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• Új budakeszi díszpolgárok:
Bogos Krisztina és Orosz István
• A drogmegelőzés fontosságáról
• Gulyás Kiss Zoltán,
az „őrült magyar” kaszkadőr
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„Mezítlábas” művésztelep Budakeszin

Gyümölcsfa csemete rendelhető!
Kovács Gyula nevéhez fűződik a Tündérkert Mozgalom. Európa legnagyobb őshonos
gyümölcsfa gyűjteményével rendelkezik. Több mint 3500 féle különböző fája van.
Szarvas József a Kárpát-medencei „Tündérkertek” megálmodója, létrehozója,
aki erdész barátja munkája nyomán kezdte ösztönözni a települési közösségeket arra,
hogy addig mentsék meg az őshonos magyar gyümölcsfajtákat, amíg azok fellelhetők,
megtalálhatók. Budakeszin is van már Tündérkert.
Megtekinthető a Széchenyi István Általános Iskola új épülete melle
A Budakeszi Önkormányzat örülne annak, ha régi hagyományoknak is megfelelően,
minél több gyümölcsfa kerülne újra a Budakeszi kertekbe.
Ezért a további telepítés segítése érdekében akciót szervez, melynek keretében
kedvezményes áron – 2000 Ft/tő – lehet rendelni őshonos gyümölcsfákat.
Ezeket a fákat nem kell metszeni és permetezni, konténerben kaphatóak,
már az idén őszi ültetés keretén belül el is ültethetők.
A rendelés leadása: bvv.ugyintezo@gmail.com Érdeklődni lehet: 06-30-903-32-26
A rendelést és a pontos összeget a BVV K -nél tudják kiﬁzetni, az Erdő u. 70. szám alatt,
H-Cs 7:30-16:00 vagy pénteken: 7:30-13:30
A csemetéket csak pontos előrendelés esetén tudjuk elhozni, az Őrségből, Pórszombatról.
or tudjuk lekötni és biztosítani a fákat, ha az összeget előre kiﬁze
Az országban jelentkező nagy igény mia
Rendelés leadási határideje: 2022. szeptember 19. 12:00

Átvétel: BVV K

Amenn

dő utca 70. előre egyeztete
tban.
Valószínűleg 2022. szeptember végén.
Rendelésnél kérjük leadni: Név, cím, telefonszám,
e-mail cím, gyümölcsfa fajtája, darab.
ajtából már nem kapunk, a pénzt visszatérítjük.

Ezek közül a fajták közül lehet választani:

Alma:
Batul
Piros pogácsaalma
Bordásalma
Körte:
Hébérkörte
Mézkörte
Zelenka
Szilva:
Hosszúszilva
Svábszilva
Zöldringló
Kajszi:
Késői rózsakajszi
Göncikajszi
Őszibarack:
Duráncibarack
Mogyoró

Várjuk jelentkezését!

Magyarország születésnapját
ünnepeltük
Tisztelt ünneplő Közönség! Kedves Budakesziek!

küzdenünk, az összefogás, a kitartás, az alázatos, szorgalmas munka átsegít az akadályokon. Ha mindenki
a maga helyén megteszi, ami rá van bízva, biztos vagyok
benne, hogy van jövője Budakeszinek! Hiszen a teljesítmények mögött mindig emberek állnak. Azok a budakeszi polgárok, akiket ma elismerésben részesítünk, maguk is sokat tettek Budakesziért.
Egyik új díszpolgárunk dr. Bogos
Krisztina PhD, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főorvos-főigazgatója. Kórházigazgató
ként a gyógyításban, a Budakör
nyéki Egészségprogram partnereként pedig a megelőzés terén
szerzett elévülhetetlen érdemeket.
Orosz István a Nemzet Művésze
címmel kitüntettett, Kossuth-díjas grafikusművész, rajzfilm rendező, író, egyetemi tanár. Művészete sokszor segít felülemelkedni
a hétköznapokon. Egy festő mondta egyszer: a képeken keresztül láthatjuk meg az igazi valóságot. Orosz István életművével maradandót alkotott,
amellyel kiérdemelte a Budakeszi Díszpolgára címet.
A Budakeszi Építészeti Értékeiért Díjat idén újonnan
létesített lakóépület tervezőjének és építtetőjének ítélte
a képviselő-testület. Ahogy mi rácsodálkozunk egy-egy
gyönyörű régi házra, bízunk benne, hogy utódaink is
így fognak tekinteni városunk jeles épületeire. Úgy gondoljuk, hogy a Bezeczky Erzsébet és Heppes Miklós által
épített ház része Budakeszi építészeti örökségének.
Augusztus 20-a alkalmából külön elismeréseket nyújtottunk át azoknak, akik a közbiztonságot szolgálják
városunkban. Rendőreink és polgárőreink, valamint
a közterület-felügyelőink számos bűnesetet gyorsan és
hatékonyan derítettek fel, ezzel elejét véve további jogsértéseknek. A jelenlegi szárazságban pedig különösen
felértékelődött a tűzoltóink munkája. Nemcsak súlyos
lakástüzek oltásában működtek közre, hanem erdő és
tarlótüzek megfékezésében is.
Köszönöm mindenkinek, aki Budakesziért dolgozik:
a képviselő-testület minden tagjának, a polgármesteri hivatal munkatársainak, a civileknek és a lokálpatriótáknak.
Szent István király viharos időkben békés, stabil és fejlődő útra kormányozta Magyarországot. Mi is mindent
megteszünk azért, hogy – amint polgármesteri programomban ígértem – „fejlesszük tovább Budakeszit!”
Isten éltessen, Magyarország! Isten éltessen, Budakeszi!
Tisztelettel:

(Az augusztus 20-i városi ünnepségen elhangzott beszéd szerkesztett változata)

dr. Győri Ottilia polgármester

Polgármesteri köszöntő

Egy év alatt mekkorát fordult a világ! Tavaly ilyenkor,
az augusztus 20-i ünnepségünkön a közös építkezés
fontosságát hangsúlyoztam, Szent István királynak,
Magyarország első védőszentjének országépítő munkáját állítva példaként, felsorolva napjaink számos építkezését Budakeszin és országszerte. Ma a szomszédban
zajló háború, az energiaválság, az infláció és a klímaváltozás foglalkoztatja a közvéleményt, mindenkit aggasztanak a növekvő rezsiárak. Ezt súlyosbítja az aszály,
amelyre hosszú évek óta nem volt példa. A koronavírusjárvány újabb és újabb hullámairól is szólnak a híradások. A nagy hőség közepette augusztusban az is gondot
okozott Budakeszin, hogy egyetlen napon három helyen
is csőtörés volt, ami miatt a város jelentős része fél napra víz nélkül maradt.
Szent István királyunkra emlékezve mégis próbáljunk
meg felülemelkedni a hétköznapok problémáin, és
nemzeti ünnepünkön nézzük meg: mit üzen nekünk
államalapítónk életműve? Zűrzavaros, belviszályokkal
teli időkben lépett trónra, azonban erős kézzel és bölcsességgel tudott egységet teremteni és jövőbe mutató
döntéseket hozni. Uralkodása idején is háborúk zajlottak a szomszédságunkban, ő azonban a stabilitást,
a Kárpát-medence egységét tartotta legfontosabbnak.
Ezért békére törekedett úgy, hogy közben megőrizte
az ország függetlenségét. István királyunk országépítő
munkája ezer éve példát mutat nekünk. A mi dolgunk
is az, hogy tovább építsük országunkat és városunkat!
A kormány támogatásával 2010 óta tízmilliárd forint
értékben fejlesztettük Budakeszit, ezenkívül jelenleg is
további két és félmilliárd forint értékű fejlesztés zajlik.
Felújítottuk, bővítettük csaknem az összes iskolánkat,
óvodánkat, bölcsődénket. Fejlesztettük a sportparkunkat bringapályával, kosárpályával és futókörrel, idén
ősszel pedig elkészül a tanuszodánk is. Felújítottuk az
egészségházat, több mint 20 szakrendelést indítottunk,
a művelődési központ mellett pedig még ebben a hónapban megkezdődik az új szakrendelő építése. A régi
szennyvíztelepet lebontottuk, helyén pedig már épül
az új vállalkozói parkunk. Ez munkahelyeket teremt és
szolgáltatásokat nyújt a budakeszieknek, és hosszú távú,
stabil bevételi forrása lesz a városnak.
Gyalogátkelőket, buszmegállókat és kerékpártárolókat
létesítettünk a város több pontján. Bicikliutat építettünk
a Farkashegyi repülőtérig, és tervezzük a folytatást a Budapest–Balaton kerékpárút felé. Elkészült a makkosmáriai csapadékcsatorna, augusztusban megkezdtük 18
utca felújítását, és szeptemberben a Makkosi út építésére is sor kerül. A városüzemeltetésre is nagy hangsúlyt
fektetünk: a BVV Kft. folyamatosan dolgozik közterületeink karbantartásáért és szépítéséért.
Nem tudjuk, mit hoz a holnap. De mindent megteszünk
azért, hogy az építkezéseket befejezzük, ígéreteinket
betartsuk, terveinket megvalósítsuk. István király életműve is azt üzeni: bármilyen nehézséggel is kell meg-
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Augusztusban Budakeszin

Önkormányzati hírek

▲ Ipolybalog testvértelepülésünkre látogattunk Bálint Péter polgármester és Petényi Árpád alpolgármester meghívására, ahol
augusztus 7-én a jó palócok találkoztak a Szent Korona ünnepén.
Erdő Péter bíboros egy Szent István-ereklyét hozott ajándékba a 790
éves településnek.
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▲ Augusztus 4-én megkezdték az újabb tereprendezési munkákat
az új vállalkozói parkunkban, ahol az önkormányzatunk megtartott két telket. Itt közösségi tér, játszótér, mászófal, kávézó és nyilvános illemhely is lesz jövő nyárra, a Lidl áruházzal szemben. Itt
a lakosok nyugalmát remélhetőleg nem zavarják majd az időnként
megszervezett koncertek, zenés rendezvények. A terület többi részére vállalkozások jönnek, melyek munkahelyeket teremtenek, szolgáltatásokat és bevételt hoznak Budakeszinek.
„Nyár, nyár, hidd el, ennyi jár! / A téren áll a bál...” – Augusztus
5-én újabb „teltházas”, jó hangulatú utcabál volt a művelődési ház
melletti közösségi téren. Köszönöm szépen a türelmet és a meg
értést a tegnap esti utcabállal kapcsolatos esetleges kellemetlenségek miatt – írta az eseményről dr. Győri Ottilia polgármester. –
Tegnap sok budakeszi fiatal és örökifjú érezte jól magát a közösségi
téren. Köszönöm a rendőrség, a polgárőrség, a közterület-felügyelet,
a mentőszolgálat és a művelődési ház dolgozóinak a kiváló munkájukat.” ▼

▲ Augusztus 15-én elkezdődött 18 utca felújítása Budakeszin. Az
elsők között volt az Ady Endre utca, ahol az aszfaltot felmarták.
A további 17 utcában is sorra elkezdődtek a munkálatok.
A hagyományoknak megfelelően hófehér kardvirág
szirmokat szórtak idén is
augusztus 7-én, vasárnap
a Budakeszi Búcsún a Havas Boldogasszony Templomunk tornyából, melynek
harang jai augusz
tus 5-én,
pénteken délben a Kossuth
rádióban is hallhatóak voltak. Római katolikus templomunkat Havas Boldogas�szony tiszteletére szentelték
fel, ezért az augusztus ötödikéhez legközelebbi vasárnapon ünnepeljük a búcsú
napját. Idén is folytatták
a 10 éve felélesztett hagyományt, miszerint a templombúcsú napja egyben az
egész település ünnepének is
számít. Az ünnepi szentmi▲
sét követően szeretettel várták Budakeszi minden polgárát
közös ünneplésre a templom alatti térre és a Szent László Ház udvarára, ahol a Budakeszi Város Német Önkormányzata jóvoltából
felállított sátrak védték a tűző nap elől árnyékba vonulókat.

Budakeszi új díszpolgárai
Dr. Bogos Krisztina PhD,
az Országos Korányi
Pulmonológiai Intézet
főigazgatója

Dr. Bogos Krisztina

a Korányira kiemelt feladat hárult, mely ellátás megszervezésében, szakmai irányításában az igazgató as�szonynak elévülhetetlen érdemei vannak. Bizonyára
sokan vannak itt budakesziek, akik vagy a megelőzésben, az oltás felvételében, vagy éppen a betegség gyógyításában a Korányi Intézet segítségét vették igénybe,
s ezért nagy köszönet jár.
Bogos Krisztina számos kitüntetésben részesült, ezek
közül kiemelném a Széchenyi Társaság díját, a Magyar
Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kormány
kitüntetését és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság legrangosabb díját, a Korányi-emlékgyűrűt.
Nagyon örül a lakóhelyétől kapott elismerésnek, és annak, hogy együtt dolgozhat a polgármester asszonnyal
és a testülettel városunkért az egészségesebb, boldogabb lakosságért!
Dr. Ostoros Gyula PhD önkormányzati képviselő
laudációja

Városi hírek

Dr. Bogos Krisztinát, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatóját Budakeszi Képviselő-testülete
városunk díszpolgárává választotta. A laudálónak egyrészt nagyon könnyű, másrészt nagyon nehéz dolga
van – épp ugyanazon ok folytán. A főigazgató asszonyt
immáron csaknem harminc éve ismerem, éveken át
munkatársi viszonyban is dolgoztunk a közvetlen betegellátásban és manapság is, bár értelemszerűen más
beosztásban a Korányi Intézetben szolgálunk a betegek érdekeit maximálisan figyelemben tartva.
Dr. Bogos Krisztina szakmai pályája a kitartás, a szorgalom, az értelem, a soha meg nem alkuvás, a mindenek felett álló tisztesség mintapéldája. A Budakeszit
körülvevő hegyek, erdős területek emlékeztetik, ahonnét jött: a mohácsi erdők dombos vidékére, gyermekkorára, fiatal éveire. Évtizedek óta itt él velünk városunkban családjával, közgazdász férjével, orvostanhallgató
lányával együtt.
Pécsett járt egyetemre, majd ezután rögtön az Országos
Korányi Pulmonológiai Intézetben kezdett el dolgozni.
1996-ban tüdőgyógyászatból, 2005-ben belgyógyászatból, 2007-ben klinikai onkológiából tett szakvizsgát.
2009-ben PhD tudományos fokozatot szerzett a Semmelweis Egyetem, doktori iskolában. 2012-ől osztályvezető főorvosként dolgozott a IV. Tüdőbelosztály élén
(ez az osztály látja el a budakeszi lakósokat is). 2016ban a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karán, az Egészségügyi mesterképzési szakon,
okleveles egészségügyi menedzser képesítést szerzett.
2018. november 1-től orvos igazgatóként kezdte meg
az intézet menedzsmentjében a munkát, 2020. július
1-től megbízott, majd 2021. február 1-től kinevezett intézményvezetőként végzi az intézet szakmai és gazdasági irányítását. 2021. márciustól a Szakmai Kollégium
Tüdőgyógyászat Tagozat elnöke. A betegellátás mellett
igen fontosnak tartja a betegség megelőzést, a prevenciót. Számos projekt vezetőjeként dolgozik, melyek közül kiemelendő a HUNCHEST hazai CT-szűrés a korai
tüdőrák felfedezésére, mortalitás csökkentésére program. Fontos kapcsolat Budakeszivel, hogy Budakörnyéki Egészségprogram irányítója, amely az Országos
Korányi Intézet és a Budakörnyéki Önkormányzati
Társulás közös feladata. A cél a lakosság egészségügyi
állapotának javítása, a hosszabb egészséges élet elérése
céljából.
Budakeszi város és az Országos Korányi Intézet kapcsolata kiváló, mely Bogos Krisztina főigazgató asszony
munkásságának is köszönhető. A pandémia kapcsán
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Orosz István,
grafikusművész

