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Megújuló városrészek. Budakeszi 2011–2022
2011

2022

Domb utcai csomópont ♦ Itt működött a város szennyvíztelepe és egy tüzéptelep, amelyeket sáros,
poros utak vettek körül. Ma már aszfaltos utak övezik az építőanyag-telep helyén épült élelmiszer
áruházat, az egykori szennyvíztelep helyén pedig vállalkozói park és közösségi tér létesül.
2011

2022

Új, állandó piacot építettünk a Dózsa György téren ♦ Készülnek a tervek a buszvégállomás
áthelyezésére, a régi helyén pedig közparkot és közösségi teret létesítünk.
2011

2022

Gyönyörű új iskola, bölcsőde, evangélikus templom épült a Márity László utcában ♦
A sportparkban teniszpálya, műfüves futballpálya, futókör, finteszpark és bringapálya létesült,
és hamarosan a tanuszoda is elkészül.
2011

2022

Béke és biztonság – a nyugodt
fejlődés záloga!

tervei, folytatjuk a kerékpárút tervezését Budaörs és Páty
felé. Iskolahálózatunk is tovább bővülhet, és szeretnénk
helyreállítani a Nádas-tavat.

Budakeszi összefogott és segít

Amint kitört a háború Ukrajnában, azonnal felhívtam
kárpátaljai testvértelepülésünk, Beregdéda elöljáróját,
Egressy István urat, hogy megkérdezzem, miben segíthetünk. Beszámolt egyre nehezebb életkörülményeikről,
ezért adománygyűjtést kezdeményeztünk megsegítésükre. Felhívásunkra nagyon komoly összefogás alakult ki Budakeszin. A lakossági pénzadományokat önkormányzatunk megduplázta, így a Beregdédának szánt
támogatás mára meghaladta a kétmillió forintot. Tárgyi
felajánlásokat is gyűjtöttünk több intézményünkben,
amelyeket a határ magyar oldalán lévő segítőpontokra
szállítottak budakeszi önkéntesek. Köszönjük az adakozók nagylelkű segítségét és a civilek odaadó önkéntes
munkáját.

Ünnepség és díjátadás március 15-én

Nemzeti ünnepünkön méltó módon emlékeztünk
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire,
ugyanakkor kitüntettük városunk azon polgárait, akiknek tevékenysége példaként állítható a budakesziek elé.
Gratulálok a Budakeszi Ifjúsági díjjal kitüntetett két
fiatal sportolónak: Balogh Bellának és Antal Sándornak.
Szeretettel emlékezünk Ádám Évára, könyvtárunk közelmúltban elhunyt igazgatójára, akinek munkásságát
posztumusz Budakesziért emlékéremmel ismertük el.
Állami elismerésben is részesültek városunk jeles személyiségei: Timkó Eszter és Szabó Sipos Barnabás színművészek Jászai Mari-díjat kaptak, dr. Bogos Krisztina,
az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgató
főorvosa pedig a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje
polgári tagozat kitüntetésben részesült. A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést vehette át a szintén
Budakeszin élő Szokolay Balázs Liszt Ferenc-díjas zongoraművész.
Március 15-i nemzeti ünnepünkre készülve Erkel Ferenc
szülővárosa, Gyula delegációjával közösen emlékeztünk
a Himnusz szerzőjére, aki nyarait Budakeszin töltötte.
Dr. Görgényi Ernő polgármester úrral a káprázatosan
szép Magyar Zene Házában és a csodálatosan felújított
Operaházban is életre szóló élményekben volt részünk.
Tisztelet a hősöknek! Köszönet a díjazottaknak!
Április 3-án országgyűlési képviselőket választunk, valamint népszavazáson mondhatunk véleményt a gyermekvédelemről. A választás a demokrácia ünnepe. Vegyünk
részt rajta, alakítsuk közösen Magyarország jövőjét!
Tisztelettel:

dr. Győri Ottilia polgármester

Polgármesteri köszöntő

Kedves Budakesziek!
Április 3-án tartjuk az országgyűlési választásokat, amelyen dönthetünk Magyarország jövőjéről. Ha visszatekintek, hogy az elmúlt évtizedben mi minden fejlődött
városunkban, bizony a lista hosszan sorolható! Kedvező
időszak volt a 2010-es évtized Budakeszi számára, hiszen a korábbi időszakhoz képest kiemelkedő mértékben jutott támogatás városunknak. Budakeszin 2010
óta összesen tizenkétmilliárd forint értékben valósultak
meg fejlesztések, ebből mintegy hárommilliárd forintot
önkormányzati saját forrásból, 9 milliárd forintot pedig
fele részben kormányzati, fele részben európai uniós támogatásból fedeztünk.
Megújuló városrészek, új és korszerűsített intézmények
jellemzik ezt az évtizedet. Elég, ha a Márity László út
környékére gondolunk: gyönyörű új iskola, bölcsőde,
evangélikus templom épült, a sportparkban teniszpálya,
műfüves futballpálya, futókör, fitnesz park és bringa
pálya létesült, és hamarosan a tanuszoda is elkészül.
Szebb arcot öltött a Patak utca – Kert utca csomópontja:
tíz éve itt még zaj, por és bűz uralkodott, hiszen itt működött a város szennyvíztelepe és egy Tüzép-telep, amelyeket sáros, poros utak vettek körül. Ma már a lakott
területtől távol működik új szennyvíztisztító telepünk,
amely világszínvonalú technológiát használ. Aszfaltos
utak övezik az építőanyag-telep helyén épült élelmiszer
áruházat, ide érkezik Makkosmária új csapadékvíz-elvezetése, és innen indul kerékpárutunk a Farkashegyi
repülőtérre. Hamarosan pedig vállalkozói park és közösségi tér épül az egykori szennyvíztelep helyén.
Megújul a Dózsa György tér is: új, állandó piacot építettünk, és készülnek a tervek a buszvégállomás áthelyezésére, a régi helyén pedig közparkot és közösségi teret
létesítünk. Felújítottuk az egészségházat, amelyben immár húsz szakrendelés működik, és a fejlődés folytatódik: hiszen a kormány 300 millió forintos támogatásával
még idén elkezdjük építeni új szakrendelőnket a Fő téren, amellyel a szakellátások kapacitása a duplájára nő.
A jövőben is hatalmas lehetőségek állnak előttünk, hiszen Pest megye – Budapestről leválva – önálló fejlesztési régió lett, így az EU támogatásaiból 3,5 milliárd forint
jut Budakeszinek. Folytatjuk a Fő tér rehabilitációját, új
kulturális városközpont kialakításával, és új épületet kap
a Szivárvány óvoda. Ezzel válik teljessé az önkormányzati intézményhálózat korszerűsítése, és minderre egy
bő évtized alatt került sor! Jelentős összeget fordítunk
útépítésekre és kulturális, közösségi célokra.
A fejlődés azonban nem áll meg! Továbbra is előre megyünk: már megkaptuk azt a több mint félmilliárd forintos kormányzati támogatást, amelyből idén megépítjük a Makkosi utat, és további 18 utcát újítunk fel.
A Telekom megkezdte a szélessávú internethálózat kiépítését Budakeszin, idén elkészülnek a buszsáv kiviteli
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Önkormányzatunk ünnepi
megemlékezése március 15-én

Önkormányzati hírek

Március 15. – ez a dátum minden magyar ember
számára a szabadság szimbóluma. Különös
hangsúlyt adott városi ünnepségünknek
a szomszédban dúló, aggodalmat keltő háború.
Nemzeti történelmünk fordulópontjain – és
a jelenben is ilyen időt élünk – fogódzót jelentenek
a nagy példák, és a már megvívott csaták
tanulságai.
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A Himnuszt a Monarchia zenekar kíséretében énekelte
el az ünneplő közönség. Dr. Győri Ottilia polgármester
köszöntőjében a nők hősies szerepvállalását és áldozatkészégét emelte ki drámai történetek felvillantásával.
Kiemelte, hogy a szomszédunkban zajló háború miatt
a menekülő nőkre is súlyos teher hárul. S a magyar
nők a férfiakkal vállvetve segítenek, vigasztalnak, befogadják sorstársaikat. „Most érezzük igazán, milyen
fontos a béke. Milyen fontos, hogy biztonságban tudjuk magunkat. … Most igazán fontos az ország stabilitása. Fontos, hogy felelős vezetők álljanak az ország
élén, akik képesek megőrizni Magyarország békéjét és
biztonságát!”
A Budakeszin élő Menczer Tamás, aki a Külgazdasági
és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára,
ünnepi beszédében úgy fogalmazott: „Az 1848–49-es
szabadságharc azt üzeni a mának, hogy az ország érdekét meg kell védeni, de ezt többféleképpen lehet megtenni. Van, amikor fegyvert kell ragadni az ország érdekében, és van, amikor ki kell maradni a háborúból.
Az 1848-as hősökre emlékezve úgy fogalmazott: „látni, hogy a forradalom és szabadságharc az összetartozás, a szuverenitás szimbóluma.” Hangsúlyozta:
„Csak akkor lehetünk győztesek, de akkor mindenképpen győztesek vagyunk, ha megőrizzük a nyelvünket,
a kultúránkat, a hagyományainkat, ha megmaradunk
magyarnak.” A forradalom és szabadságharc üzenete,
hogy a magyar érdeket meg kell védeni, mert „ha mi
nem védjük meg, akkor helyettünk nem védi meg senki.” Kifejtette: a szomszédságunkban pusztító háború
folyik. Két nappal ezelőtt a lengyel–ukrán határtól 20
kilométerre az oroszok megtámadtak egy katonai bázist, szakértők szerint azért, mert úgy gondolták, hogy
ott külföldi fegyvereket tároltak. Mindez megerősíti
a magyar kormányt abban, hogy helyes döntés kimaradni ebből a háborúból, és Magyarország sem katonákat,
sem fegyvereket nem küld Ukrajnába, mert ez szolgálja
az ország biztonságát. Az államtitkár kitért arra, hogy
mivel Magyarország határai nem esnek egybe a nemzet
határaival, a háborúból kimaradás szolgálja a Kárpátal-

ján élő magyarok biztonságát. Hozzátette, ha Magyarország a magyar–ukrán határon keresztül fegyvereket
és katonákat szállítana, azok a rakéták, amelyek a lengyel–ukrán határ közelében csapódtak be, pillanatokon
belül a magyarlakta területeken is lehullhatnának.
A hagyományoknak megfelelően az ünnepség keretében adták át a Budakesziért emlékérmet és a Budakeszi
Ifjúsági Díjat. Ez utóbbit Budakeszi Város Önkormányzata 1999-ben alapította, és azokat a fiatalokat tünteti
ki, akiknek közéleti, tanulmányi vagy sportbéli tevékenysége kiemelkedő, és példaként állítható a város lakossága elé. Idén két fiatal sporttehetség díjazását szavazta meg a képviselő-testület, akik tanulmányaikban
is kiválók: Balogh Bella és Antal Sándor kapták meg az
elismerést.

Ádám Éva családtag jai a posztumusz kitüntetéssel

A Budakesziért emlékérmet Ádám Évának, városi
könyvtárunk közelmúltban váratlanul elhunyt igazgatójának ítélte oda a képviselő-testület. Az Erkel Ferenc
Művelődési Központ és a Nagy Gáspár Városi Könyvtár dolgozói javasolták őt a kitüntetésre, amelyet lánya,
Gönye Zsuzsanna vett át.
A díjátadó ünnepségünk színvonalát a Monarchia vonósnégyes zenekar magas színvonalú művészi előadása emelte.
Bakács Bernadett
önkormányzati képviselő

A kitüntetettek méltatása
ÁDÁM ÉVA ♦ Budakesziért emlékérem (posztumusz)
a könyvtár rendezvényein. A környezettudatosságot és a természet
szeretetét is átadta társainak.
Az általa vezetett túrákon mindig
ismertette a felkeresett helyhez kapcsolódó tudnivalókat, kulturális érdekességeket. Örömmel töltötte el,
ha a kulturális programot ötvözni
lehetett a természetjárással: például buszos kirándulást szervezett
könyvtár névadója, Nagy Gáspár
költő és író emlékházába, melynek
során egy arborétumot is meglátogattak.
A Budakeszi Hírmondó szerkesztésében is évekig részt vett: tagja volt
a szerkesztőbizottságnak, és számtalan helytörténeti cikket, illetve
könyvajánlókat írt az önkormányzat
havilapjába.
2021 elején megszületett unokája, ami nagy boldogságot jelentett
számára. Sajnos csak rövid ideig élvezhette a nagymamaság örömeit,
mert a betegsége közbeszólt.
Nagy tudású és átlag feletti műveltségű emberként egész életében
szerény maradt, kollégáit partnerként kezelte, ötleteiket, javaslataikat
nyitottan fogadta. Emberi nagyságát mutatja, hogy több alkalommal
önzetlenül sietett rászoruló embertársai, sőt azok házikedvencei megsegítségére is. Nagylelkű állatbarát
is volt.

Az ő neve számunkra egyet jelentett
a könyvtárral, az irodalom nyújtotta
felemelő, izgalmas élményekkel, és
a testet-lelket felüdítő természetjárással. Mindenkihez volt egy figyelmes és kedves szava. Az a csendes
derű, ahogyan megosztotta tudása
kincseit, maga köré vonzotta az embereket.
Végezetül egy záró gondolat Fekete Istvántól, Éva kedvenc írójától:
„Energiát csakis attraktív és mosolygós ember képes adni környezetének.”
Ilyen, kifogyhatatlan energiából részesülhettünk mi is az ő környezetében. Köszönjük Éva, örökké hálásak leszünk érte!
Tóthné Fajtha Anita,
az EFMK igazgatója

BALOGH BELLA ♦ Budakeszi Ifjúsági Díj
Amikor felkértek, hogy mondjak
Balogh Belláról néhány gondolatot, az édesapjával átküldettem az
eredmény
listáját, mondván majd
azt elsorolva alátámasztom Bella kitüntetésének megalapozottságát.
Ha elmondom, hogy 10 éve párbajtőrözik, gyakorlatilag valamennyi
korosztályban országos bajnoki címet szerzett, Diákolimpiát nyert,
számtalan versenyt nyert meg vagy
végzett előkelő helyen, idővel a korosztályos válogatott kereteknek is
tagja lett, nemzetközi versenyek
rendszeres résztvevője, majd ta-

valy decemberben – úgy, hogy Bella
a koránál fogva még csak kezdő juniorkorú versenyző – a felnőtt országos bajnokságon is harmadik
helyen végzett, az megfelelően érzékeltetni, milyen tehetséggel áldotta
őt meg a sors.
De legalább ennyire fontos, hogy
közben végig kitűnően tanult, a Széchenyi Általános Iskolát kitüntetéssel végezte, majd felvették a jóhírű
Városmajori Gimnáziumba, ahol
szintén éltanulóvá vált – azért ide
jelentkezett, mert ez volt a legközelebb a klubja, a Vasas vívóterméhez.

