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Nálunk is járt a Mikulás
Bővebben a 12. oldalon

Március 14.: az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról városi ünnepség keretében tartottak
megemlékezést. Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester asszony Budakesziért Emlékéremmel
tüntette ki Andrejkó Bernadettet, a Pitypang Sport
Óvoda vezetőjét, és Budakeszi Ifjúsági díjjal Fehér
Bence kung-fu világbajnokot.

Május 11.: megalakult a Kulturális Tanácsadó Testület, mely a város kulturális életének színesítését és
fejlődését szolgálja.

BUDAKESZI HÍRMONDÓ –
Zebrák létesítése
(Dózsa Gy. tér,
Pátyi út, Márity u.)

Június 29.: Semmelweis napot tartott az önkormányzat a város egészségügyi dolgozóinak.

Március 19.:
Városi
megemlékezés
az 1946-os német
kitelepítésről.

Március 30.:
Az önkormányzat
szemétszedési
akciót hirdetett a
város szebbé és
rendezettebbé tétele érdekében.
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Június 4.: Pedagógus napot tartott Budakeszi önkormányzata a városban működő oktatási-nevelési
intézmények részére.

Augusztus 19.:
A XVIII. Családi Nap
Fesztivál a Farkashegyi
repülőtéren.

Szeptember 15.:
A Szent Korona és a Himnusz
szobor találkozása.

Október 12.:
aláírásra került a Budakeszi Járási Hivatal
kialakításáról szóló
megállapodás Dr.
Tarnai Richárd kormánymegbízott úr,
a Pest Megyei Kormányhivatal és dr.
Csutoráné dr. Győri
Ottilia polgármester
asszony, Budakeszi
Város Önkormányzata részéről.

Október 23.:
Az 1956-os kopjafa
avató ünnepség.

Május 30.:
Budakeszi Város
Önkormányzata
megtartott
II. Budakeszi
Vállalkozók Fórumát.

2012
képekben

November 12.: Budakeszi Város Önkormányzata
az éves közmeghallgatását tartotta az Erkel Ferenc
Művelődési Központban

December 7.: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester asszony a Fő utca megújításáért Kulturált Települési Környezet díjat, míg a felújított polgármesteri
hivatalért Pest Megye Építészeti nívódíjat (középület
kategória, I. díj) vett át Wentzel Ferenc úrtól, Pest
Megye Közgyűlésének alelnökétől.

December 8.: karácsonyi vásárral egybekötött Városkarácsonyt szervezett Budakeszi Város Önkormányzata.

BUDAKESZI HÍRMONDÓ –
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Elengedhetetlen a zöldterületek
átgondolt rehabilitációja
Idén szeptembertől városunknak
Dénes György személyében új főépítésze van. Főépítészi hitvallásáról, terveiről, a várost érintő
legfontosabb kérdésekről beszélgettünk vele.

2012. december 1-jén délután
újabb mérföldkőhöz értünk a
Budakeszi Hírmondó hírportáljának történetében, ugyanis félmilliomodik látogatást
regisztrálhattuk!
A Budakeszi Hírmondó újság on-line változata 2010 decemberben indult el kísérleti
jelleggel, majd a tavalyi év első felében hírportállá alakult, ahol naponta friss hírekkel,
információkkal látja el a budakeszi lakosságot. 2011 szeptemberében már a százezredik
látogatásost ünnepelhettük, azóta is hónapról
hónapra sikerült felülmúlni az előző havi
látogatottságot. Az elmúlt 14 hónapban a
rendszeresen visszatérő és egyre több új olvasónknak köszönhetően meredeken emelkedett
az olvasottság, így érkeztünk el az 500 ezres
számhoz.
A Hírmondó portálját folyamatosan fejlesztjük, a sokrétű hírszolgáltatás mellett
fontos információkról, tudnivalókról tájékoztatunk, városunk teljes programkínálatát
nyújtjuk, hírlevél szolgáltatásunk a legújabb
hírekről hetente kétszer tájékoztatja a feliratkozókat és a Facebook közösségi portálon is
beindítottuk hírszolgáltatásunkat.
Az egyik legkedveltebb szolgáltatásunk
továbbra is a képgaléria, ahol a legtöbb városi eseményről gazdag képanyaggal számolunk be. A Buda Környéki Televízióval kötött
együttműködés eredményeképpen egyre több
videóriportot, térségi híradót is megnézhetnek
weboldalunkon.
Egyre több budakeszi és környéki vállalkozás fedezi fel a sokrétű hirdetési lehetőséget
hírportálunkon, az emelkedő látogatószám
és az egyre több helyről közvetlenül elérhető
oldalunk az egyik legoptimálisabb hirdetési
lehetőség városunkban.
A jövőben is a fejlesztés elkötelezett hívei
leszünk, sok újdonságot tervezünk,
Amennyiben ötlete, javaslata van az oldallal kapcsolatban, kérjük ossza meg velünk!
Alakítsuk együtt a portált olyanná, amilyennek Ön szeretné azt látni!
Holnap is várjuk friss hírekkel. Látogasson
el hozzánk mindennap!

