elé.  Ta-
nítsák meg őket a közösség fontosságá-
ra, a jókedvre, a mosolyra, egymás se-
gítésére. 

Dorka Józsefné, a Borostyán Nyug-
díjas Klub vezetője így fogalmazott „öt-
ven év alatt összetartottátok egymást, 
sokat dolgoztatok azért, hogy együtt 
maradjatok. A szeretetet, amit ti adta-
tok a másiknak, azt soha nem lehet el-
felejteni.” A vidám és szórakoztató mű-
sorokat követően Tóthné Fajtha Anita, a 
művelődési központ igazgatója örömét 
fejezte ki, hogy az egyik legaktívabb 
klub fennállásának fél évszázados év-
fordulóján velük együtt ünnepelhet. A 
műsor után finom ebéddel készültek a 
klub tagjai.

Fotók: Pék Lajos

50�éves�a�Fenyőgyöngye�
Nyugdíjas�Klub

„Ötven év alatt összetartottá-
tok egymást, sokat dolgoztatok 
azért, hogy együtt maradjatok. 
A szeretetet, amit ti adtatok a 
másiknak, azt soha nem lehet 
elfelejteni.”

A Fenyőgyöngye és a Borostyán Nyugdíjas Klub vezetői
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Fotó: Nádas Anna

KÖRKÖRÖSEN A komáromi Regio-
nális Fejlesztési Ügynökség, a Rába–
Duna–Vág Európai Területi Társulás, 
valamint a Körkörös Gazdaság Intéze-
te nonprofit szervezet közös projektet 
hirdetett. A program célja, hogy a kö-
zépiskolás diákokat környezettudatos 
gondolkodásra nevelje. Ennek kereté-
ben két osztályunk 50 tanulójának 5-5 
órás foglalkozásokat tartottunk a szer-
vezőktől kapott oktatási anyagok fel-
használásával. 

A diákok megismerhették a körkörös 
gazdaság legfontosabb ismérveit, mely 
szerint a cél, hogy minden anyag, ter-
mék a felhasználása után új termékek 
és szolgálatások forrásává váljon. En-
nek megvalósításához új szemléletmód-
ra van szükség, amelynek elterjesztését 
a diákok, a jövő generációja körében 
kell elkezdeni. A bekapcsolódó iskolák 
technikai eszközöket, szelektív hulla-
dékgyűjtésre alkalmas tárolókat, kom-
posztálót is kapnak.

HITTANTÁBOR A Budakeszi Refor-
mátus Egyházközség június 24-28. kö-
zött rendezte meg a „Légy példa” nyá-
ri hittantábort. A gyerekek és a fiatalok 
nemcsak szóban, hanem kreatívan, já-
tékos-drámai elemekkel mélyítették 
el a történeteket. Ezúton is köszönjük 

nagytiszteletű Boros Péter és nagytisz-
teletű asszony Borosné Varga Edina lel-
készeknek, Mariann néni, Csilla néni, 
Ani néni hitoktatóknak és a 336-os Ka-
rácsony Sándor cserkészcsapat tagjai-
nak segítségét, szolgálatát. 
 Eperjesi Ibolya hitoktató

MESTERSÉGEK 
A Budakeszi Hely-
történeti Egyesület a tájházzal közösen 
idén is megrendezte a hagyományos 
nemzetiségi tájház tábort. A felújítás 
miatt a helyszín a Szent László ház volt, 
két hét alatt több, mint ötven gyermek 
vett részt programunkon. Ebben az év-
ben is a népi mesterségeket helyeztük 
középpontba, a kosárfonást és a szövést, 
kézműves segítőink Czakó Józsefné Ma-
rika és Nyitrai Lilla voltak. Iparművé-
szeti technikával is ismerkedtünk, Hor-
váth Luca (Lucc zománcai) segítségével 
a gyermekek kipróbálhatták a tűzzo-
mánc készítését, Ruzman Orsolya ve-
zetésével a német nemzetiségi táncban 
élhették ki mozgásvágyukat. Csodála-
tos kosarak, szőttesek, táskák, ékszerek 
készültek, a gyerekek sokat rajzoltak, a 
fiúk régi dunai hajót modelleztek. A má-
sodik héten Kóbor Józseffel kenyeret sü-
töttünk a közösségi ház kertjében lévő 
kemencében. A sok szép tárgy készítése 
közben társasjáték, foci, mese tarkította 
a napi programot. Köszönjük a segítő 
közreműködést Krizsán Editnek, Hidas 
Panninak, Schrotti Szilvinek, a Budake-
szi Nagy Sándor József Gimnázium és 
a Prohászka Ottokár Katolikus Gimná-
zium diák önkénteseinek. Köszönjük a 
helyszínt a Szent László háznak és a fi-
nom ebédeket a Pizza Portának. Vidám 
két hetet töltöttünk együtt, jövőre ta-
lálkozunk. A programot Magyarország 
kormánya támogatta.
 Nádas Anna tájházvezető

Tájház�táborNagysanyi�a�környezetért

Légy�példa!�

KIRÁNDULÁS  Június 15-én ismét 
útra kelt a lelkes, hagyományőrző ki-
ránduló csapat, ezúttal az ország nyu-
gati kapuja, Sopron és környéke volt az 
úti cél. Még tartott a reggeli hűvösség, 
amikor Fertőrákosra érkeztünk. 

