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Virágos Budakeszi – ami szép, az esőben is szép

Tizenegy új szakrendelés a Budakeszi Egészségügyi Központban
Ígéretes tárgyalások Budakeszi közlekedési problémáiról
Ősztől új családbarát szolgáltatások a Mosolyvár Bölcsődében
Tisztújítás és újabb tervek a Budakeszi Szépítő Egyesületnél
Budakeszi Piknik – közös tornával és finom falatokkal

A budakeszi Protestáns Kör szervezésében,

2020. augusztus 23-án, vasárnap 19 órakor
a református templomban (Budakeszi, Fő u. 159.)

Antonio Caldara
Szent István, Magyarország első királya
című oratóriuma hangzik el.

Közreműködők:
Szent István király – Jekl László
Gizella királyné – Jónás Krisztina
Anastasio (Asztrik) főpap – Kéringer László
Erasto, alattvaló – Fülep Máté
Savaria Barokk Zenekar
Vezényel: Németh Pál
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Az előadást a Nemzeti Együttműködési Alap, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, továbbá
a Budakeszi Református Emléktemplom Alapítvány támogatja és ingyenes.
Adományokat a Protestáns Kör működésének költségeire a helyszínen köszönettel
elfogadunk.
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Ígéretes tárgyalások
a budakeszi buszsávról
– bővülő bölcsődei
és iskolai kínálat
„Nincs még egy olyan bevezető útja Budapestnek, mint a Budakeszi út: ugyanaz a két
sáv érkezik a fővárosba, mint ami elindul Budakesziről, nincs kerülőútja, és az egyetlen
olyan elővárosi irány, amerről kötöttpályás
közlekedés sincs” – mondta Vitézy Dávid,
a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója azon az egyeztetésen, melyet Pokorni
Zoltánnal, Budapest XII. kerületi polgármesterrel együtt kezdeményeztem a 22-es
busz vonalán megépítendő buszsáv és Budakeszi közlekedési problémáinak megoldása
témájában. Vitézy Dávid javaslata szerint
Budakeszi bevezető útjain a buszvégállomások kihelyezésével P+R parkolókat kell létesíteni, és a forgalmat zsilipelő lámpás csomópontokat létrehozni, melyek mellett a buszok
védett buszsávon haladhatnának el – erről
később részletesen is olvashatnak. A városon
belüli torlódás csökkentése jelentősen javítaná a lakosság életminőségét, ugyanakkor az
átutazóknak is kedvezne, hiszen a közösségi
közlekedés járatainál gyorsabb haladást eredményezne, és várhatóan az autós menetidőt
is csökkentené. A P+R parkolók létesítése
nemcsak a közlekedést segítené, de buszvégállomásokon megjelenő vásárlóközönség
gazdaságilag is kedvez az ide települt vállalkozásoknak, ezáltal városunknak is adóbevétel-növekedést eredményezne.
Budakeszin elkötelezett civilekkel és helyi
szakemberekkel évek óta közösen gondolkozunk a közlekedési helyzet megoldásán, a most
meginduló tervezési folyamat ennek jelentős
állomása lehet. A tervezési folyamat kedvező
kormánydöntés esetén jövőre megkezdődhet,
és a rákövetkező évben a kivitelezés is elindulhat. Eközben nemcsak a regionális, de a helyi

közlekedés javításán is dolgozunk, hiszen készül Budakeszi új közlekedési koncepcióterve.
A Közlekedési és Fejlesztési Bizottság tagjai a
tervezéssel megbízott Közlekedés Kft.-vel folyamatosan egyeztetnek, és ha ősszel visszaáll
a szokásos forgalmi terhelés, elvégzik a rendszámfelismeréses forgalomszámláló vizsgálatokat is az átmenőforgalom irányainak feltérképezésére. A Közlekedés Kft. azt is vállalta,
hogy a Budapest Fejlesztési Központtal kölcsönösen egyeztetik a terveket, melyek így
egymást erősíthetik.
Ősztől megkezdi működését a Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola,
a „WudiSuli”! A nemzetiségi önkormányzat
hosszú és kitartó munkájának eredményeként
létrejött az önálló intézmény, mely a Knáb János utcai iskolaépületen osztozik a Széchenyi
István Általános Iskolával, és színesíti a budakeszi oktatási palettát. Az új intézménnyel
első közös projektünk a régi tornacsarnok felújítása lesz, melyről már megegyezett a képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat
elnökével, Schrotti Jánossal.
A polgármesteri hivatal munkatársai nyári szünetben is intenzíven dolgoznak. A köztisztviselők napja alkalmából köszönöm nekik
azt az odaadást, amivel városunkat szolgálják!
Július 1-jén ünnepeltük a magyar egészségügyi dolgozókat is, akik hősies helytállásról
tettek tanúbizonyságot a koronavírus elleni
védekezésben. A Semmelweis-napon külön is
köszönöm a budakesziek egészségéért dolgozó
minden nővérnek, orvosnak, szakápolónak,
védőnőnek, hogy lelkiismeretesen végzik nap
mint nap az áldozatos munkájukat. A képviselő-testület döntése alapján mindannyian
tízezer forint értékű ajándékutalványt kaptak.

BOKRÉTAÜNNEPET TARTOTTAK AZ ÉPÜLŐ EVANGÉLIKUS TEMPLOMNÁL
Köszönöm Lacknerné Puskás Sára lelkésznek és Benczúr
László felügyelőnek, hogy meghívást kaptam a városunk életében igen jelentős eseményre június 24-én. Mindannyiunk
számára öröm, hogy az evangélikus templomunk tornya elérte a tervezett magasságát, és ebből az alkalomból bokréta
ünnepséget tarthattunk. A hiábavalóság ellenszeréről szól
a 127. zsoltár, amely így kezdődik: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.” Ez a zsoltár azért íródott,
hogy világosan lássuk: emberé a munka, Istené az áldás.

Polgármesteri tájékoztató

A Budakeszi Egészségügyéért díjat idén két
fogorvos kapta: dr. Zolnai Katalin és dr. Kovács Sándor. Gratulálok mindkét díjazottnak,
és köszönöm példamutató munkájukat!
Ősztől új szolgáltatást is nyújtunk a kisgyermekes szülőknek: a Mosolyvár Bölcsődében a következő nevelési évtől kedvező áron
időszakos gyermekfelügyelet áll azok rendelkezésére, akik nem tudnak bébiszittert fogadni, valamint játszócsoport (Baba–Mama
klub) és szülő–gyermek tanácsadás keretében
is igyekszünk további segítséget nyújtani.
Szép nyári estéken jó dolog a kertben üldögélni, de azt is tapasztaljuk, hogy sokszor egy
hívatlan és kellemetlen vendég is csatlakozik
a baráti összejövetelekhez: megindult a szúnyoginvázió. A probléma kezelésére a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület
szakembereivel egyeztetve úgy döntöttünk,
hogy ősztől denevér- és fecskebarát programot indítunk.
A kertben járva azonban örömteli meglepetések is várnak, hiszen megértek az első termések azokon a paradicsompalántákon, melyeket
tavasszal osztottunk ki a lakosságnak. Jövőre
a kerttulajdonosokra gondolva vetőmag program elindítását is tervezzük, ezzel is segítve az
egészséges élelmiszerek termesztését.
Szép élményeket, jó egészséget kívánok
a nyár hátralevő részére!

dr. Győri Ottilia
polgármester

Kedves Budakeszi Lakosok! A járványügyi
helyzetre való tekintettel, a hatóságilag
elrendelt, érvényben lévő korlátozások
miatt a 2020. augusztus 21-re meghirdetett
Családi nap fesztivál elmarad Budakeszin.
Megértésüket köszönjük!
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Városi hírek

Országzászló – a nemzeti
összetartozás emlékhelye

Budakeszi Város Önkormányzata februárban ötletpályázatot írt ki a nemzeti összetartozás emlékhelyének létrehozására Budakeszin azzal a céllal, hogy méltó helyszínen
emlékezhessünk meg a trianoni békediktátum 100. évfordulójáról. A pályaművek szakmai véleményezésére Melocco Miklós Corvin-lánccal és a Nemzet Művésze címmel
kitüntetett, Kossuth-díjas szobrászművészt, érdemes
művészt kértük fel. A döntésre a veszélyhelyzet
miatt csak júliusban kerülhetett sor, és a képviselő-testület a szakmai véleménnyel egyetértésben, nagy többséggel a Jobb Kor Polgári Egyesület pályaművét támogatta: a „Minden Magyarok
Zászlaja” (Országzászló) felújítását és az évfordulóval kapcsolatos emléktábla elhelyezését.
Az Országzászló megálmodói és fő kivitelezői vitéz Horváth Domokos, vitéz Virágh Szabolcs és Bánhidi
László építész voltak, akik kezdeményezését a Jobb Kor
Polgári Egyesület felkarolta. Az emlékhelyet 2006. augusztus 20-án, a Szent Korona másolatának jelenlétében avatták
fel. Az eseményen 64 gyermek alkotott élőfalat az Országzászló mellett, kezükben egy-egy vármegyénket ábrázoló
zászlóval; az elszakított vármegyék lobogóin fekete sza-

lagot lengetett a szél. Beszédet mondott Makovecz
Imre, Mádl Dalma asszony
és Wittner Mária.
A zászlót ölelő kis terecske azóta nemzeti ünnepeink
megünneplésének méltó helyszíne lett, karbantartásáról az egyesület tagjai gondoskodnak Budakeszi önkormányzatának támogatásával. A gyönyörű kivitelű hímzett
zászló évenkénti cseréjét tizennégy éve tagsági díjakból,
személyes adományokból fedezték. Idén, Trianon 100. évfordulójára készülve öntevékenyen elvégezték a zászlórúd
felújítását, öt teljes napon keresztül alpinista kötélen lógva és létráról a teljes fafelületet visszacsiszolva, négy rétegben beitatva, a fémfelületeket polírozva, újrafestve, és
a zászló rendszeres felakadásának problémáját is egy szélirányba forduló elemmel kiküszöbölve. Ezekkel a munkákkal az egyesület tizennégy év alatt felbecsülhetetlen
anyagi és eszmei értéket vállalt magára.
Az országzászló gondozása mellett a Jobb Kor Polgári
Egyesület időről időre felvállal közösségerősítő és karitatív közéleti tevékenységeket. Tagjai nagyrészt nagycsaládosok, akik elhivatottan karolnak fel hátrányos helyzetű
gyermekeket és családokat mind Budakeszin, mind
a határon túl, a hétköznapokban nyújtott segítségtől a nyári táboroztatásig. Fontos számukra,
hogy emléket állítsanak történelmi és kulturális
örökségünknek, így az ’56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján emlékkövet állítottak fel, de az egyesülethez kötődik Wass Albert és
Nagy Gáspár költő szobra is a Fő téri parkban.
Mindezekkel a tevékenységekkel a Jobb Kor Polgári Egyesület olyan civil kurázsit képvisel, és olyan értéket
ad hozzá városunkhoz, mely méltóvá tette őket arra, hogy
2017-ben az önkormányzat Budakesziért Emlékéremmel ismerje el munkásságukat. Köszönjük a városért végzett tevékenységüket, továbbra is sok erőt, lelkesedést és kitartást
kívánunk nekik!
’Sigmond Bertalan

Városi hírek
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Ígéretes tárgyalások Vitézy Dáviddal
a budakeszi buszsávról