Akikre büszkék vagyunk

Ádám Éva 1963. február 6-án született Mohácson. Szülei Újvidékről
és a Garam völgyéből származtak,
mindketten körzeti orvosok voltak.
Éva Mohácson járt általános iskolába és középiskolába. Gyermekkorát
meghatározta az, hogy a Duna mellett nőtt fel. Szeretett úszni, kajakozni, kenuzni, életerejét a természet szépségéből merítette.
Középiskolai tanulmányai után
először Szombathelyen magyar–
könyvtár szakos főiskolai diplomát,
majd az ELTÉ-n könyvtár szakos
egyetemi diplomát szerzett.
1985-től 1993-ig dolgozott az ELTE
Állam és Jogtudományi Karának
könyvtárában.
Budakeszire 1985 őszén költözött,
ahol családot alapított, majd 1991ben megszülettek iker gyermekei,
Zsuzsi és Csabi.
1995-től a budakeszi könyvtár munkatársa volt, 2013-ban lett a könyvtár vezetője. A könyvtári munka
szinte minden területén dolgozott,
legyen az könyvbeszerzés, adminisztratív háttérmunka, selejtezés vagy olvasószolgálat. Munkáját
mindig magas színvonalon végezte.
Fontosnak tartotta a könyvtár műveltséget közvetítő szerepét, ezért
rendszeresen szervezett könyvbemutatókat és író–olvasó találkozókat. Támogatta, hogy a könyvtárban
ún. biblioterápiás olvasókör működjön, és ő is aktívan részt vett ezeken
az összejöveteleken.
A Magyar Könyvtáros Egyesület
Pest Megyei Szervezetének aktív
tagja volt, rendszeresen részt vett
a megyei szakmai napokon. 2017ben az ő szervezésében Budakeszi
volt a helyszíne a megyei könyvtáros
szakmai találkozónak.
Szakmai munkája mellett közösséget is teremtett: 13 éven át szervezett és vezetett kirándulásokat
a könyvtár olvasóinak. Először a közelben, majd egyre nagyobb távokra, még Kárpátaljára is szervezett
utat. Ehhez túravezetői oklevelet is
szerzett. A túrázók összetartó csapattá váltak, részt vettek és vesznek
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Akikre büszkék vagyunk
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Engedjék meg, hogy egy kicsit személyes legyek: Bellát születése óta
ismerem, óvónőként és barátként
talán a nevelésén keresztül hatottam is rá, láttam felnőni és mindig
csodáltam benne azt az akaraterőt,
ami mindig, minden nehézség vagy
akadály ellenére előre viszi őt: ebben a sportnak óriási szerepe van.
De óriási szerepe van másnak is.
A Vasas vívócsarnokának bejáratánál van egy felirat: „A család az
első”. Hogy Bella már tinédzserként
ilyen sikeres lett, meghatározó szerepe van a családjának, szüleinek,
akik nagyon sok áldozatot meghoztak érte, nagyszüleinek, akikre
mindig támaszkodhatott, barátainak, akikhez mindig fordulhatott.
Bella idén érettségizik, ősztől a tervei szerint az Egyesült Államokban
tanul tovább sportösztöndíjjal, még
jobban kinyílik számára a világ, de
nem féltem, ott is meg fogja állni
a helyét, bárhová sodorja az élet. De
haza, mindig ide, szülővárosába,
gyerekkora színhelyére, az ő kis városába, Budakeszire fog jönni!
Ligetiné Komáromi Gabriella,
a Szivárvány Óvoda vezetője
♦♦♦
■ A párbajtőrvívás nem éppen
tömegsport. Hogyan talált rá erre
a sportágra?
Balogh Bella: A családunknak mindig is nagyon fontos volt a sport,
többféle sportot is kipróbáltam,
mire a párbajtőr mellett tettem le
a voksomat. Elsős koromtól a Vasas-

ban atletizáltam és télen mindig nagyon irigyeltem a vívókat, akiknek
nem kellett kint futniuk…, úgyhogy
egyszer megkérdeztem a szüleimet,
hogy mi lenne, ha inkább egy benti
sportot választanék. Sajnos utóbb kiderült, hogy a vívók is futnak, télen
is, esőben is.
■ Meglehetősen korán jöttek az
első sikerei. Nem véletlen, hogy
a Városmajori Gimnázium diákjaként, a Vasas vívójaként már 16 évesen átvehette 2020-ban a XII. kerület Sportjáért díjat. Mivel érdemelte
ki ezt az elismerést ilyen fiatalon?
B. B.: Korosztályos országos bajnokságokat nyertem egyéniben és csapatban is. Két alkalommal pedig az
Év felfedezettje díjat is megkaptam.
■ Tavaly decemberben – 17 évesen, junior korúként – az országos
vívóbajnokságon a felnőttek között
harmadik lett, ami ritkaság ebben
a sportágban.
B. B.: Koncentrált voltam, jól kijött
a lépés.
■ Már a SZIA-ban és most a Városmajori Gimnáziumban is kitűnő
tanulmányi eredményeket ért el.
Miképpen lehet kiemelkedő sportés tanulmányi sikereket egy időben
elérni?

B. B.: Jó időbeosztás szükséges, tudatosság és sok áldozathozatal. Számomra a vívóközösség egy második
családom, nagyon sok időt töltök ott
és velük.
■ Nem titok, hogy érettségi után,
sportösztöndíjasként az Egyesült
Államokban folytatja tanulmányait.
Milyen szakon tanul tovább? Az
USA is büszkélkedhet ugyan remek
vívókkal és jó vívómesterekkel, de
nem fog hiányozni a nagy múltú és
jelenű magyar vívás szakmai háttere? Hisz, gondolom, továbbra is
folytatni szeretné sikeres párbajtőrvívói pályafutását?
B. B.: Biológia, kémia vagy biokémia
lesz a szakom és mindig is Halla
Péter mesteredzőt fogom az edzőmnek és a példaképemnek tekinteni. Igazából az egyetem keresett
meg engem, mivel San Diegóban
egy madridi edző van jelenleg, aki
a nagy múltú magyarországi párbajtőrt tiszteli és elismeri. Hiányozni
fog a magyar párbajtőr magas színvonala és a „család” is, mind sport,
mind egyéb értelemben. A gyökereim mindig is magyarok, ide fog
mindig visszahúzni a szívem.
Horváth Jenő

ANTAL SÁNDOR ♦ Budakeszi Ifjúsági Díj
Antal Sándor 2002. június 24-én
született. Budakeszin járt iskolába, a Prohászka Ottokár Katolikus
Gimnáziumban érettségizett. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karának hallgatója.
Hétéves korától tanul küzdősportot, először taekwondo edzésekre
járt, majd a Budakeszi Kempo Iskolában Szilágyi András tanítványa
lett. A kempóban az vonzotta, hogy
álló és földharc is lehetséges, technikai eszköztára szélesebb. Lacza
Ádám, a Magyar Kempo Szövetség
elnöke így méltatta őt, mint a magyar kempo válogatott tagját 2019ben: nagyon céltudatos – úgy a tanulmányaiban, mint a sportban.
Kőkemény harcos, a magyar kempo
elitjéhez tartozik. Nagy küzdő jellem. Kitartó, nagy a fájdalomtűrése. Megvan benne minden, ami
a győzelemhez kell: tisztelet, alázat, önfegyelem. A magyar kempo
válogatott kiemelkedő versenyzője,

valamennyi versenyen sok érmet,
pontot szerez.
2018 áprilisában Magyarország rendezte a kempo világbajnokságot,
ahol két ezüst-, és egy bronzérmet
szerzett. Ez év novemberében Bukarestben az Európa bajnokságon három aranyérmet szerzett, a dobogó
felső fokán büszkén tartotta a magyar lobogót!
Fél évvel később Spanyolországban
a 2019-es világbajnokságon és világkupán aranyérmet nyert, és két
ezüstérmet is elhozott. A hétszáz fős
mezőnyben negyven ország legjobb
harcosai léptek a tatamira három napon át.
Antal Sándor nagyon hálás mesterének, Szilágyi Andrásnak, aki segíti
felkészülését nemcsak a versenyre,
de az életre is. Köszönettel tartozik
családjának, természetesen főként
édesanyjának, aki mindent megtesz
érte. Sándor reméli, hogy édesapja is
óvja és kíséri pályafutását odaföntről.

Szerény, szolgálatkész, kiváló ta
nuló, és diákmunkával is hozzájárul
a család jövedelméhez. Saját megfogalmazása szerint a küzdősport
segítette abban, hogy önfegyelmet,
tiszteletet, kitartást tanuljon. Ezek
az erények egész életvezetésére kihatottak.
A verseny előtti izgalma eltűnik, ha
a tatamira lép. Élvezi a küzdelmet,
de nem támadó típus, védekezésből,
az ellenfél visszatámadásával szerez
pontokat. A kempo önbizalmat ad
neki, képes megvédeni magát, ha váratlan támadás éri. Feladatának tartja a gyengébbek védelmezését. Célja,
hogy a hivatásában és a sportban is
elérje a mesterfokot, jó edző legyen,
olyan, aki át tudja adni a küzdősport
szépségét, szeretetét.
Olyan világban élünk, ahol a nemes
küzdelemben való helytállás létfontosságú. Ezért állítjuk Budakeszi ifjúsága elé példaként Antal Sándort.
Az egyik kempo versenyen Sándor és
a versenyzők a következő felirat előtt
állnak: „A győztesek soha nem adják
fel. Akik feladják, soha nem győznek.”
Antal Sándor méltó a Budakeszi Ifjúsági Díjra.
Bakács Bernadett,
önkormányzati képviselő
♦♦♦
■ Nem sokat tudunk a kempóról,
erről a küzdősportról. Elmondaná
egy-két mondatban a lényegét?

Antal Sándor: A kempo lényege talán az lenne a versenyzés terén,
hogy az ellenfélben olyan úgymond
„kárt” kell okozni, hogy feladja, vagy
ne tudja folytatni a mérkőzést. Ezt
ütésekkel, rúgásokkal vagy akár különböző földharc-technikákkal érhetjük el.
■ Mikor és hol ismerkedett meg
ezzel a sporttal? És miért éppen egy
küzdősport, s miért éppen a kempo
talált önre?
A. S.: Már kiskoromban rendkívül
mozgékony voltam. A kempóval
körülbelül hat-hét éve, a Budakeszi
Kempo Iskolában Szilágyi Andráson, a mesteremen keresztül ismerkedtem meg, mivel ő édesanyámnak
gyermekkori barátja, és küzdősport
után keresve ő ajánlotta, hogy menjek le egy edzésre.
■ Önnek is nagyon fiatalon, már 16
éves korában – prohászkás diákként
– jöttek a nagy nemzetközi sikerek,
melyekre 17 évesen tette fel a koronát Barcelonában, a kempo világbajnokságon. Ebben a sportágban
ez természetes, hogy valaki ennyire
korán érjen el ilyen kiemelkedő
eredményeket?
A. S.: Az eredményeimet illetően,
nem hinném, hogy természetes lenne ez ilyen fiatalon, de nem is feltétlen azért, mert olyan kiemelkedő
tehetségre lenne ehhez szükség. Ez
nagyon sok munkával jár, amit sokan
ilyen fiatalon nem tudnak, vagy nem
akarnak beleölni egy ilyen sportba.

■ Közben leérettségizett és tavaly
elkezdte felsőfokú tanulmányait.
A. S.: Jogi tanulmányaimat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogés Államtudományi Karán végzem.
■ Kiemelkedő sport eredmények és
jogi tanulmányok! Sikeresen induló
fiatal élete példa lehet sok fiatal számára.
A. S.: A küzdősport nagyban hozzájárult ahhoz, hogy önfegyelmet,
tiszteletet és kitartást tanuljak. Ez
nem csak a sportolói életemet befolyásolta, mert ezek az erények kihatottak a mindennapi életemre is.
H. J.

Ilyés István Munkácsy-díjas szobrászművésznek nyílt kiállítása a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban. „Minden fában ott a szobor, csak
a felesleget kell róla lefaragni” – idézte Michelangelo gondolatát Török
Csaba igazgató.
– „Ami a kézzel fogható és világi fölött van, az az igazán fontos a mű-

vész számára” – emelte ki méltatásában Kiss Iván grafikusművész.
Ilyés István szobrot ajándékozott az
USA elnökének, aki hazaadta a Szent
Koronát.
A képen látható alkotásán egy világháborús lőszerből alakította ki a furulyát. Három lyuk van a hangszeren: Atya, Fiú, Szentlélek. Azt üzeni:
ne gyilkoljunk!
’Sigmond Bertalan
alpolgármester

Akikre büszkék vagyunk

Aki szobrot ajándékozott
Jimmy Carter amerikai
elnöknek
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Polgármesternők találkoztak
a TÖOSZ szervezésében
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A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Polgármesternői
Tagozatának elnöke, dr. Győri Ottilia kezdeményezésére Budakeszin
rendezék meg a Polgármesternők
a családokért országos programsorozat nyitókonferenciáját. A program
célja, hogy segítse a polgármesternőket a hatékony és harmonikus
munkavégzésben, önérvényesítés
ben, a munka és a magánélet
egyensúlyának megtalálásában és
a támogató női közösség erősítésével a vezetői terhek csökkentésében. Az idei közös munka módszere a tapasztalati tanulás, egymás
erőforrásainak, jó gyakorlatainak
megismerése, a feltárt problémák
kezeléséhez szükséges ismeretek és
technikák elsajátítása a gyakorlatban. A programsorozat hét rendezvénye közül a budakeszi művelődési házban tartott tanácskozás volt az
első.
A konferencián a szervezők megköszönték a Miniszterelnökségnek, és
személy szerint dr. Gulyás Gergely
Miniszterelnökséget vezető miniszternek, hogy 4 millió Ft-tal támogatja a TÖOSZ-nak ezt a programját,
továbbá a közbenjárást ez ügyben
Menczer Tamásnak, a Külgazdasági
és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi
megjelenítéséért felelős államtitkárának, aki a közelgő nőnap alkalmá-

ból köszöntötte a résztvevőket, és
részletes tájékoztatást adott az ukrajnai háború aktualitásairól.
Az ország minden részéről érkező
polgármesternőket köszöntve dr.
Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere úgy fogalmazott: „különösen fontos az együtt gondolkodás,
a közös építkezés, megoldáskeresés
az egyre sűrűsödő feladatokra, amelyekkel ilyen nehéz, rendkívüli időkben szembesülünk. Az utóbbi években a koronav írus járvány állította
nehéz kihívások elé az önkormányzatainkat és bennünket, települési
választott vezetőket, polgármestereket is. Ezt most tovább nehezítette,
súlyosbítja a szomszédunkban, Ukrajnában dúló háború. A mindenüket hátra hagyni kényszerülő menekültek, többségében édesanyák és
gyermekeik megsegítésében, ellátásában, ideiglenes elszállásolásában
mindannyian kivesszük a részünket, lehetőségeink szerint.”
A polgármester asszony az egyik
példaképét, Hugonnai Vilmát, az
első magyar orvosnőt idézte, akinek
egyik legismertebb jelmondata volt:
„Az én kardom a tudomány, az én
pajzsom a munka”. Az első magyar
orvosnő saját életújával, személyes
példájával nyitotta meg sokunk előtt
a lehetőséget, hogy ma a közéletben
a nők is aktív szerepet vállalhatnak,
mondta a polgármester asszony.