Orosz István grafikusművész

Városi hírek

„Vannak dolgok, amiket el tudok képzelni és le tudok rajzolni. Vannak, amiket el tudok képzelni, de nem tudok lerajzolni. Vajon, le tudok-e rajzolni olyant, amit nem tudok
elképzelni? Ez, ami igazán érdekel.” (Orosz István)
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Orosz István 1951-ben Kecskeméten született. Apjához,
Orosz László irodalomtörténészhez hasonlóan irodalommal szeretett volna foglalkozni, mégis a Magyar
Iparművészeti Főiskola grafikai szakán szerzett diplomát 1975-ben. Tanulmányait követően díszlettervezéssel
foglalkozott, majd később animációs filmeket kezdett
készíteni a Pannónia Filmstúdióban, illetve a Kecskemétfilm műtermeiben.
2002-ben a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen kvalifikált mesterdiplomát kapott. A Magyar Iparművészeti
Főiskola vendégtanára, 2004 óta a Nyugat-Magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetének tanára,
és nevéhez kötődik a Tervezőgrafikai Tanszék megalapítása.
Az írás művészetével, a szépirodalommal is foglalkozik,
több verses-, novellás- és esszékötet mellett, regénye is
megjelent. Munkáinak kultúrtörténeti, művészettörténeti, filozófiai vetületeiről tanulmányokat ír, előadásokat tart. Szürrealista hangvételű esszéket, novellákat,
verseket ír.
A hazai és nemzetközi grafikai biennálék, kiállítások,
filmfesztiválok állandó résztvevője, díjnyertese. Rangos
képzőművészeti konferenciák, szimpóziumok meghívott előadója szerte a világon Európától Ázsiáig, Északés Dél-Amerikáig.
Orosz István, sokarcú, sokműfajú művész. 1984 óta
használja az Odüsszeiából kölcsönzött UTISZ, azaz

a SENKI művésznevet, amelyet előtte álnévként Odüs�szeusz használt a küklopsz elleni affér alkalmával, mely
köztudottan a szörny szeme világába került. Odüsszeusz
Utiszként szúrta ki a küklopsz szemét, és végső soron az is
szemkiszúrás, amit az optikai illúzióval művelek. Sőt, a plakát is egyfajta támadás a szem ellen – mondja a művész.
Alkotásai közül nemzetközi hírnevet számára a TOVARISCSI KONYEC című rendszerváltó plakát hozta meg,
melyet az első, 1990-es szabad választásokra készített.
Saját bevallása szerint, ettől lett híres. (A fiatalok kedvéért mondom a plakát címe magyarul: Elvtársak, vége!)
Ő az egyetlen magyarországi művész, akinek alkotása
bekerült a londoni Tate Modern gyűjteményébe.
Sokszor mondjuk, hogy Budakeszi a művészek városa.
Orosz István és felesége, Keresztes Dóra grafikusművész, animációsfilm-rendező, több mint 40 éve élnek
Budakeszin. Itt találtak nyugalmat, otthont, barátokat.
Orosz István, a végzést követően rövid időn belül, nemzetközi elismerések sorát mondhatja magáénak. Kivételes művészi pálya az övé.
• 1977-től készít animációs filmeket. A Csönd című filmje 1977-ben már elnyerte a Zágrábi Animációs Világfesztiválon a legjobb film címet.
• Rendszeresen vesz részt nemzetközi képzőművészeti
tárlatokon, grafikai biennálékon és fesztiválokon.
• 1981-ben megkapja a Krakkói Rövidfilm fesztivál díját,
1986-ban az V. Országos Grafikai Biennálé fődíját.
Tagjai közé választotta az Alliance Graphique Internationale (Grafikusok Nemzetközi Szövetsége), a Széchényi
Irodalmi és Művészeti Akadémia, valamint a Magyar Művészeti Akadémia.
• 1986 óta a Pannónia Filmstúdió rendezője.
• 1990-ben elnyerte a brnói grafikai biennálé aranyérmét,
• 1991-ben a Balázs Béla-díjat,
• 1993-ban a Munkácsi Mihály-díjat,
• 2002-ben,2004-ben a Képzőművészeti Filmszemle fődíját,
• 2003-ban az Aranyrajzszög életműdíjat.
• 2005-ben Érdemes Művész kitüntetést kap.
A teljesség igénye nélkül, a felsoroltak mellett, a világ
számos országában, városában nyert díjakat, Dublinban, New Yorkban, Essenben; volt kiállítása Pozsonyban, Isztambulban, Koppenhágában, Thesszalonikiben,
Betlehemben.
• 2011-ben Kossuth-díjjal tüntették ki a történelmi pillanatokat maradandóan megőrző műveiért, sajátos karakterű, klasszikus hagyományokban gyökerező, határainkon túl is nagyra becsült sokoldalú művészi munkássága
elismeréseként.
• 2012-ben Koller-díjat,
• 2013-ban Príma díjat kapott.
• 2018-ban a Nemzet Művésze díjban részesült.
A művésztől származó idézettel zárom az összegzést:
„Útra kelni és megszállni, szép kaland. Elképzelni és maradni az sem kisebb. Utak, útvesztők párnáin álomra lelni,
s titkuk megsejtve kelni föl a legtöbb tán. Indulni újra ez
gyötör.”
Jó egészséget és további sikereket kívánok szeretettel!
Dr. Dömötörné Papp Hargita, az Oktatási-, Kulturális
és Egészségügyi Bizottság elnöke laudációja

Elismerés a rendvédelmi
dolgozóknak és a tűzoltóknak
Fontos, hogy mi budakesziek érezzük: biztonságunkért
a nap 24 órájában lelkiismeretesen dolgoznak a rendőreink,
a polgárőreink, a közterület-felügyelőink, a hivatásos
és az önkéntes tűzoltóink. Sok bűncselekményt sikerült
felderíteniük, megakadályozniuk az utóbbi időben, számos
tűzesetnél hősiesen oltottak, mentettek, minden erejükkel
segítették és védték a budakesziek testi épségét és
vagyontárgyait. Köszönet érte!
Magyarország különleges hely Euró
pa térképén. Nekünk természetesnek tűnik, de egy hozzánk érkező
külföldinek egyáltalán nem az, hogy
például Budapest belvárosában az
éjszaka közepén még akár egy egyedülálló nő is viszonylagos biztonságban közlekedhet.
Különösen igaz ez az olyan családias kisvárosokra, mint Budakeszi,
ahol ismerjük egymást, figyelünk
egymásra. Ezt köszönhetjük egyrészt annak, hogy hazánk kulturálisan és társadalmilag viszonylag
egységes. Azonban ez kevés lenne
a közbiztonságot szolgáló hatóságok és civilek elkötelezett munkája
nélkül.
Sokszor mondjuk: rend a lelke mindennek! A rendőrség neve is beszédes: ők éjjel-nappal őrködnek a rend
felett, hogy mi nyugodtan aludhassunk!
Nagyon fontos a lakosság szubjektív

biztonságérzete is: ha látjuk a rendfenntartók jelenlétét, akkor biztonságban érezzük magunkat, tudjuk,
hogy bajban van kihez fordulnunk.
Önkormányzatunk számára kiemelten fontos a biztonság. Ezért a közelmúltban jelentősen bővítettük a térfigyelő kamerarendszert. 2019-ben
mindössze 8 db kamera üzemelt,
ezzel szemben ma 41 kamera működik városszerte. Ez is hozzájárult
ahhoz, hogy a rendőrség a közelmúltban számos bűneset elkövetőit
villámgyorsan kézre kerítette, a polgárőrökkel és közterület-felügyelőkkel együttműködve.
Idén több olyan szabálysértés, rongálás és lopás történt, amely felkavarta
a budakeszi közvéleményt. Sőt, a temetőinket ért rongálások országosan is ismertté váltak.
A rendőrség gyorsan és eredményesen lépett fel ezekben az esetekben.
A teljesség igénye nélkül:

Jó tett helyébe jót várj! Az Önkormányzat a lehetőségeihez mérten
anyagilag is támogatja a közrend,
közbiztonság őreit. Az eredményes
felderítő munkát elismerve a Képviselő-testület augusztus 4-i ülésén arról döntött, hogy a Budakeszi
Rendőrőrs parancsnokát és nyolc
rendőrét:
•H
 offmann Kornél rendőr alezredest,
•H
 elmeczi Sándor rendőr zászlóst,
•K
 ürtösi Pál rendőr zászlóst,
•R
 ohály Ferenc rendőr zászlóst,
•H
 orváth Ádám rendőr főtörzsőrmestert,
•F
 arkas Szilárd rendőr főtörzsőrmestert,
•K
 rizsán Krisztián rendőr törzsőrmestert,
•T
 örök Tamás rendőr törzsőrmestert,

Városi hírek

Az elismerést kapott rendőrök egy csoportja Farkas Dániellel, a Budakeszi Városi
Polgárőr és Katasztrófavédelmi Egyesület elnökével, Hoffmann Kornél rendőr alezredessel, a Budakeszi Rendőrőrs parancsnokával és Győri Ottilia polgármesterrel

• a Rózsa utcai gyújtogató,
• a pizzériás fosztogató és
• a könyvesbolti betörő elfogása,
• A Nagy Sándor József utcai „trükkös tolvajok” és
• a köztemető rongálóinak elfogása,
• a zsidó temető rongálók beazonosítása és
• az Okmányiroda épületét megrongáló kézre kerítése.
Hálásan köszönöm rendőreink, polgárőreink, közterület-felügyelőink
munkáját!
Fontos köszönetet mondanunk tűzoltóinknak is, hiszen a jelenlegi szárazságban különösen felértékelődik
az ő munkájuk. Több súlyos tűzeset
is volt Budakeszin az elmúlt hónapokban, amelyeknél a BÖTE részt
vett az oltásban, gyakran elsőként
érve a helyszínre. Magam is testközelből tapasztalhattam meg a Rózsa
utcában kiütött hatalmas tűz szörnyű pusztítását, amelyben négy ház
teljesen lakhatatlanná vált.
A BÖTE több ízben vett részt a környező erdőkben és mezőkön kiütött
tüzek megfékezésében. Oltottak égő
autót, szabadítottak ki járművet kidőlt fa alól, és gyermeket a tűző napon bezárt autóból.
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A meg jutalmazott közterület-felügyelők,
Uzsoki Gábor és Hilcser Tamás Győri Ottilia
polgármesterrel

•T
 óth Vivien Barbara rendőr őrmestert, valamint
• Uzsoki Gábort a Budakörnyéki Közterület-felügyelet vezetőjét,
•H
 ilcser Tamást, a Budakörnyéki
Közterület-felügyelet közterületfelügyelőjét, illetve
•F
 arkas Dánielt, a Budakeszi Városi
Polgárőr és Katasztrófavédelmi
Egyesület elnökét
személyenként 50 000 Ft értékű vásárlási utalvánnyal jutalmazza.
A BÖTE elnökének javaslatára öt
tűzoltót jutalmazunk szintén fejen-

ként 50 000 Ft értékű vásárlási utalvánnyal:
• Szilágyi Egon,
• András Márton,
• Galló Bence,
• Kaposi Sebestyén és
• ifj Schrotti János.
Köszönöm a város közbiztonsága érdekében kifejtett gyors és eredményes munkájukat.
Végezetül a tűzoltók megrázóan
szép imáját szeretném megosztani
önökkel:
„Tégy képessé arra,
hogy meghalljam
a leghalkabb segélykérést, …
Hogy megvédjem az embereket
és javaikat.
És ha a Te akaratodból
elveszítem az életem,
Vedd védelmező karodba családom,
s szeretteim.
Ámen”.
’Sigmond Bertalan alpolgármester
A meg jutalmazott tűzoltók
( felülről lefelé, balról jobbra):
Kaposi Sebestyén, Galló Bence, Szilágyi
Egon, András Márton, ifj Schrotti János

Budakeszi Építészeti Értékeiért Díj
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az értékelő Bizottság javaslata alapján
2022. évben a Budakeszi Építészeti Értékeiért
Díjat újonnan létesített lakóépület kategóriában
adományozza.

Városi hírek

Az újonnan létesített lakóépület kategóriában a Budakeszi, Őr utca 8–10. szám alatti lakóépület került díjazásra. Az építtetők Bezeczky Erzsébet és Heppes Miklós,
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utóbbi egyben az épület építész tervezője is. A saját tervezésű lakóépület formabontó megjelenése tükrözi az
építtető tervező lehetőségét a kötöttségek és kompromisszumok nélküli építészeti kiteljesedésre. Innovatív
és előre mutató megoldásaival, racionális anyaghasználatával, funkcionalitásával és kortárs építészetével
az épület erősíti Máriamakk városrész harmonikusan,
természetközeli arculatát.
Gáspár Dávid főépítész laudációja

Drogmegelőzés a Buda környéki
térségben

■ Mik a káros hatásai ezeknek az
„enyhe” drogoknak?
K. P.: Általánosan elmondható, hogy
ezek a szerek elsősorban az idegrendszerre, az agy működésére hatnak. Mentális problémák alakulhatnak ki a fogyasztónál.
Hozzá kell még tennem, hogy nyilván ezeket a dizájner drogokat ismeretlen helyeken állítják elő. Emellett
a kereskedőknek az az érdeke, hogy
nagyobb mennyiségben, nagyobb
haszonnal tudják ezeket értékesíteni, ezért aztán más anyagokat is
hozzákevernek
(tisztítószerekkel
hígítanak, vagy akkumulátor savval, de hajlakk lefújással is próbálkoznak…), hogy az többet nyomjon.
Ezért is veszélyes ezek fogyasztása,
hiszen maga a fogyasztó sincs tisztában azzal, hogy mit is vesz be.

Kürtösi Pál rendőr zászlós

■ Fiatalok, akár kiskorú gyerekek
miképpen lesznek ezeknek a káros
anyagoknak a fogyasztói?
K. P.: Leggyakrabban beilleszkedési problémák húzódnak meg a háttérben, de a baráti kör is be tudja
rántani a tapasztalatlan, társaságra
vágyó fiatalt, és egy ilyen jellegű
„vagánysággal, felvágással” próbál
elismerést, elfogadottságot kivívni.
Ám a rendezetlen családi körülményeknek is hangsúlyos szerepe lehet a félrecsúszásban.
■ Megelőzés?
K. P.: Tulajdonképpen minden fiatal érintett ebben a témában, mert
nyilván, hogy ilyen-olyan baráti társaságban biztosan találkozott már
vagy találkozni fog ezekkel a szerekkel. A legfontosabb az elutasítás! A szerhasználattal nemcsak az
egészségét, az életét teszi kockára,
hanem őszinte barátság helyett csak
felszínes érdekkapcsolatok születnek. A korábbi előadásomban is
hangsúlyoztam, hogy a szülőnek
mindig nyitott szemmel kell élnie
a fia, lánya mellett és minden erővel meg kell előzni ezeket a veszélyeket!
Sajnos, tapasztalataim alapján hiányolom – melyeket az érintett fiatalokkal történt beszélgetésemkor
érzékeltem –, hogy a családon belül
gyakran hiányzik a kommunikáció.
A kommunikációnak döntő szerepe
van a megelőzésben. A szülő, a család szerepe a legfontosabb a megelőzésben.
■ Hogyan veheti észre egy szülő,
hogy gyermeke tiltott listás, bűncselekménynek számító szereket
fogyaszt?
K. P.: Bármennyire is éber, éles szemű és jó orrú a szülő, nehéz abból

Városi hírek

■ Mik voltak ennek az előadásának
a sarokpontjai?
Kürtösi Pál: Az előadásom arra terjedt ki, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján – a Buda környéki
térségben – intézkedéseink során
milyen szinten találkozunk a kábítószer-fogyasztással és a kábítószerkereskedelemmel, milyen lépések
teszünk ez ellen, illetve milyen tünetek léphetnek fel a fiatalok körében a drogfogyasztás hatására.
■ Intézkedéseik során a Budakörnyéki iskolákban is találkoznak kábítószer-fogyasztással?
K. P.: Világszerte nagy üzlet a kábítószer. Sajnos ez térségünkben is
jelen van a fiatalok körében, a Buda
környéki iskolások között is találkozunk ezzel a problémával.
■ Munkájuk során milyen kábítószerek fogyasztásával találkoznak
leggyakrabban ebben a veszélyeztetett korosztályban?
K. P.: Ebben a körben elsősorban
az olcsóbb, szintetikus, dizájner,
parti drogok fogyasztásával találkozunk, melyeket mesterséges vegyi
anyagokból készítenek, nem pedig
természetes összetevőkből, de a diákok, a fiatalok körében ezek mellett
a marihuánás cigaretta a legkeresettebb. Az igényt ezek a tiltó listán szereplő szerek iránt főleg az ára határozza meg.
A heroin, a kokain inkább az idősebb, stabilabb anyagi hátérrel bíró
harminc évnél idősebb korosztály által használt szer.
■ A hatóság mennyire tudja ezt
a közterületi, rendezvényeken történő elosztást megakadályozni?
K. P.: Minden rendelkezésünkre álló
eszközzel harcolunk a kábítószerek
terjedése és terjesztése ellen. Egy
nagyobb tömeget vonzó esemény,
rendezvény a drogárusok számára is
nagyobb bevételi lehetőséget nyújt,
ezért az ilyen és hasonló rendezvényekre kiemeltebben figyelünk.
A puszta jelenlétünk is visszatartó
erővel bírhat, de kevésbé látványos
módon is végezzünk a munkánkat.