„Nincs még egy olyan bevezető útja
Budapestnek, mint a Budakeszi út:
ugyanaz a két sáv érkezik a fővárosba, mint ami elindul Budakesziről,
nincs kerülő útja; az egyetlen olyan
elővárosi irány, amerről kötöttpályás
közlekedés sincs” – mondta Vitézy
Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ
vezérigazgatója azon az egyeztetésen, melyet dr. Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere és Pokorni Zoltán,
Budapest XII. kerületi polgármester
kezdeményezett. A július 2-i találkozó
témája a 22-es busz vonalán buszsáv
építése, valamint Budakeszi közlekedési problémáinak megoldása volt.
A dugót oda kell terelni, ahol nem
lakik senki, így a legkevésbé rontja
a település életminőségét – hangsúlyozta Vitézy. Javaslata szerint Budakeszi bevezető útjain a buszvégállomások kihelyezésével P+R parkolókat
kell létesíteni, és a forgalmat zsilipelő lámpás csomópontokat létrehozni,
melyek mellett a buszok védett buszsávon haladhatnának el. Mivel elsősorban Budakeszin áll a dugó, ezért
elegendő, ha a településen belül épül
folyamatos buszsáv, a XII. kerületi
Budakeszi úton pedig csupán rövid
szakaszokon, a lámpás csomópontoknál hoznának létre védett sávokat
a tömegközlekedésnek. Budakeszi
bevezető útjaitól a XII. kerületig a teljes vonalon a lámpák szisztematikus
hangolása is szükséges azért, hogy

a közösségi közlekedés váljon a vonzó alternatívává.
Dr. Győri Ottilia polgármester kiemelte: a P+R parkolók létesítése nemcsak a közlekedést segíti, de
buszvégállomásokon megjelenő vásárlóközönség gazdaságilag is kedvez
az ide települt vállalkozásoknak és ezáltal városunknak.
A találkozón részt vevő CsengerZalán Zsolt országgyűlési képviselő
elmondta, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott megbeszélésén
a legfontosabb témák között vetette
fel a Zsámbéki-medence közlekedési
kérdéseit. A miniszterelnök tájékoz-

tatása szerint a beruházásra van fedezet a költségvetésben. Vitézy Dávid
a Budakeszi utat is magába foglaló
választókerület országgyűlési képviselőjével, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszterrel is tárgyalt a kérdésről, aki támogatásáról
biztosította a javaslatot, ezért kezdeményezzük, hogy terjessze azt a kormány elé. Amennyiben a kormány támogatja a kezdeményezést, a tervezés
2021-ben megtörténhet, és a rákövetkező évben a kivitelezés is elindulhat.
Pokorni Zoltán polgármesterrel a
városhatáron, a Szanatórium utcánál, a gyalogosbiztonság érdekében,
forgalomlassító akusztikus bordák
telepítéséről is tárgyaltunk; ez ügyben felvesszük a kapcsolatot a Budapest Közút vezérigazgatójával.
Szóba került még a Budakeszi út
csapadékvíz-elvezetése is. Pokorni
Zoltán hangsúlyozta, hogy az értékes
esővizet a száradó budai erdőkben
kell elszikkasztani ahelyett, hogy ös�szegyűjtenénk és levezetnénk, mert
akkor a fővárosban a gyűjtési helyen
okozna problémát.
Mindent megteszünk azért, hogy
a közlekedési fejlesztések mielőbb
megvalósuljanak, a javaslatokat a jelenleg készülő budakeszi közlekedési
koncepciótervvel is összehangoljuk.
’Sigmond Bertalan
alpolgármester
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Budakesziért dolgozunk

Ortopédiai Szakrendelés
a Budakeszi Egészségügyi Központban
Tompai Ferenc ortopéd-traumatológus, sebész
„Az én feladatom a gyógyulásban
– még ha az műtét is – csupán 10
százalék. A többi 90 százalék a betegen múlik. Bármilyen sérülés esetén
a világon nem fog egy olyan rendelést találni senki, ahol egy injekció,
vagy egy tabletta megoldja az ortopédiai jellegű problémáját. A rehabilitáció és utókezelés nagyon fontos,
a betegnek nagyon sokat kell tennie
önmagáért és saját gyógyulásáért.
Hiába operálok meg anatómiailag
tökéletesen egy törött csuklót, ha
nem melózik utána vele a beteg, az
sokkal rosszabb lesz, mintha rosszul
forr össze a csont.”
2020. március 1-től elérhető Budakeszin az Egészségügyi
Központban az ortopédiai szakrendelés. Dr. Ijjas Lőrinc
kedden és csütörtökön, dr. Tompai Ferenc szakorvos hétfőnként várja a betegeket 4-4 órában. Az általában délutáni
órákban zajló rendelésekre elsősorban a budakeszi lakosokat invitálják, de jelenleg még bárkit fogadnak az országból,
amennyiben rendelkezik háziorvosi beutalóval.
Szerencsés konstelláció alakult ki, mivel Tompai doktor főállásban az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet ortopéd
sebésze, így ha a budakeszi szakrendelésen a kivizsgáláson
műtéti terápia merül fel, a közelben lévő OORI-ba tudja irányítani a beteget, és szükség szerint ő maga meg is tudja műteni. Ez a hazai egészségügy jelenlegi helyzetében különösen
jó hír és értékes lehetőség a betegek számára, hiszen például
ha valaki térdfájásra panaszkodva látogatja meg a Budakeszi
Egészségügyi Központot, és kiderül, hogy térdprotézisre van
szüksége, akkor a teljes műtét előtti kivizsgálás helyben megoldható. Mindez igaz a szülészet, nőgyógyászat, fogászat,
urológia és kardiológia területén is, helyben góckutatás jelleggel a kivizsgálások szakorvosi felügyelettel megoldottak.
A 33 éves Tompai doktor szakterülete a vállsebészet, de
fiatal kora ellenére az általános ortopédiai műtétekben is széleskörű jártassága van. Nagyon szereti a baleseti sebészetet,
traumatológiai ügyeletet vezet, operál, az OORI-ban a teljes
vállsebészeti profil rá épül. Ez egy speciális ágazata az orto-

Kedves BUDAKESZI LAKOSOK!
Szeretném kifejezni a köszönetemet minden Kolléganőmnek/Kollégámnak és
a hivatali munkatársaknak (Népegészségügyi Osztály, NEAK, ÁEEK) a járvány
utáni helyzetben és a nyári szabadságolások alatt nyújtott segítségéért és a gördülékeny ügyintézésért: 11 szakrendelés engedélyezését végeztük el, elindultak
az alábbi NEAK-finanszírozott rendeléseink:
1. Audiológia (dr. Kiss Sándor)
2. Bőrgyógyászat (dr. Nagy Éva)
3. Fül-orr-gégegyógyászat (dr. Balogh László, dr. Szentpéteri Szabolcs)
4. Neurológia (dr. Kaszás Nóra)
5. Ortopédia (dr. Ijjas Lőrinc, dr. Tompai Ferenc)
6. Reumatológia (dr. Hutás Mihály)
7. Sebészet (dr. Barabás Loránd, dr. Egyed Tamás, dr. Mester Gábor)
8. Szemészet (dr. Szabó Szilvia)
9. Szülészet-nőgyógyászat (dr. Meshkat Ghavami, dr. Szabó Katalin,
dr. Varga Márta)

péd-traumatológiának, nagyon kevés a hazai szakember. Gulyás Károly volt a mentora az Országos Baleseti Intézetben,
aki mellett tanult és rutint szerzett az egynapos sebészet és
a nyitott műtétek területén. Bár a köznyelv úgy tartja, hogy
a sebész azonnal műteni és vágni szeret, a doktor szerint ez
nem így működik, akkor kell vágni, amikor az az utolsó megoldás. „Az a jó ortopéd orvos, aki csak és kizárólag a beteg érdekeit
tartja szem előtt, ha nem kell műteni, annak én ugyanúgy örülök.”
Nagy rutinja van a sportsérülések kezelésében is, konzervatív
kezelések vagy operatív beavatkozások formájában egyaránt.
A Budakeszi Egészségügyi Központban működő Ortopédiai Szakrendelés gyakorlatilag bármilyen mozgásszervi
panaszokkal várja a budakeszi lakosokat, teljes ortopédiai
profilban, akutan jelentkező vagy krónikusan fennálló problémákkal egyaránt: végtag, derék vagy gerinctáji panaszokkal. Nemcsak felnőtteket, gyerekeket is fogadnak, csípőszűrést azonban gyermekek számára nem végeznek. Az elmúlt
hónapok tapasztalatai szerint a műtéti megoldást igénylő
betegségek nagy része általános ortopédiai jellegű: térd- és
csípőprotézisek, térd artroszkópiák, boka-korrekciók, lábkorrekciós műtétek, könyök-, kéz-, csuklóműtétek, de az OORIban már a vállprotézis műtéti beavatkozásokat is elkezdték.
Budakeszin nagyon jó minőségű képalkotó eszköz áll
rendelkezésre az ortopédiai szakrendelésen, szükség esetén
a rendelés első két órájában Tompai doktor mozgásszervi ultrahangos diagnosztizálást is végez, ami speciális helyi szolgáltatásnak számít, különösen a vállbetegek számára, hiszen
a radiológusok között is kevesen foglalkoznak mozgásszervi
diagnosztikával. A tervek között szerepel az OORI-val való
együttműködés keretében a képalkotó diagnosztikai lehetőségek bővítése és a röntgen vizsgálatokhoz való azonnali
hozzáférés.
Az elmúlt 5 hónapban nem volt üresjárat, a folyamatos
betegforgalom miatt jelenleg egyhónapos a várólista, amivel számolni érdemes. Tompai doktor hosszú távon tervez
Budakeszin gyógyítóként segíteni betegeinek, az Országos
Orvosi Rehabilitációs Központ közelsége és az ottani sebészi
feladatai hatékonyan összeegyeztethetők és kiegészíthetők
a budakeszi szakrendelésekkel. A doktor a személyes orvos–
beteg kapcsolatban hisz, és a magyar átlagtól eltérően jóval
többet, 30 percet fordít egy-egy betegére. A kikérdezésben,
beszélgetésben, őszinte, bizalmas kapcsolat kialakításában
látja pácienseivel az együttműködési alapot.
10. UH-diagnosztika (dr. Varga Erika)
11. Urológia (dr. Csúsz Gábor)
Asszisztenseink: Zachár Lászlóné, Ipacs Mária, Paluska Sándorné, Antalné Vallus
Éva és Vörös Lászlóné.
Augusztusban szeretnénk beindítani teljes kapacitással a Belgyógyászat, Kardiológia és Diabetológia rendeléseinket, szeretnénk növelni az UH-diagnosztikai,
Bőrgyógyászati és Reumatológiai kapacitásainkat. Csatlakozik hozzánk dr. Lukács
Imre (radiológus, kardiológus), dr. Matyasovszky Eszter (reumatológus), dr. Tóth
Angéla (belgyógyász, kardiológus, diabetológus) és személyes közreműködőként
dr. Rátvai Edina (belgyógyász, diabetológus), illetve dr. Hertelendy Anna (szemész).
Eközben kiírtunk egy közbeszerzést a szükséges eszközökre és keressük a rendelések ideiglenes helyét. Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy mindent megteszek, hogy minden lakos kényelmesen eljusson a szükséges szakrendelésre és
magas színvonalú ellátásban részesüljenek!
Előjegyzési telefonszámunk: +36 20 362 7065
Türelmüket ezúttal is köszönöm:
Pócza Péter dr., intézményvezető

Akikre büszkék vagyunk
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Budakeszi Szépítő Egyesület:
tisztújítás és hősi parcella kialakítása
Budakeszi legrégebbi civil szervezete, a Szépítészeti Egyesület 1894-ben alakult. Az egyesület a két világháború
között jelentős szerepet játszott az akkori falu életében, majd a II. világháborút követően – a többi egyesülethez
hasonlóan – tevékenységét betiltották. 1985-ben néhány lokálpatrióta érzelmű budakeszi lakos szükségét érezte
az egyesület egykori tevékenységét életre kelteni és folytatni. A szervezet elnökét, Hidas Mátyást (korábbi
elnökök Tollner György, id. Herein Gyula), Budakeszi díszpolgárát – a közelmúltban megtartott tisztújításon –
immáron hatodik alkalommal választották meg újabb öt évre az egyesület elnökének, mely egy párját ritkító
sikertörténet újbóli elismerése.
Az 1985-ben újjáéledő egyesület 35 éves
alkotó gondoskodásának, tevékenységének
jeleivel nap, mint nap találkozhatunk Budakeszi utcáin, terein. Se vége, se hossza
ennek a teljesség igénye nélkül összeállított,
impozáns listának:
− Mozdonyavatás, 1986
− Bagolyvár felújítása, 1986
− II. Világháborús emlékmű, 1989
− Xavér kereszt, 1990
− Erkel szobor, 1993
− Kálvária, 1990–1994
− Temető I-es parcella, 2000
− Jókai utcai díszkút, 2002
− Koller kápolna, 2005
− Emlékezés keresztje, 2005
− Schieli kápolna, 2008
− Ecce homo szobor, 2010
− 1956-os emlékpark
− I. Világháborús emlékmű, 2011
− Nepomuki Szent János szobor, 2013
− Kerekes kút a parkban, 2013
− Információs táblák, 2014
− Őseink emlékére, 2014
A budakeszi szépítők elmúlt 35 évéről és
az elkövetkező időszak céljairól kérdeztük az
újraválasztott elnököt, különös tekintettel
a budakeszi temetőben feltárt katonasírokra.
A négy éven keresztül helyreállított
Kálvária volt az első 1990–1994 között,