A konferencia résztvevőit Schmidt
Jenő, a TÖOSZ elnöke is köszöntötte, és tájékoztatta őket az ukrajnai
háború következtében a hazai önkormányzatokra háruló feladatokról,
megoldandó problémákról.
„Egy olyan személyt szeretnék önök
elé példaként állítani, aki nem is nős,
nem is polgármester, az én főnökömet, a mi Urunk Jézus Krisztust”
– kezdte előadását Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány alapítója. Egy jó
vezetőnek az első, legfontosabb dolga, hogy csapatot építsen. – „Hányan
vannak körülötted, akikkel meg
akarjátok azt a dolgot valósítani?”.
A másik dolog, leosztani a feladatot,
nem elég, hogy csapat van – vélekedett Böjte Csaba. – „Jézus Krisztus

működése elején azt írja hetvenkét
tanítványának: menjetek, aranyat,
ezüstöt ne vigyetek, vigasztaljatok,
tanítsatok, bátorítsatok, csodát is tehettek, nálamnál nagyobb csodát is
tehettek. Küldi őket és ő otthon marad és imádkozik értük. Egy jó vezető nem azt mondja, hogy üljetek le,
dőljetek hátra és megmutatom, hogy
kell csinálni. Ez nem egy eredményes vezető típus” – mondta Böjte
Csaba. – „Amelyik gyereknek feladatot tud adni, az eredményes lesz, feladatokat kell bízni rájuk és gyerekek
is képesek kibontakozni. Milyennek
látja magát a gyermek? Amilyennek

a szemem tükre mutatja. Olyannak
is fogja érezni magát: ügyesnek, életrevalónak. És ezzel nemcsak a gyerekek vannak így, hanem a felnőttek
is” – tette hozzá.
Skrabski Fruzsina filmrendező, producer, forgatókönyvíró, újságíró
a Három Királyfi, Három Királylány

a gyermekeiknek, unokáinknak akár
ne csak ugyanennyi, hanem esetleg
még több is lehessen belőle. „A mi
feladatunk, amikor környezetről,
a teremtett világunkról beszélünk,
akkor az, hogy megtaláljuk azt az
utat, hogy hogyan tudunk harmóniába kerülni vele” – mondta a szakértő.
L. Ritók Nóra pedagógus, az Igazgyöngy Alapítvány alapítója és szakmai vezetője online előadásában arról beszélt, hogy egy civil szervezet
hogyan tud együttműködni egy önkormányzattal, hogyan tud a generációs szegénység problémáján „fogást
találni”. Az alapítvány fő tevékenysége a tehetséggondozás, személyiségfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekekre.
A nyitóeseményt követően országszerte hat további helyszínen folytatódnak a programok a Polgármesternői Tagozat regionális vezetőinek
közreműködésével.
Sükösd Levente
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Mozgalomról tartott előadásában elmondta, hogy a mozgalmat szülei,
Kopp Mária és Skrabski Árpád alapították, akik a magyar lelkiállapotot
kutatták, és megállapították, hogy
a magyar fiatalok sokkal több gyereket szeretnének, mint amennyi megszületik. Kiemelte, hogy a kis közösségek alkalmasak arra, hogy párt
találjunk, mivel ott vannak megfelelő
körülmények az ismerkedésre, a kis
közösségekben megvan az a nyomás,
hogy „ideje elvenni azt a lányt, akivel
tíz éve jársz”, és ezekben a kis közösségekben tudunk egymásnak rengeteget segíteni. A nők akkor vállalnak második-harmadik gyereket, ha
az elsőnél kaptak társas támogatást.
Számos gyermekvállalást népszerűsítő és ezzel kapcsolatos szorongást
csökkentő programot is kínálnak. Az
egyik ilyen az ötödik éve minden évben megrendezésre kerülő gyereket
a magasba program, amikor egy időpontban fölemelik a gyerekeket, hasonlóan a biciklis emeléshez. A másik a babazászló, amelynek lényege,
hogy ne csak akkor legyen kint zászló, ha meghal valaki, hanem akkor is,
amikor megszületik. A vándorbölcső
program pedig arról szól, hogy azt
mindig megörökli valaki az adott közösségben.
Dr. Navracsics Tibor, volt miniszterelnök-helyettes, volt közigazgatási és
igazságügyi miniszter és az Európai

Bizottság volt kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa,
jelenlegi kormánybiztos a „Polgármesternők lehetőségei az Európai
Unióban – az unió nőkkel kapcsolatos politikája” című előadásában
rámutatott, hogy 1992-től kezdve
elindult több olyan folyamat is, ami
az Európai Uniót több szempontból
is alapvetően áthangszerelte és egy
más politikai térré alakította. Kiemelte, hogy az Európai Unióban a diszkrimináció mentességből kiinduló
esélyegyenlőségi politika az elmúlt 15
évben erősödött meg, ezt kezdte felváltani egy proaktív esélyegyenlőségi
politika megjelenik az Európai Unió
intézményein belül is. Az európai
köztisztviselői karban azonban valóban létezik női kvóta, a legfelsőbb
irányító pozíciókra, de a különböző
ügyintézői pozíciókra is – mutatott
rá Navracsics Tibor. Hozzátette: az
Európai Parlamentben és a Régiók
Bizottságában sincs női kvóta, mivel
a választói akaratra visszavezethető pozíciókról van szó. Az ellenzők
jellemzően arra hivatkoznak, hogy
nem szerencsés, ha a versenyt korlátozzák nemi kvóták bevezetésével.
Hidvéghiné dr. Pulay Brigitta környezetvédelmi szakértő, egyetemi
előadó a közösségi vezetők felelősségéről szólt a környezetünk védelmével összefüggésben, előadásában azt
hangsúlyozta, hogy miként tudjuk
ellenállóvá tenni közösségeiket. Hogyan tudjuk a rendelkezésükre bocsátott természeti javakat a legjobban
felhasználni, azokból a legtöbbet kihozni és úgy használni, gyümölcseit
szedni és utána továbbadni, hogy
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A budakeszi svábok kitelepítésére emlékeztünk

Tisztelet az ősöknek!

A budakeszi svábok kitelepítésének
76. évfordulóján március 19-én, az
Őseink emlékére emlékműnél tartott
délutáni megemlékezésen Budakeszi Város Német Önkormányzatának
elnöke Schrotti János és dr. Győri Ottilia polgármester asszony is azt hangsúlyozta: Budakeszi mindannyiunk
közös otthona. A városvezető úgy
fogalmazott, „Nil novum, sub Sole,
azaz: nincs új a Nap alatt! A szomszédunkban háború zajlik, és tele
vagyunk aggodalommal. Azonban
ahogy a természetben is a telet min-

dig tavasz követi, az emberi életben
is mindig van remény. Ez az emlékmű is a megújulás jelképe. Múltját
hátra hagyó fiatal házaspárt ábrázol,
gyermekük azonban már a magyar
föld szülötte, itt teremt új otthont, új
hazát, és az ő leszármazottai építik
e települést három évszázadon át.”
A polgármester Tamási Áron szállóigévé vált gondolatát idézte: „Azért
vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”. Hozzátette, a budakeszi svábokat bárhova is sodorta,
kényszerítette a sors, az ő igazi ottho-

nuk, ahova bármikor hazatérhetnek
mindig is Budakeszi lesz.
Schrotti János úgy fogalmazott,
hogy 76 évvel ezelőtt nagyhatalmak
törekvéseinek következtében, háborús helyzet árnyékában ártatlan,
vétlen embereknek rövid időn belül néhány csomaggal kellett szeretett otthonukat hátrahagyniuk.
Ez mondható el őseinkről, akiknek
ezen a napon olvasták fel a listát,
azon személyek, családok névsorát,
akiknek egy batyuval a biai vasútállomásra kellett menni, és ott marhavagonokba szállni Németország
irányába. Ez volt 76 évvel ezelőtt. És
most napjainkban hasonló történik
egy szomszédos országban. Háború
van Ukrajnában, családok menekülnek kis csomagjukkal, otthonukat
hátrahagyva. Schrotti János hozzátette: „engedjék meg, hitemnek
megfelelően hálát adjak a Gondviselésnek, hogy eddig budakeszi német
közösségünket megóvta, segítette,
és kérjem a Jóisten áldását miránk,
magyarországi németekre. A vasárnapi emlékmisén pedig imáinkba
foglaljuk bele a kárpátaljai magyarokat és az ártatlanul szenvedő és
menekülő embereket.” A méltóságteljes megemlékezés koszorúzással
folytatódott, majd a „Mi, svábok mindig jó magyarok voltunk” című dokumentumfilm vetítésével ért véget
a Szent László-házban.
S. L.
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Rendbe tettük a temetőnket
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Március 19-én, szombaton reggel 8 órától folytattuk
a Budakeszi temető rendbetételét a 2-es parcellában.
Hidas Mátyásnak, a Budakeszi Szépítő Egyesület elnökének, és munkatársának, Hidas Szilviának, Somlóvári Józsefné önkormányzati képviselőnek, Ligetfalvi Károlynak, a Budakeszi Hagyományőrző Kör elnökének,
Orosz István Kossuth-, Munkácsy-, Balázs Béla-díjas
grafikusművész és animációsfilm-rendezőnek, Men-

czinger Tibornak, a Szépítő Egyesület elnökségi tagjának, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium diákjainak és minden résztvevőnek köszönjük, hogy több
napon át takarították és rendezték a temetőnk Knáb
János utca oldali területét. Több mint félszázan dolgoztak szombaton is azért, hogy méltó nyughelye legyen
őseinknek. A civilek munkáját az önkormányzatunk
anyagilag is támogatta.
(Szerk.)

Bringás szezonnyitó

Góbé avató volt
a repterünkön

Önkormányzati hírek

van. Segítünk mindenkinek, aki hozzánk menekül, azokat pedig, akik ott maradnak Ukrajnában, segélyszállítmányokkal támogatjuk” – mondta Menczer Tamás, és
hozzátette, aznap délután egy budapesti rendezvényen
vesz részt, ahol a kormány támogatásával negyven új
elektromos buszt adnak át, melyek közül tíz budakeszi
Képünkön balról jobbra: Roskovenszki Tímea, Vasas Miklós,
járatokon fog közlekedni.
Márkó Sándor, dr.Győri Ottilia, Haraszti Péter
Dr. Bogos Krisztina főigazgató
Itt a tavasz! Mozgásra fel! Látványos és sikeres volt asszony köszöntőjében azt emelte
a bringás reptéri szezonnyitónk március 19-én a Farkas- ki, hogy a Budakörnyéki Egészhegyi repülőtéren. A repülős bemutató látványos, a kö- ségprogram összhangban van
zös torna a TFWG12 Sportközpont két szuper edzőjével, a kormány által jóváhagyott NemVasas Miklóssal és Haraszti Péterrel fergeteges volt!
zeti Egészségügyi ProgramokA rendezvényt szervező budakeszi önkormányzat célja kal, az Alapellátási Programmal
az aktív, egészséges élet népszerűsítése. A rendezvényre és az Egészségügyi Világszervedr. Győri Ottilia polgármester is bringával érkezett, a sza- zet egészségügyi céljaival. Olyan
badtéri fitnesz edzésen az Országos Korányi Pulmonoló- szervezetek és intézmények állgiai Intézet főigazgatója, dr. Bogos Krisztina is részt vett. tak a Budakörnyéki EgészségAz OKPI kiemelt szakmai támogatója a Budakörnyéki program mellé, mint az Országos
Önkormányzati Társulás által elindított Budakörnyéki Korányi Pulmonológiai Intézet,
Egészségprogramnak, amelynek része volt a március 19-i az Emberi Erőforrások Minisztészezonnyitó is. A polgármester és a főigazgató asszony is riuma, a Nemzeti Népegészségazt hangsúlyozta, hogy a BEP többek közt a gyermekek ügyi Központ, az Egészségügyi
egészségének tartós fejlesztését tűzte ki célul, az egész- Világszervezet, a Magyar Sza- Dr. Bogos Krisztina főigazgató
ségügyi szolgáltatások fejlesztésével, az egészségértés ja- badidősport Szövetség, a Magyar
vításával, az iskolák és a családok bevonásával.
Diáksport Szövetség, az Országos Gyógyszerészeti és
Dr. Győri Ottilia köszöntő beszédében úgy fogalmazott: Élelmezés-egészségügyi Intézet. Az EMMI 2021-ben 85
„ahhoz, hogy sokáig egészségesen
millió forinttal támogatta a négy
és boldogan, vidáman éljünk, köéve zajló kistérségi Egészségprogzösen kell tennünk érte. Ez a renramot. A BEP az Egészségügyi Videzvény is egy lehetőség erre.” A
lágszervezet kiemelt programjává
polgármester hozzátette: sokan
nőtte ki magát. A Budakörnyéki
büszkék a Budakeszin élő főigazEgészségprogram tavaly olyan rangató asszonyra, akinek gratulált
gos elismerésben részesült, mint az
ahhoz, hogy március 15. alkalmáEurópai Bizottság Európai nemzetból kiváló orvosszakmai és tudoközi egészségdíja, a 2020 EU Health
mányos munkája elismeréseként
Award, a komplex gyermek-egészMagyarország köztársasági elnöke
ség fejlesztő program a III. helyea Magyar Érdemrend Tisztikeresztzést érte el, hangsúlyozta dr. Bogos
je kitüntetésben részesítette.”
Krisztina.
Menczer Tamás, a Külgazdasági
A street foodos helyi vállalkozók
és Külügyminiszté
rium Budakesokat tettek azért, hogy jó hanguszin élő államtitkára köszöntőjélatban teljen a szezonnyitónk, a fiben a többi közt azt hangsúlyozta,
nom falatokért is jár a köszönet.
addig tudunk ilyen eseményeket,
Gangl Gábor repülőtérvezetőnek
programokat szervezni, ahol az
a polgármester asszony itt is megegészségünkért tehetünk, és egyál- Képünkön balról jobbra: dr. Győri Ottilia
köszönte, hogy Magyarországon
talán bármilyen országépítő mun- polgármester, Menczer Tamás államtitkár,
elsőként Budakeszin látható reptér
kát végezni itt a Buda környéki ré- Gangl Gábor, a repülőtér vezetője és
előtt kiállított vitorlázó repülő, a híPorcsalmy
Zoltán,
a
MÁV
Sportrepülő
gióban is, amíg béke van.
res-neves Góbé, ami immár váro„A magyar kormány a béke pártján Egyesület elnöke
sunk újabb büszkesége.
S. L.
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Agglomerációs nyomás

Az EFMK ajánlatából

Vélemény rovat

Eddig és ne tovább!
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Mára Budavidék és az egész agglomeráció lakossága küzd a kiköltözési hullámot meglovagló építőipari lobbival. De miért is baj, ha egy
város vagy falu „gyarapszik”? – kérdezhetné, akit egyébként nem zavar,
hogy a természet zöldjét az aszfalt
és beton szürkéjére cseréljük. Azért,
mert ennek árát többszörösen mi,
helyben lakók fizetjük meg – és egyre inkább nyilvánvaló, hogy a frissen beköltözők is.
Az agglomeráció egyre nagyobb nyomás alatt van: településeink nem
a helyben élők, nem is tudatos település-tervezés, hanem a társasházépítő befektetők érdekei mentén növekednek. A jogi környezet ugyanis
olyan, hogy szinte bármi, bárhová
építhető. A beruházók ráadásul a nagyobb haszon reményében még ezt
is gyakran kijátsszák. Közben a helyi
közösségek és a környezet érdekeit
az önkormányzatok jogkörök híján
nem tudják érvényesíteni.
Ennek a veszélyes trendnek az ellensúlyozására indítottunk egy mára

igen népszerű petíciót megmaradt
zöldfelületeink védelmében, a megalapozatlan
lakóövezet-bővítések
ellen és az önkormányzatok megerősítéséért. Nem tartható, hogy miközben a helyi közösségek választott tisztségviselőktől várják joggal
a megoldást, ők hatáskör híján nem
tudnak lépni, végső soron nem tudnak helyi érdeket érvényesíteni. Ez
lenne a feladatuk, és ha hatáskörmegvonással „kiskorúsítják” őket,
esélyünk sincs arra, hogy hatékonyan védjék a települést.
Pedig a helyzet egyre durvább. Több
helyen láthatjuk, hogy vége a szépelgésnek, már nem is „lakópark”
elnevezés szerepel az utcai jelzőtáblán, hanem „lakótelep”. Miért is
szépítenénk a valóságot, amikor sok
helyen nem hogy park vagy közösségi tér, de járda sincs, a szükséges
infrastruktúráról nem is beszélve.
És a jelen helyzetben forrás sincs rá.
Vagy nézzük, mi történt például
a pátyi Körtés 2 beruházással. Az
önkormányzat egy állítólagos jogi

kényszerre hivatkozva leszerződött
a befektetővel, majd jóváhagyta a terület átminősítését, és már folyik is
a közműtervezés és talajelőkészítés.
A projektet többen vitatják, és még
Budakeszin sem nézik jó szemmel
(már akik tudnak róla): az odaköltözők egy része biztosan a településünkön fog átmenni a budai kerületek irányába, tovább növelve
a zsúfoltságot az utakon.
És ott van még Biatorbágy, Herceghalom, Pilisjászfalu… hosszan sorolhatnánk a helyeket, amikben
a beruházók fantáziát látnak. Mert
nekik ez valóban remek üzlet – mi
viszont mind ráfizetünk.
Először az adóforintjainkkal, mert
az eladási árban soha nincs benne
a megnövekedett igényt kielégítő
infrastruktúra, másodszor pedig
életminőségünkkel, mert lassan egy
kórosan burjánzó elővárosban találjuk magunkat a zöldövezet helyett,
amelyben eddig éltünk, és amiért
szerettünk itt élni. És nemcsak mi,
de gyerekeink is fizetni fogják ezeket
a súlyos árakat, ha nem fogunk ös�sze, és változtatjuk meg a rendszert.
A helyben élők érdeke és a környezeti érdekek – ezeknek kell előtérbe kerülni a befektetői érdekekkel
szemben!
Reich Tamás, Szél Bernadett