Jól kiépített, kényelmesen járható 
tanösvény vezetett a kőfejtő kevésbé 
ismert, eddig be nem járható részébe, 
ahol a mészkő keletkezését is bemuta-
tó földtörténeti kiállítás kapott helyet. 
Döbbenetes méretű fosszíliák mellett 
sétáltunk át a barlangszínházba, ahol 
fűthető ülések és a legmodernebb szín-
padtechnika várja a közönséget. A kő-
fejtő kútjánál a közelmúltban helyeztek 
el emléktáblát az ott kivégzett mun-

kaszolgálatosok tiszteletére. Dallal kö-
szöntük meg az idegenvezetést, egyút-
tal kipróbáltuk a kiváló akusztikát.

Délben már a Fertő-tavon hajókáz-
tunk át a határon Mörbisch városka 
felé. Európa legnagyobb szikes tava hí-
res a szélsőséges vízjárásáról, nádren-
getegéről és mesés történetek keringe-
nek róla.

A Fertődi kastély volt a következő 
célunk, ahol megtekinthettük az ed-
dig felújított termeket, lépcsőházat, a 
restaurátorok munkáját és a kastélyká-
polna tornyában megkerestük az üveg-
galamb alakjában ábrázolt szentlelket. 
A kastély bútoraiból, kincseiből, óráiból 
létrehoztak egy kiállítást, mely egyút-

tal az Esterházy család történetét is el-
mesélte. Innen már csak percek kérdése 
volt, hogy elérjük a hegykői szállásun-
kat és elmerüljünk a gyógyfürdő kel-
lemes vizében. 

Másnap reggel Sopron volt az első 
úti cél. Kisvonattal jártuk be a neveze-
tességeket, majd a Fő térről indultunk 
egy helyi idegenvezetővel a város isme-
retlen oldalát, a főútvonalakról látha-
tatlan várfalakat, átjárókat, zegzugos, 
szinte mediterrán stílusú utcákat, hát-
só traktusokat felfedezni.

Ezután Győrnek vettük az irányt, 
itt a Püspökdomb épületeivel ismer-
kedtünk. Boldog Apor Vilmos püspök 
életét és tragikus halálát megrázó ki-
állításon mutatják be abban a borospin-
ce-rendszerben, ahol megtörtént a tra-
gédia. Itt is golyónyomok vannak a fal-
ban, mint Fertőrákoson, a kivégző bar-
langfalon. A püspöki palota tornyából 
gyönyörű látvány a két folyó torkolata 
és a város. Szent László hermáját a 
templom felújítása miatt ideiglenes he-
lyen láthattuk, de a könnyező Mária 
szobor előtt egy halk Mária énekkel kö-
szöntünk el Győrtől. 

Tatabányán még felkerestük a Tu-
rul-emlékművet, ami mellett nem-
rég adtak át egy tanösvényt és egy fo-
gadóépületet, de ez már egy másik ki-
rándulás helyszíne lehet. Ezúton is kö-
szönjük a Neoline Utazási Iroda kiváló 
szervezését és Bíró Ildikónak a szak-
értő idegenvezetést. Azt hiszem, mind-
annyiunk nevében kívánhatom: jövőre 
veletek nem ugyanitt, de találkozunk. 

 Krizsán Edit kórusvezető

Hagyományőrzőink�Sopron�környékén

Budakeszi Város Önkormányzata 2019. 
augusztus 24-én (szombaton) a XXV. 
Családi Nap Fesztivál keretében egész 
napos főzőversenyt hirdet a Farkashe-
gyi Repülőtéren.

Nevezési kategóriák:
1. Pörköltek, paprikások, tokányok 
2. Összetett, különleges levesek 
3. Káposztás ételek 
4. Egyéb, szabad tűzön készült ételek, 
kreációk 
5. Profi a csapatban! 

Nevezés módja:
Nevezni postán, személyesen (Bu-
dakeszi Polgármesteri Hivatal – tit-
kársági csoport, Fő u. 179.), faxon 
(06-23-535-725), vagy e-mailen (pm.
titkar@budakeszi.hu) lehet a csapat 
fantázianevének, a főszakács nevének, 
az elkészítendő étel nevének, kate- 
góriájának és az étel receptjének a 
megküldésével.
Nevezési díj: Csapatonként 3.000 Ft
Nevezési határidő: 2019. augusztus 
16. 10 óra

Nevezzen Ön is a főzőversenyre!
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KRÓNIKA Veér Ilona iskolaigazgató 
1960-as és az 1980-as évek között ve-
zette krónikáját Budakeszi nagyközség 
életéről. Itt most két részlet olvasható az 
augusztusi búcsúról. A település mai 
katolikus temploma 1761-1766 között 
épült. 1781-ben szentelték fel Havas Bol-
dogasszony tiszteletére. Védőszentjének 
emlékünnepét, vagyis a templom bú-
csúját évente augusztus 5-én tartják. 