amely igazán mozgósította
az akkor még nagyon kis létszámú tagságot, amiben óriási szerepe volt a néhai Grafl
Jánosnak. Ha van egy olyan
nemes cél, amit magukénak
éreznek az emberek, akkor
olyanok is megmozdulnak,
akikről azt addig nem gondolnánk. És ez azóta is így működik. Ma már a tagság száma
100 körül mozog. A legutóbbi tisztújító
közgyűlésen is 64-en vettek részt, amely
mutatja, hogy az alulról jövő kezdeményezések a legfontosabbak, annak van
a legnagyobb mozgósító ereje. Azok az
emberek, akik odaállnak ezen ügyek
mellé, azok maguk is részesei a tevékenységnek, az alkotásnak és a sikeres
megvalósításnak. Jól érzik magukat abban a körben, ahol ez a megvalósítási
folyamat zajlik. Pártállástól függetlenül
mindenkit várnak soraikba, akik tenni
akarnak a városért.
Mindezek mellett az egyesületnek az elmúlt évtizedekben mindig jó
volt a kapcsolata a mindenkori önkormányzatokkal is. Sokszor olyankor is
kaptak tőlük segítséget, mikor nem is
kérték azt, nem is számítottak arra.
Ebben az évben egy újabb nemes célt
kapott a sorstól az egyesület,
mely nem utolsó sorban annak köszönhető, hogy nagyon
szoros kapcsolatban vannak
a Budakeszin működő, Koós
Hutás Katalin által alapított
Magyar Kultúra Alapítván�nyal, melynek egyik kurátora, Bánkúti Ákos az erdélyi, a
szlovéniai és az észak-olaszországi magyar hadisírok feltárásában nagyon jelentős munkát végzett az elmúlt években.
Ennek kapcsán jutottak el tu-

lajdonképpen a budakeszi temető II.
világháborús tömegsírjaihoz, melynek
feltárásához az idős budakesziek vis�szaemlékezései is sok segítséget adtak,
mikor 1989-ben felavatták a II. világháborús emlékművet, a IV. parcellánál.
A feltárást ez év márciusában a Honvédelmi Minisztérium és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársai
végezték el. A tömegsírban 106 katona
földi maradványait találták meg, közülük 60 német, 46 magyar honvéd volt.
A német katonákat Budaörsön, a német–magyar katonai temetőben fogják
örök nyugalomra helyezni, míg a magyar honvédek földi maradványait
a budakeszi temetőben. Ez várhatóan
hosszabb időt fog igénybe venni, mely
eltarthat akár 2–3 évig is.
A tervek szerint a Honvédelmi Minisztérium javaslatára a Budakeszi
Önkormányzat ezt a területet hősi parcellának fogja minősíteni. Ezen a területen van az I. világháborús emlékkő,
a II. világháborús emlékmű, a lengyel
sírok, a székely katonák emlékére állított kopjafa és az 1956-os emlékkő is.
A Budakeszi Szépítő Egyesület feladata lesz ennek a kialakítása egy tájépítészeti terv alapján, részben kormányzati pályázati forrásokból. Ezért kellett
a közelmúltban az egyesület alapszabályába beemelni az emlékhelyek kialakítását és a hadisírok gondozását is.
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Budakeszi Metodista Gyülekezet
A gyülekezet múltjáról, jelenéről, a mai társadalmi kihívásoknak megfelelő szociális munkájukról, céljaikról tettünk
fel kérdéseket Szuhánszky Gábor lelkésznek, az intézmény vezetőjének. Az intézményben működő idősek
otthona kapcsán pedig a koronavírus-járvány hatásairól is érdeklődtünk.
Mikor vásárolta meg ezt a területet
a Metodista Egyház?
Csaknem 100 éve – 1921-ben – szeretetszolgálati céllal vásárolta meg területet a
Metodista Egyház itt, a János-hegy nyugati lejtőjének az aljában, a Rákóczi utcában, mely akkor még 9 hektáron terült
el. Aztán az 1929-ben kezdődő gazdasági világválság következtében el kellett
adni a terület egy részét. Ennek az árából tartották fenn abban az időben a tüdőszanatóriumot, a fogyatékos gyerekek
otthonát, az árvaházat, a gyermeküdültetést és a már akkor is itt működő idősek otthonát. Aztán az 1948 utáni államosítás során mindent elvettek.
Az 1990-es rendszerváltás rendezte
a helyzetet?
1993-tól kezdődően visszakaptunk egy
kisebb, 2 hektáros részt, melyet addig
a Korányi kórház használt.
Abban a kialakult új helyzetben
milyen célokkal indultak el?
Célunk az volt, hogy a kor társadalmi
kihívásainak megfelelően alakítsunk
ki egy intézményt. Ennek első lépése
volt egy idősek otthonának a létrehozása 1998-ban, majd ezt követte a szociális lakások kialakítása, végül pedig
egy kollégiumot is felépítettünk egyetemisták és főiskolások számára.
És közben kialakítottak egy metodista gyülekezetet is!
Természetesen, hiszen mi itt lelki életet élünk, és ez nagyon fontos része
a diakónia (szolgálattevő) szociális
munkánknak. Ezért is törekedtünk,
hogy ismét kialakítsunk Budakeszin
egy közösséget, így aztán a gyülekezet 2001-ben püspöki engedéllyel meg
is alakult.
Ennek részeként épülhetett meg
a templomuk is?
Nem utolsósorban közösségünk fejlődése kapcsán juthattunk el oda, hogy
10 évvel később templomot tudtunk
építeni, melyet 2012-ben szentelhettünk fel. Egymásra néző, egymást
megerősítő szociális, szakrális munkánk mellett részt tudunk vállalni Budakeszi életében is. Ilyenek a templomunkban megrendezett kiállítások,
koncertek. Szerződéseink vannak a he-

lyi iskolákkal, a művelődési központtal, és jó kapcsolatot alakítottunk ki városunk önkormányzatával.
Csak budakesziek vesznek részt
gyülekezetük életében?
Gyülekezetünknek jelenleg mintegy
120 tagja van. Budapestről, Érdről, Perbálról, Törökbálintról, Ercsiből is jönnek ide közösségi tagok. Természetesen idősotthonunk, szociális lakásaink
és kollégiumunk lakói is tagjai a közösségünknek, és számos, Budakeszin
élő család is része a gyülekezetnek.
Istentiszteleteinkre, rendezvényeinkre
azonban nem csak gyülekezeti tagok
jönnek el.

A komplex intézmény és ezen belül mindenekelőtt az idősotthon és
a kollégium üzemeltetésében kik
vesznek részt?
Részben a szociális lakásainkban élő
munkatársaink is részt vesznek a lelki,
spirituális munkában és az intézmény
körüli teendők ellátásában egyaránt.
Mit tudhatunk az egyetemi és főiskolai kollégiumról?
Az itt lakó fiatalokkal hétfőként egy
egész estét töltünk el. Ezeken a spirituális alkalmakon gyakran esik szó
jövendő hivatásuk és a kereszténység
összefüggéseiről.

Cserkészcsapatot is működtetnek!
Ez mintegy 40 fős csapat. A tagok
egyik fele Budakesziről és a környékéről, másik fele dombóvári gyülekezeti
háttérből származik.
A koronavírus-járvány miatt napjainkban reflektorfénybe kerültek az idősotthonok, melyet az itt
kialakított körülmények között
inkább szeretetotthonnak lehetne
nevezni.
Az intézményünkben működő, emelt
szintű Márta Mária szeretetotthont
1998-ban indítottuk el. A társadalom
elöregedésével nagy kihívás ez a szolgálat. A helyi természeti adottságokat
kihasználva építettük ki ezt a szociális
otthont, többségében egyágyas szobákkal és minden szobához tartozó külön
vizesblokkal, fürdőhelyiségekkel, 25 fő
részére.
Mi a legelésző juhok szerepe az intézmény életében?
Az idős emberek foglakoztatása rendkívül fontos feladatunk. Ez is része a pszichés munkánknak. Lehetőség van itt
kertészkedésre – a Korányi kórház által
ránk hagyott üvegházban – vagy a kilenc juh- és az egy szamár etetésére, simogatására, a szeretet átadására.

Városi hírek
Csirkéket is nevelnek itt!
Ők az otthon szárnyas ellátását adják
időről időre.
Hogyan vészelték át az otthon lakói
a karantén időszakot? Volt esetleg
koronavírusos megbetegedés?
Nem volt az otthonunkban koronavírusos megbetegedés. Minden egészségügyi előírást betartva sikerült ezt
elkerülnünk. Ám kétségtelen, akármennyire is ideálisak a körülményeink, mi sem láttuk előre, hogy a látogatási, majd a kijárási tilalom, a teljes
bezáródás milyen következményekkel
járhat otthonunkban. Az idős embereknél, de a velük foglakozó munkatársainknál is nehezen volt feldolgozható ez

a helyzet. Lelki, pszichoszomatikus tünetek, betegségek is előjöttek, melyek
kezelése komoly spirituális, pszichés
munkát igényelt.
Mi ad erőt Önöknek, hogy – a mindennapok nehézségeivel is megküzdve – sikeresen vezessék ezt az
intézményt?
Egy egyházinak nevezett intézetben
nem lehet közösségi háttértámogatás
nélkül elvégezni a munkát. Nem csupán a testi gondoskodásra, a pszichésmentális karbantartásra vagy a spirituális alkalmak megtartására, hanem
a közösség átélésére is szükség van. Ezt
csak a keresztény gyülekezet, Krisztus
teste tudja biztosítani.

V. Majzik Mária
kiállítása a Budakeszi
Metodista Templomban
Egy hónapig láthatták az érdeklődők a Budakeszin élő V. Majzik Mária
Magyar Örökség- és Príma díjas képzőművésznek, a Himnusz-szobor
alkotójának időszaki kiállítását a metodista templomban. Ennek kapcsán
kerestük meg a képzőművésznőt, akit egyúttal a Himnusz-szobor 2006-os
felavatása óta eltelt alkotó éveiről is faggattuk.
A júliusban megtartott kiállításán
új oldalát ismertük meg V. Majzik
Máriának, melyre már a tárlatcíme
is utalt: „Más szemmel – újra képek”. A művésznőt plasztikai alkotásairól ismerik, itt viszont festményeket láttunk.
Ez a kiállítás a korábbi, több évtizedes munkásságomnak más irányt vett
folytatása. Még rengeteg nagyvolumenű elképzelésem volt, de fizikailag már
nincs hozzá erőm! Az elmúlt években
több balesetem is volt, és a szobrászat
sem egy könnyű munka. Csak hogy érzékeltessem, pl. a 2012-ben felszentelt
Budakeszi Metodista Templom belső
terének díszítésére 8 kiló híján 2 tonna
agyagot használtam fel!
Festészettel nem foglalkozott eddig?
Dehogynem! 23 éven át festettem. Azzal kezdtem a pályám, mielőtt áttértem
az agyagszobrokra és domborművekre. Be kell vallanom, nem gondoltam,
hogy egyszer még visszatérek ecsetért
és festékért a művészellátó boltba.
Ez az első kiállítása ebben az újra
felfedezett műfajban?
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Igen, és ebben nagy szerepe volt a koronavírus-járványnak is, mert lényegesen több időm lett az alkotásra. Bár
az itt kiállított képekből már korábban
kész volt néhány.
Ezek a kiállításon látott képei többségében harmonikus egységben
voltak a templom terének domborműveivel!
Letagadhatatlanul egy művész munkája. Ezt látni és, gondolom, ettől is érzi
az egységet. Nekem is jó érzés együtt

látni a munkáimat. Új aspektusba helyez gondolatokat és inspiráló.
Szeretek egyszerűen kifejezni dolgokat, egyszerű színekkel. Itt majdnem
minden megfelelt a fent lévő táblaképek színeinek, ami fekete, barna és
arany. Ezeken a képeken tulajdonképpen egy forma jelent meg, melyekre
különféle érzéseket, élethelyzeteket,
gondolatokat próbáltam kivetíteni.
Néhány kollázs képe azonban egészen más világot idézett fel!
Egy korábban elhunyt, holokausztot
megjárt barátnőmnek állítottam emléket ezzel a sajátos technikával.
Viszonylag keveset hallottunk
a Himnusz-szobor felavatása utáni
alkotói éveinek gyümölcseiről!
Nagyon sok minden történt azokban
az években is. Néhány nagyon fontosat
megemlítenék ezek közül: Csíkszeredán
a Szent Ágoston-templomban került
elhelyezésre a Himnusz-dombormű,
amely teljesen eltér a budakeszi Himnusz szabadtéri oltártól, és ugyancsak
Csíkszeredán az Angyali üdvözlet dombormű és a bronz keresztelő kút is. Szokolay Sándor és Jókai Anna síremléke
ugyancsak az én munkáim, valamint az
én alkotásom a kitelepítettek nagyszabású emlékműve Budafokon.
Mindezek mellett Szuhánszky Gábor metodista lelkész úrtól megkaptam azt a lehetőséget, hogy 2012-től
létrejöjjön egy állandó kiállításom Budakeszin, a templom alagsorában. Itt
kisplasztikák, domborművek, személyes „relikviák”, dia- és filmanyag is
láthatóak munkásságomról.
Tehát, akkor festészet?
Igen, sok elképzelésem van még, melyeket
ezen a módon szeretnék megvalósítani.
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Budakeszi Piknik
„Jó volt a hangulat július 10-én a Paplanhát játszótér melletti
parkban. Piknikeztünk: tornáztunk, ettünk, ittunk, beszélgettünk. Este Jegestea-koncert volt az új iskola udvarán! Köszönöm mindenkinek, aki eljött és velünk együtt piknikezett. Köszönöm a budakeszi Viadal Sportegyesületnek, Hellner Péter

vezetőedzőnek és családjának, hogy „átmozgatták” a lelkes
alkalmi fitnesz társulatot. Köszönöm az ötletgazdáknak, ’Sigmond Bertalan alpolgármesternek és Bakács Bernadett tanácsnoknak a szervezést! Jövőre ismét Budakeszi Piknik!” –
írta hivatalos Facebook oldalán dr. Győri Ottilia polgármester.