Háború Ukrajnában

Testvérvárosunk

Beregdéda

■ A község 2100 lakójából hányan hagyták el a települést a háború kitörése óta?
Egressy István: Mintegy 40%.
■ Hányan kaptak behívót katonai szolgálatra? Vannak
róluk hírek? Gondolom, fiatalok, családos édesapák is
vannak közöttük?
E. I.: Többen kaptak behívókat (32 fő), köztük a legidősebb 57 éves. Ezek közül nagyobb részt Magyarországon, Németországban, Ausztriában, Angliában, Szlovákiában és Csehországban dolgoznak, így a mozgósítás
idejében nem tartózkodtak itthon. Akik itthon voltak
(vannak), olyan betegségben szenvednek, hogy katonai
szolgálatra alkalmatlanok.
(A szerk. megjegyzése: március 21-én telefonon hívtuk Egressy urat, aki arról számolt be, hogy épp elrendelték az
ukrán hatóságok az általános mozgósítást, minden 18 és
60 év közötti férfi köteles aznap délig megjelenni a helyi sorozási bizottságok előtt, így neki is jelentkeznie kellett a katonai hatóságnál, a cikk írásakor még nem lehetett tudni,
hogy be kell-e vonulnia az ukrán hadseregbe.)
■ Vannak ellátási gondjaik?
E. I.: Pillanatnyilag nincsenek, az adományoknak köszönhetően. Azt hiszem az nem újdonság, hogy főként
a háborút viselő országokban hirtelen áremelések lettek.
■ Érkeznek segélyszállítmányok Beregdédára?
E. I.: Igen, érkeznek. Ezek a segélyadományok nagy segítséget nyújtanak a frontvonalból menekült és nálunk
menedéket kérők elszállásolásában és ellátásában. Az
önkormányzatnak az amúgy is igen hiányos költségvetésébe nem volt betervezve ilyen jellegű kiadás, de
a kincstár a fizetéseken kívül semmilyen más pénzügyi
mozgást nem tud kezelni. A rendszerük nem működik.

■ A budakeszi önkormányzat jelentős pénzügyi támogatást gyűjtött össze városunkban, a helyi egyesületek,
iskolák, óvodák, baráti társaságok, lakóhelyi közösségek, családok mentek el a magyar határra, közülük nem
egy többször is megjárta az utat a segélyszállítmányokkal. Ha jól tudjuk, egy igen jelentős szállítmányt a Buda
környéki polgárőrség (köztük budakesziek is) éppen
most – az interjú készítésével egyidőben – visznek ki
a beregszászi járásba, átlépve a magyar–ukrán határt.
Több budakeszi család Ukrajnából érkezett menekülteket is befogadott.
E. I.: Igen, megkaptuk a polgárőr szövetség adományát.
Mindenkinek nagyon szépen köszönjük! Elmondtam
a szállítmányt hozóknak, hogy érzéseket (és ízeket) papíron nem tudunk átadni, de jóleső az, hogy gondolnak
ránk és igyekeznek segítséget nyújtani.
■ „Hogy bírjátok?” – tette fel a kérdést a közelmúltban önnek telefonon városunk polgármester asszonya,
Győri Ottilia. Gondolom, hatalmas teher van a vállán…
E. I.: Köszönöm szívélyes érdeklődését. Azt hiszem,
nincs időnk azon gondolkodni, hogy bírjuk-e vagy sem.
Tennünk kell a dolgunkat. Az emberek bizalmat fektettek belénk és elvárják, hogy helytálljunk minden körülmény között. Igaz, senki nem gondolta, hogy a XX.
század világháborúiból nem tanult Európa. Azt hittem,
hogy tanulságul szolgált mintegy 300 évre.
Több budakeszi és más anyaországi ismerősöm kérdezte – és felajánlotta a lakhatási lehetőséget –, hogy nem
megyünk-e át családostól, legalább míg el nem csendesednek a dolgok. Főként ebben a helyzetben nem tehetem meg. Az öregek, betegek, anyukák gyerekekkel
maradtak itthon. Hogy lehet magukra hagyni őket?!
Hogyan tudnék később a szemükbe nézni?!
■ Egy ilyen helyzetben nem látja az ember a történések
végét. Az, hogy remény, megfordul néha a gondolataiban? Vagy az itt nem fordulhat elő?
E. I.: Mi is azt valljuk, hogy a remény hal meg utoljára.
Bízva a Jóistenben, várjuk a közelgő húsvéti ünnepet,
melynek alkalmából előre is kívánok Budakeszi lakosainak és a Magyarországon élő minden jóakaratú embernek Istentől megáldott húsvéti ünnepet!
Horváth Jenő

Önkormányzati hírek

A kárpátaljai Beregdéda elöljárója, Egressy István
és Vovcsukné Halavác Anita óvodavezető

Budakeszi testvérvárosa, a mintegy 2100 fős –
85%-ban magyarok lakta – település, Beregdéda
ősidők óta lakott település. Közvetlenül az
ukrán–magyar határnál fekszik, a túloldalon lévő
Beregdaróc településtől csak egy a szögesdrót
választja el, 5 km távolságra a járásközpont Bereg
szásztól. A község a Bereg-vidék egyik legszebben
kiépült, legrendezettebb települése. Ki tudja, hogy
mire ez a cikk megjelenik a Hírmondó hasábjain,
mennyire lesznek még aktuálisak a község
elöljárójának, Egressy Istvánnak a most következő
gondolatai, amelyeket egy 24 órás településvezetői
szolgálata közben osztott meg velünk.
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Adománygyűjtés
Az ukrajnai háború kitörésekor már lehetett sejteni, hogy
nagy a baj odaát. Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy komoly
segítségnyújtásra lesz szükség az egyre nagyobb számban érkező
ukrajnai, kárpátaljai menekültek ellátására, megsegítésére,
és a Kárpátalján maradt magyar testvéreink támogatására.
Budakeszi ezúttal is jól vizsgázott.

Budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus
Gimnázium
„Szeress nagyon, szeress áldozattal,
szeress kifogyhatatlanul! Ne hagyd
magad legyőzetni a nehézségekkel,
közönnyel, sikertelenséggel!”
(Prohászka Ottokár)
Az orosz–ukrán háború kirobbanása az
egész világot megrázta, a háború során
otthonukat elhagyó menekültek megsegítését iskolánk is kiemelten fontos
cselekedetnek tartja.
Ebben a humanitárius tevékenységben
a Budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium pedagógusai, tanulói, dolgozói is részt kívánnak vállalni,
ezért az intézményben összegyűjtött
pénzadománnyal szeretnénk segíteni
a bajbajutottakon. Az adománygyűjtés
2022. március 2-án, Hamvazószerdán
vette kezdetét. Arra kértük iskolánk valamennyi tagját, hogy a böjti időszakban, amelynek középpontjában a lemondás, az elcsendesedés, az ima áll,

gondoljon a háború elől menekülő embertársaira, és adományával támogassa
az ukrajnai menekültek megsegítését.
Az összegyűlt pénzadományt – eddig
390 000 Ft – a Katolikus Karitásznak
adjuk át. A humanitárius segítségnyújtás részeként a Néri Szent Fülöp Hittan
Munkaközösség szervezésében iskolánk 11. évfolyamos tanulói március 21től hétköznapokon minden délután 1010 fős csoportokban önkéntes munkát
vállalnak a Keleti pályaudvaron és a Karitász központi raktárában az adományok elosztásánál. A hétfői közös imákon pedig iskolánk közössége egy-egy
tized rózsafüzért imádkozik a békéért.
Nagy Edit

Intézményi hírek

Mosolyvár Bölcsőde
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Mindannyiunkat megrázott a háború híre. Az egyik hozzánk járó
kisgyermek szülei aktív részt vállalnak menekült ghánai egyetemisták
közvetlen megsegítésében. Beszámoltak róla, hogy mekkora szükség
van minden apró segítségre, vállalták, hogy segítenek célba juttatni
adományainkat.
Körlevelet küldtünk Mosolyváras
Közösségünknek, kérve, hogy elsősorban olyan dolgokat adományozzanak, melyek azonnal közvetlenül
fogyaszthatóak, felhasználhatóak.
Tudjuk, hogy a menekültek között
rengeteg a kisgyermek, így az élel-

miszer, a higiéniai termékek és
a takarók mellett játékokat is gyűjtünk. Levelünk nyitott szívekre és
fülekre talált. Nagyon megható érzés az adományokat fogadni, érezni
közösségünk összetartó erejét.
Az első adománycsomagunk már
útnak indult Kömörőre, ahol a helyi polgármester asszony és csapata koordinálja és garantálja, hogy
a felajánlások a legjobb helyre kerüljenek. A második a jövő hét folyamán indul útnak.
Hála és köszönet! Folytatjuk.
a Mosolyvár csapata

Németh Tamás,
budakeszi
önkéntes
Ahogy nyilvánvalóvá vált a háború megmásíthatatlan ténye,
elkezdtünk felajánlásokat gyűjteni Budakeszin. Hála a sok jószívű embernek, rengeteg élelem,
ruha, tisztálkodási szer, babakocsi, gyermekjáték gyűlt össze.
Ezeket gyűjtöttem, gyűjtöttük
egybe, és jutattuk el az ukrán–
magyar határra több alkalommal.
Az első alkalommal, miután a helyi,
tiszabecsi lakosok segítettek kipakolni
a teherautót,
a határátkelőhelyre mentünk, hogy megnézzük az ottani
állapotokat. A lerakodást követően visszaindultunk Budakeszire.
Hosszú kilométereken át némán
ültünk csak az autóban. Nincsenek, nem voltak szavak.
A Budakeszin élők jelesre vizsgáztak emberségből. Köszönet
nekik. Rengeteg felajánlás gyűlt
össze. A határon dolgozó önkéntesek örültek minden segítségnek. Az adományok komoly támaszt jelentettek a háború elől
menekülőknek.

Segélyszállítmány Budakesziről testvérvárosunkba,
Beregdédára
Célba ért az a segélyszállítmány, melyet a Budakeszi Városi Polgárőr és Katasztrófavédelmi Egyesület
szervezett a kárpátaljai Beregdéda testvértelepülésnek. A főként tartós élelmiszerekből, ruhákból,
gyógyszerekből, játékokból álló, több százezer forint értékű szállítmánnyal március 12-én, szombaton délután lépték át a beregsurányi határátkelőt.
Az adományokat Beregdédán Egressy István községi elöljáró osztotta szét a helyi intézményeknek, az
óvodában, az iskolában és az orvosi rendelőben.
„A hatalmas szervező munkában külön köszönjük
a szervezést és a gyűjtést a Pest Megyei Polgárőr
Szövetségnek, Somlóvári Józsefné önkormányzati
képviselőnek és családjának, valamint egyesületünk tagjainak és a nagylelkű budakeszi lakosoknak. A gyűjtés nem áll le! Terveink szerint még két
Volkswagen Transporter mikrobuszt indítunk Beregdédára, melyben főként élelmiszert, mosószert
és műszaki cikkeket, pl. mosógépeket szeretnénk
elvinni a háború sújtotta országba.”
Farkas Dániel Gábor,
a Budakeszi Városi Polgárőr
és Katasztrófavédelmi Egyesület elnöke

A segítségnyújtás lehetőségei
az ukrajnai háborús helyzetben
Általános hasznos információk

Adományozna?

Pénzbeli és tárgyi adománnyal lehet segíteni az alábbi szervezeteken keresztül – a részletes információk az

adományozási lehetőségekről, helyszínekről a szervezetek honlapjain találhatók meg:
Magyar Vöröskereszt
◆ https://voroskereszt.hu,
◆ Számlaszám: 10405004-00026548-00000009
◆ Adományvonal: 1359
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
◆ https://www.maltai.hu/,
◆ Számlaszám: 11784009-20200776
◆ Adományvonal: 1350 (hívásonként 250 Ft)
Oltalom Karitatív Egyesület
◆ https://oltalom.hu/
◆ Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség bankszámlájára: 11708001-20520380-00000000
(OTP Bank) Közlemény: Ukrajna
Katolikus Karitász
◆ https://karitasz.hu/hirek/hogyan-tud-segiteni-azukrajnabol-menekuloknek
Magyar Ökomenikus Segélyszervezet
◆ https://segelyszervezet.hu/adomanyozas/
Migration Aid
◆ Számlaszám: 11710088-21459928 (Segítők Egyesület),
◆ Paypal: adomany@migrationaid.org

Önkormányzati hírek

Általános támogató, tájékoztató vonal Magyarország
Kormánya megbízásából:
Magyarországról ingyenes hívható +36 80 310 310,
Ukrajnából ingyenesen hívható 0-800/504-546,
valamint a menekultinfo@me.gov.hu e-mail cím, ahol
az ügyfélszolgálat várja a megkereséseket
Az Ukrajnában működő magyar külképviseletek 24 órás
ügyeleti telefonszámai:
◆ Kijev, Nagykövetség +38 067 233 0319,
◆ Ungvár, Főkonzulátus +38 067 312 2247,
◆ Beregszász, Konzulátus +38 099 177 8294.
Átfogó tájékoztatók magyar, angol, ukrán, orosz nyelven
az Ukrajnából menekülőknek és segítőiknek a Menedék
és a Magyar Helsinki Bizottság oldalain érhetőek el:
https://menedek.hu/hirek/mi-tortenik-az-ukrajnabol-menekulokkel-frissitve-20220316
https://helsinki.hu/informacio-az-ukrajnabol-menekuloknek/
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Magyar Református Szeretetszolgálat
◆ Számlaszám: 10702019-85008898-51100005
◆ Online adományozás
◆ Adományvonal: 1358 (500 Ft/hívás)
UNICEF
◆ https://unicef.hu/veszhelyzet-ukrajnaban
Magyar Pünkösdi Szeretetszolgálat
◆ Számlaszám: 10402537-50526754-82651022
Közlemény: Ukrajna.
Baptista Szeretetszolgálat
◆ Számlaszám: 10918001-55555555-55555555
◆ Online adományozás
◆ Adományvonal: 1355
További naprakész információkért érdemes tájékozódni
a Facebookon az alábbi csoportokban:
◆ Segítségnyújtás ( Ukrajna, Kárpátalja),
◆ Migration Aid,
◆ Református Szeretetszolgálat,
◆ Vörös Kereszt,
◆ Magyar Máltai Szeretetszolgálat csoportokban.