Az idézett szöveg magán hordozza 
a kor bélyegét. A búcsú egyházi ünnep 
mivoltáról szót sem ejt, csak a búcsúhoz 
kötődő szórakozási lehetőségeket mu-
tatja be. A részlet rejtve utal arra, hogy 
a Budakesziről 1946-ban elűzött német 
ajkú lakosság, ha tehette, Németország-
ból hazalátogatott a búcsú idején.

„Napok óta olyan a falu képe, mintha 
lagziba készülnének majdnem minden 
házban. Tatarozás, meszelés, sütés-főzés, 
lázas készülődés. Hogyne, mikor min-
denki vendéget vár. Rokonokat, kedves 
barátokat, hazánk határain túlról is. Az 
idősek főleg ezért örülnek a búcsúnak. 

A fiataloknak vidám szórakozást jelent 
ez a nap. A gyermekeknek színes cse-
csebecsét, mézeskalácsot, játékot. Talán 
olyan dolgokat is, aminek máskor nem 
is örülnének, de most igen, mert búcsú-
fia. Némelyik árus meg is érkezik még 
az éjszaka, mások kora hajnalban, hogy 
minél jobb helyet biztosítsanak maguk-
nak. Tetszetősen kirakják portékáikat: 
színes gyöngyöket, trombitákat, lég-
gömböket, mézeskalácsbábukat, s más 
szívdobogtató dolgokat. (Mintha nem is 
Budakeszin lennénk 1968-ban, hanem 
Debrecenben vagy száz évvel ezelőtt.) 
Persze itt vannak a forgókomédiások, 
meg a hajóhintások is. Szól a zene, vi-
songanak az utasok a magasban. Igazi 
vurstli.”

„Hát még este a búcsúbál! Ezen nem-
csak a fiatalok vesznek részt, hanem 
az öregek is. Megjelennek a vendéglá-
tó családok vendégeikkel együtt. Gyö-
nyörködnek az új nemzedékben is, és 
felelevenítik a régi emlékeket.”
� (Részletek�és�fotó�Veér�Ilona�krónikájából)

HAGYOMÁNYOK Tízedik alkalommal rendezte meg a 
Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház a budakeszi múzeumok 
éjszakáját. Mivel ebben az évben a program egybeesett Úr-
napja ünnepével, a hagyományos virágszőnyegkészítés ke-
rült reflektorfénybe. A tájház átépítése miatt a Szent László 
ház adott otthont a rendezvénynek. Az érdeklődők már dél-
előtt megtekinthették a lombsátrak állítását, délután meg-
tudhatták hogyan „cupfolták” a virágokat, vagyis milyen 
módon gyűjtötték a virágszirmokat, majd elkészítettük a vi-
rágkoszorút az oltáriszentségre. Az emeleti helyiségben fo-
lyamatosan vetítettük de Ponte József fényképeit, melyeken 
megelevenedtek a két világháború közötti virágszőnyeg-

motívumok, a nagyszabású közös munka, hiszen 1946-ig az 
I. világháborús emlékműtől a Schieli-kápolnáig tartott a dí-
szítés. A múzeumok éjszakája elmaradhatatlan része a ze-
nés vacsora. Idén a Dudok rendezvényház és a Gräfl cuk-
rászda finomságait kóstolhatták meg vendégeink, a zenéről 
Nagy Attila harmonikás és az Ofner Bergland Regional 
Zitherkreis Wudigess gondoskodott. A programot Magyar-
ország kormánya támogatta.

*
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren található Aeropark 
idén is csatlakozott a múzeumok éjszakájához és különböző 
programokkal várták a repülés és a repülőgépek szerelme- 
seit. A Budakeszi Farkashegyi repülőtéren működő MÁV 
Sportegyesület egy vitorlázógéppel idén is részt vett a ren-
dezvényen bemutatva magát és népszerűsítve városunkat.

Búcsú�Budakeszin�1968-ban

Múzeumok�éjszakája

Fotó: Bechtold Fülöp

ÉVFORDULÓ Major Ist-
ván Európa-bajnok ma-
gasugróra emlékezünk 
születésének hetvenedik 
és halálának ötödik év-
fordulója alkalmából. 
Családja 1954-ben köl-
tözött Budakeszire, ahol 
több, mint két évtizedig 
élt. Nővére és húga ma 
is városunk lakója. 1966-
tól a Budapesti Honvéd, 
1981-től a Volán SC atlétá-
jaként magasugrásban versenyzett. 