Imádok Buda
keszin lakni!

„Nem csak a 20 éveseké a világ! Örülök, hogy ma két 90 éves budakeszi lakost köszönthettem. Gyűszű Jánost és Bajári Györgyné Terit Isten éltesse sokáig!” – írta
hivatalos Facebook oldalán dr. Győri Ottilia polgármester.

Házasságkötés

Nagy Ernőné Katit 80. születésnapja alkalmából Somlóvári Józsefné bizottsági
elnökkel otthonában köszöntöttük. Isten
éltesse sokáig Katit!

Haszeg Zoltán és dr. Horváth
Eszter 2020. július 11-én kötött
házasságot Budakeszi Városházán.

– mondta Marton László, akit 80. születésnapja alkalmából Somlóvári Józsefné, Hugi bizottsági elnökkel együtt köszöntött dr. Győri Ottilia polgármester.
Lászlónak két szakmája van, hentes és
szakács, ma már mindkettőnek mestere. A Budakeszi Szépítő Egyesület aktív
tagja. Isten éltesse sokáig!

Városi hírek
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Megoldások zöldhulladékra –
az Ökokeszi álláspontja
A szerves hulladékra vonatkozó szabályozás prioritása, hogy azt helyben
kell újrahasznosítani, mert ez a leginkább környezetkímélő megoldás,
és mert a talaj termőrétegét meg kell
tartanunk, vissza kell építenünk a kertekben. Ha ez nem megoldható, akkor
újrahasznosítás céljából mehet távolabbi szállításra. A szerves hulladék
kommunális lerakóktól való eltérítésének oka, hogy az – miután a környezetre nem káros – ne foglalja a helyet
a drágán épült lerakókon, illetve minél
nagyobb arányban része legyen a ter-

mészet körforgásának az újrahasznosítás révén. Erre kötelezően betartandó
uniós célszámok is ösztönzik a tag
államokat.
Értékelni kell a zöldhulladék-kezelés kapcsán tett erőfeszítéseket, valamint azt, hogy van lehetőség a zöld
hulladék elszállíttatására, illetve ágdarálással is támogatják a házi komposztálást. Ez ma még nem átlagos
itthon! A ketreces program negatív
hozadéka lett, hogy kertépítő cégek,
más települések lakosai jelentek meg
használóként, illetve nem megfelelő minőségű hulladékot hordtak oda
a helyiek sem (pl. zsákolt, szeméttel
kevert hulladékot). Lakossági szempontból nagyon sajnálatos, hogy ez
a hiánypótló ingyenes – pontosabban
közpénzből finanszírozott – szolgáltatás megszűnt. Az üzemeltető részéről
ugyanakkor érthető, hogy a befizetett
helyi adókból nem a fentieket kívánták finanszírozni. A szabad hozzáférés
miatti visszaélésekre viszont számíta-

ni lehetett. Tanulság, hogy egyrészt
erőteljesebb ellenőrzés kellett volna,
másrészt intenzívebb, egyértelműbb
kommunikáció.
Szükség volt – és szükség van az új
telep kapcsán is – a szemléletformálásra, tájékoztatásra az önkormányzat
részéről. Sokan a mai napig egyáltalán
nem tudnak a zöldhulladék-kezelés
alternatíváiról, sem az avarégetés tiltásáról. A kommunikáció kezdetben
közösségi komposztálókról szólt, ami
félrevezető volt, mert az a magánterületen képződő hulladékra terjed ki
jogilag. Később váltott a közterületi komposztálókra, amiből kiderült, hogy az ellátás
nem a magánterületre vonatkozik. Az ellenőrzés alatt legszelídebb megoldásként jó lett
volna az elrettentő hatású bekamerázás. Más országokban
a közösségi komposztálókat
lezárva tartják, kulccsal vagy
kártyás belépővel férhetnek
hozzá a használók. A nem
rendeltetésszerű
használat
miatt azonban a BVV Kft. felszámolta ezt a szolgáltatást, és
létrehozott egy zöldhulladéktelepet, amelyhez már csak fizetés ellenében lehet járulni.
Azzal nincs gond, hogy a magántulajdonon képződő zöld hulladék kezelését ne közpénzből finanszírozzák,
különösen, hogy a házi komposztálás
nem beruházásigényes, és a Depónia
is szállít. A korábbi konstrukció igazságtalan azokkal szemben is, akiknél
nem képződik zöld hulladék, de adóznak. A kezelés fizetőssé tétele
megfelel annak a haladó szabályozásnak, hogy mindenki
az általa termelt hulladékkal
arányos díjat fizessen. Erre
egyre több fejlett ország áll át,
mert ez az egyetlen működő
módszer a hulladéktermelés
visszaszorítására, hiszen ez
közvetlen anyagi érdekeltséget teremt! Az „átalányból” (pl. esetünkben adókból)
való finanszírozás éppen ezt
a közvetlen kapcsolatot szünteti meg. A megállapított dí-

jak azonban sokakat elrettenthetnek,
már egy átlagos kertnél sem lesznek
mindenki által megfizethetők. Javasoljuk, hogy rászorultsági alapon legyen
kedvezmény. A lakosságnak pedig
azt ajánljuk, hogy a szomszédok álljanak össze, hogy közös fuvarral el tudják szállíttatni a hulladékot. Szociális
szempontból fontos a bevitt tűzifa rászorulóknak történő szétosztása. Az
átállás miatt várható az illegális lerakás növekedése, ezért elengedhetetlen
a közterület-felügyelet kiemelt figyelme a témára. Probléma az is, hogy
fizetés tekintetében nincs különbség
magántulajdonon, vagy az ingatlantulajdonosok által kötelezően rendben
tartott közterületeken képződő zöld
hulladék között. Utóbbinál kevesen
lesznek nyitottak arra, hogy még fizes
senek is az ott keletkezett hulladék elszállításáért, ez nem része a rendben
tartásnak.
Környezeti szempontból fontos az
átvett hulladék sorsa. Ha az telepi komposztálás után visszakerül a közterületekre, ami ideális, akkor ügyelni kell
a minőségre. Ne járjunk úgy, mint számos településen: a közterületek virágágyásaiból csikkek és zsákmaradványok
kandikálnak ki, mert a komposztba más
hulladékok is belekeveredtek. Komposztáljunk otthon! (Ehhez önkénteseink tanácsot is adnak: okokeszi@gmail.com.)
Ha valaki így sem tud mit kezdeni
a zöld hulladékával, akkor szállíttassa el
a Depóniával, vagy irány a BVV telepe
– reméljük, mindenki számára elérhető
feltételekkel.
Graczka Sylvia, Ökokeszi

12

Zöld Budakeszi

Legyen közösségi kert Budakeszin?!
Manapság meglepően gyorsan terjedő
gondolat és gyakorlat városainkban a
közösségi kertek kialakítása és művelése – nem csupán a járvány miatti bezártság okán. Az otthon töltött hónapok alatt látványosan felértékelődött
a saját kertek ápolása. A városi kertészkedés már az elmúlt években is
különböző korú és hátterű embereket
hozott össze. A közös tevékenységek
során szerzett élményeiket, szemléletüket az élet más területein is gyakorolják: környezettudatos és egymás
munkáját jobban megbecsülő, segítő
lakói lettek a városuknak. A kiskertek – közösségteremtő erejük mellett –
friss zöldséggel, gyümölccsel, fűszernövénnyel látják el az őket gondozó
lakókat, ami a mai és a jövőbeni gyümölcs- és zöldségárak mellett egyáltalán nem mellékes.
A megvalósulás formája szerint a közösségi kertek lehetnek tisztán a közösséghez tartozó vagy egyéni tulajdonban
lévő parcellákból álló telkek. Kialakíthatók akár iskolák udvarán, azok közelében, önkormányzati telken vagy
használaton kívüli területen. Minden-

re van bőven tapasztalat, sokféle megoldás létezik.
A közösségi kertek meghonosításának ötlete már önmagában is innovatív kezdeményezés, hiszen egy város
közepén kézzelfoghatóan ad könnyen
követhető példát a környezettudatos
és fenntartható életmódra, és hívja fel
a figyelmet a szemléletváltás szükségességére. Új megközelítést kínál a városi térhasználatra, a közösségi terek
átértelmezésére és a fenntartható élet
megnyilvánulási formáira. Az ágyásokban mindenki egyénileg gazdálkodhat
– döntően zöldségeket termelnek saját
célra –, de egymás tapasztalataira támaszkodva: paradicsom, paprika, zeller,
petrezselyem, sárgarépa, hagyma, mángold, spenót, sőt, kelbimbó vagy brokkoli is terem; a közös részeken fűszernövényekkel. Kerti bútorok helyezhetők ki,
javarészt pl. raklapokból készítve, illetve
bográcsozó hely, találkozóhely alakítható ki a hétvégékre, akár 20-30 ember
számára. Ha a vezetékes víz adott, egyedi vízfelvételi helyeket lehet kialakítani.
A vízszámla közös, amit fel lehet vállalni, hiszen víztakarékosan gazdálkodnak. Az eddigi tapasztalatokat látva a
környéken kialakított 1000–1500 nm-es
kertekben általában 20-30 ágyással lehet
számolni, ízléses elrendezésben, szemet
gyönyörködtető formában. Elsősorban a
városi lakótelepek mellett lehet rá igény,
ahol a balkonkertek már kicsinek bizonyulnak. Ilyen körzetekben általános
a túljelentkezés és várólista. Biztosan
kijelenthető, hogy kedvező lehetőség
kínálkozik a tapasztalatok helyi átvételére itt Budakeszin is. A környezettudatosság erősödése, helyi természeti adottságaink szeretete és védelme,
mind ez irányba mutat.

Korábban már született egy elképzelés a SZIA új épülete melletti területen
– a Kerekmezőn – egy ilyen közösségi
kert kialakítására. A patkó alakú területen, amely akár a jó szerencsét is hozhatja, a közösségi kert mellett iskolai
tankertet és közparkot is ki lehet alakítani. Ez megsokszorozná a kezdeményezés kedvező kölcsönhatásait, a diákok testközelben tapasztalhatják meg,
hogyan lehet egy zöldterületet sokoldalúan és egészséges módon használni. Az iskola mellett a közeli óvoda és
bölcsőde kicsinyeinek és családjuknak
helyben bemutatható természeti ismereteket, gyakorlati tapasztalatokat lehet
átadni. A közösségi kert, bárhol létesül
is, a résztvevő helyi civilekkel közös
munkában, az önkormányzati intézmények támogatásával besegít a magánkertek és közterületek megújításában is,
pl. közös metszési bemutatókkal, magbörzékkel, őszi-tavaszi kertrendezéssel
és komposztálással. A közös munka
költségtakarékos megoldásokra is lehetőséget nyújt.
Ha kedvező visszajelzéseket kapunk, akkor további ismertetőt teszünk közzé, akár jelen lap hasábjain,
s a majd közzétett kérdőív segítségével
azt felmérnénk – pl. személyes konzultációk formájában az ősz folyamán
–, hogy az elképzelés megvalósitása
a mi kis városunkban hol indulhatna.
A Facebook Hírmondó oldalán is egy
felmérés fog megjelenni az ilyen közösségi kertek témakörben. Ha érdekli
a folytatás, kérjük, töltse majd ki, és írja
meg véleményét. Jó közösségben nagy
értékekre vagyunk képesek.
A helyi közösségi kertbarátok nevében,
Keresztury Miklós, kertbarát
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Esővízzel, takarékosan
Évről évre szembesülünk a klímaváltozással járó időjárási
szélsőségekkel, amik nemcsak minket tesznek próbára, hanem a körülöttünk élő növényeket és állatokat is. Júniusban a híradások tele voltak a Nagykörúton térdig érő vízben gázoló autók és kerékpárosok képeivel, két éve pedig
a kiszáradó Duna látványa sokkolt mindenkit. Ha a folyamatokat megszüntetni nem is tudjuk, lakókörnyezetünk
alakításával felerősíthetjük vagy mérsékelhetjük a negatív
hatásokat.
A hirtelen lezúduló esővíz utcára vezetése még olyan
helyeken is problémákat okoz, ahol egyébként van kiépített vízelvezető árok. Pedig vízhasználatunk nagy része
kiváltható esővízzel: kerti locsolás, WC-öblítés, takarítás,
autómosás, akár még a mosás is. Az esővíz lágy, ásványi
sóktól mentes víz, amihez a növények alkalmazkodtak. Kíméli a mosógépet, kevesebb mosószer kell hozzá, takarításkor pedig felszáradva nem hagy foltot. Érdemes tehát
nem az utcára engedni, hanem begyűjteni és hasznosítani.
Egy 100 m² alapterületű ház tetejéről hazánkban évente 5060 m³ víz gyűjthető be.
Egy négytagú család átlagosan napi 0,5-0,6 m³
vizet használ el, amiből
egyszerű számolással
adódik, hogy valamivel
több mint a negyedét
válthatjuk ki esővízzel.
Tegyük mellé, hogy
a vízfogyasztásunk harmada a WC öblítésére
megy el – a legértékesebb ivóvízkészletünk
kárára! Ezek persze
csak statisztikai átlagok: lehetünk jóval pazarlóbbak vagy
takarékosabbak. Víztakarékos zuhanyrózsa, perlátorok,
WC, mosó- és mosogatógép használatával a vízhasználat
jelentősen csökkenthető.
Az esővíz tárolására felszíni vagy földalatti tartályokat
használhatunk. Egy felszíni tároló olcsóbban kiépíthető,
egyszerűbb esetben egy hordó is megteszi. Ha emelvényre
rakjuk a tartályt, akkor gravitációs elven üzemeltethetünk
róla egy csepegtetős öntöző rendszert. A kisebb tartályok
hamar megtelnek, de több is összeköthető átfolyó csővel,
a felesleget pedig túlfolyóval el kell vezetni. A földbe sül�lyesztett beton vagy műanyag ciszternák előnye, hogy
nincsenek útban, de kialakításuk a földmunka, a nagy
tartályok és a szükséges szivattyú miatt sokkal drágább.
Általában nagyobbak, hosszabb időre tudunk raktározni,
és ezeket nem kell télre szétszerelni. A lesötétített, zárt tartályokban nem indul be az algásodás, és szúnyogkeltető
sem lesz belőlük.
Az esővíz megtartásának egyéb módozatai is vannak.
A talaj is képes vizet tárolni, de a lebetonozott, melléképületekkel telezsúfolt udvarokon a víz nem tud oda bejutni.
Pedig a járda, a gépkocsi beálló, a grillező placc elkészíthető vízáteresztő anyagokból (gyephézagos térkő, gyeprács, kavicságyba rakott lépőkövek stb.) vagy csökkenthető
a méretük (elég 2×40 cm sáv a beállónak, 60 cm a járdának).