Nagyon fontos, hogy tudjuk,
hogyan adományozunk, és mire figyeljünk oda:

◆ Az adományozást ne lomtalanításra használjuk!
◆ Csak olyat adj, amit te magad is használnál, megennéd, felvennéd!
◆ Figyelj oda mindig, hogy az adott szervezet mit kér, és
csak olyan dolgot vigyetek!
◆ Amit visztek, ne legyen bontott, közeli lejáratú vagy
könnyen romlandó!
◆ Leginkább olyan ételeket vigyetek, amik adott esetben
főzési lehetőség nélkül is fogyaszthatóak!
◆ A tisztasági szerek olyanok legyenek, amik könnyen
használhatóak, könnyen kioszthatóak!

Önkormányzati hírek

Szállást keres vagy ajánlana fel menekülteknek?
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Segítséget nyújtana magyarországi térítésmentes szállás biztosításában Kárpátaljáról menekülőknek? (magánlakásban, panzióban, kollégiumban, önkormányzati
táborban, hotelben vagy bármilyen más, lakhatásra alkalmas helyszínen):
https://www.jogyakorlaton.hu/szallast-felajanl
Amennyiben kapcsolatban áll olyan személyekkel, akik
segítséget igényelnek magyarországi térítésmentes szállás megtalálásában, az alábbi űrlap kitöltésével segíthet:
https://www.jogyakorlaton.hu/szallast-igenyel.
A Migration Aid által üzemeltetett szállások:
Az ukrán menekültválság kapcsán 2022. március 12én nyitotta meg a Migration Aid első, saját működtetési
menekült szállását. Ebben 300 menekültet tudnak elhelyezni, elsősorban rövid távra (1–4 nap), tehát azokat
a nőket, családokat, akik csak megpihenni szeretnének,
mielőtt tovább utaznak az ismerőseikhez, rokonokhoz
szerte a világban. Az ötemeletes épületben 2–8 ágyas
szobák, ingyenes meleg és hideg étkezési lehetőségek,
elsősegély szoba, a gyerekeket játszósarok várja. A szállás csak előzetes regisztráció után tud menekülteket fogadni, ezt a madridi@migrationaid.org e-mail-címen lehet kérni.

Munkalehetőségek menekülteknek:

Amennyiben szállásos munkalehetőségre van szüksége
önnel kapcsolatban álló menekülteknek, hívja az alábbi
telefonszámok egyikét:
+36 1 999 6422 UA/HU,
+36 20 665 5065 UA/HU.
Keressen minket a Facebookon: fb.com/SafeInHungary.
Személyesen megtalálhat minket az alábbi regisztrációs
pontokon:
◆ Tiszabecs, Rákóczi út 13.,
◆ Záhony, Kárpát út 4.,
◆ Budapest (BOK Csarnok), Dózsa György út 1.

Forrás és a továbbiakban is folyamatosan frissülő
oldal:

https://tamogatoweb.hu/index.php/hirek/napi-szocokos
/740-ukrajna.

Adományok átvétele Budakeszin:

Az Ukrajnában dúló háború elől menekülőknek jelenleg legfőképp tartós élelmiszert és higiénés termékeket
gyűjtünk! Ennek megfelelően örömmel fogadjuk a felsorolt termékekből álló csomagokat az alábbi címen:
Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ • 2092 Budakeszi, Erdő u. 83. • Telefon: +36 23/451279, +36 20/426-9046.
Tartós élelmiszerek
Étolaj,
szárnyas étel konzerv,
marha étel konzerv,
halkonzerv,
sertés étel konzerv,
húsmentes konzerv,
keksz,
tészta,
száraz hüvelyesek,
liszt,
rizs,
gyerek – bébiétel üveg,
müzliszeletek,
zacskós leves,
instant ételek,
cukor,
ásványvíz,
tea.

Higiénés termékek
gyermek pelenka,
felnőtt pelenka,
fogkrém + fogkefe,
nedves törlőkendő
szappan,
sampon,
WC-papír,
mosószer,
mosogatószer,
intim betét/tampon,
fertőtlenítőszer (kéz),
maszkok,
törölköző.

Választási tájékoztató 2022
Városunkban 16 szavazókör várja Budakeszi választópolgárait az országgyűlési képviselő-választásra, illetve
az azzal azonos napon tartandó országos népszavazásra.
Budakeszi Város Helyi Választási Iroda vezetőjének a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján az országgyűlési választás és országos népszavazás
vonatkozásában hozott, 1/2021. (XI. 2.) számú határozata Budakeszi város szavazóköreinek száma, sorszáma,
területi beosztása, valamint a szavazóhelyiségek címe
meghatározása tárgyában a varoshaza.budakeszi.hu honlapon megtekinthető.

Kik szavazhatnak átjelentkezéssel?

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár
nyújthatja be, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik.
Átjelentkezésre irányuló kérelme a közös eljárásban lebonyolított mindkét választásra, így az országgyűlési
képviselő-választásra és az országos népszavazásra is
vonatkozik egyszerre, nem kell külön-külön kérelmet
benyújtania.
A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük
a lakcímkártyán feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre (budapesti kerületbe) lehet.
Minden településen (budapesti kerületben) csak egyetlen szavazókört jelölnek ki az átjelentkezéssel szavazók
részére. Az átjelentkezéssel szavazásra szolgáló szavazó
helyiség pontos címe: HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, 2092 Budakeszi, Erdő
utca 83., 3. szavazókör
Az átjelentkezés határideje: 2022. március 25. 16.00 óra.

Mozgóurna iránti kérelem

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában, egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választó
polgár nyújthatja be.
A mozgóurna iránti kérelem a közös eljárásban lebonyolított mindkét választásra, így az országgyűlési képviselő-választásra és az országos népszavazásra is vonatkozik
egyszerre, nem kell külön-külön kérelmet benyújtania.
A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük
a lakcímkártyán feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés
okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos
címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.
Ha
◆ a választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely
nem abban a szavazókörben található, amelynek névjegyzékében szerepel, illetve

◆ az átjelentkező választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely nem azon a településen található, amelynek névjegyzékében szerepel,
a kérelmét egyben átjelentkezésre irányuló kérelemnek
is kell tekinteni.
Ebben az esetben – attól függően, hogy a kérelmet hova
nyújtották be – a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vagy a mozgóurna kivitelére
illetékes szavazatszámláló bizottság illetékességi területén működő helyi választási iroda dönt az átjelentkezés
és a mozgóurna iránti kérelemről is.
A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi a választópolgárt lakóhelyén vagy a választópolgár által megadott más címen (pl. kórházban), annak
érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be.
Figyelem! Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz személyesen nem szavazhat!
A mozgóurna iránti kérelemnek 2022. április 1. napon
kell megérkeznie ahhoz a Helyi Választási Irodához,
amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel, vagy
a szavazás napján, legkésőbb 12 óráig kell megérkeznie
a szavazatszámláló bizottsághoz.

Fogyatékossággal élő választópolgárok segítése

Annak érdekében, hogy a választópolgár választójogát
önállóan tudja gyakorolni, az alábbi segítségeket igényelheti
◆ a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
◆ a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont
kapjon,
◆ akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.
A kérelmet (vagy annak törlését) benyújthatja
◆ online a www.valasztas.hu honlapon keresztül,
◆ személyesen vagy levélben is a magyarországi lak
címe szerinti helyi választási irodában (2092 Budakeszi, Fő utca 179.).
A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg
kell egyezniük a választópolgár lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
Az igényelt segítség iránti kérelem a választásoktól függetlenül, folyamatosan benyújtható. Ha a választópolgár már kérelmezte a fent megjelölt valamelyik segítséget, az minden választásra érvényes.
Ahhoz, hogy a választópolgár a szavazás napján Brailleírásos sablon segítségével szavazhasson, az erre irá
nyuló kérelmet legkésőbb 2022. március 25-e 16.00
óráig kell benyújtania.
Ahhoz, hogy a választópolgár a szavazás napján akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, az erre
irányuló kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző
4. napon 16.00 óráig, azaz 2022. március 30-a 16.00
óráig be kell nyújtania.

Országgyűlési választások 2022
Budakeszi Város körzetleíró listája
1. szavazókör • Fő utca 133. (Budakeszi Bölcsőde)
Gyöngyvirág utca, Mezei Mária utca, Petőfi utca, Rákóczi utca (teljes közterület)

2. szavazókör • Erdő utca 83. (Szociális Központ)
Erdő utca (páratlan házszámok 1–61., páros házszámok 6–68.), Erkel utca (páratlan házszámok 1–23., páros házszámok 2–16/b), Fő utca (páros házszámok 2–106.), Szarvas tér,
Virágvölgy utca (teljes közterület)

3. szavazókör • Erdő utca 83. (Szociális Központ)
Erdő utca (páratlan házszámok 63–125, páros házszámok 70–176.), Fő tér, Hegyhát utca,
Jókai utca, Kossuth Lajos utca, Kossuth köz, Rózsa köz (teljes közterület)

4. szavazókör • Fő utca 133. (Budakeszi Bölcsőde)
Erdő utca (páratlan házszámok 127–1059, páros házszámok 180–1114.), Fő utca
(páratlan házszámok 113–193, páros házszámok 110-től végig)

5. szavazókör • Fő utca 268. (Szivárvány Óvoda)
Alkony utca, Alkotó utca, Alma utca, Attila utca, Avar utca, Basa utca, Besenyő utca, Bognár köz,
Boldogasszony sétány, Bolgár utca, Csapás köz, Cseresznyés utca, Csillag utca, Diófa utca,
Domb utca, Erdőőr utca, Eszter utca, Fácán utca, Fehérakác köz, Feketerigó utca, Fogoly utca,
Fürj köz, Fürj utca, Galamb utca, Gall utca, Gazda utca, Gerle utca, Gida utca, Görög utca,
Háris út, Határ utca, Holdfény utca, Illatos utca, Jávor utca, Kacsa utca, Kalmár utca,
Karika utca, Kilátó utca, Lejtő utca, Lilaakác köz, Liliom köz, Lovas utca, Magor utca, Makkosi út,
Margaréta utca, Meredek utca, Mókus utca, Művész utca, Nagyszénás utca, Napfény utca,
Nefelejcs utca, Orchidea utca, Őr utca, Őzike köz, Őz utca, Pataksor utca, Petrányi tanya,
Róka utca, Skót utca, Sólyom utca, Sugár utca, Suta utca, Szalag utca, Szőlő utca, Törökőr utca,
Törökvész utca, Tövis köz, Vadrózsa utca, Vezér utca, Viktória utca, Virágos köz, Völgy utca,
Zichy köz (teljes közterület)

6. szavazókör • Fő utca 268. (Szivárvány Óvoda)
Angol utca, Árnyas utca, Bem utca, Gábor Áron utca, Gerinc utca, Gesztenye sor, Hajnalka köz,
Hajnalka utca, Kelta köz (teljes közterület), Kert utca (folyamatos házszámok 37–7221), Külterület,
Máriamakk, Megyei út, Napsugár köz, Napsugár utca, Szász utca, Székely köz, Székely utca
(teljes közterület)

7. szavazókör • Zichy Péter utca 31. (Pitypang Óvoda)
Áfonya utca, Barackvirág utca, Erzsébet erdészlak, Erzsébet puszta, Felkeszi utca, Hunor utca,
Kenderföld utca, Kerekmező utca, Kísérleti telep, Liliom utca, Mandula dűlő, Mandula utca,
Szőlő telep, Vadverem utca, Villám Miklós utca (teljes közterület)

8. szavazókör • Zichy Péter utca 31. (Pitypang Óvoda)
Arany János utca, Etheles park, Honfoglalás sétány, József Attila utca (páratlan házszámok
103-tól végig, páros házszámok 14–hrsz. 2306/0055.), Konth Miklós utca, Márity László út,
Paplanhát út (teljes közterület)

9. szavazókör • Knáb János utca 60. (Általános Iskola)
Batthyány utca (páratlan házszámok 23-tól végig, páros házszámok 12-től végig), Béke utca (teljes
közterület), Fő utca (páratlan házszámok 71–111/a), Klapka utca, Knáb János utca, Mansfeld Péter
köz, Mansfeld Péter utca, Széchenyi köz (teljes közterület), Széchenyi utca (páratlan házszámok
63–141., páros házszámok 56–84.)

10. szavazókör • Knáb János utca 60. (Általános Iskola)
Honvéd utca, Huszár utca, Ifjúság útja, Jegenye utca, Zichy Péter utca (teljes közterület)

11. szavazókör • Fő utca 72. (Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda)
Batthyány utca (páratlan házszámok 1–21., páros házszámok 2–10/c), Bibó István utca,
Esze Tamás utca (teljes közterület), Fő utca (páratlan házszámok 1–69.), Kálló esperes utca,
Rózsa utca, Szanatórium köz, Szanatórium utca (teljes közterület), Széchenyi utca (páratlan
házszámok 1–61., páros házszámok 2–54.)

12. szavazókör • Fő utca 72. (Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda)
Erkel utca (páratlan házszámok 25-től végig, páros házszámok 18-tól végig), Hajós köz, Hajós utca
(teljes közterület), József Attila utca (páratlan házszámok 1–101., páros házszámok 2–12.),
Reviczky utca, Tulipán utca (teljes közterület)

13. szavazókör • Széchenyi utca 94. (Nagy Sándor József Gimnázium)
Csák József utca, Füredi László utca, Krúdy Gyula utca, Lakos Gusztáv utca, Pataki Ferenc utca,
Szél utca, Vásárhelyi Pál utca (teljes közterület)

14. szavazókör • Fő utca 268. (Szivárvány Óvoda)
Ady Endre utca, Eperjes utca, Fenyő utca, Fűzfa utca, Homoród utca, Kuruclesi utca, Losonc utca,
Meggyes utca, Munkácsy Mihály utca, Rozsnyó utca, Temető utca, Úrbéres utca, Zsolna utca
(teljes közterület)

15. szavazókör • Fő utca 268. (Szivárvány Óvoda)
Akácfa utca, Bianka utca, Budaörsi köz, Budaörsi út, Cserszegi utca, Dózsa György tér,
Futrinka utca, Hársfa utca (teljes közterület), Kert utca, Lugas köz, Muskátli utca,
Ösvény utca, Pátyi út, Prekó, Présház utca, Rigli utca, Szőlőskert út, Szüret utca, Tavasz utca,
Tiefenweg út, Tölgyfa utca, Tyúktelep Á. G., Vadász utca, Vastagh tanya, Vincellér utca
(teljes közterület)

16. szavazókör • Széchenyi utca 94. (Nagy Sándor József Gimnázium)
Fő utca (páratlan házszámok 195-től), Iskola köz, Kinizsi köz, Nagy Sándor utca (teljes közterület),
Széchenyi utca (páratlan házszámok 143-tól, páros házszámok 88-tól), Táncsics Mihály utca (teljes
közterület)

Városi hírek

Széchenyi-esték

A Budakeszi Széchenyi Baráti Kör tagjai, a járvány miatti személyes találkozásokat hiányolva, az egyébként szokásos havi közös programjuk eseményeként február 28án ismét megszervezhették – és nagy érdeklődés mellett
meg is tarthatták – soron következő rendezvényüket.
A találkozón a Védett Társadalom Alapítvány (VTA) mutatkozott be az „Igazságosság, emberi méltóság, szabadság” címmel rendezett előadás keretében. Az alapítvány
képviseletében Földi László titkosszolgálati szakértő,
kuratóriumi elnök és Földi-Kovács Andrea újságíró, te-

levíziós műsorvezető, kuratóriumi tag volt a Széchenyi
Baráti Kör vendége.
Előadásukban részletesen és nyílt őszinteséggel vázolták napjaink társadalmi folyamatainak elemzését és az
annak nyomán született felismeréseket, amelyek 2021ben arra indították az alapítókat, hogy létrehozzák az
alapítványt, és megfogalmazzák küldetésüket.
A Védett Társadalom Alapítvány kinyilvánította, hogy
hazánk keresztény alapokon nyugvó nemzet, és ezt az
értéket, rendet meg kell védenünk, őriznünk kell. Önvédelmi reflexeinkre alapozottan, nemzetünk, társadalmunk alapját a természetes, klasszikus értelemben vett
család képezi, és ebben a gyermek jelenti az élet alapjául
szolgáló köteléket és a jövőt. A hagyományainkban gyökerező tudást védenünk kell.
Előadásukban részletesen beszéltek az Alapítvány céljairól, amelyek a legfontosabbak mindannyiunk számára,
mindig szem előtt tartva:
♦ a vallási és lelkiismereti szabadságot,
♦ az emberi méltóságot és az élet védelmét, a fogantatástól a halálig,
♦ a házasságon alapuló családmodellt,
♦ az erkölcs, a kultúra és a nemzet identitását alkotó hagyományok folytonosságát,
♦ a teremtett világ értékeinek és természeti kincseinek
megóvását, gondozását,
♦ a szülők jogait arra, hogy gyermekeiket erkölcsi meggyőződésüknek megfelelően nevelhessék, oktathassák.
A VTA célja, hogy összekösse, hálózatba szervezze, nem
csak hazánkban, hanem a világban működő hasonló
szellemiségű és küldetésű szervezeteket, személyeket.
Az alapítvány létrejötte óta, a világ minden tájáról már
nagyon sokan csatlakoztak tevékenységükhöz, ezzel is
megerősítve, az általuk megfogalmazott alapértékek és
célok, közös értékrendünk védelmét, erősítését, terjesztését.
Kosinszky Zsuzsanna,
a Széchenyi Baráti Kör vezetőségi tagja

Városi hírek

Az V. Országos Gyermek- és Ifjúsági Kamarazene Fesztiválon
a Budakeszi Czövek Erna Zeneiskola növendékei, Nagy Rebeka és
Harcsik Kinga zongora négykezes előadásukkal 3. helyezést értek el.
Felkészítő tanáraik: Szigethi Ilona és Tassi-Ködöböcz Judit. Gratulálunk!