A szakág kimagaslóan eredményes magyar atlétája. Ő volt az első magyar, aki 
elsajátította Dick Fosbury ugrótechnikáját, mely szerint a megszokottól eltérően 
felugráskor háttal fordult a lécnek a levegőben, és a hátával érkezett a szivacsra. 
1969 és 1973 között hét alkalommal javította az országos csúcsot, legutóbbi re-
kordját öt évig tartotta. 1969-től 1979-ig szerepelt a magyar válogatottban. Részt 
vett az 1972. évi müncheni és az 1976. évi montreali nyári olimpiai játékokon. 
1971-től három egymást követő alkalommal nyert a fedettpályás Európa-bajnok-
ságon. 1971-ben, 1973-ban és 1974-ben az év atlétájává választották. Az aktív spor-
tolástól 1982-ben vonult vissza, amikor 1982-ben Kanadába költözött, ahol a York 
Egyetem magasugróedzője lett. 65 éves korában váratlanul hunyt el Kanadában. 
A Budapesti Honvéd Tüzér utcai atlétikai pályájának parkjában emléktáblát ál-
lítottak az egyesület legendás bajnokának.

Mann Olivér Norbert 
(született 2019. június 2-án)
Rácz-Marton Szelina 
(született 2019. június 5-én)
Tóth-Pozsonyi Csongor 
(született 2019. június 6-án)
Bayer Bianka Borbála
(született 2019. június 8-án)
Jerger Nara 
(született 2019. június 8-án)
Vincze Bálint József 
(született 2019. június 17-én)
Hegyvári Hanna 
(született 2019. június 19-én)
Illyés Dóra 
(született 2019. június 26-án)

Budakeszi legifjabb  
polgárai

Tisztelettel gratulálunk a szülőknek, 
kívánjuk, hogy sok örömöt és boldog-
ságot leljenek gyermekeikben. Jó egész-
séget kívánunk!

ESKÜVŐ 
Dr. Radó Judit és dr. Vértes Miklós 
2019. július 6-án kötöttek házasságot a 
Budakeszi Arborétumban. Sok boldog-
ságot kívánunk az ifjú párnak!

Öt�éve�hunyt�el�a�bajnok

Fotó: www.honved.hu

Úrnapi�körmenet

ÜNNEP Úrnapján, a közöttünk élő Úr  
Jézust, az Oltáriszentséget ünneplik a 
hívek pünkösd utáni második vasár-
nap. A budakeszi Havas Boldogas-
szony templomban június 3-án, 10 óra-
kor kezdődött az ünnepi szentmise. A 
szertartást követte a virágszőnyeges 
körmenet, amit az Oltáriszentségben 
jelenlévő Krisztus tiszteletére készítettek 
a hívők.

Csipor Enikő a Négy évszak Budakeszin fotópályázat II. 
fordulójára benyújtott alkotása
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Augusztusi�könyvajánló
MARLEN HAUSHOFER 
A FAL

A könyv egy negyvenes éveiben járó nő 
beszámolója arról, hogyan változott meg 
gyökeresen az élete. Éppen vendégség-
ben van egy alpokbeli vadászházban, 
amikor arra ébred, hogy a szurdok 
köré láthatatlan fal emelkedett. A falon 
túl minden kővé dermedt. Mindenki, 
akit szeret, a falon túl van és minden 
bizonnyal halott. Csak három háziál-
lat osztja meg vele magányát: Hiúz, a 
vadászkutya, a macska és Bella, a tehén. 
Ahhoz, hogy túléljen, meg kell tanul-
nia boldogulni egyedül a természeti 
környezetben. Ez a városi kényelemhez 
szokott ember számára millió kihívással 
jár.  A történet egyik rétege egy modern-
kori női robinzonád. A fal szimbolikus 
is, a belső magányosságot is ábrázolja. 
A nő, ahogyan egyre jobban megismeri 
a körülötte lévő természetet, ahogyan 
egyre jobban megérti az állatok viselke-
dését, önmaga megismeréséhez is mind 
közelebb kerül. Átjut-e valaha a falon? 
Egyáltalán át akar-e jutni? Mekkora erő 
az állatok iránt érzett felelősség?  Meg-
tanul-e a csekélységeknek is örülni? 
Tud-e szeretni, lehet-e boldog emberi 
társ nélkül?  Vágyik-e még erre?
Az osztrák írónő disztópikus regénye 
1968-ban jelent meg.  A könyv alapján 
2012-ben azonos címmel film is készült, 
mely a könyvhöz hasonlóan döbbenetes 
erővel ábrázolja a természet erejét és a 
belső magányt.

BARANYI FERENC 
Nyáregyháza, hasonlítok rád még én?