A gyors folyású csapadékvíz lelassításával is növelhető a beszivárgás aránya: meredek telkeken teraszos kialakítással, enyhébb lejtőkön dús aljnövényzettel lehet
célt érni. Kihasználva, hogy a víz mindig az alacsonyabban fekvő részeken áll meg, kialakíthatunk pár ásónyom
mély medencéket vagy árkokat a víz gyűjtésére. Ezekbe
aztán igénytelen, nedvességet jól viselő növényeket telepíthetünk. Ilyen ún. esőkertekkel Amerikától Ausztráliáig
egyre több városban találkozhatunk. Nem igényelnek különösebb gondozást, és a rövidre nyírt pázsittal szemben
locsolni sem kell őket.
A talajban összegyűjtött víz egy része mélyebbre szivárog, más része a felszín közelében marad, ahonnan kön�nyen elpárolog. A talaj takarásával, azaz mulcsolással
a párolgás drasztikusan csökkenthető a veteményesben és
a virágágyásokban. Így ritkábban és kevesebbet kell locsolni. Takarónak használható kerti kaszálék, lesarabolt gyomok, a ledarált gallyak, fakéreg vagy élő talajtakaró növények.
Végül: ne feledkezzünk meg a fákról és más növényekről, melyek szintén nagy mennyiségű vizet tárolnak. A fák
a mélyből felszívott vizet a melegben elpárologtatják, ezáltal hőt vonnak el a környezetükből. Budakeszin mindig
pár fokkal hűvösebb van nyáron, mint Budapesten, és ezt
elsősorban a környező erdőknek és saját fáinknak köszönhetjük.
Budai Benjámin, Ökokeszi

Elindult az Ökokeszi
bevásárlóközösség!
Céljuk, hogy hazai termelőktől kerüljön minél
több budakeszi család asztalára a vegyszermentes
élelem. Ehhez termelőket és vásárlókat kapcsolnak össze közvetlenül. Az okokeszi@gmail.com
címen kaphatnak információt az érdeklődők.

14

Zöld Budakeszi

Megfigyelések a Madár tanösvényen
A seregély
Március közepe volt. Az utolsó hó egy
ideje már eltakarodott, az olvadékvizek tócsái is éppen csak meghártyásodtak éjszakánként. Jó remény
mutatkozott arra, hogy abban az esztendőben korán ront ránk minden elsöprő lendületével az élet legszebb
karneválja – a tavasz. Aztán egy este
hideg szélroham verte végig a kertet,
éjfélig rázta a tetőn a bádogot, utána
süket csend lett, megint ránk vicsorított a fagy, és reggelre kelve kétujjnyi
hótakaró fedte be a Budakeszit környező erdőket.
Hunor kutyámmal a csípős reggelen
erősen csúszkáltunk a friss hó alatt elnyúló sarakon, átkoztuk a telet, amely
ha tényleg elmegy, nem hiányzott volna már senkinek. A mamutfenyőket
elhagyva a valaha volt tómederben
álló, öreg füzes felé ballagtunk, amikor egy kiszáradt fa kopasz ághegyén
három egyforma madarat pillantottam meg. Na, ha ezek már megjöttek,
akkor bohóckodhat itt nekünk ez a
zegernye idő, akkor is itt van a tavasz,
végérvényesen! Valahogy így örvendeztem magamban, miközben rájuk
emeltem a messzelátót.
A három seregély felborzolt tollakkal, fázósan üldögélt az ághegyen. Az
erős optika szinte karnyújtásnyi közelségbe hozta őket, jól látszott sárga csőrük, messziről egyszínűnek látszó, ám
közelről megfigyelve igazán pompás
tollruhájuk. „Fekete, szivárványos zománczczal és
fehéres, csöppentett
pettyekkel. A fej
aránylag kicsiny,
lapos homlokú;
szeme közel áll
a csőr tövéhez.
Ravaszkás képű
madár” – így ír
róluk
Herman
Ottó. Ám ezen a télvégi reggelen semmi
ravaszkásat nem láttam a
– vélhetően korgó gyomrú ‒ seregélyek képén, sokkal inkább megdöbbenést, csalódottságot, hitetlenkedést.
Forgatták fejüket, nézelődtek és szinte
hallottam, amint az egyik azt mondja:

Melyik volt az az ökör, aki azt mondta,
hogy induljunk el az Adriáról?!
Mert a seregély, hosszabb őszökön
csak novemberben megkezdett, rövid
telelés után minden évben
az elsők között érkezik
vissza hozzánk, és
azért ismertem fel
rögtön őket, mert
évről évre szinte mindig ezen
a kiszáradt fán
látom meg őket
először.
A többes szám
a seregély esetében szinte kötelező,
hiszen egy seregélyt szinte még soha nem láttam. Ennek oka,
hogy igazi társas lény, csapatokba verődve jár, még a költési időszakban is
szívesen bandázik. „Nagyon eleven,
mondhatni víg madár mely folytonosan izeg-mozog, keresgél és csacsog” –
írja Herman Ottó. Összeülnek egy-egy
fára vagy villanydrótra, és egyfolytában jár a csőrük, csivitelnek, csörögnek, beszélgetnek, messziről elárulva,
hogy éppen merre járnak. Megesik,
különösen késő ősszel, hogy lenyűgöző egyedszámú, sok ezres csapatokba
állnak össze, annyira, hogy zajos felrebbenésük után a madársokadalom
árnyékfoltot vet a földre. Fent a levegőben aztán egy ismeretlen szervező erő
parancsára a levegőégben kavarognak, áramlanak, hullámzó bolyokban
fordulnak hol erre, hol arra.
Úgy tetszik az egész,
mintha egyetlen titokzatos, égi organizmus mozogna
a levegőben. Aki
látta ezt a pazar mutatványt,
aligha felejti el!
Sz e p t e m b e r,
október táján nem
ennyire lelkesek a
látványtól a szőlősgazdák, akik minden lehetséges eszközzel, régebben kereplővel, utóbb durrogó karbidágyúval,
manapság pedig jobbára védőhálóval
igyekeznek elijeszteni, elrekeszteni a
szőlőskertekben valóban kárt tevő se-

További részletek: https://hirmondo.budakeszi.hu/megfigyelesek-a-madarosvenyen/

regélyeket. A vetési varjúhoz hasonlóan a seregély ellentmondásos gazdasági megítélésű madár, mert bár
károsítja a szőlő- és gyümölcs ültetvényeket, ellenben ízeltlábú,
különösen talajban élő
rovarlárva fogyasztása révén kifejezetten
hasznot
hajt a gazdáknak.
Herman
Ottó
madaras
könyvében azt
is leírja, hogy a
seregély rajok hűségesen követték a
pusztákon legelő gulyákat, kondákat és a jószág
hátáról – miként az afrikai pásztorgémek a rinocéroszéról – orvosi alapossággal csipegették ki a kullancsokat,
nyüveket, egyéb vérszívó élősködőket.
Sőt, a turkáló disznó orra körül ügyeskedve, a földből kiforduló pajort, csimaszt is szorgalmasan összeszedték.
Tette és teszi ezt ez a madár különösen költés és fiókanevelés idején,
amire hosszú és meleg nyarakon akár
kétszer is sort kerít. A seregély eredetileg eurázsiai elterjedésű faj, de betelepítették Észak-Amerikába és Ausztráliába is. Általában ligetes, rétekkel
tarkított tájat, erdők szegélyét választja fészkelő helyül. Jobbára korhadt fák
odvaiban költ, de homok- és löszfalakban kialakult gyurgyalag telepeken is
megtelepszik. Legtöbbször laza csoportokban, de olykor egyesével is költ.
A megfelelő odút a hím választja ki, ő
kezdi el építeni a fészket, majd együtt
fejezik be a tojóval. A fészket száraz
fűből, növényi szálakból, falevelekből
és kevés szőrből vagy tollból építik.
Az általában 4-5 tojáson éjszakánként
csak a tojó ül, napközben a hímmel felváltva kotlanak.
„Alkonyatkor szereti a nádast megszállani s ilyenkor oly zsinatolást visz
végbe, hogy a malom zúgójára emlékeztet – írja Herman Ottó. – Fogságban
nagyon tanulékony, szelíd és kedves
madár; eltanulja a nótát, még a szót is.
Gazdájához ragaszkodik. Amíg a magyar földet gulya, ménes, nyáj legelve
járja, védeni kell a seregélyt.”
I. L. L.
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Lábdihegyi varázslat
a Prohászkában
Idén nyolcadik alkalommal volt lehetőségünk megszervezni táborunkat
a Budakeszin élő hátrányos helyzetű családok gyermekei számára, Igaz,
a vírushelyzetre való tekintettel nem
Badacsonylábdihegyen, hanem Budakeszin. Mivel a balatoni táborhely idén
nem nyitotta meg kapuit, a karantén
ideje alatt lemondtunk az idei szervezésről, de június elején mégis felcsillant a remény egy új, napközis tábor
formájában megszervezhető helyszín
felajánlásával.
A Prohászka Ottokár Katolikus
Gimnázium igazgatója jóvoltából a
gimnázium épületét megkaptuk ingyen táborhelyként. A civil összefogásban városunk önkormányzata – szokásához híven – szintén gálánsan állt
mellénk, és a helyi Karitász, valamint
a református közösség alapítványa is
segítségünkre sietett.
Hihetetlen gyorsasággal fogtunk
hozzá a szervezéshez, hiszen minden
egyes programunk civil támogatásból valósulhat meg, gyűjtést is indítottunk, melynek eredményeként néhány
nap leforgása alatt ismét átélhettük azt
a csodát, hogy pontosan elegendő pénz
gyűlt össze, sőt még egy kicsi maradt
is, melyet további támogatásra fordíthatunk.
Ha van helyszín és pénz, akkor már
csak a legfontosabb erőforrás szükséges, azaz a megfelelő munkatársak,
esetünkben a segítő fiatalok. Társammal, Bezeczky Erzsébet tanítónővel
együtt, legnagyobb örömünkre, első
hívásra mondtak igent valahányan,
pedig itt nem kevesebb létszámról beszélünk, mint a 60 résztvevő gyermek
mellé szervezett személyes odafigyelést és gondoskodást is nyújtani tudó