A BÖT (Budakörnyéki Önkormányzati Társulás) szervezésében,
a Budakörnyéki Egészségprogram keretében, a térség iskoláinak
és intézményvezetőinek tartott rendezvényen, többek között
a drogmegelőzésről is beszéltek a meghívott előadók, többek
között Kürtösi Pál rendőr zászlós, aki a Budakeszi Rendőrőrsön
lát el szolgálatot, Telki és Remeteszőlős körzeti megbízottjaként.
A rendezvényen elhangzott előadása kapcsán kereste őt meg
szerkesztőségünk.

9

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ • FORRÁS: PIXABAY

a szempontból a helyzete, ha soha
életében nem próbálta ki a kábítószert, hisz nincsenek személyesen
megélt tapasztalatai.
De ennek dacára figyelmes lehet
a szülő, és vannak sokat mondó intő
jelek. Egy szülőnek például akkor
érdemes gyanakodnia: ha a gyerek
a szokásos zsebpénzen túl plusz
pénzt kér, ha a szobájában pici zacskót vagy kis dobozt talál, amelyet korábban nem látott, vagy ha olyan jellegzetes szúrós szagot érez, amelyet
addig nem érzett. Gyanúra okot adó
jel lehet például a gyermek szokásosnál gyakoribb fáradtsága, izzadása.
Ha dohányzik a fiatal, a cigarettás
doboz fedelének van három befelé hajló része, ezt szokták kitépni

és ebből csavarnak
füstszűrőt a marihuánás, füves cigarettának. Ha ehhez
hasonló fehér színű
kartonpapírból vagdosnak kis ollóval
kb. másfél centi széles és pár centi hos�szúságú sávokat és
ezt tekerik fel, ebből
is füstszűrőt készítenek.
Nem azt mondom
persze, hogy mindenki, aki kézzel sodorja a cigarettát az marihuánás cigarettát szív ebben a korosztályban, de azért nagy
erre az esély!
■ A pedagógus is sokat tehet a megelőzésben.
K. P.: Nagyon fontos, hogy ők is figyeljék a gyerekek viselkedését! Ha
egy tanuló folyamatosan álmos, fáradt, szétszórt vagy indokolatlanul
mindenen mosolyog az órán, akkor
nagy eséllyel gyanítható a szerhasználat. Az iskolákban is a megelőzésen van a hangsúly. Készséggel és
örömmel megyünk a diákokhoz,
hogy bővítsük ismereteiket és figyelmeztessük őket, az életüket teszik kockára a drogokkal. Nyilván
ezeket kellene alkalmazni, hogy

a gyerekek, pedagógusok figyelmét
felhívjuk a veszélyekre.
■ Rövid idő alatt igen népszerű lett
a magyar fiatalok körében az illegálisan forgalmazott, „a dohányzás új
generációjaként” emlegetett, úgynevezett „manórúd”, az Elf Bar. Erről
mit tud mondani?
K. P.: Magyarországon ennek kereskedelmi terjesztése és fogyasztása
tiltott dolog, a jogi szabályozásáról
egyelőre hiányos információk állnak
rendelkezésre, de annyi bizonyos,
hogy hatása rendkívül egészségkárosító és veszélyes, nikotintartalma
sokszorosa a normál cigarettának.
Összetétele ismeretlen és bevizsgálatlan. Kereskedelmi forgalmazása,
sőt birtoklása is tilalmazott hazánkban!
■ Milyen események voltak a tiltott
fogyasztás és kereskedelmi terjesztés tekintetében az elmúlt időszakban térségünkben?
K. P.: A Budaörsi Rendőrkapitányság több kábítószer birtoklásával, illetve kereskedelemmel kapcsolatos
nyomozást folytatott/folytat a környező, Budakörnyéki településeket
érintően. Több helyen nem kevés
kábítószert is lefoglaltunk, megakadályozva a piacra, azaz a fogyasztókhoz kerülését.
Horváth Jenő

SZOCIÁLIS TŰZIFA IGÉNYLÉS

Budakeszi Város Önkormányzata ebben az évben is biztosít tűzifát a rászorulók részére. Az
alacsony jövedelműek, kisnyugdíjasok, nagycsaládosok és gyermeküket egyedül nevelő szülők
igényelhetik a tűzifa támogatást. A jövedelemhatár megegyezik a rendkívüli települési támogatás
kérelemben meghatározott egy főre eső jövedelmekkel, azaz a családok esetében: 76 950 Ft/hó,
egyedülállók esetében: 82 650 Ft/hó.
Az igényléshez szükséges nyomtatvány elérhető a HÍD Családsegítőben (Fő utca 103.), a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (Fő utca
179.) valamint letölthető a Városháza honlapjáról – http://www.varoshaza.budakeszi.hu.

Beadandó dokumentumok:
• kitöltött igénylőlap: kiemelten kérjük a telefonszám feltüntetését a kiszállítás szervezése
és az időpont egyezetése céljából
• a z egy háztartásban élők jövedelemigazolása,
amennyiben a jövedelem igazolásokat nem
csatolják, az igénylés érvénytelen
• lakcímkártyával igazolt budakeszi állandó vagy
ideiglenes lakhely
A kérelem beadásának határideje és helye:
2022. október 14. (péntek) 12 óra,
Polgármesteri Hivatal (Fő utca 179.)
Kérjük a határidő betartását!

Hogy minél szélesebb körben ismert legyen a felhívásunk, kérjük, tájékoztassák a környezetükben élő rászorulókat.
Budakeszi Város Önkormányzata

Gulyás Kiss Zoltán kaszkadőr

Az „őrült magyar”

PORTRÉFOTÓ: DUDÁS SZABOLCS

Gyakran szoktam említeni budakeszi ismerőseimnek,
hogy városunkban szinte megszámlálhatatlanul sok
izgalmas-, maradandó életpályájú interjú alany él.
Ezek egyike Gulyás Kiss Zoltán kaszkadőr, akit több
évtizedes, kihívásokkal teli pályafutásáról faggattuk,
ahol nem ritka, hogy 110-el húz rá a rámpára egy
látványos autós borulásért, máskor meg hagyja, hogy
felgyújtsák, aztán meg ló vonszolja végig a porban, vagy
éppen a 30 méter magas várfal tetejéről zuhan a keskeny
várudvarra.

szer beugrottam a helyére. Pár hónap alatt megtanultam a trükklovaglást, ezzel hívtam fel magamra
a figyelmet. Idősebb kaszkadőr kollégák láttak bennem fantáziát, így
kerültem be a 80 huszár és a Csillagszemű című filmekbe. A 80 huszárban nem tudom pontosan, hogy
látszom-e, csak az biztos, hogy kaptam egy nagy bajuszt, ezzel indult
a pályafutásom.
■ Kik voltak egykor az első kaszkadőrök, ők milyen körből indultak el?
G. K. Z.: Ennek a bölcsője az 1960as évektől kezdve Magyarországon
az öttusasport volt. Ferdinándy Géza
öttusa világbajnok és Pintér Tamás
(Oroszlán) öttusaedző voltak ennek
a zászlóvivői. Az öttusában öt sportágban jeleskedtek a sportolók, kön�nyű volt őket elvinni az akkoriban
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■ Sok
évtizedes
tapasztalattal
a háta mögött, néhány mondattal elmondaná, hogy mi is egy kaszkadőr
feladata?
Gulyás Kiss Zoltán: A kaszkadőr
feladata az átlagosnál veszélyesebb
feladatok ellátása filmekben, színházi produkciókban, ahol legtöbbször a színészek testi épségének
megóvása érdekében alkalmazzák
őket testdublőrként, illetve azért,
mert a színész – kellő gyakorlottság
hiányában – nem lenne képes a jelenetet megcsinálni, bár vannak színészek, akik vállalják az ilyen helyzeteket.
■ Miképpen talált önre ez a veszélyekkel teli hivatás?
G. K. Z.: 1977-ben egy pomázi lovasiskolában lovagoltam, ahol egy
tornász srác trükklovagolt, s én egy-

készült Várkonyi Zoltán által rendezett történelmi filmekhez, hisz
nekik volt állóképességük, tudtak
lovagolni és vívni. Nem volt még
abban az időben kaszkadőrképzés.
Egymástól lestük el a trükköket,
mert mindenki féltékenyen őrizte
a saját kárán tapasztaltakat. Az idő
múlásával persze sokat fejlődött ez
a veszélyes hivatás, egyre nagyobbak lettek az elvárások. Sok olyan
feladat bejött, mely specifikusabbá
tette ezt a munkát, amit már egy öttusázó nem lett volna képes ellátni.
Gondolok itt például arra, hogy hiába lovagol remekül egy öttusázó, de
az nem biztos, hogy szívesen esik le
a lóról, vagy fel tud buktatni egy lovat. Ezek elsajátítása egy hosszú tanulási folyamat.
■ Tehát nyilván elindult egy szakirányú képzés...
G. K. Z.: Vezetésemmel működik a 2003 tájékán alakult Magyar
Kaszkadőr Akadémia, melyen évente indítunk, általában 10 fővel, két
éves képzést. A gyalogos szak adja
a legátfogóbb tudást a legtöbb feladattal, a többi – motoros, autós, lovas – szak erre épül, hiszen benne
van a verekedés, az eséstechnika,
a vizes feladatok, a fegyvertechnika
vagy a vívás.
■ Ezek szerint napjainkban már
aligha engedheti meg egy film producere, hogy veszélyes helyzetekben
a színészeket ne kaszkadőr dublőr
helyettesítse?
G. K. Z.: A ’70-es évek közepén készült a Kísértet Lublón című film,
melynek egyik jelenetében háttal
ülve lovagolt vágtában, az amúgy jó
fizikai adottságú, vagány, remek lovas Cserhalmi György. Ezt ma már
nem engedhetik meg maguknak
a színészek- és egy produkció sem,
mert ha egy ilyen helyzetben lesérül
egy fő alak, akkor mehet az egész,
addig leforgatott film a kukába, miközben a legolcsóbb film forgatása
is megközelítőleg napi 10 millió forint. A kaszkadőr tehát egyfelől védi
a színészek testi épségét, másfelől
pedig a filmek költségvetésének is
biztonságot ad.
■ 45 éve van a pályán. Hány film
munkáiban vett részt ez idő alatt?
G. K. Z.: Az adatbázis szerint körülbelül 230 mozifilmről tudok, melyek többségében magyar és amerikai filmek. Ám ebben nincsenek
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benne a tv- és reklámfilmek, ezekkel együtt sokkal nagyobb ez szám.
■ Magyar filmek?
G. K. Z.: A 20 éve készült Hídember,
ahol egy 400 lovas konvojt kellett vezetnem, reguláznom első lovasként
a szilvásváradi dombokon, hogy ne
legyen baleset. Ma már ezt digitális
utómunkával, maximum 50 lovassal megcsinálnák. És emlékezetes
volt a Tar Béla rendezte Sátántangó
is, ahol lementük Bajára, a Fő térre,
itt kellett végighajtani 20 lovat a fellocsolt, csillogó jégen.
És hadd említsek itt néhány már
éppen elkészült történelmi, vagy
készülő filmet is – sok csatajelenettel –, mely évtizedekig nagy adóssága volt a magyar filmművészetnek: Hadik, a leghuszárabb huszár,
Aranybulla, Hunyadi, Petőfi. És az év
végén elkészül a Báthory Erzsébet
életéről szóló Tündérkert (ez még
egyelőre csak munkacím) is. Jövőre
pedig ugyancsak Magyarországon
forgatjuk a Batu kán életéről szóló magyar–mongol–ausztrál–angol
kooprodukciós filmet.
■ Hallottam, hogy a Hadik, a leghuszárabb huszár harcjeleneteiben,
óriási kaszabolás, látványos lovas
rohamok láthatóak. A kaszkadőröket a film akciórendezőjeként ön
készítette fel erre a nem mindennapi forgatásra.
G. K. Z.: Sőt, Trill Zsoltot is – aki
Hadik Andrást alakítja a filmben
– én tanítottam lovagolni három
hónapon keresztül, a nulláról kiindulva itt, Budakeszin, a nagyszénászugi lovastanyán. Tudtam,
hogy ezt nagyon akarja a művész
dublőr nélkül és ez neki egy hatalmas érzés lesz! Egy olyan jelenetbe
engedtem be, ahol mögötte 70 lo-

vas rohamozott egy lejtőn, karddal
a kézben. Eufórikusak voltak annak
a jelenetnek a pillanatai, hatalmas
erőt éreztem akkor ebben az alakításában. Ha felborult volna az a 70 ló,
nem biztos, hogy kikerülték volna.
És megcsinálta! Játszotta a szerepét
és közben fél kézzel fogta a kantárszárat, a másik kezében pedig a kardot, miközben én mentem tőle 3-4
méterre egy quaddal és egy kamerával, amivel felvettük a jelenetet!
Négyszer vettük fel ezt a lovas rohamot, szerencsére minden probléma
nélkül. Nagy volt a felelősségem, de
sikerült. Ez az érték már megvan az
utókornak a filmvásznon.
■ Amerikai filmek?
G. K. Z.: A Royce-ban James Belushi
kaszkadőr dublőre, az Én a kém-ben
Eddy Murphy partnere voltam. Ez
utóbbi filmben a budavári sikló
szervizlépcsőjén futottam lefelé, ő
meg jött a siklóban, és leütött. Óriási biztonsági meeting volt, hogy
ki kerülhet hozzá közel, úgyhogy
megtisztelve éreztem magam.
1996-ban Rob Cohen forgatta a Sárkányszív című mesefilmet Dennis
Quaiddel, mely különösen emlékezetes maradt számomra.
■ Amerikai filmek?
G. K. Z.: A Royce-ban James Belushi
kaszkadőr dublőre, az Én a kém-ben
Eddy Murphy partnere voltam. Ez
utóbbi filmben a budavári sikló
szervizlépcsőjén futottam lefelé, ő
meg jött a siklóban, és leütött. Óriási biztonsági meeting volt, hogy
ki kerülhet hozzá közel, úgyhogy
megtisztelve éreztem magam.
1996-ban Rob Cohen forgatta a Sárkányszív című mesefilmet Dennis

Quaiddel, mely különösen emlékezetes maradt számomra.
■ Ez utóbbi forgatása során kapta
az „őrült magyar” elnevezést.
G. K. Z.: Itt kaptam egy igazi adrenalinfröccs-feladatot a rendezőtől,
aki a 30 méter magas zólyomi várfal
tetejéről álmodott meg egy zuhanást, miután az ellenfelek már jól
kiharcolták magukat.
Pszichésen volt kemény, mert a várudvar és a torony közé egy 5 méteres résbe tudtuk csak betenni a légzsákot, ami fentről nagyon alattam
volt. Azon túl pedig egy szakadék…
Ráadásul karddal együtt kellett ugrani. De én akkoriban álmomban is
ugráltam, annyira benne voltam az
ilyenekben, hogy miután sokan nem
vállalták, és odavittek engem, azonnal rábólintottam. Alig hitték el! Ekkor kaptam meg a stábtól ezt a megtisztelő, „őrült magyar” elnevezést.
■ Kapott olyan feladatot, amely még
önt is meglepte, amitől megrémült?
G. K. Z.: Nem, de ez nem a bátorságom, hanem a rutinom miatt van.
■ Gondolom, jól fizetik a kaszkadőröket...
G. K. Z.: Ma már nagyon jó a gázsink! A rendszerváltás előtt, de
még utána is évekig ez nem így volt.
Ekkor elmentem maszek taxizni,
voltam tűzoltókészülék-ellenőr, takarmánykeverő a lovardában... túléltük!
■ A digitális technika megjelenése
mennyire változtatta meg a kaszkadőrök pozícióját?
G. K. Z.: A számítógépek nem fogják kiszorítani a kaszkadőröket, az
akciók alapja mindig egy felvezető mozzanat, a kaszkadőr mozgá-

lőre, a Nagy Katalin című filmben,
ő már egy ölelésével többet ért el,
mint mások a nagy felhajtással. Nagyon sokra becsültem őt.
■ Sok éve van a kaszkadőr pályán.
Gondolom volt néhány komolyabb
balesete is.
G. K. Z.: Két alkalommal volt súlyos balesetem és ezek mellett sok
kisebb sérülésem is volt. Ezeken túl,
egyszer leégett a fejem is...
■ Két Guinness-rekordot is összehozott Veres Zoltán műrepülővel
közösen. Szinte hihetetlen, hogy
azokat is megúszta ép bőrrel!
G. K. Z.: Az egyiket a Lánchíd felett
követtük el úgy, hogy egy repülőgép

G. K. Z.: Brad Pitt baromi jó színész, de rátett a hype-ra azzal, hogy
a set és az öltözője közé felhúzatott
egy 500 méteres zárt folyosót. Omar
Sharifnak egyszer lehettem a dub-

szárnyáról átszálltam a föléje érkező
helikopterre. A másik rekordkíséretnél Veres Zoli két rámpa között
repült, én meg átugrottam fölötte
egy motorral.