Nagy Rebeka
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Harcsik Kinga

Zenei díjak
A XI. Országos
Czidra László
Furulyaverseny
területi
válogatóján
a budakeszi
Szabó Emese
(Kodály Zoltán
Általános
Iskola)
továbbjutott
az országos
döntőbe.
Gratulálunk és
további sikereket
kívánunk!

Szabó Emese
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Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola

Farsangtól a beiratkozásig
Farsangi móka – avagy
Pikachu vs T-Rex
Kacagás, játékforgatag, édességekkel teli asztalok, és persze tánc, ami
a jelmezeken kifér. Mi kell még?
Mi sem tudtuk egészen a második
szünetig… Nagy zsivaj, a parkett
megremeg… Mintha a Jurassic Park
legújabb kalandja elevenedett volna
meg: bizony egy igazi baby T-Rex
bukkant fel a tömegben! Reméltük,
a szülők még távol járnak, nem úgy,
mint a híres filmsorozat második részében. Szerencsére igen barátságos
kis dinóval volt dolgunk, még a táncversenybe is beszállt Pikachuval egy
fordulóra.
S míg a parketten folyt a táncviadal,
addig az osztályokban a székfoglaló
„fánkra ment” napnyugtával.

dezett Ifjúsági Sakkversenyen. Hét
játszmában győzött, és veretlenül fejezte be a versenyt a 21 fős mezőnyben. Ez a verseny egyben felkészülés, egyfajta edzés is volt a májusban
megrendezésre kerülő Országos
Sakk Diákolimpiára, melyre Petinek
„bérelt” helye van a megyei döntőn
kivívott bronzérme után.

A képen fülig érő mosollyal, aranyéremmel a nyakában láthatjuk, Sallai Kálmán és Pilis Péter versenybírók gyűrűjében. Gratulálunk, Peti,
nagyon büszkék vagyunk rád, csak
így tovább!

Márciusi ifjak a SZIA-ban

Első helyezés ifjúsági
sakkversenyen
Barák Péter Bálint 3. b osztályos tanulónk első helyezést ért el a Törökbálinti Sakkbarátok SE által megren-

Március 15-i játék és kiállítás
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepének alkalmából
a Knáb épületében játékos kincskeresés zajlott, az Árpádban pedig
ismét felsős diákjaink munkái kápráztattak el mindenkit; kiről-másról,

Intézményi hírek

Hogy kié lett végül a legtöbb? Nos,
ez maradjon az osztályok kis titka,
ahogy az is, hogy a jelmezversenyeken végül kit koronáztak meg a kalózok, marvel karakterek, hercegnők,
múmiák, minecraft figurák közül.
Egy biztos: igazi karneváli hangulattal búcsúztattuk el a telet és köszöntöttük a tavaszt. Welcome Spring!

Március 15-i ünnepélyünket idén
a Knáb tornatermében tartottuk
a járvány óta először végre közösen!
Az előadást a negyedik évfolyam
adta a régi szokásokhoz híven, azonban egy dologgal nem számoltunk:
a papírzsepivel. Negyedikes tanulóink előadása magával ragadó élményt nyújtott, amire most nagy
szüksége volt iskolánknak. Gyönyörű előadásukat vastaps követte.
Az osztályokról tudni kell, hogy
a Knáb SZIA + művészeti jelleggel
oktatott csoportjaihoz tartoznak,
méltán az egyik olyan iskolai műsort készítették el, amire még sokáig
emlékezni fogunk.
Az előadást Mózesné Kulánda Nikolett néptánc oktató, 2020-ban az
év tanárának választott és a nemzet
tehetségeiért kitüntetett pedagó-

gus koreografálta táncoktató párjával; a műsor fő szervezését pedig
Havasi Gabriellának, a 4. e osztályfőnökének köszönhetjük. A műsor
főszereplőit a 4. c és 4. e osztály igen
tehetséges tanulói alkották, akikre
nagyon büszkék vagyunk! A befektetett munka meghozta gyümölcsét,
gratulálunk a betanító pedagógusoknak és a fellépő diákoknak!
Köszönettel tartozunk a Budai 2-ik
Honvédzászlóalj részvételéért, akiktől egy toborzótáncot láthattunk
a műsor kezdetén, örömmel fogadtuk őket ismét iskolánkban!
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egy olyan történetet mesél el, mely
nemzetünk szívében örökké él.
Csak gratulálni tudunk, eddig sem
szűkölködtünk tehetséges tanulókból, de elmondhatjuk, igazi kis művészeket oktatunk, kiknek szárnyalása csak most kezdődött.

Tervezett beiratkozási
menetrend a SZIA-ban

2022-2023-as tanév leendő első évfolyamos tanulók szülei részére

mint Bakó Tamás rajztanár diákjairól van szó. A március 15-i ünnep alkalmából készült kiállítás nemcsak
korhű, hihetetlenül közlékeny, de
zseniálisan visszafogott és egyben

■ 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről 7. §
az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az
iskola első évfolyamára a tanköteles
tanulókat 2022. április 21–22-én kell
beíratni.
■ Intézményi online tájékoztató
2022. március 21-én (hétfő) 17:00

órától érhető el az iskola hivatalos
YouTube csatornáján.
■ A nyílt órák videói 2022. március
30-tól tekinthetőek meg az iskola hivatalos YouTube csatornáján.
■ A beiratkozás várhatóan a KRÉTA
e-Ügyintézés felületén fog zajlani.
■ Bilingual program angol két tanítási nyelvű osztály (angol anyanyelvű
tanárokkal történő párban tanítási
modell) esetében az alábbi email címen érdeklődhetnek a felvétel részleteiről: budakeszi.koordinator@bilingual.hu
■ A beiratkozás pontos részleteivel
kapcsolatban honlapunkon tájékozódhatnak: szia.budakeszi.hu
■ Kérdéseiket sok szeretettel várjuk
a szia.budakeszi@gmail.com email
címen, illetve a +36 23 919 161-es telefonszámon.
Loór Zsuzsanna

Februári, márciusi események a Nagy Sándor József Gimnáziumban

Tavaszra várva…

Intézményi hírek

Sportesemények
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Iskolánk fiú röplabdacsapata február 8-án részt vett a Röplabda
Diákolimpián. Az elmúlt időszak
megnehezítette a felkészülést, edzőmérkőzés és meccs szituáció nélkül
álltak pályára. Az első meglepődések és izgalmak után összeszedetten, pontosan játszottak. Sajnos a továbbjutás nem sikerült, de büszkék
lehetünk rájuk! Jövőre megújult csapattal folytatjuk. A kérdés az, hogy
a ballagó diákok helyett lesznek-e új
játékosok.
Lány röplabdacsapatunk folytatta
a versenyzést február 15-én a Prohászka iskola pályáján. A nap elején
a lányok koncentrációját betegség
miatti, ideiglenes edzőváltás zavarta
meg. Edző színekben tűnt fel Len-

gyel-Szász Izabella tanárnő és Juhász Balázs 12. B osztályos tanuló.
Annak ellenére, hogy milyen nagyot
küzdött a csapat, sajnos a továbbjutás nem sikerült. Viszont megmutattuk, hogy a régi nagy riválisunkat
meg tudjuk szorongatni!

Környezetünk tisztaságáért
Február 25-én a 12. B osztály az
osztályfőnökük vezetésével szemét-

szedő akciót szervezett a gimnázium környékén – a buszmegállótól
a Széchenyi utcában és az egész iskolát körbejárva gyűjtötték zsákokba
a mások által eldobált mindenféle
szemetet.
A zsákok rövid idő alatt megteltek,
a résztvevők töretlen lendülettel
bujkáltak bokrok alá, árkokba a kidobált limlomokért. Mindenfélével
találkoztak: PET palackok, alumínium sörösdobozok, műanyag zsákok,

arcmaszk, üveg és rengeteg eldobott
cigarettacsikk, mely eszükbe juttatta a régi rossz gondolkodásmódot:
„a világ egy nagy hamutartó”. Kevesen tudják, hogy 1 db cigarettacsikk
1000 liter talajvizet szennyez el,
a környezet megóvásáért erre is sokkal jobban oda kellene figyelni!

Zöld neves nap:
az újrapapír napja
Március elseje, az újrapapír napja,
melynek célja, hogy felhívja a figyelmet az újrahasznosításra, valamint az újrapapír energiatakarékos
és környezetbarát voltára.
Körülbelül 3 tonna fára
van szükség, ahhoz, hogy
egy tonna papírt előállítsanak. Az újrahasználathoz kevesebb energia kell,
mint a fából készült új papír esetén, így a levegő- és
a vízszennyezés is csökken.
Ennek
apropóján, Nádas Anna
tanárnő vezetésével, a papírmerítéses technikájával
lehetett
ismerkedni és szemet
gyönyörködtető,
környezetbarát díszes papírlapokat
készíteni.

A tanév kiemelkedő eseménysorozata

NSJG Diáknapok
Indításként a tanárok által szervezett
rendhagyó órákon vehettek részt
a diákok.
♦ A számolás és a számok kialakulásának történetét egy ppt segítségével
képek formájában rövid áttekintés
készített Tittmann Györgyi tanárnő.
♦ Karskó János tanár úr Pál Sándor
Attila fiatal költő, író, folyóirat szerkesztővel tartott rendhagyó irodalomórát.
♦ „Bámulatos illúziók” című óráján
Gedeonné Mergenthaler Réka tanárnő érdekes, szemet becsapó képeket
és tárgyakat mutatott.
♦ Rimóczi tanár úr „Másfélmillió lépés Magyarországon” címmel tartott
rendhagyó órát, amely részben kapcsolódott az ismert hasonló című
ismeretterjesztő dokumentumsorozathoz. A diákoknak a mamut fenyőknél tett rövid kirándulás során
egy feladatsort is meg kellett oldaniuk.
♦ Budai Gabriella tanárnő „Számtalan szebbnél szebb gondolat” című
órája tulajdonképpen egy kreatív
írásgyakorlatot takart. Örkény István Leltár című novelláját írták át
a résztvevők hagyományos novellává, illetve Lackfi János rendhagyó 12
pontja után szabadon megalkották

a maguk 12 pontját: milyen jövő, milyen otthon, milyen élet a vágyuk.
♦ A „Virtuális kontra valós” című
órát Bagi Andrea tartotta. Két-két
csapat okostelefonnal játszott egymás ellen, két csapat Kaméleon című
társasjátékkal, 2 csapat pedig Activity játékkal töltötte az óra elejét. 30
perc elteltével cseréltek játékot a csapatok, végül minden gyerek játszott
társassal és okostelefonnal is.
♦ A „Művészetek és matematika”
című órán Nádas Anna tanárnő
vezetésével az aranymetszés volt
a téma. Az aranymetszés arányai
szerint megszerkesztett geometriai
alakzatokból kellett színes kompozíciókat készíteni, melyeket óra után,
az aulában, kiállítás formájában
a többiek is megnézhettek.
♦ A „Finomságok kimérten” órán,
Mózes Éva és Fejérvári Edina vezetésével a gyerekek kipróbálták, milyen
lenne vásárolni Angliában, vagy
elkészíteni egy Jamie Oliver-receptet, ahol angol mértékegységekben,
ounce-ban, pintben vagy poundban
vannak megadva a kókuszgolyó hozzávalói.
♦ A „Számokba fojtva” elnevezésű
órán Országh Dávid tanár úr három
olyan filmmel kapcsolatban tartott

játékos vetélkedőt, amelyek valamilyen módon a számokról szólnak.
♦ A „Tésztából hidat” órán Ácsné
Molnár Gabriella tanárnő vezetésével az érdeklődő diákok előbb megismerték, hogy milyen kultúrája,
versenyei és eredményei vannak
a száraztészta felhasználásával készített hidak és tartószerkezetek építésének. Sokuknak újdonság volt,
hogy ez a játékos forma milyen komoly lehetőséget rejt az egyetemi
képzésben, a hallgatók statika ismeretének elmélyítésében, gyakorlati
kipróbálásában, és hogy milyen komoly terhelést is elbírnak a tésztából
összeállított szerkezetek.
♦ „Mérlegen a kalória” címmel Verebi Anett tanárnő tartott érdekes
elméleti és gyakorlati foglalkozást,
melyben külön hangsúlyt kapott az
egészséges életmód és a helyes táplálkozás kapcsolata.
Az idén, különös gondot fordítottunk arra, hogy az NSJG Napok
programsorozatába illesszük be az
1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepséget, megemlékezést, így a pénteki diáknapunk keretes szerkezetű lett, a nyitás és zárás
ünnepélyes volt, míg napközben az
osztályok közötti vetélkedő feladatai
játékos formában kötődtek a történelmi eseményekhez.
A diáknapok lezárását a szintén hagyományos tanár–diák focimeccs
jelentette. Jó volt együtt játszani, vetélkedni, kiszakadni a megszokott
keretekből. Köszönjük a szervező tanárok és diákok munkáját.