25 gimnazistáról, akik vezetik őket,
példát mutatnak, akik jelenlétével valósíthatjuk meg a valódi integrációt.
Kezdődhetett a felkészülés, sokszor
éjszakákba menő megbeszélések és
a korosztályokra szabott programírások azért, hogy 60 gyermek, akik közül
a többség igen nehéz és ingerszegény
körülmények között él, valóban részese lehessen egy kis csodának, amikor
úgy érzi, érdemes kora reggel felkelni,
hogy le ne maradjon valami jóról, pedig esténként sokszor éjszakai meg
lepetéssel is vártuk a nagyobbakat.
Gimnazista gyermekeink felnőtt komolysággal, de gyermeki lendülettel
percről percre átgondolt programhálót,

konyhásaink ötletesen kigondolt menüt
írtak a náluk valójában csupán néhány
évvel fiatalabb gyermekek számára.
Hálásak vagyunk azért a néhány fantasztikus programért is, amellyel a szülőtársak, illetve kollégák tették még tartalmasabbá a tábor életét.
Szülőként, illetve a magam részéről pedagógusként is pontosan tudom:
sok esetben milyen távol vannak az
integrációs elképzelések a valós hétköznapok gyakorlatától, milyen hatalmas erőfeszítés áll egy-egy apró lépés
mögött, s olykor milyen esetleges kimenetelű egy-egy vállalkozás. Ezért
is különösen nagy öröm számunkra,
amikor egy-egy, évek óta támogatott
gyermeket, kamaszodva meghívhatunk a tábort segítő ifik csapatába, akik
idővel, tőlük sokat tanulva egyenrangú
vezetőtárssá válhatnak… Amikor más
szemüveggel látják saját életüket és
azokét, akik hasonlóan nehéz helyzetben vannak, amikor ők is részei annak

a folyamatnak, hogyan is lehet másokon és önmagukon is valóban segíteni.
A látókörünkbe került gyermekekkel évek óta folyamatosan kapcsolatban vagyunk, ahol szükséges anyagi
támogatással, személyes odafigyeléssel
támogatjuk családjaikat. Legnagyobb
örömünk, ha egy-egy gyermek továbbtanulását tudjuk támogatni, így segítve őket saját kis életük alakításában,
céljaik megfogalmazásában és annak
reményteli elérésében.
A velünk dolgozó, jó körülmények
között élő fiatalok érzékenyítésén túl
valódi, szeretetteljes kapcsolatok alakulnak ki köztük és a résztvevő hátrányos helyzetű családok gyermekei
között, ami egyébként nem történhetne
meg saját köreikben. Ezért érzem úgy,
ismét kis csodák sorozatát élhettük át,
mely sokkal többről szól, mint egy napközis táborban eltöltött hét a nyár folyamán. Hiszem, hogy mindezt mind
a gyermekek, mind ifijeink számára a
szeretet jegyében apró lépésekkel sikerül továbbadni.
Programjainkat, mint ahogy azt
nyolc éve tesszük, ősszel folytatjuk, így
maradva élő kapcsolatban a gyermekekkel, így nyújtva kezünket az elesettebbek felé.
Isten áldását kérem mindenkire, aki
nekünk ebben a munkában társunkká
szegődött!
Dalottiné Bágyoni Zsuzsanna
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• Időszakos gyermekfelügyelet
• Játszócsoport
• Családi konzultáció
Időszakos gyermekfelügyelet

A szülő elfoglaltságának idejére, néhány
órára kérheti gyermeke felügyeletét a bölcsődénk nyitvatartási idejében, a teljes nevelési év folyamán.
Szolgáltatásunkat azoknak a szülőknek ajánljuk, akik elfoglaltságuk idejére, néhány órára szeretnék kisgyermekük szakszerű felügyeletét megoldani.
Az időszakos gondozást igénylő kisgyermeket a normál működésű bölcsődei csoport üres férőhelyeire tudjuk felvenni. A gyermekek napirendje
a bölcsődei napirendhez igazodik,
a kisgyermeknevelők rugalmas munkaszervezéssel látják el feladataikat.

Játszócsoport

Másik családtámogató szolgáltatásunk
a játszócsoport, mely esetben a gyermekek
hozzátartozóikkal együtt tölthetnek el egy
kellemes délelőttöt nálunk, ahol a kicsik találkozhatnak hasonló korú társaikkal, a szülők pedig választ kaphatnak a gyermekneveléssel kapcsolatos esteleges kérdéseikre.
A játszócsoport szervezésében előtérbe kerül a Pikler-szemlélet, mely
szerint a gyermekek harmonikus mozgását, a különböző mozgásformákat a
maguk választotta módon és tempóban
önállóan tanulják meg. A gyermekek

KÖSZÖNET
Köszönetünket szeretnénk tolmácsolni Barbalics Istvánnak, a Barbalics Kertépítő Kft.
ügyvezetőjének a 70 m2 gyepszőnyeg telepítéséért. Jelentős segítség volt ez számunkra, a gyerekek önfeledt örömmel vették
birtokba a puha, selymes füves területet.
Felajánlásukkal tovább szépítették bölcsődénk játszókertjét, így a fenntartó által biztosított gyepszőnyeggel együtt 200 m2-en
újult meg kertünk füves területe.
Benkő Gáborné Zsuzsa
intézményvezető

Új szolgáltatások
a Mosolyvár Bölcsődében
Bölcsődénkben – önként vállalt feladatként – a családok támogatására több
új szolgáltatást vezetünk be térítési díj ellenében a 2020/21-es nevelési
évben, amelyek várhatóan októbertől indulnak. Csoportjainkba bölcsődés
életkorú gyermekeket várunk a szabad férőhelyek figyelembevételével.
kíváncsiságát, tapasztalatszerzését, mozogni vágyását szeretnénk támogatni
a játékok önálló felfedezésén keresztül.
Olyan mozgás- és játékteret alakítottunk
ki, mely biztonságos, és egyben felkelti
érdeklődésüket, felfedezési vágyukat.
Ezeken az alkalmakon a szülőknek lehetősége van gyermekeik megfigyelésére,
rácsodálkozására, valamint szakembereink segítségével együtt gondolkodunk
a szülőkkel, családdal. A játék közben
a szülők rábízhatják a játszófészek háziasszonyára, kollegáira, hogy megítéljék
a gyerekek biztonságát és jóérzését.
A bölcsődei élet megismerésén keresztül segítséget nyújtunk a gyermekek szocializációjában. Igyekszünk ötleteteket, mintát adni a szülők számára;
játékeszközök, tevékenységek tekintetében bízva abban, hogy nagy örömet, tartalmas tevékenységet jelentenek majd
számukra.

Családi konzultáció
(Szülő–kisgyermek konzultáció)

Szülő–kisgyermek konzultáció egy speciális szakirányú továbbképzés, mely
egyetemi keretek között a korai fejlődést
érintő legaktuálisabb tudományos kutatási eredményeken alapuló elméleti
ismereteket tartalmazza. A konzultációk sikerességéhez a szülő és gyermek
együttes jelenléte szükséges. A konzultáció keretein belül az alábbi kérdésekre
keressük a választ.
– Elalvási, átalvási gondokkal küzd
gyermeke ?
– Lassabban fejlődik? táplálási, szoptatási nehézségei vannak?
– Sokat sír, nehezen megnyugtatható?
– Viselkedési problémái vannak?
Mi van akkor, ha a szülő úgy érzi, kifogyott az eszközökből, hogy elfogyott az energiája, tehetetlennek érzi magát, úgy érzi, elrontott valamit, hogy nem elég jó szülő? Jó
tudni, hogy ha kisbabájánál, kisgyermekénél alvászavart, evészavart, tartósan fennálló nyugtalanságot tapasztal, ha vigasztalhatatlanul sírós és az orvosi vizsgálatok

szervi eltérést nem találnak, úgy lelki eredetű okokra lehet gondolni, hiszen a baba lelki történéseit csak testi funkcióin keresztül
tudja jelezni. Ilyenkor nagyon sokat segíthet
egy külső szemlélő, egy szakember, aki más
szemszögből tekint a szülő–gyerek párosra.
A családi konzultáció egyik nagy
előnye a rövid időn belüli pozitív változás, mely néhány alkalom (5-10) után
eredményesen lezárható. A konzultációk előre megbeszélt időpontban
zajlanak heti rendszerességgel, alkalmanként 45–60 percben, melyen a csecsemő/kisgyerek és a szülő (vagy szülők) együttesen vesznek részt.
Szolgáltatásaink érdeklődéstől függően heti több alkalommal is indulnak.
Az e-mailben történő jelentkezést követően tájékoztatjuk a szülőket a szabad
férőhelyekről és időpontokról. Szeretettel várjuk a családokat közös játékra,
mozgásra, énekes, mondókás, kreatív
tevékenységekre.
Szolgáltatásainkat térítési díj ellenében, maximum heti 20 órában tudjuk
biztosítani a családoknak, melyet naponta 8–16 óráig, vagy 8–12 óráig tudnak igénybe venni, konzultáció esetén
előre egyeztetett időpont szerint.
Elérhetőségeink:
Budakeszi Város Önkormányzat
Mosolyvár Bölcsőde
2092 Budakeszi, Konth Miklós utca 2.
Telefon: +36 23 200 125, +36 20 956 49 46
E-mail: ujbolcsi@gmail.com

Intézményi hírek, programok

17

Korai fejlesztés a Védőnői Szolgálaton
Ebben az évben egy sikeres együttműködés eredményeként
– a Dr. Vass Miklós Alapítvánnyal – Budakeszi város Önkormányzata által finanszírozott új szolgáltatást vezettek be városunkban a Védőnői Szolgálat épületében. A szolgáltatás a
kisgyermeket nevelő szülőket támogatja korai szűréssel, melyen minden Budakeszin élő család ingyenesen vehet részt,
ahol a szülők elbizonytalanodnak a 0–3 éves korú gyermekük fejlődésével kapcsolatban, illetve akinél ennek szükségét érzik a helyi gyermekorvosok és a védőnők vagy a helyi
bölcsőde. Mozgásfejlődés, beszédfejlődés magatartásproblémák, étkezési zavarok és még sok egyéb tartozik a korai fejlesztők hatáskörébe, ezekben az esetekben kértek és kapnak
a családok segítséget. A korai szűrés, tanácsadás, prevenciós
ellátás segít abban, hogy a kis eltérésekből ne legyenek nagy
problémák. Szeretnénk, ha a szűrés eredményeként minél
több gyermek kerülne időben értő szakemberek kezei közé.
A biatorbágyi székhelyű alapítványt hétfői napokon 8–12
óráig lehet felkeresni Budakeszin. Ez példaértékű a térségben, hiszen így nem kell átutazni a családoknak egy másik

településre, ráadásul itt a családok számára ismert védőnő
is jelen lehet. Eddig 25 gyermek járt tanácsadáson. A legfiatalabb baba kéthónapos, a legnagyobb már majdnem 3 éves
volt. Általában egy-két héten belül már megkapják a családok a szükséges támogatást az alapítvány szakembereitől.
Számunkra fontos, hogy a gyermekek fejlődése a megfelelő ütemben – az életkori specifikus fejlődési szakaszokat
figyelembe véve – történjen, ha eltérést tapasztalunk, van kihez fordulnunk. Előfordult, hogy a nálunk járt család a tanácsadást követően a játszótéren osztotta meg elégedettségét,
és így újabb kisgyermek érkezett hozzánk, akinek mozgásfejlődését így sikerült helyes mederbe terelni. Akiknek a tanácsadások nem elégségesek és további fejlesztést igényelnek,
lehetőségük van a Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központhoz,
illetve a Budakeszi nevelési tanácsadóhoz fordulni további
segítségért. A karantén ideje alatt sem maradtak a szülők tanácsok nélkül. A szolgáltatás folyamatosan működött interneten, telefonon vagy online. A szülők folyamatosan kaptak
feladatokat, és konzultálhattak gyermekük állapotáról.

Zenés nyári esték az EFMK-ban
Az Erkel Ferenc Művelődési Központban a karantén után megrendezett első
táncos rendezvény nagy népszerűségnek örvendett. A „bezártság” után kimondottan az idősebb korosztályt céloztuk meg, akiket leginkább érintett
a karantén időszaka. A korábban heti
rendszerszerességgel találkozó látogatóink végre kimozdulhattak otthonaikból, egy kicsit találkozhattak és beszélgethettek egymással.

Első alkalommal július 3-án – közkívánatra – Veres Ferenc zenészt hallgathatták, aki a nyugdíjas klubjaink
állandó zenésze. A Zenés nyári esték
következő előadója a Zwickl Polka
Partie zenekar volt július 17-én. Őket
is jól ismeri közönségünk, hisz intézményünk állandó fúvószenekara,
akik repertoárjában német és sváb dalok hallhatók. Jó hangulatú rendezvé
nyeinknek még az idő is kedvezett.