■ Túl ennyi mindenen, hogyan
tovább?
Néha még vállalok kisebb munkákat beugróra, de főként akciórendezőként, kaszkadőr szakértőként dolgozom. Van egy felépülése
a rendszernek, hogy a kaszkadőr
magában nem dolgozhat. Felelős
kell, góré kell, aki megtervezi a lehető legnagyobb biztonsággal az
akciójelenet kivitelezését. Nem biztos, hogy egy kaszkadőr, aki akció
közben éppen nekimegy falnak,
gondolkodik a külső tényezőkön.
Kell egy tisztafejű valaki, aki átlátja a helyzetet. Ha például egy balfék odarak az útba egy lámpát, azt
odébb kell tenni.
És csinálom tovább a Magyar Kaszkadőr Akadémia elnökeként az
utánpótlás nevelését, az alapítótársam, néhai Pintér Tamás (Oroszlán)
szellemében, melynek a lényege
a pontosság és a becsület. Megkaptuk özvegyétől az egykor használt
kardjait, tőreit. Vizsgákon ezekkel
vívhatnak a jövő kaszkadőrei.
Horváth Jenő

Budakeszi legifjabb polgárai
András Hédi
(született 2022. július 1-jén)

Soós Bíborka
(született 2022. július 13-án)

Székely Elena Léna
(született 2022. július 1-jén)

Márton Kevin Alex
(született 2022. július 17-én)

Kovács Kilián Márk
(született 2022. július 25-én)

Torres-Konkoly Leonardo
(született 2022. július 1-jén)

Zorn Ajna
(született 2022. július 17-én)

Bokros Liza
(született 2022. július 28-án)

Benson Vilma
(született 2022. július 8-án)

Varga Virág Róza
(született 2022. július 19-én)

Lánczi Lili
(született 2022. július 30-án)

Gratulálunk, jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!
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sa lesz. Ha ez kimarad egy ember
zuhanásából, egy autós borulásból
azon látszik, hogy az csak egy videojátékból lett kiragadva, mely hiteltelenné teszi az egészet.
Ha valóban hitelessé akarnak tenni egy zuhanást az alkotók egy igényesen elkészített filmhez, akkor
a felvezető mozdulatot meg kell csinálni. Ehhez le kell ugrani egy kaszkadőrnek öt-hat méter mélységben
egy zöld, vagy kék háttér előtt, sok
kameraállásból, melyet aztán utómunkával meg lehet hosszabítani.
■ Nagynevű világsztárok környezetében dolgozhatott. Milyenek testközelből ezek a hírességek?
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Erkel Ferenc Művelődési Központ • KESZI KULT

Új arculat – a változások kezdete

Intézményi hírek

Az Erkel Ferenc Művelődési Központban folyó színvonalas és sokoldalú munka eredményeként 2021-ben Minősített Közművelődési Intézmény címet kapott. A 40 éves
intézmény – dacolva az elavult és korszerűtlen épülettel,
valamint a kis dolgozó létszámmal – a változás mezejére lépett. A mindennapi munka során megszületett
annak az igénye, hogy vizuálisan is tükrözzük a munkánkat! új arculat kell a művelődési központnak, amit
a meglévő és az új látogatók is szeretni fognak! A Minősített Közművelődési Intézmény címnek köszönhetően
pályázhattunk a Nemzeti Kulturális Alap Programhoz.
Sikeres pályázatunknak köszönhetően, az arculat megfelelő minőségű kidolgozása érdekében, profi csapatot
tudtunk felkérni a közös munkára, az Arts and Business
Kft.-t, mely már több hasonló kulturális intézmény arculatát tervezte és dolgozta ki.
A féléves előkészítő megbeszélések, egyeztetések, fókuszcsoport kutatások, nyereményjátékkal egybekötött
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látogatói online kérdőívek feldolgozása után, a közös
munka eredményeként több célt tűztünk ki magunk
elé. Felmérést végeztünk a kultúrafogyasztási- és látogatói szokásokról annak érdekében, hogy még színvonalasabb szolgáltatásokat nyújthassunk. Az intézmény szakmai munkájára legjellemzőbb öt hívószót fogalmaztunk
meg, melyek jól tükrözik munkánkat: sokoldalú, nyitott,
megközelíthető, megbízható, mindennapos.
Az új logó kialakításánál lendületes, fiatalos, megkapó formát használtunk. A két színből álló emblémában található zöld szín a Budakeszit körülvevő erdőket,
míg a kék a város címerét juttattja eszünkbe. A közös
munka és a látogatói szavazatok alapján megszületett
az intézmény új logója, a KESZI KULT, és új szlogenje
a PONT MI.
Az új arculati elemeket először a májusi Városi Gyermeknapon mutattuk a közönségnek. További munkálatok eredményeként megszületett az új honlapunk www.
keszikult.hu, amely mind arculatában, mind pedig funkcóiban megfelel a technológiai és a látogatói elvárásoknak. A könnyen kezelhető, reszponzív (mobilbarát) szerkezet és az eseménymarketing rendszer a közösségek
számára fontos programok gyors elérését teszi lehetővé jegyvásárlási vagy egyedi regisztrációs funkcióval és
a felhasználó által használt naptárba való importálással.
A művelődési központ meglévő és leendő látogatóit pedig az új honlap mellett az általunk használt közösségi média felületeinken szólítjuk meg. Ezen felületek az
új arculathoz igazított profil és borítóképpel, valamint
látványos és az új márkát könnyen azonosíthatóvá tévő
vizuális elemekkel ellátott grafikai anyaggal jelennek
meg. A Facebook (@BUEFMK), a TikTok (@keszikult) és
az Instragram (@erkelferencmuvelodesikozpont) oldalaink
így továbbra is megfelelnek a látogatói elvárásoknak.
Vanó Zsuzsa

Megnyílt az I. Keszi-Art
„Mezítlábas” művésztelep
A Keszi-Art Egyesület idén, 2022-ben ünnepelte megalapításának 10. évfordulóját. Ezen időszak alatt meghatározóvá
vált Budakeszi és a régió kulturális-művészeti életében.
Az Egyesület célja a Budakeszin élő és alkotó képzőművészek szakmai képviselete, a műalkotások bemutatása
a nagyközönségnek, minőségi kulturális rendezvények
és legalább évi két helyi kiállítás szervezése.
szín-keresés helyett olyan művésztelepet szervezzünk, mely kevesebb
költséget jelent és nem kiadásokat,
hanem értékeket teremt. Nagyra értékelendő, hogy e gondolat mögé állt
Budakeszi város polgármestere és
az Önkormányzat, a Városháza épületében biztosítva helyszínt, hátteret
és ellátást a művésztelepnek. A város
a Keszi-Art számára egy hétig átadta
a Városháza tanácstermét, ami ezen
időszakra intenzív alkotóműhellyé
alakult. „Mezítlábas” a rendezvény,
mert egyszerűen, tisztán az alkotó
tevékenységről szól, kivitelezhető,
az Egyesület történetében első alkalommal biztosítva tartós, közös alkotási lehetőséget.
A művésztelep 2022. augusztus elsején nyílt. Budakeszi festői szépsége, a környező budai hegyek, a helyi
környezet nevezetességei mind olyan
lehetőséget adnak egy ilyen művésztelep létrehozásához, mely túlzások
nélkül Szentendre vagy Nagybánya

Művesztelep-melléklet

Az Egyesület szoros kapcsolatot épített ki a régió kulturális intézményeivel, szervezeteivel és a szomszédos
városokban is szervezett tárlatokat,
valamint karácsonyonként karitatív kiállításokkal segíti a helyi rászorulókat. A tagok között találunk
festőket, selyemfestőt, restaurátort,
szobrászművészt, grafikust, fotóművészt, iparművészeket, asztalosművészt, kera
mikust, ötvöst, építészt,
üvegművészt.
Évről évre visszatérő gondolatunk
volt már, hogy létrehozzunk egy
művésztábort. Mint ahogy az irodalmi életben egykor a kávéházak, úgy
a képzőművészetben a művésztelepek játszhatják azt a szerepet, ami
a jövő alakításában, a művészeti élet
fejlődésében döntő jelentőségű lehet. Többszöri beszélgetés, néhány
sikertelen pályázat után 2021-ben fogalmazódott meg az a gondolat, hogy
a pályázatok adminisztratív akadályversenye és a forrás- valamint hely-

lehetőségeihez mérhető. A művésztelep technikailag inkább a „szentendrei” művésztelephez hasonlítható,
mert nem stílusirányzat alapján létrejött művészeti csoportról van szó,
mint a „nagybányai” művészek esetén, hanem az egy konkrét régióhoz:
Budakeszihez köthető, eltérő technikával, változatos módon és többféle
stílusban alkotók csoportjáról. A művésztelep ezen formája tervezett,
ugyanakkor mégis spontán képződménynek tekinthető, ami ilyen módon viszonylag ritkább a művésztelepek sorában és a klasszikus alapítású
művésztelepek egyik jellemzője.
A művészeknek egy hétig volt lehetősége a közös alkotómunkára, egymással történő beszélgetésekre. Az
alkotás folyamatához hozzá tudtunk
szólni: a művészeti és baráti beszélgetések lehetőséget adtak a technikai fejlődésre, a szakmai fortélyok,
módszerek átadására, tanácsokkal
segítve egymás munkáját. Az egymás irányában való nyitottság, az
eltérő képzőművészeti irányok egymás mellett élése, egymás kiegészítése alapvető jellemzője a Keszi-Art
Egyesület életének. Ugyanakkor Budapest közelsége lehetőséget ad arra,
hogy a művésztelepen fővárosi, vagy
környékbeli meghívott művészek
is részt vegyenek, inspirációt adva
a helyi alkotóknak és új élményeket
szerezve a baráti környezetben.
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Tizenegy művész töltötte itt termékeny alkotómunkával 2020 augusz
tusának első hetét. Járjuk most
kicsit körbe képzeletben ezt az alkotóteret, aszerint, ahogy az asztalok
sorakoztak.
A bejárattól jobbra Dévényi János festőművész nagy precizitással és biztos kézzel festette körkompozícióját
melyen szokatlan újdonság, hogy
a négy kör egyike fehér színű, az

A belső udvarra nyíló ajtónál Rumi
Rózsa festőművész a Budakeszi kálváriát örökítette meg, másik képét
a környező hegyek és völgyek lankái, erdői és napsütése ihlették.
A művészcsapat delente egy lepkék
által látogatott virágzó kerttel övezett ösvényen sétált át ebédelni:
Rózsa következő festményén ezen
virágok pompája köszön vissza.

Kerezsi Éva Mária: Egzotikus táj

Dévényi János: Kompozíció

Művesztelep-melléklet

egymást metsző köröknél pedig új
elem az alakzatok függőleges vonal
menti felező tagolása.
A terem jobb sarkában lévő, lanton
játszó nőalakot formázó saját szobra
mellett alkotott Józsa Lajos szobrász-
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művész, akinek keze nyomán megszületett a rendezvény jelzőjéhez
hasonló módon mezítlábas festőművészt ábrázoló apró bronz-szobrának előzetes agyag-változata.
Pár nappal korábban ugyanennél az
asztalnál Kerezsi Éva Mária festette
élénk színű, mediterrán hangulatot
ábrázoló, Velencét idéző városképét,
melynek hátteréből nyári naplemente narancsvörös fénye szűrődik át.
Az egyik középső asztalnál Fehér
Irén dolgozott. Képein vastag, ér-

Rumi Rózsa: Budakeszi kálvária

Mészöly Zsófia Éva festő-restaurátor
olyan festők képeit, vagy azok részleteit dolgozza ki, mint Gentile da
Fabriano és Cimabue.

Fehér Irén: Belső terek

Józsa Lajos: Korsós lány

des textúrákkal, ásványi anyagok
felvitelével szürke-fekete, elmosott
kompozíciót hozott létre, melyen
homályos alakok tűnnek fel, emberi
arcokat sejthetünk apró, gondosan
elhelyezett élénk színes foltokkal.
A festmény címe: Belső terek.

A terem közepén meghívott művészünk, Bárány T. Rézia bitumengéllel készült munkáin az egymást
ellensúlyozó két fél-ellipszisforma
felszínének tagoltságát összegyűrt
fóliafelszínek érintésével hozta létre,
a gél pedig száradás közben finoman

leket idéző kompozícióján a valóságtól elvonatkoztatva geometrikus
szabályszerűségeket keres.

Mészöly Zsófia Éva: Anthoine van
Borssom: Folyópart (másolat)

strukturált elágazó hálózattal texturálta a felszínt. Időkapu című munkáját az Egyesület 10. Tavaszi Tárlatáról már ismerheti a nagyközönség.

Nagy Imre Gyula: Kompozíció félkörökre
Vágvölgyi Attila: A szellőléptű lány

A terem túlsó végén, szintén a belső udvar nagy üvegablakai által

son – várhatóan 2020 szeptemberében – lesz megtekinthető, a kiállítás
anyagának egy része pedig – alkotónként egy mű – a továbbiakban
Budakeszi Képzőművészeti Gyűjteménybe kerülve Budakeszi kulturális értékeit gazdagítja.
Minden város és alkotóközösség
életében mérföldkövet jelent és
a jövő tekintetében meghatározó
az a pillanat, amikor egy művészeti
csoport művésztelep létrehozásával
strukturáltabb keretek között folytatja a működését. Bár a jelenlegi
helyszínünk a funkciót tekintve átmeneti volt, reméljük, hogy a jövő-

Kósa János: Színharmónia

Vágvölgyi Attila grafikusművész
végtelen türelemmel és aprólékos
pontozásos technikával tustollal alkotta meg a Tojás-dal című tusrajz
kanyargó indáin a fényeket és árnyékokat: a 2001-ben elkezdett munka
a tábor ideje alatt nyerte el az utolsó párezer tustinta-pöttyöt. A szellő
léptű lány című munkáján a nőalak
levegőben hullámzó ruhában szinte
súlytalanul, táncolva lép előre.
Kósa János festőművész akrillal, sötét háttérre festve napfényben pompázó száraz burokkal rendelkező
földicseresznye-kompozíciót alkotott, ugyanakkor a korábbi tájképfestészetén túl új irányvonalakat is
felfedez. Narancs-okker, őszi leve-

megvilágított asztalon szintén meghívott vendégünkként dolgozott
Nagy Imre Gyula festőművész, aki
konstruktív geometrikus alkotásával A kör geometriája című kiállításán megismert formavilágot szőtte
tovább, függőlegesen osztott, egymáshoz képest eltolt körcikkelyeket
ábrázolva egymással átfedő kör- és
téglalap-háttér előtt.
A terem fő frontján Pribojszki Zsófia festőművész, szobrász pasztellkrétával és olajfestékkel alkotta meg
színekben tobzódó, fény-gazdag,
párizsi hangulatokat, Provance-t,
a zenét, táncot és a szerelem életvidámságát felelevenítő munkáit.
A művésztelep képanyaga egy a közeljövőben megrendezett kiállítá-

Művesztelep-melléklet

Bárány T. Rézia: Időkapu

Pribojszki Zsófia: Kisváros
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Köszönetnyilvánítás:

Vágvölgyi Attila

Művesztelep-melléklet

ben olyan állandó infrastrukturális
háttér valósulhat meg, mely révén
a művészeti telep Budakeszi állandó
színfoltjává válhat. Reméljük, hogy
ez a művésztelep is egy ilyen út első
lépése és rendszeressé válva új korszak kezdetét jelenti Budakeszi életében, megerősítve szlogenünket:
Budakeszi a művészek városa!
Vágvölgyi Attila
a Keszi-Art Egyesület titkára
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Köszönet illeti Dr. Győri Ottilia polgármester asszonyt, a Képviselőtestületet, hogy rendelkezésre bocsájtották a Tanácstermet.
A mostani rendezvény nem jöhetett
volna létre elkötelezett támogatóink
nélkül, akik az elmúlt tíz évben önzetlenül kitartva minden körülmény
között segítették a Keszi-Art Egyesület működését.
Támogatóink:
• Budakeszi Város Önkormányzata
• Budakeszi Református Egyházközség
•B
 uda Környéki Televízió
•B
 udakeszi Hírmondó
•S
 ommer Cukrászda
• Erkel Ferenc Művelődési Központ
•L
 ongmusicproduction Független
Filmstúdió.