A könyvhétre jelent meg Baranyi Fe-
renc Kossuth- és József Attila-díjas köl- 
tő, író, műfordító, szerkesztő új, rend-
hagyó kötete. A könyvet a Baranyi csa- 
lád három tagja, három generációja ké- 
szítette. Megjelenéséhez az apropót egy 
elveszettnek hitt kézirat előkerülése 
adta. Ez az írás a könyv első fele. Id. Ba- 
ranyi Ferenc visszaemlékezése a jegy- 
zőként Nyáregyházán töltött időszak 
első évéről. „Nyáregyházára három 
esztendősen kerültem s tíz éven át cse-
peredtem ott. Tehát a legfogékonyabb 
időszakomban. Amikor aszályra, fagy- 
ra a legérzékenyebb a gyermeki lélek, 
amikor a legapróbb, legjelentéktele-
nebbnek tetsző benyomások is komoly, 
kitörölhetetlen nyomot hagyhatnak a 
kisemberkék karakterében. Nyáregy-
házának tehát jelentős szerepe volt ab-
ban, hogy milyen ember vált végül is 
belőlem. Ezért ez a könyv most Nyáregy- 
házáé” – írja a bevezetőben a költő. Éde-
sapja írása után a költő közzéteszi az 
apjáról, Nyáregyházáról és térségéről 
szóló verseit, kisprózáit. 
A könyvet harmadikként Baranyi Péter 
jegyzi. A fiú és unoka összegyűjtötte a 
település archív felvételeit, a korábbi 
helyszíneket újrafotózta. A térséghez 
a család ma is ezer szállal kötődik, Ba-
ranyi Ferenc ma is szívesen és gyakran 
keresi fel szülőföldjét.

TAKÁCS BENCE 
Trimeszterológia

A közismert műsorvezető, előadó- 
művész íróként is figyelemre méltó. A 
könyvhétre megjelent kisregénye öné- 
letrajzi ihletésű. Öniróniával fűszere- 
zett humorral beszéli el, hogyan ta-
lálkozott leendő feleségével, milyen 
volt a házasságkötés; hogyan lettek 
egy párrá, hogyan vált a jóképű fiúból 
felnőtt felelősségteljes férfivá. A törté-
net azonban itt nem áll meg. A könyv 
elsőre meglepő címe a várandósság 
három szakaszára utal. Bepillantha-
tunk egy alakulóban lévő család min-
dennapjaiba a férj szemüvegén keresz-
tül, hogy elérkezzünk a gyermek 
születéséhez. Amikor nem csak a gyer-
mek, hanem a család, az apa is születik. 
Amikor kiderül, hogy minden meg-
próbáltatás megérte. „Nem szépített és 
nem nemesített sorok, melyeket csak 
a nyilvánosság kedvéért átírtan vál-
lalok. Nem. Ezek azok a lépcsők, lefelé 
és felfelé egyaránt, melyeken elindulsz 
büszkén kihúzott és edzett mellkasod-
dal, hogy aztán minél többet koppanj. 
Sztorijaim személyesek, őszinték, s 
olykor lehet, pikírtek is. Ajánlom, hogy 
ne egyszerre olvasd, s ajánlom, hogy 
mindezek ellenére merj akarni és hinni 
a házasság szentségében” – ezekkel a 
szavakkal bocsátja útjára a könyvét a 
szerző.

ELISMERÉS A Zákányi Zsolt Reformá-
tus Vegyeskar a Magyar Kórusok, Ze-
nekarok és Népzenei Együttesek Szövet-
sége (KÓTA) Éneklő Magyarország 
Országos Kórusminősítése során június 
22-én vegyeskari kategóriában arany 
dicsérettel minősítést kapott. A Buda-
keszin működő, jórészt helyi tagokból 
álló kórusunkkal június 21-23. között 
vettünk részt a Keszthelyi Dalünnepen, 
amit C. Tóth Zoltán karnagy kezde-
ményezésére és vezetésével kétévente 
szerveznek meg. Az amatőr kórusok 
fesztiválján a 39 karral több, mint ez-
ren voltunk. A Dalünnepen Keszthely 
belvárosából a Balaton-partig fáklyás 
vonulás során szóltak a közös népdal- és 
kóruséneklés hangjai. Versenyprogra-

munkat a Fő téri katolikus templomban 
mutathattuk be, majd a hévízi reformá-
tus gyülekezetben szolgáltunk ének-
szóval. Kórusunk másodszor jelent-
kezett a KÓTA szakmai minősítésére. 

Elért eredményünkért, Istennek há-
lát adva, köszönetet mondunk Kádár 
Ágota karnagyunknak, a kórusunkat 
támogató Budakeszi Református Egy-
házközségnek és a Czövek Erna Ala-
pfokú Művészeti Iskolának, valamint 
a Dalünnepen a részvételünkhöz pé-
nzügyi támogatást nyújtó Nemzeti 
Együttműködési Alapnak (NEA), a 
Budakeszi Református Emléktemplom 
Alapítványnak és Budakeszi Város 
Önkormányzatának. Köszönjük Szabó 
Lucának a kórusjelvény tervezését. 

Énekkarunk 2000-ben alakult, ala-
pítója néhai Zákányi Zsolt Liszt-díjas 
karnagy. 2007 óta Kádár Ágota vezényli 
a 25 tagú vegyeskart. Több kórussal van 
testvérkapcsolatunk, nyaranként tábor-
ban bővítjük a repertoárunkat, aminek 
hangsúlyos részét képezik a protestáns, 
a magyar zenei-kulturális hagyomán-
yokon alapuló művek. 