Őszi gyermekprogramok
Az EFMK a tavaszi időszakra tervezett és a járványügyi helyzet miatt elmaradt
rendezvényeit átszervezte az őszi időszakra. Szeretnénk tájékoztatni látogatóinkat a programokról. Szeretettel várunk minden gyermeket és gyermeklelkű felnőttet szeptember 20-án a Mazsola és Tádé c. zenés bábjátékra. A produkció az
Ametist Bábszínház közreműködésében lesz látható.
A szeleburdi kismalac Mazsola és barátai: Tádé, Manócska és a többiek a művelődési központ színpadán
kelnek újra életre.
Szeptember 25-26-án az évek óta sikeresen működő Lego város és vasútmodell-kiállítás várja az érdeklődő gyermekeket és családjaikat. Az intézmény termeit a generációk óta közkedvelt játék építőelemei
töltik meg.
Október 10-én minden gyermek kedvence, Gryllus
Vilmos látogat meg minket az „Ősz szele zümmög” című
koncertjével. Gryllus Vilmos szavaival élve ajánljuk
a koncertet: „A felnőtteknek azért, hogy meghallgassák. Gyerekeknek azért, hogy ők is énekeljenek”.
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Könyvajánló

SZABÓ MAGDA

ABLONCZY BALÁZS

Für Elise

Ismeretlen Trianon

Szabó Magda, a 20. századi
magyar irodalom egyik legjelentősebb írója 85 éves korában érkezett el oda, hogy számvetést adjon az olvasóknak az
életéről. Az író mindig is sokat
mesélt különböző interjúkban
gyerekkoráról, szüleiről, Szabó
Elekről és Jablonczay Lenkéről.
Szoros kapcsolat fűzte a szüleihez, hatalmas, főként antik
műveltséget kapott tőlük, amit
később a könyvei írása során
kamatoztathatott.
Nagyon hamar elkezdett
verseket írni. A zenetanulást hiába erőltették a szülei,
abban tehetségtelen volt. Négyéves korában édesapja befogadta magukhoz a zentai árvát, Cilit. Eleinte nagyon
furcsa volt neki, hogy már nincs egyedül, de később jó testvérekké váltak. A kamaszkor érzelmi viharait már együtt
élték át. Az iskolai életet is megismerhetjük a regényből, illetve a korabeli debreceni polgárság életét. Édesanyja katolikus volt, apja református, Szabó Magda is református lett,
a hitbéli nevelés, konfirmálás folyamata is szerepet kap a
történetben. Az író úgy tervezte, hogy lesz második része
a könyvnek, de sajnos a halála miatt ez nem készülhetett el.

MIKSZÁTH KÁLMÁN
A Noszty fiú esete Tóth Marival

Mikszáth Kálmán egyik klas�szikusa egy megtörtént eset
alapján íródott. A Tóth család
Amerikában él, Tóth Mihály
gazdag emberré válik. Megismerjük a család történetét,
majd pedig azt, hogyan utaznak haza Magyarországra.
Noszty Feri egy felelőtlen alak,
aki nem tud bánni a pénzzel,
adósságai vannak. Kitalálja,
hogy feleségül veszi Tóth Marit, és ezzel megoldódnak az
anyagi gondjai. (Természetesen, a lány jelentős hozományra számíthat, ha férjhez megy.) Feri és a nagynénje tervet
szőnek, hogy úgy tűnjön, mintha véletlenül találkoznának.
A férfi megrendez egy jelenetet, hogy úgy tűnjön, kompromittálja a lányt. Mari beleszeret, az apja kénytelen beleegyezni a házasságba. Kitűzik az esküvő időpontját, megszervezik az esküvő előkészületeit. A történet vége egy nem
várt fordulatot tartogat még az olvasók számára. Mikszáth
Kálmán egyik legérdekesebb műve ez, az írótól megszokott
ironikus stílusban vehetjük szemügyre a szereplőket és az
eseményeket.

Az összeomlás és a békeszerződés
történetei, 1918–1921
A szerző a történészszakma
egyik kiválósága ma Magyarországon. Trianon a fő kutatási
területe, több műve is jelent már
meg ebben a témában. A könyv
elején kiderül, hogy nem csak a
történészeknek, hanem a szélesebb olvasóközönségnek szánta ezt a művet. Valóban nagyon
olvasmányos, könnyen érthető
egy nem szakmabeli számára is.
A kötet körbejárja a békeszerződés körüli történeteket, történéseket, új megvilágításba helyezi az akkori történelmi eseményeket. A könyv elején felteszi
azt a kérdést: mi lett volna, ha máshogyan alakul a magyar
történelem? Ez látszólag történelmietlen kérdés, de ma már
több neves történész is foglalkozik a „Mi lett volna, ha…?”
kérdésével. Később a nagyhatalmak, illetve a szomszédos
államok felelősséget vizsgálja a kialakult határok esetében.
A magyar köztudatban kevéssé élő, de fontos tényekre is rámutat a szerző; például arra, hogy a megszálló román katonák mekkora pusztítást végeztek az országban, főleg azokon
a területeken, amelyekre igényt tartottak. A „kérészállamok”
fogalmát is megismerhetjük a kötetből. Azon államok történetét, amelyek vagy csak papíron léteztek, vagy pedig csak
rövid ideig lehetett őket fenntartani. A könyv második felében az impériumváltásokról ír a szerző, vagyis arról, hogy az
elcsatolt területeken hogyan alakult az új állam közigazgatása, mi történt az oktatással, a tanárokkal. Végül a vagonlakókról, illetve a háború utáni Magyarország helyzetéről kaphatunk információkat.
Szőtsné Szabados Zsófia
SEJAL BADANI
A mesemondó titka

Az olvasót már az első pillanatában elvarázsolja könyv borítója. Szép és fájdalmas szerelmi
történetet sejtünk az India hangulatát megidéző borító mögött.
Előfeltevésünkben nem is csalódunk. A regény két szálon fut.
Jaját, az indiai származású New
York-i újságírót sorozatos magánéleti tragédiák érik. Fájdalma elől menekülve Indiába látogat, ahol megismeri sohasem
látott nagyanyja szívbe markoló
történetét. Az irodalmi vénával
megáldott, szenvedélyes, a hagyományokkal is szembe szegülő asszony élete segíti, hogy
megtalálja saját útját. A két teljesen más hátterű asszony sorsa
mesél a szavak, a szerelem és a család erejéről. Ádám Éva
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Képviselő-testületi döntések
A képviselő-testület 2020. július 16-i rendkívüli ülésén és 2020. július 30-i ülésén meghozott döntések
Átcsoportosítottak a Széchényi István Általános Iskola torna
csarnokának javítására szánt 12 milliós összegből 10 millió
forintot a jövő évi költségvetés terhére. Emellett a közgyűlés
az Érdi Tankerületi Központtal közösen hozzájárult ahhoz,
hogy a Budakeszi Város Német Önkormányzata a Knáb János utca 60. szám alatti épületben lévő tornacsarnok tetejét felújítsa, illetve a nemzetiségi osztályok tantermeiben
a szükséges munkálatokat elvégezze.

▪

Elfogadta a képviselő-testület a 2019. évi zárszámadás rendeletet. A dokumentum alapján Budakeszi Város Önkormányzata az adott időszakban a törvényben előírt kötelező,
és az önként vállalt feladatok kötelezettségeinek eleget tett.
A bevételi oldalon az adóból 95 millió forint a többlet, köszönhetően az építmény- és a telekadó tekintetében végzett
felderítéseknek, és a vállalkozói befizetések növekedésének.
Az ingatlan bérbeadásából származó bevételek elmaradtak
a tervezettől, az éves költségvetési támogatás pedig összesen 860 millió forint volt. Kiadási oldalon a személyi juttatásoknál a megváltozott munkaképességű dolgozók bérét
a rehabilitációs hozzájárulásból fedezte az önkormányzat.
Segélyekre 16 millió forint került kifizetésre, és év végéig
az önkormányzat egészében lehívta az OTP Bankkal kötött
600 millió Ft összegű hitel utolsó részletét.

▪

A zárszámadási rendelet megalkotásával lejárt a PennerAudit Kft. ötéves szerződése is az önkormányzattal. A cég
mégis marad, mivel a könyvvizsgálói feladatok ellátására
kiírt pályázatra a három jelentkező közül a legjobb ajánlatot
tette. Az újabb ötéves időszakban Budakeszi Város Önkormányzata a szolgáltatásért havonta nettó 150 ezer forintot
fizet a cégnek.

▪

Két rendkívüli kiadás miatt módosította a testület a BVV
Kft. 2020. évi támogatási szerződését. Az egyik az Erdő utca
70. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan Kossuth utcai
térköves járdájához szükséges csapadékvíz elvezető folyóka
telepítésekor jelentkező kiadás volt, a másik a Pataksor utca
folytatásában a magánterületen kialakított illegális út kiváltásának a költsége. A két beruházás összköltsége 912 160 forint, amit az önkormányzat júliusban egyedi támogatásként
adott át a cégnek.

▪

A BVV. Kft. végzi el az önkormányzat megbízásából a Kert
utca felső szakaszán a kétoldali padka kiépítését is, erre
a pótmunkára összesen másfél millió forintot biztosít Budakeszi Város Önkormányzata.

▪

A Budakeszi helyi jelentőségű védett területekről szóló önkormányzati rendelet alapján a testület szerződést kötött
Zsólyomi Tamás egyéni vállalkozóval az Álom-völgy bota-

nikai és zoológia adatainak gyűjtéséről, az élőhely térkép készítéséről, valamint a védetté nyilvánítást megalapozó dokumentáció készítésére. A védetté nyilvánításnak költségvetési
vonzata van, az őrzésre, a károsítás megelőzésére az önkormányzatnak önálló rendészeti szervezetet kell létrehoznia.

▪

Nem lesz megállási tilalom a Kert utca felújított szakaszán,
a Megyeri útra kivezető útszakaszon lévő forgalomtechnikai tükröt viszont nagyobb méretűre cserélik.

▪

Szerződést köt Budakeszi Város Önkormányzata a Fő u. 179.
szám alatti ingatlan közüzemi díjainak rendezésére a Budakeszi Egészségügyi Központtal. Erre az ÁNTSZ működési
engedélyezési eljárás miatt van szükség. Eldőlt az is, hogy
a képviselő-testület a Bártfai-Szabó Építésziroda Kft.-vel köt
szerződést a szakrendelők elhelyezéséhez szükséges 300 m2
alapterületű egészségügyi szakrendelő épület tervezésére.
Ennek bruttó ára 6 343 650 Ft.

▪

A képviselők döntöttek az engedélyezési terv elkészíttetéséről is a Budakeszi árok szennyvíz nyomócső csőhíd melletti csapadékvíz-bekötés átépítésére. Erre azért van szükség,
mert a Szőlőskert felől érkező víz jelentős mértékben erodálta a területet, és fennáll a veszélye annak, hogy a nyomócső pillére leomlik. Az önkormányzat a tervezésre bruttó
990 600 Ft-ot biztosított.

▪

A következő nevelési évtől a Mosolyvár Bölcsődében alapellátáson túli szolgáltatások vehetők igénybe, ilyen a többi
között az időszakos gyermekfelügyelet, játszócsoport, valamint szülő–gyermek tanácsadás és konzultáció. A gyermekfelügyeletet az erre a célra kijelölt csoportban, vagy
a bölcsőde üres férőhelyeinek felhasználásával lehet végezni, játszócsoport esetén adottá válik gyermek és a szülő közös játéklehetősége önálló csoportban, vagy a bölcsődei ellátással azonos időben lehetséges.

▪

Jóváhagyta a testület a Remeteszőlős Község Önkormányzatával a bölcsődei feladatok ellátására kötendő megállapodást, valamint döntés született a Mosolyvár Bölcsőde Alapító
okiratának módosításáról is.

▪

Újabb egyéves szerződést kötött az önkormányzat az Izgiland
játszóházzal, a megállapodás értelmében az intézmény a helyi lakosoknak 15% engedményt ad, és 300 000 Ft-nak megfelelő térítésmentes kitelepülést biztosít az önkormányzat
szervezésében megvalósuló évi két szabadtéri rendezvényre.
Az elfogadott képviselő-testületi határozatok szövegét
a www. varoshaza.budakeszi.hu oldalon olvashatják.
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Iktató ügyintéző

Testületi ügyintéző

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.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: iktatási, irattározási feladatokban
szerzett szakmai gyakorlat, közigazgatási alapvizsga megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz a
87/2019. (IV. 23) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, oklevelek,
bizonyítványok személyes bemutatása az esetleges elbeszélgetés során,
motivációs levél.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 10.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton
a humanpolitika@budakeszi.hu email címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 15.

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.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz a
87/2019. (IV. 23) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint, Motivációs
levél, nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton
a humanpolitika@budakeszi.hu email címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 17.
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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, vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatása, mérlegképes könyvelő, felhasználói szintű MS Office (irodai
alkalmazások).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: önkormányzati gazdálkodási
területen szerzett szakmai tapasztalat, ASP program ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz a
87/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, oklevelek,
bizonyítványok személyes bemutatása az esetleges elbeszélgetés során,
motivációs levél.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 10.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton
a humanpolitika@budakeszi.hu email címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 15.

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, felsőfokú képesítés, az I. besorolási osztályban: felsőoktatásban
szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó,
gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus
szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és
környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési
felsőfokú szakképesítés, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz a
87/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint, motivációs
levél, oklevelek, bizonyítványok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázó
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton
a humanpolitika@budakeszi.hu email címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 17.