Linkek:
A Keszi-Art művészeinek gondolatai: https://youtu.be/nIkjPRL-54w
Híradás a Budakeszi művésztelepről: https://youtu.be/SMFpUDDr4W8
Az I. Budakeszi Mezítlábas Művésztelep megnyitó ünnepsége: https://
youtu.be/qd3zfxeM0vk
Gréczi Emőke – Nagybányai, gödöllői, szentendrei, satöbbi… Séta egykori és mai művésztelepek – és az
ott készült művek sorsa – körül. MúzeumCafé 30.:
http://muzeumcafe.hu/hu/nagybanyai-godolloi-szentendrei-satobbi/

Pitypang Óvoda

Sok szeretettel várjuk
a kis Pitypangosokat!
Ranschburg Jenő, nagyon szemléletesen leírja versében, hogy milyen
érzések kavarognak a gyermekeknek a lelkében, akik az első napjaikat
töltik az óvodában, édesanya nélkül:

Az óvodai beszoktatás minden család életében egy nagy mérföldkő.
Ha a gyermek korábban nem járt
közösségbe, akkor az óvodai lét igazán nagy változás lesz a szülőknek
és a gyermeknek is. Ez alól a bölcső-

déből érkező gyermekek sem kivételek, hiszen a környezet, a társak és
a felnőttek az új szokások-szabályok
számukra is ismeretlenek. Az óvodai befogadás időtartama nem egy
vagy két hét, hanem az egész első év
a környezettel, a felnőttekkel, a társakkal való ismerkedésről szól. Az
óvodakezdéssel együtt járó elválásra
érdemes már az óvodai beszoktatás
előtt felkészülni. Engedjék meg,
hogy néhány gondolattal, tanác�csal segítsem önöket abban, hogy az
óvodába kerülő gyermeküknek és
önöknek, szülőknek is minél kön�nyebben történjen a beilleszkedés
időszaka.
A nyár folyamán sok alkalmat lehet
találni az óvodára való készülődésre.
Pozitívan befolyásolja a befogadási
időszakot, ha az ismerkedés előtt
több alkalommal sétálnak az óvoda környékén, sokat beszélgetnek
a gyermekekkel az óvodáról, csoportjukról, jelükről. Ez a korosztály
nagyon fogékony az olyan történetekre, amely a mindennapjaikról
szólnak. Önök is kitalálhatnak rövid
meséket, aminek a gyermekük a főszereplője. De segítségül hívhatják
az ovisoknak készült mesekönyveket is. Kiváló gyerekkönyvek vannak
akár a kortárs, akár a klasszikus irodalomban, melyek az oviba indulásról, az ovis életről szólnak.
Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok;
Szepes Mária: Pöttyös Panni az óvodában; Finy Petra: Az ovi-ügy; Finy
Petra: Óvodások kézikönyve; Farkas
Nóra: Összeköt a szeretet; Bartos Erika: Anna és Peti: Irány az óvoda; Kormos István: Vackor az óvodában; Do-

nászy Magda: Első nap az óvodában;
Osvát Erzsébet: Babaóvoda
Esténként beszélgessenek a gyermekükkel, milyen jó lesz az oviban,
mi mindent lehet majd ott játszani
mennyi érdekes dolog vár rájuk.
A nyár utolsó napjaiban érdemes
szoktatni a kicsit az ovis napirendhez is. Ébredjen korábban, ebéd
után aludjon egyet, és meg kell próbálni az étkezések idejét is igazítani.
Az óvónénivel és az óvodával soha
ne fenyegessék a beszoktatásra
váró gyereket csak pozitív dolgokat
mondjanak nekik. Meséljék el, hogy
milyen sokat játszhat majd, mennyire fogják szeretni őt, milyen érdekes
meséket, dalokat fog majd hallani.
Érjék el, hogy a kicsi várakozással
telve, jó érzésekkel, kiváncsian kezdje az óvodás éveit. Semmiképp se essenek túlzásokba, ne fessenek hamisan pozitív képet az óvodáról!
Nagyon fontos, hogy a szülő partnerként tekintsen az óvodapedagógusra, és bízzon benne, hogy
gyermeke jó helyen, szeretetteljes
környezetben tölti majd a napját, így
a kisgyermek is pozitív attitűdökkel,
együttműködően fog viszonyulni
a pedagógusokhoz. A gyerekek megérzik a szülők bizonytalanságát, feszültségét így nehezebbé tehetik az
elválást.
Reggel nyugodtan, ne kapkodással
készülődjenek, egy-két korty folyadékot, ételt mindenképpen adjon a kicsinek indulás előtt. Ezzel megelőzhető, hogy esetleg éhség miatt rossz
legyen a gyermek komfortérzete.
Beszéljék meg, mikor is érkezik érte
– ebéd után, alvás után, uzsonna

Intézményi hírek

Ranschburg Jenő:
Első nap az óvodában
I.
Most sírok. Itthagyott anyu.
Sírok és nem törlöm le a könnyemet…
Hadd lássák, hogy én most szenvedek!
És hiába dobják ide a labdát
Nem gurítom vissza…
Nem lehet.
Itt fogok ülni a széken estig
S a mesét se hallgatom.
Úgyse tetszik!
II.
Sírok.
És csak a nagy, fehér ajtót nézem
Ahol anyu elment
És este eljön értem!
És rájöttem, hogyha nagyon mereven
Sokáig nézem azt a díszítést
Az ajtókereten
Megelevenedik, és színes mesévé válva
Ott a Hófehérke
És a vasorrú bába,
Meg a torkos farkas,
Ahogy rátámad nagymamára
Aki úgy reszket a félelemtől…
Azt játszom: mindjárt engem is bekap…
Olyan jól tudok sírni ettől!
III.
Sírok. Ha itt lenne velem anyu…
Vagy legalább a nagymamám!
Sírok, sírok
És nem szól senki
Egy szót se rám…
Mért nem kérdezik meg, hogy mért sírok?
Úgyse mondanám meg ám!

„Az elszakadás fájdalmas élmény, éppen ezért
magától értetődő, hogy a gyerek az első napokban sír, otthon
szeretne maradni, minden lehetséges eszközével tiltakozik az óvoda
ellen…”, miközben „...ez már a »tegyél le« időszaka, amikor
a gyerek kortársak közé vágyik, és szüleihez való kötődése már
jóval gyengébb, mint kisgyermekkorban.” (Ranschburg Jenő)
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előtt stb. Mindig valamilyen napirendi ponthoz és ne órához kösse az érkezés időpontját. A megbeszélt időben érkezzen, lehetőleg ne késsen,
mert ezzel csalódást okoz, bizonytalanságot válthat ki a gyermekből.
Ne menjen el úgy, hogy nem köszön
el tőle. Rövid, határozott, de szeretettel teli legyen a búcsúzás. Még ha
nehéz is, gondoljunk arra, hogy fontos, hogy lássa önöket elmenni, és
előbb-utóbb megtanulja, hogy ez azt
is jelenti, visszajönnek érte.
Naponta beszélgessenek gyer
me
keik
kel, mi is történt az oviban.
A délutáni, esti időszakban keressék az alkalmat a napi élmények
felelevenítésére: Mit evett? Kivel játszott? Este ismét együtt készüljenek

a másnapi óvodába indulásra – ruha,
kulacs, alvós játék kiválasztása stb.
Ne aggódjunk, ha az első napokban kisebb-nagyobb sírással jár az
elválás, ez kiscsoportos korban természetes, és fokozatosan el fog maradni. Az óvodai élet kezdete fontos
és nagy változás, természetes, ha az
első napokban a gyermek nyugtalanabb, idegesebb, hisztisebb, visszaesik bizonyos dolgokban.
Pedagógusaink nagyon családbarát
módon, a gyermekek igényeihez
igazítva szervezik az első napokat,
heteket, a gyermekek szükségleteit
szem előtt tartva segítik a kicsik kötődését. Az óvodapedagógusoknak
lehetőségük van még a nevelési
év megkezdése előtt meglátogatni

a gyermekeket az otthonukban és
az óvodához köthető kis ajándékkal
kedveskednek nekik, ezért felajánljuk minden szülőnek a családlátogatás lehetőségét.
Higgyék el, a nyugodt, fokozatos beszoktatásba fektetett energia meghozza a gyümölcsét és gyermekük
jól fogja magát érezni az új közösségben itt nálunk a Pitypang Sport
Óvodában! Minden gyermeket sok
szeretettel várunk!
Amennyiben tanácsra lenne szükségük, az óvodánk pszichológusa szívesen válaszol, segít a befogadással,
óvodai élettel, gyermekneveléssel kapcsolatos kérdésekre.
Varga Valentina intézményvezető,
Pitypang Sport Óvoda

Budakeszi Hagyományőrző Kör

Nyári kalandozásaink
Ezen a nyáron Pápára indultunk hagyományos éves kirándulásunkra.
Előtte – mintegy bemelegítésként
– meglátogattuk a Bajnán található Sándor-Metternich kastélyt, ami
utolsó gazdájáról, a híres ördöglovas Sándor Móric grófról nevezetes. Kellemes április végi péntek
délelőttöt töltöttünk el. Megismertük a kastély hányatott történetét és
a felújítás nem egyszerű folyamatát,
pl. az egyedülálló méretű mennyezeti freskó kalandos megmentését,
majd visszakerülését. Nem gondoltuk volna, de itt született a mai
modern divat megalapozója, Sándor
Paulina, aki kitalálta a divatbemutatót, sőt az első divatházat, ahová

a bécsi dámák elmehettek ruhát
rendelni, varratni. A felújítás még
nem ért véget, hiszen a télikert, az
istálló és a park felújítása még hátra van.
Két hónap múlva kerekedtünk fel
nagyobb lélegzetű pápai kirándulásunkra. Korán, még a reggeli hűvösben indultunk az összeszokott
kiránduló csapattal és régi kedves
idegenvezetőnkkel.
Pápán a városnéző kisvonattal indult a programunk. A székesegyház
megtekintése után a kékfestő múzeumot látogattuk meg. Igen érdekes volt összehasonlítani a Tolnán
látott manufaktúrát az itteni, ipari
méretű műhellyel, szárító toron�-

nyal, lóhajtású mángorlóval. Ezután
ismét kastélytúra következett.
Itt Esterházy gróf volt az építtető,
ez a kastély is nemrég újult meg.
A tárlatvezetés egy kis filmmel kezdődött az épület kialakulásának történetéről, a történelem során ért viszontagságokról. Az idegenvezetést
minden helyiségben az oda tartozó
élő képekkel illusztrálták.
A jól megérdemelt ebéd után megpihentünk a Várkert fürdőben, majd
kellemesen elfáradva tértünk haza.
Köszönjük a szervezést és reméljük,
jövőre megint találkozunk.
Krizsán Edit
Budakeszi Hagyományőrző Kör
kórusvezető

Bővül az élelmiszermentés
A Magyar Vöröskereszt közvetítésével
a Lidlből is megkapjuk a még fogyasztható
zöldséget, pékárut.
Együttműködési szerződést kötöttünk a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével a szociális ellátás javítása
és élelmiszermentés céljából. Reggelente a Lidlből is elhozzák munkatársaink a pékárut és a zöldséget.
Önkormányzatunknál továbbra is reggel 7:30-tól lehet átvenni a mentett élelmiszert a rászorulóknak. A Generációk
Házában, az Erdő utca 83-ban minden nap 11 órától osztják az élelmiszert, hétfőtől szerdáig az Aldi-adományokat,
csütörtökön és pénteken pedig a Lidltől érkezett, fogyasztásra alkalmas, jó minőségű zöldséget és pékárut.
A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének közvetítésével az Aldiból ruhákat és egyéb hasznos adományt

Hívogató
A Budakeszi Evangélikus Kulturális
Estek sorozata egy nyár esti koncerttel indult: augusztus 6-án Móré Irén
fuvolaművész orgonista lányával,
Szebik Borbálával zenélt. Talán nem
mindennapi kombináció, hogy Both
Márton ütőhangszeres kíséretével
egészült ki az anya–lánya páros.
Szeptember 3-án templomunk felszentelésének első évfordulóját ünnepeljük. Ez alkalommal Finta Gergely orgonaművész szólaltatja meg
azt a hangszert, amely 2017-ben
a speyeri dóm oldalkápolnájából ér-

BUDAKESZI
EVANGÉLIKUS
KULTURÁLIS
ESTEK

2022. SZEPTEMBER 3.
SZOMBAT 18:00

FINTA GERGELY
ORGONAMŰVÉSZ

A belépés ingyenes.

www.evangelikustemplom.hu

kaptunk, amit folyamatosan osztunk a rászorulóknak,
menekülteknek az önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó munkatársaitól, a védőnőktől, a Híd Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálattól és a háziorvosoktól kapott információk alapján.
Kérjük, ha látókörükben van rászoruló ember, jelezzék nekünk a +36 30 951 3368 -as telefonszámon vagy
a budakeszisegit@budakeszi.hu email címen. Fontos,
hogy elérhetőséget is adjanak meg – nevet, címet, telefonszámot, email címet, ha van.
Bakács Bernadett

A Budakeszi Evangélikus Egyházközség és a Budakeszi Evangélikus
Templomért Alapítvány zenei és irodalmi esteket, valamint képzőművészeti kiállításokat szervez a templom épületegyüttesében.
kezett Budakeszire, s egy éve épült
újjá mostani szolgálati helyén.
Ebben az évben először van módunk
bekapcsolódni az Ars Sacra Fesztivál
eseményeinek sorozatába: szeptember 18–25. között lesz látható a kiállítás, ahol a gyülekezethez kötődő
képzőművészek mutatják be alkotásaikat: Bukrán Edit kerámia tervezőművész, Beliczay Zsófia textiltervező,
keramikusművész, Kisteleki Margit
selyemfestő művész, valamint Balogh Éva +lelkész-keramikus. Ez alatt
több ízben lesz lehetőség a templom
Ybl-díjas tervező mérnöke, Benczúr
László vezetésével, az ő szemével látni a templomot; Lackner Pál püspök
előadásának útján adózni a modernkori keresztyén mártírok emlékének;
Pál Anikó zeneművész orgonajátékát
és biblikus gondolatokat hallgatva
elcsendesedni. Ennek részleteiről
a fesztivál honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők: https://ars-sacra.
hu/prg.php?prgid=6318
A Hylarion Énekegyüttest már jól
ismeri a helyi közönség akár gyülekezeti szolgálataik, akár más itteni
zenés-irodalmi rendezvények révén.
Az énekegyüttes művészeti vezetője
Mechler Anna, október 16-án hallgathatjuk őket a sorozat keretében.

Evangélikus templombemutató
és képzőművészeti kiállítás
Időpont: 2022. szeptember 18-25.

Helyszín: 2092 Budakeszi, Márity László u. 12.
Program

2022. szeptember 18. vasárnap | 18:00-19:00 óra
Kiállításmegnyitó
A kiállítást megnyitja: Dr. Harmati Béla László művészettörténész EOGY
A templom épületét tervezői gondolataival bemutatja: Benczúr László
Ybl-díjas építész
Kiállítók: +Balogh Éva – kerámia; Beliczay Zsófia – textil, érme; Bukrán
Edit – kerámia; Kisteleki Margit – textil;
2022. szeptember 21. szerda | 18:00-19:00 óra
Zenés áhítat
Meditatív gondolatok; Orgonál: Pál Anikó

2022. szeptember 23. péntek | 18:00-19:00 óra
Előadás
Dr. Lackner Pál: A XX.-XI. század keresztény mártírjai és a Budakeszi
Evangélikus Templom

2022. szeptember 25. vasárnap | 18:00-19:00 óra
Templombemutatás
A templom épületét tervezői gondolataival bemutatja
Benczúr László Ybl-díjas építész.

November 11-én irodalmi alkalom
következik: a sorozat érdekessége
lesz dr. Fabiny Tibor anglisztika professzor Shakespeare-estje.
Még egyeztetés alatt áll annak a böjti
estnek az időpontja, melynek zenei
szolgálatát Németh Sándor orgonaművész vállalta.
Rendezvényeinket a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. támogatja. Bővebben
a www.evangelikustemplom.hu/kulturalisestek oldalon találhatók információk.
Lacknerné Puskás Sára

Egyházi hírek

fotó: Magyari Márton

ORGONA HANGVERSENY TEMPLOMUNK
FELSZENTELÉSÉNEK ÉVFORDULÓJÁN
Budakeszi, Márity László u. 12.
MŰSORON:
Bach és
Buxtehude
művei

MAGYAR VÖRÖSKERESZT
HUNGARIAN RED CROSS
PEST MEGYEI SZERVEZETE
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Filó Kristóf atya aranymiséje
FOTÓK: RAB VILMOS, FOTORAB.HU

Augusztus 13-án celebrálta aranymiséjét Filó Kristóf plébános atya, aki immár 50 éve szolgál a papi hivatásban.
Esztergomban született 1947-ben,
1972. június 24-én szentelték pappá
Székesfehérváron. 1972 és 1980 között
Pilisvörösváron szolgált káplánként és
hitoktatóként, majd Érdliget plébánosa 2001-ig. 1997-től tiszteletbeli főesperes, 2009-től kanonok. 2001 óta
Budakeszi plébánosa és a Prohászka
Ottokár Katolikus Gimnázium iskolabiztosa.
Áldást és jó egészséget kívánunk neki!