Idén augusztus 23-25. között tartjuk 
felkészülő táborunkat Budakeszin. 
Szeretettel hívunk és várunk énekelni 
szerető új tagokat, akik a táborban is be 
tudnak kapcsolódni a kórusszolgálatba. 
Jelentkezés, érdeklődés: zakanyi.korus@ 
gmail.com email címen vagy Facebook 
oldalunkon.
 Zákányi Zsolt Református Vegyeskar

Kitüntették�a�Zákányi�vegyeskart

TEHETSÉG Nem mindennapiak azok 
a matematikai- és sportsikerek, mely-
eket Holló Martin, a Széchenyi István 
Általános Iskola idén ősszel 6. osztályba 
lépő tanulója elért az elmúlt egy évben. 
Martin matematika terén ösztönös te-
hetség. Szívesen foglalkozik a neheze-
bb, kihívást jelentő feladatokkal, ezért 
is kezdett versenyeken részt venni. A 
Tudásbajnokságon az 5. osztályosok 
matematika megyei és országos meg-
mérettetésén is első helyezést ért el, 
ahogyan a megyei Zrínyi matekverse-
nyen is. Az országos Pangea versenyen 
negyedik, a Zsámbéki-medence kis 
matekosaként első helyezést ért el. A 
megyei és országos Curie versenyen sz-
intén ő teljesített a legjobban. Eredmé-
nyei alapján több alapítvány is felfigyelt 
rá, rendszeresen hívják tehetséggon-
dozó táborokba. Idén augusztusban is 
részt vesz a MaMut (Matematikai Mu-
latságok) mátrafüredi táborában, ame-
lyre az alapítvány szemeli ki a tehetsé-
ges fiatalokat. 

Martin a sífutás és biatlon (sífutás 
és lövészet) sportágakat is magas sz-
inten űzi. Édesapja, Holló Mátyás is sí-
futó volt, részt vett 2002-ben a Salt Lake 
Cityben megrendezett téli olimpián. 

Nagypapája, Holló Miklós szintén en-
nek a sportágnak a szerelmese volt, 
versenyzőként részt vett a grenoble-i 
téli olimpián 1968-ban.

Martin célja, hogy édesapja és nag-
yapja nyomdokaiba lépve ő is kijusson 
az olimpiára. Addig is, rendszeresen 
indul hazai és nemzetközi biatlonverse-
nyeken. Különleges kitartása a sport 
terén is sok sikert hozott számára.

Idén három biatlon országos bajnok-
ságot is megnyert,  valamint a közeli 
Normafán - ahol a Vasas sífutó bázisa 
is található - megrendezett őszi síroller 
és téli sífutó kupán is aranyérmes lett. 
Június 29-én a nemzetközi Viessmann 
nyári biatlon kupán bronzérmet szer-
zett.

Az imádott sífutás mellett Martin 
időről időre más sportágakba is belekós-
tol, évekig lesiklott, sakkozott, az utóbbi 
időben pedig a Balu SE öttusa szakosz-
tályának is aktív tagja.

Pályafutásához további sikereket 
kívánunk!

Holló�Martin�–�Matek-�és�sportbajnok
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Képviselő-testületi�határozatok

Elfogadták a tűzoltók beszámolóját

Budakeszi  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a Buda-
keszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. 
évi beszámolóját.
 246/2019. (VI. 27.) Kt. határozat

761,1 négyzetméternyi járda újul meg

A Járdapályázat 2019 elnevezésű la-
kossági részvétellel megvalósuló pá-
lyázaton a jelentkezők többségét tá-
mogatásban részesítette. A program 
keretében 761,1 m2-nyi járda újul meg 
a városban. Vállalkozási szerződést köt 
a BVV Kft-vel a kivitelezési munkákra 
bruttó 8.369.900 Ft összegben..
 253/2019. (VI. 27.) Kt. határozat

Sebességkorlátozó piktogramokat 
festenek fel
Vállalkozási szerződést köt a Budakeszi 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Kft-vel 30 km/h sebességkorlátozó pik-
togramok felfestésére a következő hely-
színeken:
- Makkosi út (2 helyszín, 4 felfestés)
- Erkel ut�a (2 helyszín, 4 felfestés)Erkel ut�a (2 helyszín, 4 felfestés)
- Erdő ut�a (2 helyszín, 4 felfestés)Erdő ut�a (2 helyszín, 4 felfestés)
- Virágvölgy ut�a (2 helyszín, 2 felfestés)Virágvölgy ut�a (2 helyszín, 2 felfestés)
- Jókai ut�a (2 helyszín, 4 felfestés)Jókai ut�a (2 helyszín, 4 felfestés)