Intézményi hírek

A Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület honvédei is megtisztelték ünnepségünket, s toborzó táncukat bemutatva adtak egy kis ízelítőt tevékenységükről

Már 3 év telt el a legutóbbi
diáknapok óta, hiszen tavaly
és tavalyelőtt sem tudtuk
megrendezni a Covid-járvány
miatt. Így a diákok többsége
még sosem vehetett részt
e nagy hagyományokkal bíró
rendezvényünkön, számukra
sok újdonságot jelentettek
a programok. Szokás szerint
szerdán és csütörtökön tanítás
után voltak programok, pénteken
pedig a tanítás helyett az osztályok
közötti vetélkedő következett.
A diáknapok tematikája az idén
a számok világához kapcsolódott.
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Beiratkozás a Mosolyvár Bölcsődébe
Kedves Családok!
Szeretettel várjuk gyermekeiket a Mosolyvár Bölcsődébe
az alábbi fő beiratkozási időpontokban. Fő törekvésünk,
hogy családias hangulatban, finom érintéssel és sok mosollyal az arcunkon gondozhassuk, nevelhessük a hozzánk járó gyerekeket. Úgy tartjuk, hogy egy-egy kisgyerekkel egy-egy új családot is kapunk, ennek megfelelően
a gyerekek érzelmi tankja mellett nagy gondot fordítunk
a szülőkkel való kapcsolattartásra is
MOSOLYVÁR BÖLCSŐDE BEIRATKOZÁS
• 2022. május 2. (hétfő): 8–17 óráig
• 2022. május 3. (kedd):
8–17 óráig
• 2022. május 4. (szerda): 8–12 óráig
A járványügyi helyzetre való tekintettel a 2022-2023
nevelési évre való beiratkozásokat online és személyesen is fogadjuk. A felvételi kérelem letölthető a weboldalunkról – https://bolcsode.budakeszi.hu/ –, valamint
ugyanott online is kitölthető.

Intézményi hírek

Elérhetőségeink:
Mosolyvár Bölcsőde
2092 Budakeszi, Konth Miklós utca 2.
Telefon: +36 23 200 125
ujbolcsi@gmail.com
Benkő Gáborné Zsuzsa bölcsődevezető:
+36 20 956 4946
A felvételi kérelemhez szükséges dokumentumok:
• Kitöltött felvételi kérelem, jelölve az ellátási formát
• alapellátás vagy időszakos gyermekfelügyelet
• egy orvosi igazolást a gyermek háziorvosától, védőnőjétől az alábbiak szerint: „A gyermek intézményben gondozható-nevelhető, kötelező védőoltásait megkapta”
• Igazolást arról, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy nyilatkozatot arról, hogy mikortól fog munkát vállalni, tanulmányokat folytatni.
Szolgáltatásaink:
Időszakos Gyermekfelügyelet
A szolgáltatás igénybevételére a Mosolyvár Bölcsődében
van lehetőségük azoknak a családoknak, ahol a szülők
nem rendelkeznek munkáltatói igazolással, vagy csak
heti 1-3 alkalommal szeretnék bölcsődébe járatni gyermeküket. Ez az ellátási forma heti maximum 20 órás
időtartamra vehető igénybe, mely ellátás térítésköteles.

Kert karbantartást, permetezést, metszést, sövényés fűnyírást, valamint kisebb ház körüli munkákat
vállal leinformálható, megbízható, gyakorlott férfi. •
+36 30 388 1588
Kedves Hölgyeim és Uraim! Életjáradéki szerződést
kötnék 73 év feletti hölggyel/úrral ingatlanért cserébe.
Ajánlatom: 2 millió Ft + havi 60 000 Ft.
Keressen bizalommal! • Bajáki Bence +36 30 314 6186

Felvételi igényléshez szükséges dokumentumok:
• Kitöltött felvételi kérelem, jelölve az ellátási formát:
időszakos gyermekfelügyelet
• egy orvosi igazolást a gyermek háziorvosától, védőnőjétől: „A gyermek intézményben nevelhető, kötelező
védőoltásait megkapta”
Játszócsoport
Szolgáltatásunk a Mosolyvár Bölcsődében érhető el,
melyet délelőtti órákban tervezünk indítani. Ezeken az
alkalmakon a szülő gyermekével tölthet el egy vidám
délelőttöt bölcsődei keretek között. A szolgáltatás térítésköteles, indítása a járványhelyzet alakulásától függ. Előzetes jelentkezés szükséges.
Szülő–gyermek konzultáció
Szolgáltatásunk a Mosolyvár Bölcsődében érhető el,
ahol a gyermek nevelésével, fejlődésével, elakadásaival
kapcsolatos kérdésekben számíthatnak a családok segítségre. A budakeszi bölcsődék intézményeibe járó családok részére az első konzultáció ingyenesen igényelhető,
a további alkalmakon térítésköteles. Előzetes időpontegyeztetés szükséges.
Szeretettel várjuk gyermekeiket, megköszönve az Önök
bizalmát. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy
gyermekeik második otthonukként gondoljanak bölcsődénkre, szívesen, jókedvűen érkezzenek hozzánk.
Budakeszi, 2022. március 17.
A Mosolyvár csapata nevében
Benkő Gáborné intézményvezető

Tavaszi hírcsokor
a Viadal SE-től
Ránk köszöntött a tavasz!
Hiába kiabáljuk: SÍ-HÓÓÓ! SÍ-HÓÓÓ! – már csak
a madarak tavaszváró dala zeng az erdőben. De jól
van ez így! Mi azért mind a négy évszakban a sípályák
sportolói vagyunk. Hol a tanpályán, hol az erdőben, hol
a hómezőkön űzzük szívünk kedvenc sportját. Tekintsünk vissza a legutóbbi eseményekre, programokra!
Megrendezték március elején az Alpesi Sí Diákolimpia
országos döntőjét Mátraszentistvánon. A mi csapatunk

www.dhprime.hu

É R T É K E S Í T S E I N G AT L A N ÁT A

LEHETŐ LEGMAGASABB ÁRON
ÉS LEGJOBB FELTÉTELEKKEL
BÍZZA SZAKÉRTŐRE
INGATLANÜGYEIT!
személyre szabott
stratégia
valódi támogatás
teljes ügyintézés
a birtokbaadásig

ügyekhez

SZEDER

KRISZTINA

I N G AT L A N S Z A K É R T Ő

06 70 314 6685

Városi hírek

Kulcs az

ingatlan

kis tanítványai is lelkesen
indultak.
Szép helyezéseket
értünk el, és Kapuvári
Minka a dobogó második fokára is felállhatott, ezüstérmet szerzett.
A Hómenők Magyarországon egy alpesi sí versenysorozat. A Viadal SE versenyzői a hat fordulóból álló országos alpesi sí sorozat versenyén remekül teljesítettek,
három tanítványunk a versenysorozat összesített eredménye alapján dobogóra állhatott. Kupát nyertek az ös�szesítésben: Manninger-Bohn Huba második helyezett,
Harasztosi Anna harmadik helyezett, Lázár Dániel harmadik helyezett lett.
Március 5-én, szombaton került sor a Viadal Kupára,
egyesületünk egyik legkiemelkedőbb sporteseményére.
Örömmel köszöntöttük dr. Győri Ottilia polgármester
asszonyt, Bakács Bernadett képviselő asszonyt és Sükösd
Leventét, akik megtisztelték rendezvényünket.
A Viadal Kupa versenyen megmutathatjuk egymásnak,
szülőknek, nagyszülőknek az egész szezon alatt tanultakat. Most különleges „csemegeként” a régi viadalos
tanítványaink is többen fényesítették a jeles programot.
A Demo csapatunk tagjai izgalmas, élménydús bemutatót produkáltak, ugratással, párban síeléssel, háttal síeléssel fűszerezve. Versenyre kelve század másodpercek döntöttek a sorrendről. Köszönjük a Decathlon támogatását.
A kicsik versenyére 68 kisgyermek nevezett be. A korosztályonként megrendezett verseny óriási küzdelmeket
hozott. Nagy izgalmak után örömmel vették át az érmeket, csoki jutalmakat. A dobogóra felállni különleges élmény! A záró fotó tükrözi a nagy boldogságot.
A kupát Schaffer Bercinek sikerült megszereznie, hiszen
ő állította be a pályacsúcsot. Gratulálunk!
Köszönjük a segítőink, a szülők, minden támogató közreműködését, hiszen csak így élhet egy közösség, így
működhet egy sportoló csapat.
Hellner Katalin
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Megfigyelések a Madárösvényen

Mezőink tarka baromfija,
a fácán

Zöld Budakeszi

Március derekán járunk. „Selymit a barka már kitakarta”, de nap nap után fagy karmolja még az erdőt, így
a som sárga virágára még várni kell.
Odafent, a magasban, a meghökkentően kék ég színfala előtt két párba állt egerészölyv csapong. Eltávolodnak egymástól, majd élesen fordulnak, összekapnak, az
egyik megbillen, mintha fájdalmasan zuhanna, pedig
csak játék az egész – méghozzá szerelmi játék! Kicsit
távolabb egy hollópár, egyikük csőrében jókora szöszcsomó, fészekanyag lesz belőle a hamarosan kikelő,
gyámoltalan, csupasz hollófiókáknak. A dicsőséges élet
kincseit csodálva lépkedek a budakeszi mamutfenyők
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mögött elterülő, bozótos mezőn, amikor szinte a lábam alól, a frászt hozva rám, felrebben egy fácánkakas.
Csattogó szárnycsapásokkal emelkedik, húzza maga
mögött méretes farktollait, kicsit igyekszik még, majd
kiterjesztett szárnyakkal vitorlázva ereszkedik a tavalyi száraz fű közé. Leszáll, és messze hangzik rikoltása:
kráááá-katt!
Szívverésem lassan visszatér a normál ritmusba, s rögtön deres pofájú, vén Hunor kutyámat kezdem korholni, mondván… nekem kellett volna észrevennem a fácánt?! Én vagyok a vizsla, he?! Ártatlan képpel néz rám
vén barátom, aki eleve vert helyzetben volt, mert a tarkómat hűtő szél nem neki kedvezett, amúgy pedig 14,
vizslabecsületben megélt éve után már afféle „büszkefülű” jószág lett, csak azt hallja meg, amit akar, de leginkább már azt sem.
Aki járja a mezőket, az erdőszélek zsombékos, bújós
gyepeit, bizonyosan járt már úgy, hogy a fácán csak az
utolsó pillanatban rebbent fel előtte – szinte rálépett
a madárra! Mert a fácán bizony vérbeli baromfi, tudoFelhasznált források: Széchenyi Zsigmond: Ünnepnapok (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1978), Áprily Lajos: Március, www.mme.hu
• A képek forrása: www.tiszatoelovilaga.hu

mányos besorolását tekintve a tyúkalakúak rendjének
büszke tagja. Ehhez igazodva mindig inkább gyalogol,
fut, bújik, bízik rejtőszínében, settenkedő tudományában, s csak a legutolsó pillanatban rebben fel, akkor is
csak rövid szárnyalásra, alig emelkedve, rögvest megfelelő leszállóhelyet keresve.
A fácán nem őshonos madár a Kárpát-medencében, de
oly régen él már velünk, hogy ide tartozik. Szemre tetszetős, gazdasági haszna pedig meglehetős.
Európába feltehetően az ókorban telepítették be, jelenleg a legfontosabb apróvad Magyarországon. A XIX. századig a colhicus alfaj élt hazánkban, később telepítették be a nyakörvös alfajokat, melyek idővel dominánssá
váltak a hazai állományban. A Kaukázustól keletre,
Ázsia jelentős részén előfordul. Mivel kedvelt apróvad,
a világon nagyon sok helyen megtelepítették. Hazai viszonyok között bárhol előfordulhat, a zárt erdőket és
a tartósan nedves területeket kerüli. Természetes körülmények között 12–18 tojást rak egy földbe kapart mélyedésbe, amibe a fészek közvetlen környékéről puha
növényi részeket kapar. A fiókák 24 nap kotlás után
kelnek ki. Csak a tyúk vesz részt a fészekhagyó csibék
felnevelésében. Poligám madár, a kakashoz több tyúk
is tartozhat. A csibék kezdetben, más tyúkalakúakhoz
hasonlóan főleg magas fehérje tartalmú, állati eredetű
táplálékot fogyasztanak, később egyre nagyobb szerepet kapnak étrendjükben a magvak, hajtások, bogyók és
egyéb növényi részek.
A fácán az ország egész területén gyakori, mert a vadásztársaságok minden éven nagy számban bocsátanak
ki zárt térben tenyésztett madarakat. A kakas október és
február között vadászható, a tyúk csak tenyésztett állományból származó egyedek kibocsátása esetén.
Valaha elképesztő egyedszámban élt a fácán Magyar
országon! Világjáró magyar írónk, Széchenyi Zsigmond
hazai vadászatainak emléket állító, „Ünnepnapok”
című, kiváló könyvében ír az annak idején Tótmegyeren rendezett, világhíres apróvadvadászatokról. Elbeszéli, hogy amikor 1938-ban Indiában járt, a dúsgazdag
bikaniri maharadzsa arra kérte, valamiképpen intézze
el, hogy elismert sörétlövőként részt vehessen a nevezetes, tótmegyeri vadászaton. Márpedig ha a bikaniri
maharadzsa is Tótmegyerre vágyott…! A birtok területe mintegy húszezer katasztrális holdon, a Nyitra és
a Vág folyók közé esett. Földesura tudatos gazdálkodással, odafigyelést és pénzt nem sajnálva gyarapította
világra szóló apróvad állományát. Akkoriban még nem
a monokultúrás növénytermesztés, a műtrágyázás és
a gyilkos vegyszerezés határozta meg a szántóföldi gazdálkodást, amit sokkal inkább természetközeli szemlélet uralt, mint manapság, amikor kizárólag a profitráta
határozza meg a földtulajdonosok többségének döntéseit. Széchenyi színesen írja le az évente sorra kerülő
társas vadászatot, melyen nyolc-kilenc meghívott, príma
puskaforgató vett részt, akik szűk 20 nap alatt – a leg-

eredményeseb, 1933-as esztendőben – 37 563 apróvadat
ejtettek el, amiből 10 723 darab volt a fácán. Ne felejtsük
el, hogy a vadásztatás akkoriban, miként ma is, a gazdálkodás egyik formája volt, aztért óvták, etették, tenyésztették a vadat, hogy a birtokolt terület egészséges
ökológiai egyensúlyát megtartva, hasznot termeljenek.
Nyilván a tótmegyeri birtokos éves gazdálkodási tervének is része volt a temérdek elejtett, majd értékesített,
konyhára szánt vadból befolyó jövedelem.
Mára már híre-pora sincs a valaha volt, bőséges magyar
apróvadállománynak. A magyar vidéket uraló, végeláthatatlan, busás hasznot hajtó, kukorica és naprafor-

gó „tengerekben” szinte semmi nem él meg. A fogoly
jóformán kipusztult, a megmaradt apróvad, a fácán,
a nyúl az erdősávokba, az itt-ott parlagon hagyott rétekre, zsombékosokba szorul vissza.
A fácán állománya is ritkul, aminek egyes pusztítóan
ostoba – nem ritkán a vadászattal, vadgazdálkodással
hivatásszerűen foglalkozó – emberek azzal igyekeznek
gátat vetni, hogy a rájuk bízott területre mérgezett csalétkeket helyeznek ki, ezzel százszámra irtják, ritkítják
a természetes ragadozók, ölyvek, kányák, rókák állományát. Ezek a sötét senkik úgy gondolják, hogy a kampós
csőrű madarak miatt kerül puskavégre egyre kevesebb
fácán. Pedig a valóság az, hogy a ragadozó munkája része a természetes szelekciónak, a héja, a kánya csak az
ügyetlen, satnya fácáncsibét kapja el, amiért aligha kár,
hiszen az erős, rátermett madár felnőve tovább örökíti
értékes tulajdonságait, erősítve ezzel az adott terület populációjának génállományát.
Vagyis ezúttal is beigazolódik, hogy a természetnek
csak egyetlen élőlény képes igazán ártani – az ember.
Illisz L. László
Töltse le és
használja
ön is
a Budakeszi
applikációt!