Beszámoló a Budakeszi Református Egyházközség
2022. évi nyári gyülekezeti táboráról

Egyházi hírek

Az üvegtenger partján
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Minden eddiginél nagyobb létszámmal, összesen 74 fő részvételével
került sor a Budakeszi Református
Egyházközség – a továbbiakban:
BREK) július 25–30. közötti, ötödik
alkalommal megszervezett Mályi
gyülekezeti hetére. Boros Péter és Borosné Varga Edina gyülekezeti lelkipásztoraink vezetésével, kicsik és nagyok a BREK tagjai közül a Miskolc
közeli Mályi község peremén lévő
bányató melletti Mécses központban, verőfényes nyári időben töltöttünk egy csodálatos hetet. Családok
és egyedülállók, kisgyermekek, akár
mint unokák, ifjak, felnőttek, szülők
és nagyszülők egyaránt megtaláltuk
a magunk testi, lelki és szellemi feltöltődését ezen a kedves és kellemes
vízparti üdülőhelyen.

A szállás mellett háromszori bőséges étkezést is biztosította a részvételi díj, amelyet a Gyülekezet tagjainak
némileg mérsékelt, azaz támogatott
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. is.
A mindennapi reggeli és délutáni
úszási, fürdőzési alkalmakon túl
adva volt a kajakozás, vízi-biciklizés, pingpongozás, lengőtekézés,
kerti ketrecben ugrálás, sétálás, biliárdozás, csocsózás, kártyázás, társasozás, rajzolás, festés, hajtogatás,
gipszöntés, horgolás stb. lehetősége is. A kisgyermekekkel a felnőtt
közösségi együttlétek időszakában
mindenki megelégedésére a gyülekezet két hitoktatója, Duruczné
Hajdú Marianna és az idén ősztől
már Törökszentmiklóson dolgozó
Székely Annamari foglalkozott.

A fizikai felüdülésen túl lelki és
szellemi kikapcsolódást nyújtottak
a délelőtti előadások és csoportfoglalkozások, amelyeket időrendi sorrendben dr. Enghy Sándor, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia
rektora, Orémus Zoltán (Kassa, esperes), Antal Mariann (Diósgyőr
Vasgyár), Hankóné Birtha Melinda
(Miskolc Avas) református lelkészek
tartottak, illetve ezeket egészítették ki a gyülekezetünk lelkészei által vezetett reggeli és esti áhítatok.
Az előadások ezúttal a Biblia mint
a kommunikáció tárgya, eszköze,
megjelenítője témaköröket ölelték
fel, az áhítatok és igehirdetések pedig a református bibliaolvasó kalauz
alapján a János apostolnak tulajdonított Jelenések könyvének részleteibe
(főképp a 13-15-17. fejezetekbe) engedtek bepillantást.
A Jelenések könyvének többféle keretben és hosszban megidézett és
elemzett 15. részéből itt érdemes
kiemelni a Gyülekezeti hét mottójaként is rögzíthető második és
harmadik verset: „És láttam valami
üvegtengerfélét, amely tűzzel volt vegyítve, és láttam azokat, akik legyőzték a fenevadat, annak képmását és nevének számát, amint az üvegtengernél
álltak az Isten hárfáival, és énekelték
Mózesnek, Isten szolgájának énekét és
a Bárány énekét: Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten,
igazságosak és igazak a te utaid, népek
királya.”
Csanády András Richárd
jegyző, BREK

A hátrányos helyzetű gyermekek integrációja érdekében

Nyári táborozás
Badacsonylábdihegyen
Nagy örömünkre, civil összefogás révén idén is sikerült egy-egy
héten keresztül közel 60 Budakeszin és annak környékén élő
hátrányos helyzetű gyermek nyaraltatása Badacsonylábdihegyen.
Minden évben megéljük, hogy milyen csodálatos az a támogató
erő, amely évről évre anyagilag is lehetővé teszi a gyermekek
táboroztatását.

A 30-30 nehéz sorsú budakeszi gyermek mellett
egy általunk ifi csapatnak
nevezett, fiatalokból álló
közösséggel dolgozunk.
Mind az évközi programok tervezésébe, mind a tábor
programjának és étkeztetésének szervezésébe maximálisan bevonjuk őket. Csodálatos megélni, hogy a közös
munka által olyan energiák szabadulnak fel, amelyek
újabb és újabb ötletekre inspirálnak mind minket, pedagógusokat, mind az ifiket, de a résztvevő gyerekeket is.
A keretekért mi vagyunk felelősek, az anyagi hátteret és
a táborhely lehetőségét civil adományokból kapjuk, illetve gyűjtjük, de a gyerekekkel eltöltött idő oroszlánrészének menetét az ifik dolgozzák ki. A tábori menüt a konyhás ifik írják. Fantasztikus fejlődés részesei a 9-10-11-es
fiataljaink már az előkészület során is. Ellépve a katedrától, a frontális oktatást valóban a tanulást kísérő és
segítő tanári szerep kaphat helyet, melynek eredménye
évről évre megerősít bennünket. A kialakított rendszer
ilyen módon válik hosszú távon is fenntarthatóvá.
Hálásak vagyunk a cserkészetnek, hogy annyi tudást
és ötletet ad azoknak a fiataloknak, akik képzésük során őrsvezetővé válnak, mert mindebből a tudásból így
olyan gyermekek számára is jut, akik még csak nem is
hallottak a cserkészmozgalomról. Fontos azonban, hogy
– bár több ifink a cserkészetnél is szolgál –, ez nem elvárt egyetlen fiataltól sem, aki nálunk vállal szolgálatot.
A folyamat során nem csak elméletben, hanem a mindennapokban is megtapasztaljuk, hogyan mosódik el
a határ olyan gyermekek és fiatalok között, akik a mindennapi életben nem kerülnének kapcsolatba egymással, tehát az ifikben lezajló lelki épülési folyamat legalább
olyan fontos, mint a hátrányos helyzetű gyermekek felkarolása. A táboroztatás során napról napra alakul ki az
a bensőséges kapcsolat a fiatalok és a gyerekek között,
mely talán a kistestvéri bizalomhoz hasonlít az idősebb
báty vagy nővér irányába. Ezt a barátságot tovább építjük
az év során szervezett programjaink alatt, hogy a gyerekek élő kapcsolatban maradjanak egymással.
Valljuk, hogy az évek során kialakult működés nem csak
gyakorlati tudás és tapasztalat, hanem olyan élmény,

Városi hírek

Intézményi hírek

Azonban a két hét nem egy egyszerű tábor, hanem emberi sorsok átalakítója is egyben. Immár tizedik éve foglalkozunk azzal, miként lehetne a civil erők bevonásával,
a valós integráció jegyében, olyan gyermekek társadalmi
ranglétrán való feljebb lépkedtetésén hatékonyan segíteni, akik a családi környezetből, önhibájukon kívül,
hátránnyal indulnak az életbe. A folyamatnak csak egy
része az a tábor, melyet minden évben egy nagylelkű felajánlásnak köszönhetően a Balaton partján szervezünk
számukra. Ezen kívül évközben is kapcsolatban állunk
a gyerekekkel és szüleikkel.
Idén az első héten a kisebbeké, majd a második héten
a nagyobb gyermekeké volt a főszerep. Fürdés, kirándulások, rengeteg játék, napindítóként közös áhítat, sok-sok
közös éneklés és beszélgetés jellemzi a mindennapokat.
A megfelelően kialakított napirend és a szolgálatok közös vállalása teszik teljessé az együtt töltött időt.
Évről évre egyre több gyermek van a látókörünkben,
a felnövekvő gyermekek kezét lehetőségünkhöz mérten
még 16-17 éves korukban is fogjuk. Minden esetben azt
tartjuk a legfontosabbnak, hogy idővel megfelelő középiskolát és majdan szakmát találjanak. Ha szükséges, ebben segítünk is nekik, de az élet egyéb területén való
nehézségeikkel is fordulhatnak hozzánk, legyen az lelki
vagy anyagi természetű.
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Amennyiben támogatná programjainkat, adományát
a Jobb Kor Polgári Egyesület 11742348-20021472
számlaszámára kérjük elutalni.
amely inspirálóan hat a fiatalok és a gyermekek további
életére nézve is.
Istennek veled is terve van, nem vagy egyedül. Ezt próbáljuk évről évre átadni, erősíteni minden gyermekben.
Hálás köszönet az egyéni támogatóinknak, Budakeszi
város Önkormányzatának, a Netamin Vitamincsalád
Kft.-nek, a Budakeszi Református Emléktemplom Alapítványnak, a Háló Alapítványnak, a Prohászka Ottokár

Katolikus Gimnáziumnak, a Széchenyi István Általános
Iskolának, a Jobb Kor Polgári Egyesületnek. Külön köszönet Fabók Mancsi Bábszínházának, akik előadásukkal ajándékoztak meg bennünket.
Köszönet mindenkinek, aki ebben a munkában bármi
módon segítséget nyújtott és nyújt, legyen az anyagi természetű vagy technikai segítség, de mindenekelőtt köszönjük a gyermekekért és az őket szolgálókért mondott
imákat!
A további éves programjaink, illetve a rászoruló gyermekek egyéb nyári táboroztatásának finanszírozása érdekében az adománygyűjtésünk folyamatosan él.
Bágyoni-Szabó Zsuzsanna és Bezeczky Erzsébet

Négy lépésre egy
normális családtól

Városi hírek

A legtöbb családban előfordul egymásnak csattanás, veszekedés, akár a házastársak, akár szülők és gyermekek között.
A feszültséget gyakran kívülről hozzuk, és a családban adjuk
ki magunkból. Ha nálatok is feszült a légkör otthon, nem
vagy egyedül! De mi lenne, ha találnál egy eszközt, ami
békésebbé és harmonikusabbá tenné a családi életedet?
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Marshall B. Rosenberg amerikai pszichológus 1970-es években kifejlesztett módszere, az erőszakmentes
kommunikáció (EMK) használhatónak bizonyul a kisebb és nagyobb
konfliktusok megoldásában. A módszer különösen hasznos családi környezetben, segít a családtagoknak
hatékonyabban kommunikálni, és
lehetővé teszi, hogy a béke légköre
uralkodjon. Mindez talán túl szépen
hangzik ahhoz, hogy igaz legyen, de
az EMK képessé tesz minket arra,
hogy megváltoztassuk a nyelvhasználatunkat és a párbeszédeinket,
illetve képesek legyünk mindegyikünk megelégedésére cselekedni,
ezzel másokat is erre ösztönözve.
Mindez az EMK egyik alapelvével
kezdődik: ismerjük fel a saját szükségleteinket, és vegyük kezünkbe
saját életünkért a felelősséget, anélkül, hogy másokat hibáztatnánk
a környezetünkben.
Az EMK segítségével az, ami szokásos esetben kiabálással és ajtócsapkodással végződne, nyugodt légkörben oldódhat meg, hála négy, szinte

varázslatos erejű betűnek: ezek az
M (megfigyelés), az É (érzés), az SZ
(szükségletek) és a K (kérés). Egy tökéletes EMK-s mondat így hangzik:
„Látom, hogy sms-t írsz a telefonodon, miközben veled beszélek (M).
Ettől befeszülök (É), mert nagyon
szeretnék kapcsolódni (SZ). Hajlandó lennél a következő 10 percre letenni a telefonodat, és meghallgatni, amit mondani szeretnék? (K).”
Egy ilyen dialógus hétköznapi formában általában így kezdődik: „Állandóan a telefonodat nyomkodod,
soha nem figyelsz rám. Elegem van
abból, hogy ennyire bunkó vagy!”
Ebből a mondatból óhatatlanul veszekedés lesz, mivel az „állandóan”
és a „soha” kifejezések nyilvánvalóan nem igazak, a „bunkó” pedig
egy bántó minősítés, amit a másik
fél nem fog szó nélkül hagyni. Ráadásul, ebben a mondatban nem
is ajánlottunk megoldási lehetőséget a másiknak, amiről eldöntheti, hogy megteszi-e vagy sem, így
ez csak kötözködésnek fog tűnni
a számára.

Az EMK gyakorlatba ültetése nem
bonyolult eljárás. Tényleg elképesztő, hogy egy szófordulat, vagy csak
az, hogy tudatában vagyunk annak,
hogy mire van szükségünk, men�nyire megváltoztathatja a kommunikációnkat. Ha érdekel az erőszakmentes kommunikáció és szeretnéd
kipróbálni a gyakorlatban, várunk
ingyenes tréningünkre a Generációk Házába!
Biczók Csermely Zsófia
és Darvas Péter

„Normális család”

Kommunikációs tréning 6 héten
keresztül, gyakorló és leendő
szülőknek, nagyszülőknek,
családtagoknak.
Helyszín: Generációk Háza,
Budakeszi, Erdő utca 83.
Első alkalom: 2022. szeptember
26., hétfő 17:00–19:00
Jelentkezés:
tanacsadok@budakeszihid.hu
A képzésen való részvétel
ingyenes.

Kerti tó tisztítása
zómákat levághatjuk, szükség szerint ültessük át megfelelő méretű növénykosárba.
A visszamaradt iszapot távolítsuk el, ezt a komposztálóba helyezhetjük. Tófóliát szükség szerint igazítsuk
meg, tisztítsuk le vízsugárral, gyökérkefével, itt komoly
segítség egy nagynyomású mosó. Vegyszert soha ne
használjunk.
Növényeinket helyezzük vissza a mederbe legelőször,
fordított sorrendben, ahogy kiszedtük, stabilan rögzítsük. Tavirózsáról metsszük le a feleslegesen túlnőtt
gyöktörzs darabokat, kosarába pótoljuk a speciális virágföld keveréket, tűzzünk mellé táp rudat, legfelülre
2-3 cm vastagságban fedjük le gyöngykaviccsal.
Javaslatom szerint, legalább 40-50 cm mélységű víz legyen a tóban, amikor a tavirózsát óvatosan behelyezzük,
így kevésbé törik el a hosszú levélszára. Ahogy telik ta-

vacskánk vízzel, a megfelelő szintekre visszahelyezzük
növényeinket, esetleg ha új fajtát választottunk, ekkor
elhelyezzük. A díszítő kavicsot folyamatosan igazgassuk. Feltöltésnél is csorgassuk a vizet, ügyelve, hogy
növénykosarakból ne mosódjon ki a talaj.
Visszaköltöztetjük technikai berendezéseinket, első
üzembe helyezésnél figyelemmel kísérjük működésüket, szivattyúk, szűrők, fölöző, vízszint jelző és veszteségpótló automata stb.
Megint a hőmérőé a főszerep, mérjük meg a haltartó és
a kerti tó vízhőmérsékletét, ha 1–1,5 °C-kal tér el, akkor
óvatosan behelyezhetjük halainkat. Pár napig kísérjük
figyelemmel munkánk eredményét, ha nemkívánatos
gyökérdarabok, szennyeződések felúsznak a felszínre,
merítő hálóval távolítsuk el. Vízmennyiségtől függően
3-5 nap alatt leülepszik a szilárd anyag, és tiszta átlátszó
lesz tavunk.
Ujvári Iván Péter
dísznövény kertész