- Meggyes ut�a (2 helyszín, 2 felfestés)Meggyes ut�a (2 helyszín, 2 felfestés)
- Márity �ászló ut�a (2 helyszín, 4 fel-Márity �ászló ut�a (2 helyszín, 4 fel-
festés)
- Fő ut�a alsó szervizút-szakasza a fel-Fő ut�a alsó szervizút-szakasza a fel-
újítást követően. 
A munkák elvégzésére bruttó 702.000 Ft 
keretösszeget biztosított. Felkérte a pol-
gármestert, hogy kezdeményezze a Pest 
Megyei Rendőr-Főkapitányság Budaör-
si Rendőrkapitányság Budakeszi Rend-
őrőrs paran�snokánál, minél több hely-
színen sebesség mérő pontok kijelölését, 
illetve közlekedésbiztonság témakörben 
felvilágosító kampány szervezését.
 257/2019. (VI. 27.) Kt. határozat

Kulturált Települési Környezet díj

A felújított egészségügyi központot és a 
körülötte kialakított közterületet jelölte 
a Kulturált Települési Környezet díj el-
nyerésére.
Felkérte a polgármestert, hogy a pá-
lyázatot határidőn belül nyújtsa be sze-
mélyesen vagy elektronikus úton a Pest 
Megyei Önkormányzati Hivatal Elnöki 
és Területfejlesztési Irodának.
 259/2019. (VI. 27.) Kt. határozat

Pályázat az autómentes napra

Pályázatot nyújt be az Innová�iós és 
Te�hnológiai Minisztérium által meg-
hirdetett mobilitási hét, autómentes nap 
témában kiírt pályázatra az alábbiak 
szerint:
- tárgy: budakeszi autómentes nap 2019.tárgy: budakeszi autómentes nap 2019. 
- támogatás megpályázott összege: brut-támogatás megpályázott összege: brut-
tó 1.000.000 Ft.

- önerő: nin�s.önerő: nin�s.
Felkérte a polgármestert, hogy a pályá-
zati dokumentá�iót határidőre nyújtsa 
be az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma részére.
 260 /2019. (VI. 27.) Kt. határozat

Újra ösztöndíjpályázat 

Csatlakozott a 2020. évi Bursa Hungari-
�a Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázathoz, melyre 1.800.000 Ft 
keretösszeg fedezetet biztosított.
 258/2019. (VI. 27.) Kt. határozat

Fekvőrendőrök  
a József Attila utcában
Vállalkozási szerződést köt a BVV Kft-
vel a József Attila ut�ai sebesség�sök-
kentő forgalomte�hnikai eszközök el-
helyezésére (3 db), melyre bruttó 392.430 
Ft fedezetet biztosított. Felhatalmazta a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
Felkérte a jegyzőt, hogy ennek meg-
felelően készítse elő a közúti forgalmi 
rend változtatásáról szóló 14/2007. (IV. 
24.) rendelet, valamint a költségvetésről 
szóló 3/2019 (II. 15.) önkormányzati ren-
delet módosítását, és terjessze azt a so-
ron következő munkaterv szerinti kép-
viselő-testületi ülésre. Felkérte a BVV 
Kft-t, hogy a forgalmi rend változást a 
rendeletmódosítást követően, annak 
megfelelően táblázza ki.
 271/2019. (VI. 27.) Kt. határozat

A további határozatok szövegét a www.
varoshaza.budakeszi.hu oldalon olvashatják.

Apróhirdetés
Takarító munkatársat keresek az OORI-ba (Budakeszi, 
Szanatórium utca 19.) Feladat: iroda takarítás 14:00-
20:00-ig, fizetés: nettó 120.000 Ft/hó, elérhetőség: 
0620/478-78-68. 

A BVV Kft. kőműves, burkoló szak- és segédmunkás kol-
légákat keres teljes munkaidőben.Jelentkezni Egyed 
Emmánál lehet: telefon: 0630/567-51-04, e-mail: egyed.
emma@budakeszi.hu.

A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium óraa- 
dó fejlesztő pedagógust keres 5-12. évfolyamos BTMN- 
es tanulók ellátására, szeptemberi kezdéssel. A jelent- 
kezéseket az igazgato@prohaszka-budakeszi.hu email 
címre várjuk. 

Készpénzért  veszek bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, 
órákat, porcelánokat, csillárokat, könyveket, hangszere- 
ket, írógépeket, varrógépeket, szőrméket, csipkét, bizsu-

kat, borostyánt, kitüntetéseket, teljes hagyatékot becslés-
sel, díjtalan kiszállással. Tel.: 0620/597-8280

Az OORI az alábbi állásokra várja leendő munkatár-
sait: orvosírnok, betegszállító, konyhai kisegítő, varrodai 
munkatárs, udvari munkás/parkfenntartó, takarító, karban-
tartó. További információ: www.rehabint.hu és Simon 
Gabriella: g.simon@rehabint.hu, 061/391-19-00/1278. 
mellék. 