Tavaszi ágaprítás
Budakeszin

2022-ben immár 5. alkalommal hirdeti meg ágaprítási programját a Budakeszi Önkormányzat
megbízásából a BVV Kft.
Jelentkezni lehet 2022. február 17. és március
31. között a BVV Kft. honlapján – https://bvv.budakeszi.hu/tavaszi-agapritas (a honlap jobb oldalán a Tavaszi ágaprítás képre kattintva).

Érdeklődni lehet telefonon a +36 30 903 3226-os
telefonszámon vagy a bvv.ugyintezo@gmail.com
e-mail címen.
Az összesítések után felvesszük önnel a kapcsolatot időpontegyeztetés céljából. Az ágdarálás
időpontja 2022. április eleje.
Részletek a honlapon február 17-től.

1. PÉNTEK
4. HÉTFŐ
5. KEDD
6. SZERDA
7. CSÜTÖRTÖK
8. PÉNTEK
11. HÉTFŐ
12. KEDD
13. SZERDA
14. CSÜTÖRTÖK
19. KEDD
20. SZERDA
21. CSÜTÖRTÖK
22. PÉNTEK
25. HÉTFŐ

Intézményi hírek

26. KEDD

28

27. SZERDA
28. CSÜTÖRTÖK

29. PÉNTEK

10.00
10.00 TERMÉSGYŰJTŐ TÚRA
10.00
10.00
14.00 „ÉNEKELJÜNK, ÉNEKELJÜNK, GUZSALYASBA MERRE MENJÜNK?”
MOLDVAI ÉNEKEK KOBOZKÍSERETTEL – VIDÁK BRIGI ELŐADÁSA
10.00 LÁTOGATÁS A SZENTENDREI SKANZENBA (BELÉPŐ: 1300 FT,
70 ÉV FELETT INGYENES)
14.00 ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (800 FT/ ALKALOM)
10.00 TEADÉLELŐTT: KÖZÖS TEÁZÁS ÉS REJTVÉNYFEJTÉS
10.00
14.00 A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA: KEDVENC VERSEINK
10.00
10.00
14.00
10.00 HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS: KALÁCSSÜTÉS ÉS TOJÁSFESTÉS
14.00 ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (800 FT/ ALKALOM)
10.00
10.00
14.00
10.00 KÖTŐ KLUB - KÖSSÜNK EGYÜTT, NE EGYMÁSBA (KEZDŐKET ÉS
HALADÓKAT IS SZERETETTEL VÁRUNK)
14.00 ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (800 FT/ ALKALOM)
10.00 A FÖLD NAPJA: „KERTÉSZ LESZEK, FÁT NEVELEK” –
KÖZÖS KERTÉSZKEDÉS
10.00
14.00 CSODÁLATOS TERMÉSZET: KÜLÖNLEGES TERMÉSZETI
KÉPZŐDMÉNYEK
10.00
14.00 VIETNÁMI ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ – PETRE MÁRIA ELŐADÁSA
10.00
14.00
10.00
14.00 ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (800 FT/ ALKALOM)
10.00 KERTI PIKNIK: KÖZÖS SZALONNASÜTÉS A KERTBEN (A NYÁRSAT ÉS A
SÜTNI VALÓT MINDENKI MAGA HOZZA)

A változtatás jogát fenntartjuk! További információ: ino.budakeszi@gmail.com Facebook:
Generációk háza – Budakeszi
Felhívjuk kedves klubtagjaink, és vendégeink figyelmét, hogy valamennyi programunk a járványügyi
szabályok betartásával történik!

Jó étvágyat kívánunk!
Gombás-baconös
krumpligombóc
spenótágyon
Hozzávalók:

500 g krumpli ♦ 1 tk szerecsendió ♦ 100 g kukoricakeményítő ♦ 3 ek vaj ♦ 250 g barna csiperkegomba ♦ 1 fej hagyma
♦ 5 szelet bacon ♦ 1 tk kakukkfű ♦ 100 g spenót ♦ 4 gerezd
fokhagyma ♦ 1 csokor friss petrezselyem ♦ só, bors

gombát pirítunk, egy harmadikban pedig két-három
hatalmas marék spenótot egy kis szerecsendióval és fokhagymával, sóval és borssal megdinsztelünk. A tányérra
szedjük a spenótot és a gombát, rá a gombócokat, majd
leöntjük a vajas-petrezselymes öntettel.

Sült karfiolsaláta
Hozzávalók:

1 kis fej karfiol ♦ 1 konzerv csicseriborsó ♦ 1 tk füstölt pirospaprika ♦ 1 ½ tk római kömény ♦ 3 gerezd fokhagyma ♦ 3 ek
olívaolaj ♦ 1 csokor petrezselyem ♦ ½ csokor kapor ♦ 1 mk
citromlé ♦ 150 g natúr joghurt ♦ 100 g bulgur ♦ feta sajt ♦
só, bors
A bulgurt kétszeres mennyiségű sós vízben megfőzzük. A karfiolt rózsáira szedjük, és egy sütőpapíros tepsire rakjuk. A csicseriborsót leszűrjük, átmossuk, és
lecsepegtetjük, majd a karfiol mellé öntjük a bulgurral
együtt. Sózzuk, borsozzuk, rászórjuk a pirospaprikát,
a római köményt, az összenyomott fokhagymát és meglocsoljuk az olívaolajjal, majd az egészet alaposan átforgatjuk, hogy minden csicseriborsószemet és karfiolrózsát bevonjon az olajos fűszer. 200 fokos sütőbe toljuk
kb. 25 percre, amíg a karfiol átsül, majd meglocsoljuk
a joghurttal, megszórjuk a feta sajttal és még 10 percre
visszatoljuk a sütőbe. Tálaláskor összekeverjük a durvára vágott petrezselyemmel és kaporral megszórjuk kevés
sóval, borssal, és mehet rá pár csepp citromlé.
Hargittai Krisztina
Kapcsolódási lehetőség: „Never The Same“ Facebook-csoport

Gasztro Budakeszi

A krumplikat meghámozzuk és félbevágjuk. Egy lábosba hideg vizet öntünk, amit enyhén sózzuk, majd beletesszük a krumplikat, és közepes lángon kb. 20 percig
főzzük. Közben előkészítjük a tölteléket. A hagymát,
a gombát és a bacont felaprítjuk. Serpenyőben kevés
olajon lepirítjuk a bacont, aztán mehet hozzá a hagyma,
majd a gomba, és szépen megdinszteljük őket. Sózzuk,
borsozzuk, valamint kakukkfűvel
ízesítjük, majd félretesszük.
Amikor elkészült
a krumplink, leöntjük róla a vizet,
krumplinyomóval
átnyomjuk
őket
egy tálba, megszórjuk szerecsendióval,
sózzuk,
borsozzuk, beletesszük a kukorica
keményítőt és egy
kanál vajat. Jól
összekeverjük, és egy nagy gombócot formázunk belőle. A gombócot nyolc részre osztjuk. Az egyes darabokat kicsit szétlapítjuk a tenyerünkben, belenyomkodjuk
a gombás tölteléket a közepébe, összehajtjuk a széleit, és
gombóccá alakítjuk.
Felteszünk vizet egy kis sóval forrni, de nagyon fontos,
hogy forrás után rögtön vegyük vissza, hogy csak gyöngyözzön a víz. A gombócokat a vízbe helyezzük, majd
lefedjük a lábost. Amikor feljöttek a felszínre, még várjunk pár percet, és csak ezután vegyük ki őket.
Míg a gombócok főnek, egy serpenyőben vajon átforgatunk egy csokor apróra vágott petrezselymet egy kis
fokhagymával, egy másik serpenyőben négybe vágott
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Az áldozattá válás elkerülése
érdekében fogadják meg a Budakeszi
Rendőrőrs parancsnokának tanácsait!

Erre érdemes
tegyen, hogy ne
figyelni! Mit
váljon áldozattá?
A Budakeszi Rendőrőrsön egy csalás
áldozatának feljelentése alapján folyik
nyomozás egyelőre ismeretlen tettes
ellen. A feljelentés szerint 2022. február 1-jén a „whatsapp” applikáció üzenetküldő felületén egy általa meghirdetett kiságy iránt érdeklődve vette fel
vele a kapcsolatot egy számára ismeretlen ember. Az állítólagos érdeklődő
egy linket küldött a hirdetőnek, és arra
kérte, hogy arra klikkelve azt erősítse
meg. A hirdető megtette, amelynek az
lett a következménye, hogy bankszámláját 57 500 Ft-tal megterhelték.
Ha valaki olyan érdeklődő üzenetet
kap, amelyet első olvasásra is furcsa
nyelvezettel írtak, a szöveg megfogalmazásához valamilyen fordítóprogramot használtak, semmi esetre se
válaszoljon rá! Ha egy hirdetésre jelentkező „érdeklődő” bármilyen üzenetküldő rendszeren jelentkezve egy
linket küld azért, hogy a másik fél
ezen keresztül fogadja el a fizetést,

vagy hagyja jóvá a vásárlást, ne kattintson a linkre, ne adja meg bankkártya
adatait!
A konkrét történeten túl, általánosságban azt javaslom, hogy a megvásárolni
kívánt termékért soha ne utaljon előre,
ha lehet, válassza a személyes átvételt
vagy a házhozszállítást, ahol a fizetés
a futárnál a termék kiszállításakor történik.
Mindig célszerű alaposan ellenőrizni
az internetes felületeket. Csak ismert
bank biztonságos oldalát használja,
amennyiben lehetséges, minden vásárlásnál a kétlépcsős azonosítással!
Adathalász üzenetekben gyakran
használnak céges logókat és a vállalatról összegyűjtött grafikus elemeket.
Az üzenetekben található hivatkozásokat úgy tervezik meg, hogy az olyan
legyen, mintha a szolgáltatáshoz köthető vállalat weboldalára irányítana
tovább. Minden gyanús üzenetnél ellenőrizze a küldő e-mail-címét, a weboldal teljes domain nevét, mert ezek
alapján is rendszerint megállapítható,
ha másolt felületről vagy forrásról van
szó!

■ Kezelje óvatosan a kéretlen telefonhívásokat!
■ Soha ne adja ki ismeretleneknek, főként ne telefonon, interneten
a bankkártyája számát, PIN-kódját,
személyes adatait!
■ Ismeretlen eredetű programot soha
ne telepítsen fel vagy töltsön le a számítógépére, illetve a telefonjára, bárki
is javasolja azt önnek!
■ Mielőtt bejelentkezne az internetbankjába, mindig ellenőrizze a böngésző címsávban a honlap pontos
címét, majd kattintson a böngésző
címsorban megjelenő lakat ikonra,
így láthatja, hogy valóban az ön bankja adta-e ki a honlapot. Amennyiben
más jelenne meg, azonnal zárja be az
oldalt!
■ A csalók az interneten könnyen
megszerezhetik az alapvető információkat önről vagy a cégéről – például
a közösségimédia-profilok felhasználásával. Ne bízzon meg a hívóban csak
azért, mert ismeri ezeket az adatokat!
■ Aki bármilyen visszaélést tapasztal, tegyen feljelentést a rendőrségen,
hívja a 112-es számot!

Városi hírek

Hoffmann Kornél rendőr alezredes, őrsparancsnok
Pest Megyei Rendőrfőkapitányság, Budaörsi Rendőrkapitányság, Budakeszi Rendőrőrs
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Budakeszi legifjabb polgárai
Mártonffy Lili Annabel
(született 2022.
február 16-án)

Barankai Áron
(született 2022.
február 17-én)

Barankai Simon
(született 2022.
február 17-én)

Gratulálunk, jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. február 24-i határozatai
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2022. (II.24.) Kt. határozata a Zsámbéki medence autóbuszos közlekedésének fejlesztése keretében a Dózsa György
tér közlekedési koncepciójáról
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dózsa György téren a buszvégállomás áthelyezése után
a Dózsa György tér területén az alábbi koncepció változatokat
támogatja:
A jelenlévő 9 fő képviselő 7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal
és tartózkodás nélkül a határozati javaslat alábbi pontját támogatja: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dózsa György téren a buszvégállomás áthelyezése után
a Dózsa György tér területén a 2A. számú koncepció változatot támogatja.
A jelenlévő 9 fő képviselő 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 4 tartózkodás mellett a határozati javaslat alábbi pontját
elutasította: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dózsa György téren a buszvégállomás áthelyezése
után a Dózsa György tér területén a 2B. számú koncepciót.
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi javaslatot elfogadja: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dózsa György
téren a buszvégállomás áthelyezése után a Dózsa György tér
területének átalakításakor a Pátyi út – Budaörsi út csomópontban körforgalom kialakítását tartalmazó koncepció változatot
támogatja.
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2022. (II.24.) Kt. határozata a Zsámbéki medence autóbuszos közlekedésének fejlesztése keretében Budakeszi város
területén létesítendő buszvégállomás helyéről
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a létesítendő buszvégállomás és P+R parkoló 2756/13 hrsz.-ú
területen történő kialakítását támogatja.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2022. (II. 24.) Kt. határozata a Makkosi út útépítése tárgyában indítandó közbeszerzési eljárásról
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a beruházásra vonatkozó kiviteli tervek leszállítását követően
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112. § (1) b)
pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárást ír ki a Makkosi út útépítése tárgyában.
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2022. (II.24.) Kt. határozata a Bilingual Nonprofit Kft. által kezdeményezett kétnyelvű csoport indításáról a Szivárvány
Óvodában

Pest Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 14/02.OEVB/2022/
III.8. határozat
A Pest megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad és megállapítja, hogy a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű
Társaság, mint a Budakeszi Hírmondó lapkiadója
a 2022. februári lapszámban megsértette a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség
alapelvét, ezért eltiltja a további jogsértéstől, továbbá
kötelezi, hogy a legközelebbi számban a jogsértő közléshez hasonló módon tegye közzé a határozat rendelkező részét.
A Pest megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási kampány szabályainak megsértése miatt bírság kiszabását nem látta szükségesnek.
• 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul a Bilingual Nonprofit Kft. által kezdeményezett
kétnyelvű csoport indításához és egyetért a Budakeszi Szivárvány Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával.
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
61/2022. (II.24.) Kt. határozata Budakeszi Város területére
vonatkozó ortofotó készítés megrendeléséről
• 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyetért ortofotó készíttetésével Budakeszi Város közigazgatási területe vonatkozásában.
• 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy Budakeszi Város Önkormányzata nevében kérje fel a Budakörnyéki Önkormányzati Társulást, hogy az 1. pont szerinti megbízási szerződést
az Interspect Kft.-vel megkösse.
Jelen határozatok részletes leiratát, illetve további
határozatok szövegét a https://varoshaza.budakeszi.hu/
kepviselo-testuleti-hatarozatok/ oldalon olvashatják

Helyesbítés
A Hírmondó februári lapszámának 3. oldalán tévesen
jelent meg, hogy „a buszsáv tervezésével egyidejűleg
a Budapest Fejlesztési Központnak a Pátyi út és a Telki út közötti összekötő útszakasz megtervezését javasoltuk.”
A vonatkozó szövegrész helyesen: „a buszsáv tervezésével egyidejűleg a Budapest Fejlesztési Központnak
a Pátyi út és a Budaörsi út közötti összekötő útszakasz megtervezését javasoltuk.”

Önkormányzati hírek

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2022. (II.24.) Kt. határozata a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.032/2021/3. számú határozatáról
• 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Kúria Önkormányzati Tanácsának
Köf.5.032/2021/3. számú határozatát, mindamellett a döntéssel egyet nem ért.
• 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg a ki
esett bevétel pótlásának törvényes lehetőségeit a nagyfokú
igénybevétel következtében rongálódó utak karbantartása
céljából.

OEVB határozat a Budakeszi Hírmondó
februári lapszámával kapcsolatban
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