Zöld Budakeszi

Kerti tavainkat 2–5 év között célszerű felújítani, alaposan kitakarítani. Mint minden tevékenység esetén, itt
is jó, ha előre átgondoljuk, mit is szeretnénk, a szivat�tyú vagy a vízforgató cseréjét is erre az időszakra időzítsük. A szükséges anyagokat jó előre szerezzük be, pár
nappal előtte figyeljük meg, kik laknak a kerti tóban,
számítsunk idegen betelepülőkre, például vízisiklóra,
békákra stb. Ügyeljünk a meglévő anyagok épségére,
eszközeinket is készítsük elő a munka kezdete előtt.
Itt mellékelek egy kis segítséget, nagyjából erre lesz
szükségünk:
• megfelelő méretű edény, amibe átmenetileg elhelyezzük halainkat, esetleg levegőzetővel;
• hal háló, merítőháló, amivel biztonságban kifogjuk
halainkat felesleges bolygatás elkerüléséve;
• kitelepített növényeink részére műanyag láda, amit
előzőleg megtöltöttünk vízzel, speciális virágföld,
gyöngykavics, ültető kosár, vízi növények részére táp
rudak;
• szivattyú és kerti slag a víz kiemelésére,
• iszap kézi kitermelésére legjobb a gumiból vagy műanyagból készült kőműves serpenyő (fándli);
• műanyag vödrök, gyökérkefe,
• hőmérő, a víz hőmérsékletét mérni, hogy halaink
a visszatelepítéskor ne kapjanak hősokkot,
• egyéni védőfelszerelés, gumikesztyű, gumicsizma,
• metszőolló, növényeink visszavágásához, de ne feledjük kerti tavunk fóliával bélelt, tehát ne csak a testi épségünkre vigyázzunk,
• nem árt egy-két régi, használaton kívüli kókuszrost
lábtörlő, vagy kókuszrost szövet, csúszásgátlónak, akár
a leürült meder rézsűjének takarására,
• és amit nagyon ajánlok, ha nincs a háztartásunkban,
kérjünk kölcsön egy locsolótömlőre szerelhető vízórát,
ugyanis innen tudjuk, majd pontosan mennyi vizet engedtünk a kerti tavunkba. A vízmennyiséget jegyezzük
fel!
• Végül, de nem utolsósorban egy lelkes segítő, aki a folyamatban részt vesz.
Akkor nagyjából már tudjuk is a teendőnket. A haltárolót töltsük fel félig csapról másik felét a tóból, lehetőség
szerint csorgassuk, hogy minél több szabad oxigén álljon rendelkezésre az amúgy is nyugtalan halainknak.
A víz hőmérsékletét lemérjük a tóban és a haltartóban
is, itt 1-2 °C-nál nagyobb különbség halpusztulást okozhat. Ha megegyező, kezdhetjük áttelepíteni halainkat,
előtte pár nappal nem árt, ha nagyjából átszámoljuk,
mennyire számíthatunk.
Ha halaink biztonságban vannak, következő lépés a víz
eltávolítása szivattyúval, vödörrel. Ha áramot használunk, feltétlenül ügyeljünk a biztonságos üzemeltetésre és használatra!
Ahogy elérhetővé válnak a különböző növényszintek,
úgy ezeket is kiszedjük. Legutoljára a tavi rózsáink kerülnek kiemelésre, itt a törékeny levélnyelekre vigyázzunk, óvatosan helyezzük a vízzel feltöltött tárolóba.
Növényeinkről a felesleges részeket távolítsuk el, a ri-
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ÖRDÖGH OTTÓ: Te is fiam, Caesar?
A számos humorkötetet jegyző Ördögh Ottó új könyve nevettető, igényes kultúrhistória. Ádám, Ehnaton, Dávid, Nagy Sándor, da Vinci,
VIII. Henrik, Darwin, Gandhi és
a többiek „igazi és igaz” története tanulsággal – avagy kulturális standup
gyanánt. E könyv szereplői ugyanolyan valóságos személyek, mint írója. Az utóbbi előnye velük szemben,
hogy még él és életrajzot írhat róluk.
Miután a szerző nyomába eredt a történelemformáló egyéniségeknek, azt
tapasztalta, hogy nyomukba se érhet.
Dicséretére legyen mondva, nem adta fel, és lépésről lépésre követte őket a múlt labirintusában. Szerencséjére a mű vezérfonala mindvégig az ő kezében volt, így
a több ezer cetli, millió jobbnál jobb ötlet között is kitalált még jobbat, és a mű elnyerte végső alakját és alakjait.
Heteken át törte a fejét, hogy a valóságot különválassza-e
a képzelettől. Miután kitartó munkával ez sikerült, az
anyag végre egyben volt. Az alább következő életrajzok
fele sem igaz, ami nem jelenti azt, hogy a másik fele az
lenne. Döntse el a kedves Olvasó!

Könyvajánló

MELANIA G. MAZZUCCO: Az építésznő
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Melania Mazzucco nem csupán egy
eddig szinte teljes feledésbe merült,
rendkívüli történelmi személyiség,
a 17. században élt festő- és építésznő, Plautilla Bricci élettörténetét meséli el, de az Örök Városét is, ahol úgy
teremnek az örökkévalóságig jelentős
műalkotások, mint erdőben a gomba.
Hiába pezseg, vibrál, lüktet ugyanis
a csodás Róma a tréfás kedvű, szabad
szellemű fűzfapoéta és középszerű
festő, Briccio gyermeke, Plautilla körül, a város ez idő tájt csak a férfiaknak tartogatja magát. De mi történik,
ha egy érzékeny és visszahúzódó, külsőségeiben átlagos, de okos és rendkívül tehetséges lány
apja úgy dönt, hogy gyermekét megtanítja (ha nem is
puszta jóságból, inkább a saját, megbicsaklott karrierje felett érzett keserűsége kompenzálásaképp) a mesterség titkaira? Az olvasmányosan megírt regény szinte
minden szereplője valós történelmi személy. A szerző
20 évig dolgozott rajta, óriási kutatómunka van benne.
„Mindent megtettem, hogy határozott legyek, de ne erőszakos; udvarias, de ne gyenge. Már megtanultam, hogy
a nőket a külsejük alapján ítélik meg. A ruha, a cipő, a frizura, a járás, minden kifogásolható, és minden számít. Talán a kis fátyol alatt túl frivol a toll a kalapomon, túl piros
az arcom, túl erős az illatszer, amit használok. Férfiruhát
kellett volna felvennem, ahogy Krisztina királynő szokta,
csizmát húzni, vállig érő hajat hordani, és büszkélkedni
ősz hajszálaimmal – egyszóval meg kellett volna tagadnom
magam. De akkor is anomáliának számítottam volna.”

KAROLIEN RAEYMAEKERS: Gyerekfejjel
Drámakirálynők,
hisztibajnokok, visító kismanók.
Igen, ők a mi bölcsis és ovis
korú gyerekeink. Persze legtöbbször elbűvölők és imádnivalók. De mit tegyünk,
amikor úgy tűnik, csak azért
is provokálni akarnak minket? Ha szeretnénk megérteni gyermekünk működését,
ha szeretnénk büntetés és
fegyelmezés nélkül határokat szabni, ha szeretnénk
higgadtan kezelni a dackorszakot, akkor a megfelelő
könyvet tartjuk a kezünkben.
Karolien Raeymaerkers a gyermekek és serdülőkorúak
megértésére, kognitív és lelki fejlődésének feltárására
specializálódott belga klinikai pszichológus. Könyve
igen szellemesen mind a szülők, mind a gyerekek perspektívájából elmeséli az adott helyzetet, így a különbségek még markánsabban érzékelhetők. Végigkövethetjük
azokat a hétköznapi élethelyzeteket, melyek leggyakrabban adják fel a leckét a szülőknek.

GUILLAUME MUSSO: A brooklyni lány
A történet elején a krimithriller író Raphäel és kedvese, Anna az esküvőjükre
készülnek. A férfi szeretne
picit többet megtudni a nő
múltjáról, aki, úgy tűnik,
nem teljesen őszinte vele,
súlyos titkokat őriz. Anna
mutat egy fényképet a férfinak, aki ennek hatására felpattan és faképnél
hagyja őt. Mire Raphaël
lenyugszik és visszamegy
élete szerelméhez, a nő eltűnik…
Innen indul egy kalandos nyomozás, mely során egyre
másra kerülnek elő a múlt eltemetett titkai. Szövevényes
úton jutunk el a végkifejletig, ahol Musso természetesen
tartogat még egy plusz csavart is. Fontos üzenetnek tartom, hogy talán semmi sem az, aminek látszik, de ettől
még nem kell feltétlenül, félinformációk alapján ítéletet
hoznunk.
Egy remekül felépített, sodró lendületű krimit kaptam
Mussótól, nem okozott csalódást ezúttal sem.
Kiadói ajánlások és a moly.hu bejegyzései alapján
összeállította: Lehoczki Katalin

Olvasna valami jót?
Könyvtárunk új beszerzéseit
a QR kód beolvasásával
böngészheti:

Autentikus thai recept Budakesziről
A thai ételek gyors növekedésre tettek szert a friss és minőségi alapanyagok által – így a világ egyik
legnépszerűbb konyhájává vált az
utóbbi években. Leghíresebb thai
leves a Tom Yum, melynek nemcsak az illata isteni, de immunerősítő és hangulatjavító hatása is van!
Olyan különleges fűszernövények
teszik még egzotikusabbá ezt az
amúgy sem hétköznapinak mondható levest, mint például a citromfű,
a galangál vagy a kaffir lime levél.
Aki még nem próbálta, he habozzon, hiszen ezek az ízek harmóniát
alkotnak, és ha egyszer megkóstolják biztosan függőjévé fognak válni!
Enyhén csípős lehet a hozzáadott
sült chili paszta miatt, azonban akik
nem kedvelik a csípős ételeket azok
se ijedjenek meg, hiszen a hozzáadott kókusztejjel lehet lágyítani az
ízén! Vegetáriánusok és vegánok is
bátran készíthetik zöldség alapléből
és a hús elhagyásával ízlés szerint
több zöldség vagy tofu hozzáadásával.
Ha valaki bizonytalan, látogasson el
Budakeszi autentikus thai étterembe, ahol motivációt gyűjthet az alábbi leves elkészítéséhez!

tenni! ♦ 3-4 db kaffir lime levél ♦ 4 kerekre vágott szelet galangál ♦ 4-6 szelet
citromfű ♦ 3 evőkanál citromlé ♦ 3 evőkanál cukor ♦ 2 evőkanál halszósz ♦
2 nagyobb fej vöröshagyma ♦ 2 paradicsom ♦ 4 kisebb fej csiperke gomba
♦ 200 g csirkemell vagy 6 db rák ♦ 4
evőkanál kókusztej ♦ ízlés szerint újhagyma ♦ ízlés szerint koriander

Tom Yum leves

le, majd szintén vágjuk negyedekre! ♦
A csirkemellet vágjuk falatnyi darabokra! ♦ Az újhagymát karikázzuk
fel! ♦ Távolítsuk el a citromfű száraz
külsejét, vágjuk le a két végét, majd
karikázzuk fel! ♦ A galangált szintén
karikázzuk fel!

Hozzávalók 2 személyre:

1 liter zöldség vagy hús alaplé ♦ 2-3
evőkanál Tom yum paszta (sült chili
paszta) – ha ízesebben, csípősebben
szeretnék akkor ajánlatos többet bele-

Elkészítése:

Az alapanyagok előkészítése: a gombát tisztítsuk meg, majd vágjuk fel negyedekre! ♦ A paradicsomot forrázzuk

Gasztro Budakeszi

Fontos, hogy a citromfüvet, a kaffir
lime levelet, és a galangált ne fogyas�szuk el, csak ízesítésre használjuk!
Készítsük el a zöldség vagy hús alaplevünket, majd forrázzuk fel. Adjuk
hozzá az apróra vágott csirkemellet
és a sült chili, azaz tom yum pasztát! Dobjuk bele a kaffir lime levelet,
a galangált és a citromfüvet. Ízesítsük citromlével, cukorral és halszósszal. Dobjuk bele a kisebb szálakra vágott hagymát, és a gombát
felnegyedelve. Adjuk hozzá a paradicsomot, majd forraljuk újforrásig.
Ha ez elkészült, szedjük ki a tányérunkba, majd öntsük rá a kókusztejet. Szórjuk rá az újhagymát és
a koriandert, ízlés szerint pedig friss
chilit is adhatunk hozzá.
Tippek: a zöldségeket azért a vége előtt
tesszük bele, hogy res maradjon, azaz
ne főzzük túl és ne is maradjon nyers!
♦ A kész sült chili paszta tartalmazhat glutént!
Sztahó Renáta
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1. CSÜTÖRTÖK

10.00 DIGITÁLIS DÉLELŐTT - SZÁMÍTÓGÉPES SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
14.00 ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (1200 FT/ALKALOM)
10.00 DIGITÁLIS DÉLELŐTT - SZÁMÍTÓGÉPES SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
2. PÉNTEK
10.00
14.00 ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (1200 FT/ALKALOM)
10.00
5.
HÉTFŐ
2. PÉNTEK
10.00
14.00 FILMKLUB: THE ARTIST – A NÉMAFILMES (FRANCIA NÉMAFILM, 100’)
10.00
5. HÉTFŐ
6. KEDD
10.00
14.00 FILMKLUB: THE ARTIST – A NÉMAFILMES (FRANCIA NÉMAFILM, 100’)
12.00 SZEPTEMBERI JELES NAPOK, NÉPSZOKÁSOK
6. KEDD
10.00
7.SZERDA
10.00
12.00 SZEPTEMBERI JELES NAPOK, NÉPSZOKÁSOK
15.00
7.SZERDA
10.00
8. CSÜTÖRTÖK
10.00 MINDEN ÚT A RÓMAI PARTRA VEZET–TÖRTÉNELMI KALAND ÓBUDÁN
15.00
(TALÁLKOZÓ 10:00 SZÉLL KÁLMÁN TÉR, 22- ES BUSZMEGÁLLÓ)
8. CSÜTÖRTÖK
10.00 MINDEN
ÚT A ÖRÖMTÁNC
RÓMAI PARTRA
VEZET–TÖRTÉNELMI
KALAND
14.00
ALMÁSI
JUDIT VEZETÉSÉVEL
(1200 ÓBUDÁN
FT/ALKALOM)
SZÉLL
KÁLMÁN
TÉR, 22-TOLLASLABDA
ES BUSZMEGÁLLÓ)
9. PÉNTEK (TALÁLKOZÓ
10.00 10:00
SPORTOS
PERCEK:
PING-PONG,
A KERTBEN
14.00 ÖRÖMTÁNC
ALMÁSI
JUDIT
VEZETÉSÉVEL
(1200
FT/ALKALOM)
10.00
12. HÉTFŐ
9. PÉNTEK
10.00 SPORTOS
PERCEK:
PING-PONG,
TOLLASLABDA
A KERTBEN
15.00
FILMKLUB:
AZ ÉLET
ÍZEI (AMERIKAI
ROMANTIKUS VÍGJÁTÉK, 118’)
10.00
12. HÉTFŐ
13. KEDD
10.00
15.00
FILMKLUB:
AZ
ÉLET
ÍZEI
(AMERIKAI
ROMANTIKUS
VÍGJÁTÉK, 118’)
14.SZERDA
10.00 TARTÁSJAVÍTÓ TORNA
13. KEDD
10.00
14.00
14.SZERDA
10.00 TARTÁSJAVÍTÓ
TORNA
15.00
14.00
15. CSÜTÖRTÖK
09.00 A KIRÁLYOK VÁROSA - LÁTOGATÁS SZÉKESFEHÉRVÁRRA
15.00
(TALÁLKOZÓ 9:00 SZÉLL KÁLMÁN TÉR, 22-ES BUSZMEGÁLLÓ)
15. CSÜTÖRTÖK
09.00 A KIRÁLYOK
- LÁTOGATÁS
SZÉKESFEHÉRVÁRRA
14.00 VÁROSA
ÖRÖMTÁNC
ALMÁSI JUDIT
VEZETÉSÉVEL (1200 FT/ALKALOM)
SZÉLLDÉLELŐTT:
KÁLMÁN VICCES
TÉR, 22-ES
BUSZMEGÁLLÓ)
16. PÉNTEK (TALÁLKOZÓ
10.00 9:00
NEVETŐ
JELENETEKET
NÉZÜNK
14.00
ÖRÖMTÁNC
ALMÁSI
JUDIT
VEZETÉSÉVEL
(1200 FT/ALKALOM)
10.00
19. HÉTFŐ
16. PÉNTEK
10.00 NEVETŐ
DÉLELŐTT:
VICCES
JELENETEKET
NÉZÜNK (ANGOL-AMERIKAI CSALÁDI
14.00
FILMKLUB:
KING’S
MAN: A KEZDETEK
10.00
KALANDFILM, 131’)
19. HÉTFŐ
14.00 FILMKLUB:
20. KEDD
10.00 KING’S MAN: A KEZDETEK (ANGOL-AMERIKAI CSALÁDI
21.SZERDA KALANDFILM,
10.00 131’)
20. KEDD
10.00
15.00
21.SZERDA
10.00
22. CSÜTÖRTÖK
10.00 KÖZÖS BEFŐZÉS – ALMA, KÖRTE, SZILVA BEFŐTT KÉSZÍTÉS
15.00
14.00 ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (1200 FT/ALKALOM)
22. CSÜTÖRTÖK23. PÉNTEK
10.00 KÖZÖS10.00
BEFŐZÉS – ALMA, KÖRTE, SZILVA BEFŐTT KÉSZÍTÉS
14.00 ÖRÖMTÁNC
10.00 ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (1200 FT/ALKALOM)
26. HÉTFŐ
23. PÉNTEK
10.00
14.00 FILMKLUB: NE NÉZZ FEL (AMERIKAI VÍGJÁTÉK, 145’)
27. KEDD
10.00
10.00
26. HÉTFŐ
14.00 FILMKLUB:
NÉZZ FEL (AMERIKAI
28. SZERDA
10.00 NETARTÁSJAVÍTÓ
TORNAVÍGJÁTÉK, 145’)
15.00
27. KEDD
10.00
29. CSÜTÖRTÖK
10.00 NEMZETKÖZI
KÁVÉNAP: MINDENT A KÁVÉRÓL –
28. SZERDA
10.00 TARTÁSJAVÍTÓ
TORNA
HÍRES KÁVÉHÁZAK, KÁVÉS ÉRDEKESSÉGEK, KÓSTOLÓ
15.00
14.00 KÁVÉNAP:
ÖRÖMTÁNC
ALMÁSI JUDIT
VEZETÉSÉVEL
(1200 FT/ALKALOM)
29. CSÜTÖRTÖK
10.00 NEMZETKÖZI
MINDENT
A KÁVÉRÓL
–
30. PÉNTEK HÍRES 10.00
KÁVÉHÁZAK, KÁVÉS ÉRDEKESSÉGEK, KÓSTOLÓ
14.00
ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (1200 FT/ALKALOM)
A változtatás jogát fenntartjuk! További információ: ino.budakeszi@gmail.com Facebook: Generációk háza –
30. PÉNTEK
10.00
Budakeszi

1. CSÜTÖRTÖK

Felhívjuk kedves klubtagjaink, és vendégeink figyelmét, hogy valamennyi programunk a járványügyi szabályok

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

AUGUSZTUSI JELES NAPOK

MÁSKÉPP:
KRISZTUS
MEGDICSŐÜLÉSE
(AUG.6.)