Budakeszi Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete június 27-
én tartott ülésén a lakosságot érintő 
alábbi döntéseket hozta:

PÁLYÁZAT

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
“Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. § alapján pályázatot hirdet Budakeszi Bölcsőde

intézményvezető
(magasabb vezető) 
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott idő-
re, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Budakeszi, Fő utca 133.
Pályázati feltételek:
 • főiskola, 1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy 2. a) 
bölcsődei szakgondozó (OKJ), b) csecsemő- és kisgyermekgondozó 
(OKJ), c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), d) csecsemő- 
és gyermeknevelő- gondozó (OKJ), e) kisgyermekgondozó-nevelői (OKJ), 
f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), g) csecsemő- és 
gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szak-
oktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pe-
dagógus szakképzettségű személy,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • a megbízás feltétele legalább öt év szakmai gyakorlat.
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2019. október 1. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a titkársági cso-
port nyújt, a 0623-535-710/114-es telefonszámon.

ÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt 
pályázatot hirdet az 1/1 tulajdoni részben Budakeszi Város Ön-
kormányzatának tulajdonában álló, Budakeszi belterület, 959 
hrsz.-ú, természetben 2092 Budakeszi, Erdő u. 70. sz. alatt 

található 

ingatlan elidegenítésére.

Ingatlan címe: 2092 Budakeszi, Erdő utca 70. (959 hrsz.)
Megnevezés: kivett lakóház, udvar
Teljes alapterület: 1035 m2
Minimálár: 47,1 millió Ft
Pályázati kiírás típusa: nyílt licites pályázat
A pályázat benyújtható személyesen a polgármesteri hivatal (Fő u. 179.) 
vagy postai úton a hivatal címére.
A pályázatok beérkezési határideje: 2019. szeptember 10. 10:00 óra
A pályázatok felbontásának időpontja: 2019. szeptember 10. 11:00 
óra
A licit időpontja: 2019. szeptember 10. 11:30 óra
A képviselő-testületi döntés várható időpontja: a 2019 szeptemberi 
munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés.
A pályázati eljárásról felvilágosítást dr. Gyimóthy Roland vagyongazda ad 
személyesen a polgármesteri hivatal 10. számú irodájában, ügyfélfogadá-
si időben, vagy e-mailen: gyimothy.roland@budakeszi.hu.

A teljes pályázati kiírások a www.varoshaza.budakeszi.hu vala-
mint a www.hirmondo.budakeszi.hu oldalon tekinthetők meg.
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Generációk Háza augusztusi programok   Kisasszony hava – Nyárutó– ÚJ kenyér hava

5. Hétfő
10.00 Rejtvényfejtő
14.00 A komolyzene 
kedvelőinek: Verdi

6. Kedd
15.00 Keatív alkotókör 
Szakácsi Éva vezetésé- 
vel

7. Szerda
10.00 Torna 
14.30 Filmklub: Mary 
Poppins visszatér 

8. Csütörtök
10.00 Társasozzunk: 
Scrabble

9. Péntek
10.00 Decoupage 
(szalvéta technika) 
lépésről-lépésre

10. Szombat
10.00 Pókerarcok: kár- 
tyajátékok kezdőknek 
és haladóknak

12. Hétfő
10.00 Mese, mese, 
meskete

13. Kedd
10.00 Színezd újra! Kö- 
zös színezés

14. Szerda
10.00 Torna 
14.30 Filmklub: 8 nő 
(francia-olasz zenés 
vígjáték)

15. Csütörtök
10.00 Ország-város ve- 
télkedő
15.30 Olajfestés Sza-

kácsi Éva vezetésével 
(3000 Ft/alkalom)

16. Péntek
10.00 Augusztus 20. 
– a legrégebbi magyar 
nemzeti ünnep

21. Szerda
10.00 Torna 
14.30 Filmklub: Egy 
apró bökkenő (amerikai 
romantikus vígjáték)

22. Csütörtök
10.00 Sportos percek: 
pingpong, tollaslabda a 
kertben

14.00 Karaoke klub
23. Péntek

10.00 Receptcsere, 
könnyű nyári ételek

26. Hétfő
10.00 Jeles napok, 
kalendárium kvíz
14.00 Filmcsillagok 
nyomában: 
A titokzatos Greta 
Garbo

27. Kedd
14.00 Ma is tanultam 
valamit: szokatlan nya- 
ralóhelyek nyomában

28. Szerda
10.00 Torna
14.30 Filmklub: Őrült, 
dilis szerelem (amerikai 
vígjáték)

29. Csütörtök
10.00 Klubtagjaink szü- 
linapi, névnapi köszön-
tése
15.30 Olajfestés Sza-
kácsi Éva vezetésével 
(3000 Ft/alkalom)

30. Péntek
10.00 Europa Nostra-
díjas helyszínek: Magy- 
arpolány falumegújítás

Térítés ellenében igény
be vehető szolgáltatások: 
fodrász, pedikűr (bejelent
kezés szükséges).

A változás jogát 
fenntartjuk! További 

információ: 
06/23/451279, ino.bu
dakeszi@gmail.com, 
facebook.com/Gener

ációkHázaBudakeszi, 
2092 Budakeszi, Erdő 

utca 83.
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