Közérdekű információk, hirdetések

VÁRJUK A TŰZIFA-IGÉNYEKET!
Budakeszi Város Önkormányzata ebben az évben is biztosít
tűzifát a rászorulók részére. Az alacsony jövedelműek,
kisnyugdíjasok, nagycsaládosok és gyermeküket egyedül nevelő
szülők igényelhetik a tűzifa támogatást. A jövedelemhatár
megegyezik a rendkívüli települési támogatás 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 Családsegítőben (Fő utca 103.), a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán (Fő utca 179.) valamint letölthető a Városháza
honlapjáról (www.varoshaza.budakeszi.hu).
Beadandó dokumentumok:
• kitöltött igénylőlap, kiemelten kérjük a telefonszám feltüntetését a kiszállítás szervezése és az időpont egyezetése céljából
• a z egy háztartásban élők jövedelem igazolása, amennyiben
a jövedelem igazolásokat nem csatolják, az igénylés
érvénytelen
• lakcímkártyával igazolt budakeszi állandó vagy ideiglenes
lakhely
A kérelem beadásának határideje:
2020. szeptember 25. (péntek)
Kérjük a határidőt betartását!
Hogy minél szélesebb körben ismert legyen a felhívásunk, kérjük,
tájékoztassák a környezetükben élő rászorulókat.
Budakeszi Város Önkormányzata

FELHÍVÁS
Várjuk azon budakeszi civil szervezetek
és helyi (budakeszi bejegyzésű)
vállalkozások jelentkezését, amelyek
szeretnének bekerülni a Budakeszi
Hírmondó honlapján közzétételre szánt

új adatbázisba.
A jelentkezéshez csatoljanak 1 db legalább 1 MB méretű fotót, az elérhetőségeiket és egy maximum 500 karakter terjedelmű bemutatkozást.

APRÓHIRDETÉS

Szobafestés-mázolást,

homlokzat hőszigetelést vállalunk. Ingyenes
mérés, számlaképes vállalkozás. Munkánkra garanciát vállalunk.
Telefon: 06-70/256-1809

fel-

A BVV Kft. az alábbi munkakörben keresi új munkatársait: kőműves, segédmunkás, zöldterület karbantartó, játszótéri karbantartó. Jelentkezni lehet e-mailen
a bvv.ugyintezo@gmail.com címen, telefonon a 06-30/567-51-04-es számon,
vagy személyesen: Budakeszi, Erdő utca 70.

KÖSZÖNŐLEVÉL A BATTHYÁNY UTCAI
TŰZESET KÁROSULTJAITÓL
Kedves segítő szándékú Budakesziek!
Nagyon hálásak vagyunk minden segítő szándékú
budakeszi lakosnak, elmondhatatlanul jól esik, hogy
ennyien mellettünk állnak ebben a nehéz időszakban.
Szerencsére mindannyian jól vagyunk, a trauma feldolgozásához is kaptunk már segítséget.
Szinte felfoghatatlan, hogy életünket a szomszédaink, és az épp arra járőröző rendőrök mentették
meg... Még egyelőre fogalmunk sincs, hogy nekik mivel tudnánk meghálálni azt, ahogy kimentettek az
égő házból. Úgy érezzük, hogy egy „köszönöm” és
egy tábla csoki nem elég.
Külön köszönjük a Budakeszi Önkormányzat
azonnali segítségét. A Polgármester Asszonynak és
az önkormányzat dolgozóinak köszönhetően tudjuk,
hogy nem vagyunk egyedül a bajban.
Megszámlálhatatlan felajánlás érkezett számunkra, amivel a későbbiekben valószínűleg élni is szeretnénk. De a jelenlegi helyzetben még nem tudjuk fogadni az adományokat, mert nem tudnánk ezeket hol
tárolni.
A kisfiú számára a tűzesetet követő napon már
minden szükséges dolog – ruhák,
játék, könyv, cipő
stb. – biztosított
volt, köszönhetően az összefogásnak és a HÁLÓ
a Budakeszi Gyermekekért Alapítványnak.
Először mindenképp a lakhatást szeretnénk megoldani. Amint lesz egy hely, ahol élhetünk, utána fogunk tudni tovább gondolkodni a jövőről.
Úgy gondoljuk, hogy az ilyen szintű összefogás
példaértékű, és hálásak vagyunk azért, hogy ilyen segítő, támogató közösség tagjai lehetünk.
Köszönettel:
Ruttkai Ágnes, Ruttkai Zsuzsa
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TÁJÉKOZTATÁS A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL
Budakeszin 2012-ben vezették be a talajterhelési díjat, amit azon ingatlanok után
kell megfizetni, amelyek számára műszakilag elérhető lenne a szennyvíz közcsatornára történő rákötés, de a tulajdonos, felhasználó (alább Kibocsátó) nem él
a lehetőséggel. A talajterhelési díjfizetési kötelezettségek felülvizsgálata folyamatban van, mely kapcsán megkezdődött a lakosok felhívása a bevallás megtételére.
Budakeszi Város Önkormányzata környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény felhatalmazása alapján 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) bevezette a talajterhelési díjat.
Az a Kibocsátó, aki a helyi Vízgazdálkodási Hatóság engedélyével rendelkezik, de
a műszakilag rendelkezésére álló közcsatorna hálózatára rá nem kötött szennyvízelvezetést folytat, köteles a talajterhelési díj bevallására és megfizetésére.
Abban az esetben, ha a csatornabekötés megtörtént, kérjük, hogy az erről szóló igazolást az ado.o@budakeszi.hu e-mail-címre vagy postai úton
(2092 Budakeszi, Fő u. 179.) szíveskedjék megküldeni!
A bekötés igazolására alkalmas dokumentumok:
• a Fővárosi Vízművek Zrt. által kiállított elszámoló számla, mely tartalmazza
a szennyvízszolgáltatás díját (a tulajdonszerzést követő legkorábbi számla);
• szerződés a csatorna bekötéséről, mely szükség esetén a Fővárosi Vízművek Zrt.
honlapján az online ügyintézés menüpontban regisztrálva letölthető.
Nem terheli a díjfizetési kötelezettség azt a Kibocsátót, aki külön jogszabályban meghatározott egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi
szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz, vagy ahol a közcsatornát kiépítették,
de műszakilag nem áll a rendelkezésre. Az erről szóló hatósági engedélyt (igazolást) az adóhatóság részére be kell nyújtani!
Köszönjük szíves együttműködésüket!
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan kérdése merülne fel, készséggel állunk
rendelkezésére ügyfélfogadási időben az alábbi elérhetőségeken:
ado.o@budakeszi.hu, 06-20/802-3808, 06-23/535-710, 178 és 140 mellék.
Ügyfélfogadási idő: H: 13–17; Sz: 08:30–12 és 13–16; P: 08:30–12 óráig

Befejezõdött Budakeszi közlekedésbiztonságának
és kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése
Budakeszi Város Önkormányzata „Budakeszi közlekedésbiztonságának
és kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése címmel 118 millió forintos
vissza nem térítendõ európai uniós támogatást nyert a város kerékpárhálózatának fejlesztésére. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozta.
A beruházás célja volt, hogy a városban megtalálható közösségi közlekedési
formák megfelelõ összekapcsolása a kerékpáros forgalommal egy biztonságos
és környezetbarát közlekedést biztosítson a településen élõk számára, melynek
eredményeképpen egy kerékpárosbarát településkép alakuljon ki.
A beruházás keretében számos kerékpáros útvonal kijelölése és kerékpártámaszok elhelyezése valósult meg, továbbá gyalogátkelõhelyek kiépítése, akadálymentesítése; járdák, buszöblök, parkolók létesítése is a kivitelezés része volt.
A projekt fontos eleme volt egy szemléletformáló kampány is, melynek keretében mind a fiatalok, mind a felnõttek átfogó ismereteket kaptak a közutakon való
megfelelõ kerékpárhasználatról, továbbá megismerhették a teljes kivitelezés
tartalmát.
Budakeszi városában a több mint 118 millió forintos európai uniós támogatásnak köszönhetõen tehát új kerékpárutak is létesültek, így hozzájárulva a fenntartható közlekedési módok közlekedési feltételeinek javulásához.
Budakeszi Város Önkormányzatának kiemelt célja volt, hogy a beruházás
valamennyi közlekedõ számára biztosítsa a biztonságos közlekedési feltételeket, valamint hozzájáruljon az élhetõ városi és települési környezet
megteremtéséhez.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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AUGUSZTUS 1-TŐL TILOS LESZ NAPKÖZBEN AZ ALKOHOLFOGYASZTÁS KÖZTERÜLETEN
A korlátozó szabályozás részleteit, a tiltás alóli kivételeket tartalmazó rendeletet július 31-én, pénteken hirdette ki
Budakeszi Város jegyzője, azt követően, hogy az erre vonatkozó előterjesztést a július 30-i ülésén döntő többséggel
támogatta a képviselő-testület.
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2020. (VII.31.) önkormányzati rendelete
a közterületen történő szeszes ital fogyasztásának korlátozásáról
A rendelet célja
A rendelet célja a szeszes ital fogyasztásának közterületen
való korlátozásával kapcsolatos szabályok megalkotása,
amelyek elősegítik az alkoholfogyasztási szokások befolyásolásával a közterület használat rendjének megőrzését
és megtartását, a közterületek tisztántartását és hozzájárul
a közterületi rendbontások, garázda cselekmények és rendzavarások megelőzéséhez.
A rendelet hatálya
(1)	A rendelet területi hatálya Budakeszi város közigazgatási területére terjed ki.
(2)	A rendelet személyi hatálya minden, Budakeszi város
közigazgatási területén, bármilyen jogcímen tartózkodó
természetes személyekre terjed ki.
Szeszes ital fogyasztás korlátozásának szabályai és
kivételei
(1)	A (2) bekezdésben foglalt kivételekkel Budakeszi város
közterületein a szeszes ital fogyasztása reggel 6:00 és
19:00 óra között tilos.
(2)	Az (1) bekezdés alól kivétel:

a)	érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező
vendéglátó üzletek nyitvatartási időben,
b)	az engedéllyel szervezett alkalmi rendezvények területe
a rendezvény idején,
c)	minden év december 31-e és január 1-je.
(3)	A közterületen, az üzletek, elárusító helyek, kereskedelmi egységek, közintézmények, játszóterek, emlékművek, sportlétesítmények, templomok, temetők területén
és 50 méteres körzetében – az engedéllyel szervezett alkalmi rendezvények, nyitvatartási időben az érvényes
közterület-használati engedéllyel rendelkező vendég
látó üzletek kivételével – tilos a szeszes ital fogyasztása
este 19:00 és reggel 6:00 óra között.
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Budakeszi, 2020. július 30.
dr. Győri Ottilia
polgármester

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

Záradék: A rendeletet 2020. július 31. napján kihirdettem.
dr. Szelenczy Gabriella jegyző

A LEGFONTOSABB ELÉRHETŐSÉGEK EGY HELYEN
Kedves Budakeszi Lakosok! A következő telefonszámokon kérhetnek segítséget:
• Gondozási Központ:
+36 20 426 9046, +36 23 451 279;
• Család és Gyermekjóléti Szolgálat:
+36 20 294 5263, +36 23 451 147
• Polgármesteri Hivatal: +36 20 224 5938, +36 30 951 33 68 – Bakács Bernadett;
• Beszerzésben vagy egyéb ügyekben az alábbi elérhetőségeken lehet
segítséget kérni: igazgatas@budakeszi.hu , budakeszisegit@budakeszi.hu
• A Budakeszi Egészségügyi Központ információs száma: +36 20 362 7065
Dr. Pócza Péter intézményvezető főorvos elérhetősége: +36 20 257 2134
• A budakeszi orvosi ügyelet diszpécsere a +36 1 646 4090 számon érhető el.
• A Polgármesteri Hivatal ügyeleti telefonszáma: +36 23 535 710
• Állattetemek begyűjtése: Kincses Imre gyepmester: +36 70 626 7378
• Városüzemeltetési feladatok: BVV Kft. Telefon: +36 23 451 305
E-mail cím: bvv.ugyintezo@gmail.com
• Általános segélyhívó, közbiztonsággal kapcsolatos probléma esetén hívható
24 órás ügyeleti telefonszám (Budakeszi Védelmi Centrum): +36 20 626 2092
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katalógusok, prospektusok, naptárak, füzetek, mappák, tömbök, könyvek,
brosúrák, szórólapok, inzertek, vevőtájékoztatók, spirálozott füzetek, wobblerek,
dobozok, plakátok, karton függőcímkék, bevarrható ruhacímkék, szalagok,
ügyviteli nyomtatványok (önátírós, sorszámozott is) folyóiratok, havi újságok, és
minden, amit egy nyomda elvégezhet, ...sőt még ennél is több!
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