SZŰZ MÁRIA
MENNYBEVÉTELE
(AUG. 15.)

60 PERC
NÉVELŐ
NITROGÉN
TINTAFOLT

URÁN
MELLÉKNÉVKÉPZŐ

VALAMINEK
A KÖZÉPSŐ
RÉSZE

GRAMM,
RÖVIDEN
ÉSZAK,
RÖVIDEN

IDEGEN
BETŰ
PÁRTTAG!

BELGA
AUTÓJEL
A
SZÉTHÚZÁS
ELLENTÉTE

SZÁMNÉVKÉPZŐ

OXIGÉN
BERREGŐ
BETŰNK

RÓMAI 50

KERT
JELZŐJE

KÖTŐSZÓ
OTT,
RÖVIDEN

KICSINYÍTŐ
KÉPZŐ

SZAVAZAT
FÉRFINÉV

OROSZ
FÉRFINÉV

IPARI
NÖVÉNY

PÁRATLANUL
SÖTÉT!

LÍTIUM

TOJÁS,
NÉMETÜL

MUTATÓ
NÉVMÁS

FTG

1790. JÚLIUS
8-ÁN
SZÜLETETT
KÖLTŐNK

OLDAL,
RÖVIDEN

AUG. 20-ÁN
VAN AZ
EMLÉKNAPJA

NŐNI KEZD!

GÖNC
VÉGEI!

TETŐPONT
CSOKOLÁDÉFAJTA

BÍRÓ
ESZKÖZE

A TÉRFOGAT
JELE

DEHOGY!

LITER,
RÖVIDEN

ITTRIUM
BÁCSI,
BIZALMASAN

OXIGÉN

... DEREK,
KORTÁRS
AM.
SZÍNÉSZNŐ

MAGYAR
AUTÓJEL

ZORRO

HATÁROZOTT
NÉVELŐ

KUBA
AUTÓJELE

SZÉN

A megfejtések: Vízszintesek: Nagyboldogasszony, Kölcsey Ferenc, Szent István • Függőleges: Urunk színeváltozása

Őszi ágaprítás
Budakeszin

2022-ben immár 6. alkalommal hirdeti meg ágaprítási programját a Budakeszi Önkormányzat
megbízásából a BVV Kft.
Jelentkezni lehet 2022. július 25. és szeptember
16. között a BVV Kft. honlapján – https://bvv.budakeszi.hu/oszi-agapritas (a honlap jobb felső sarkában az ágdaráló ikonra 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. október hónapban.
Részletek a honlapon július 25-től: https://bvv.budakeszi.hu/.
Az ágdarálás területekre felosztva történik. Az
akció keretében maximum 5 köbméter gally aprítására van lehetőség. Az ágdarálás díja: 2500 Ft
29
(bruttó)/laza köbméter, de maximum 3 köbméter
árát, azaz 7500 Ft-ot kell kifizetni.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

augusztus 4-én megtartott
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 256/2022. (VIII.04.) Kt.
határozata a Budakeszi Díszpolgára cím
adományozásáról
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Díszpolgári cím, a Budakesziért Emlékérem, a Budakeszi Oktatásügyért Díj és a Budakeszi Egészségügyért
Díj megalapításáról és az adományozás
rendjéről szóló 37/1995. (XI. 2.) számú rendelet 1/A. §-a alapján a Budakeszi Díszpolgára címet a 2022. évben dr. Bogos Krisztina és Orosz István részére adományozza.
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 260/2022. (VIII.4.) Kt. határozata a rendszámfelismerő kamerarendszer telepítésének finanszírozásáról
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a rendszámfelismerő kamerarendszer üzembe helyezésének feltételeit,
műszaki és pénzügyi vonatkozásait vizsgálja meg, valamint határozza meg a rend-

TAKARÍTÓI ÁLLÁS

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 261/2022. (VIII.4.) Kt. határozata a Budakeszi Rendőrőrs szolgálatos
állományának jutalmazásáról
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság
Budakeszi Rendőrőrs szolgálatos állománya részére, az elkövetők elfogásában közreműködő 10 fő személy, valamint a rendőr
alezredes őrsparancsnok részére személyenként nettó 50 000 Ft értékben vásárlási utalványt biztosít.
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 257/2022. (VIII.4.) Kt.
határozata az Egészségügyi szakrendelő kivitelezése tárgyában indított közbeszerzési
eljárás eredményéről
1. Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az alábbi ajánlattevők
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja:
• GZ-BUILDER Szolgáltató Kft.
(2074 Perbál, Szabadság u. 18.)
• Újlaki Építő Kft. (1035 Budapest,
Hunor u. 20/b.)
2. Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a GZ-BUILDER Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot az
eljárás nyertesének nyilvánítja.
3. Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete eredményesnek hirdeti
az Egészségügyi szakrendelő kivitelezése
közbeszerzési eljárását.
4. Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a GZ-BUILDER Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal jogi
megfelelőség igazolását követően szerződést kössön.
5. Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az „Egészségügyi szakrendelő kivitelezése” projektre összesen
bruttó 299 846 018 Ft összeget biztosít,
melynek fedezete az 5000 fő feletti lakosságszámú egyes településeket érintő, azonnali beruházásokhoz szükséges források
biztosításáról szóló 1912/2021. (XII. 15.)
Korm. határozatban megítélt támogatás.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 259/2022. (VIII.4.) Kt.
határozata egyes utcák szilárd burkolatú útfelújítása tárgyában indított közbeszerzési
eljárás eredményéről
1. Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az alábbi ajánlattevők
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja:
•O
 TEE Kft. (2092 Budakeszi,
2418 hrsz.)
•M
 egépít Plusz Kft. (2092 Budakeszi,
Ösvény utca 2.)
•H
 ornyák Útépítő Kft. (2890 Tata, Janek
Géza utca 8-10.)
2. Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az OTEE Kft.-t az eljárás nyertesének nyilvánítja.
3. Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete eredményesnek hirdeti a „Budakeszi útfelújítások” című közbeszerzési eljárást. A projekt során a felújítandó utcák az alábbiak: Reviczky utca
(Bibó u.–Hajós u. között); Erdő utca (Kossuth u.–Erkel u. között); Szász utca; Jókai
utca; Ady Endre utca + Táncsics Mihály
utcai csatlakozó szakasz; Vadverem utca;
Székely utca; Hunor utca; Mezei Mária
utca; Felkeszi utca; Vadász utca; Széchenyi
utca (félpálya, Erkel utca–Rózsa utca között); Kuruclesi utca; Törökőr utca; Gábor
Áron utca (Bem utcától a végéig); Esze Tamás utca; Rigli utca; Táncsics Mihály utca
(Rendőrség mögött)
4. Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az OTEE Kft.-vel jogi megfelelőség igazolását követően szerződést
kössön.
5. Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a „Budakeszi útfelújítások” projektre összesen bruttó
218 036 003 Ft összeget biztosít, melynek
fedezete az 5000 fő feletti lakosságszámú
egyes településeket érintő, azonnali beruházásokhoz szükséges források biztosításáról szóló 1912/2021. (XII. 15.) Korm. határozatban megítélt támogatás.

Jelen határozatok részletes leiratát, illetve
további határozatok szövegét a https://
varoshaza.budakeszi.hu/testuleti-munka/
oldalon olvashatják

Önkormányzati hírek

Délutáni takarítói kollégákat
(2 fő) keres a Budakeszi
Szivárvány Óvoda napi 4 órában
hosszútávra.
Munkavégzés helye:
2092 Budakeszi Fő utca 268.
Bérezés:
bruttó 130 000 Ft
Kezdés:
2022. szeptember 1.
Feladatok:
csoportszobák, fürdőszobák,
folyosók tisztántartása (söprés,
porszívózás, felmosás), gyermek
mosdók, wc-k takarítása
Jelentkezés:
a szivarvany@budakeszi.hu
email címre küldött
fényképes önéletrajzzal,
vagy a +36 23 452 375-ös
telefonszámon

szer kiépítéséhez szükséges önkormányzati erőforrásokat. A Hivatal által összeállított
anyagok a szeptemberi szakbizottsági üléseken kerülnek megtárgyalásra.

■ Alapító: Budakeszi Város Önkormányzata, 2092 Budakeszi, Fő u. 179., telefon: +36 (23) 535-710, honlap: www.hirmondo.budakeszi.hu ■ Lapkiadó: Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.,
2092 Budakeszi, Fő u. 179., telefon: +36 (23) 451-305 ■ Felelős szerkesztő: Sükösd Levente ■ Szerkesztőség: kommunikacio.budakeszi@gmail.com ■ Hirdetésfelvétel: hirmondo.budakeszi@gmail.com,
Egyed Emma, telefon: +36 (23) 451-305 ■ Lapzárta: minden hónap 15-én ■ Nyomdai munkák: Paletta Press Kft., 2092 Budakeszi, Szőlőskert
u. 19., telefon: +36 (23) 451-959 ■ Megjelenik 6500 példányban ■ ISSN 1586-2704 ■ A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetés tartalmáért és
az abban közölt adatok helyességéért. Hirdetéseket nem őrzünk meg és nem adunk vissza. A hirdető a megjelenéskor kijelenti, hogy hirdetésének
tartalma nem ütközik a jó erkölcsbe és jogszabályokba. Ha ettől eltér, vállalja ennek következményeit.

Egészség ezreknek, milliók
a Budakeszi Egészségügyi Központnak!
2022. OKTÓBER 1. • SZOMBAT
BUDAKESZI • KÖZÖSSÉGI TÉR

ABAHÁZI CSABA

BÉRES ALEXANDRA

RADVÁNYI DOROTTYA

JAKSITY KATA

SZILY NÓRA

MOLNÁR ANDI

KATUS ATTILA

ADOMÁNYCÉL: SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZATI SZAKRENDELÉS FEJLESZTÉSE CTG LABOR KIÉPÍTÉSE BUDAKESZIN
EGÉSZSÉGSÉTA

RICHTER A NŐKÉRT SÁTOR

TANÁCSADÁSOK

09:00 Indulás a Budakeszi Egészségügyi
Központtól, a Budakeszi Hagyományőrző
Fúvoszenekar felvezetésével

11:30

SZÍNPADI PROGRAM

13:00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A nap házigazdája: Abaházi Csaba
09:15
09:35
09:45
11:15
12:00
13:45
14:30
15:30
16:00
17:00
17:30

A Hétlépés Táncegyüttes néptánc bemutatója
Köszöntőbeszédek
Torna Katus Attilával
Színpadi beszélgetés Jaksity Katával
és Szily Nórával
Kismészáros Kempo SE Budakeszi bemutatója
4M Dance: Hip-Hop előadás
Unique
Rúzs Tánciskola: moderntánc-bemutató
Közös tánc Molnár Andival
Tánci Tánciskola: Latin táncbemutató
Adományátadás

AGORA ELŐADÓSÁTOR

Lezárás dátuma: 2022.07.12. PR/65/2022

A beszélgetéseket vezeti: Radványi Dorottya
10:45 Bemutatkozik a Budakeszi
Egészségügyi Központ
11:15 Férfiasság és szívügyek
12:00 Csontritkulás – megelőzés és kezelés
12:30 A bőr és a körmök gombás fertőzései
13:00 Ép lélekkel ép test
13:30 Varázslatos gondolatok –
a memória csodálatos világa
14:00 Nem tűntem el – filmvetítés
és nyereményjáték
15:15 Női egészség – nőgyógyászati beszélgetés
15:45 Kérdezze gyógyszerészét!
16:15 Richter Főnix Közösség - premiervetítés

12:15

13:45
15:00
15:45
16:15

Szily Nóra: Beszélgetés a Richter Anna díjas
‘Merj segítséget kérni’ csapattal
Jaksity Kata: Hogyan őrizd meg
a lelki egyensúlyodat?
Molnár Andi: A teljesség ritmusa ép testben ép lélek a tánc, a sport
és a táplálkozás harmóniájával
Szily Nóra: Változás, változtatás GPS-e:
mit tegyünk, hogy tudjunk alkalmazkodni
az élet változásaihoz?
Béres Alexandra: Az egészséges
életvitelhez vezető utunk és elakadásaink
Nőnek lenni - tabuk nélkül! Kerekasztal-beszélgetés Jaksity Katával
Béres Alexandra: Testképünk,
mozgásigényünk, jóllétünk kapcsolata
és változásai a különböző női életszakaszokban

SZŰRÉSEK
•
•
•
•
•
•
•
•

Prosztataszűrés (PSA)
Csontritkulásszűrés – csontsűrűségmérés
Koleszterinszint- és vérnyomásmérés
Érszűkület-vizsgálat
Bőr- és körömgombaszűrés
BMI-, testzsír-, magasság-, testsúlymérés
Neuropátiaszűrés cukorbetegeknek
Pulmonológia

Patikai tanácsadás
Asztma tanácsadás
Memóriazavar-tanácsadás
Depresszió- és szorongás-tanácsadás
Nőgyógyászati tanácsadás
Tanácsadás kismamáknak
Változókori problémák
Fogamzásgátlással kapcsolatos kérdések
Mell-önvizsgálat tanácsadás
Dietetikus, gyógytornász, gyógytorna
Urológiai tanácsadás
Tabuk nélkül a női egészségügyi problémákról

CSALÁDI PROGRAMOK
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bábszínház
Gyermeksarok, játszóház
Arcfestés
Richter Anna Díj – interaktív élményszoba
Elsősegélynyújtás bemutató
Virtuális gyárlátogatás
KórházSuli – Az erő Benned van
UNICEF – Ébresztő-óra
Gyerektánc Molnár Andival

A programokon való részvétel ingyenes.

AZ ADOMÁNYPONTGYŰJTÉS MENETE
A Richter Gedeon Nyrt. 3.500.000 Ft alapadományt ajánl fel a Budakeszi Egészségügyi
Központnak, a szülészet-nőgyógyászati szakrendelés fejlesztésére - CTG labor kiépítésére.
Az adományalapot a résztvevők minden szűrésért, tanácsadásért, élőben vagy online meghallgatott
előadásért járó adományponttal növelni tudják, hiszen a Richter pontonként 300 forinttal megemeli
az alapadomány összegét. Minél aktívabban cselekszik valaki saját egészségéért, annál nagyobb
mértékben járul hozzá az intézménynek szánt adomány gyarapításához.

BUDAKESZI VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Pont Mi

ERKEL FERENC
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

BUDAKESZI
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

EGESZSEGVAROS
EGESZSEGVAROS.HU

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják. A Richter Egészségváros kizárólag a mindenkor érvényben lévő járványügyi és jogszabályi előírások szerint kerül megrendezésre.