Berlinger Gábor
webmester

Balczó Kornélia
főszerkesztő

Miben határozná meg a főépítész szerepét
a város életében?

Mindenekelőtt a gazda szerepet hangsúlyoznám.
A főépítész a táji és épített környezet gondos gazdája, értékeinek tudatosítója és őrzője. Katalizál,
szintetizál, szervez. Kapcsolóelem a városháza és
a lakosság, illetve a befektetők között.

Pályázatában nagy hangsúlyt fektetett a
hatékony kommunikációra. Ez is hozzátartozik a gazda szerephez?

Elengedhetetlen! Egyrészt ez személyes jelenlétet
kíván. Heti három alkalommal tartok fogadóórát,
ahol mindenkinek lehetősége van a személyes
konzultációra. Másrészt pedig fontos a naprakész,
pontos tájékoztatás. A városháza honlapján folyamatosan tájékozódni lehet az aktuális ügyekről.

A város rangos építészeti elismerésben
részesült az utóbbi hetekben. Mit jelent ez
a város életében?

Célunk az, hogy hagyományokra épülő, de a jelenkornak is megfelelő, fejleszthető településképet
alkossunk, a kulcsszó: minőség. A korábbi években elindult egy, a környezetet felértékelő arculat
megteremtése. A napokban két önkormányzati beruházás is elnyerte a Pest Megye Építészeti Nívódíj elismerést: a Városháza épülete, valamint a Fő
utca és környezetének rehabilitációja.

get meg kíván adni a védett épületek értéknövelő
felújításához a helyi épített örökség megőrzése
érdekében.
A HÉSZ-módosítás keretében sor kerül a
makkosmáriai szabályozás felülvizsgálatára, különös tekintettel az utcakialakításokra.
Terveink között szerepel a Dózsa tér kereskedelmi, közlekedési csomópontként történő átalakítása, az Erkel Ferenc Művelődési Ház felújítása,
a Városháza tér rekonstrukciójának kiterjesztése.
A jövőben előtérbe kell helyezni a repülőtér hasznosításának kérdését, a kárpótlási földek ügyét, a
mezőgazdasági területek célirányos (biogazdálkodás) használatának lehetőségét, valamint bicikliút
hálózat tervezésének kérdését.
A város különleges adottságainál fogva elengedhetetlen a várost körülvevő és a városon belüli
zöldterületek átgondolt rehabilitációja, az értékek
megőrzése és tudatosítása.
Ahhoz, hogy a város látnivalói és nevezetességei mindenki számára elérhetőek legyenek,
szükség van egy átgondolt, egységes megjelenésű
térinformatikai rendszer kiépítésére.
Visszatérve a jelenhez, általánosságban elmondható, hogy a legfőbb célkitűzés egy, a környezetet felértékelő arculat megteremtése akár
hozzáadással, akár elvétellel. Az igénytelenség, a
vizuális környezetszennyezés felszámolása apró
lépésekből áll, de látványos eredményt hoz, gondoljunk csak táblaerdők összevisszaságára, vagy a
gerillahirdetők kártékony özönére.

Mit tanácsol az építkezni vágyóknak?

Legfontosabb a tervező kiválasztása, mely bizalmi
alapon kell, hogy történjen. A választás megkön�nyítésének érdekében fontosnak tartom, hogy a
színvonalas, követendő példaként szolgáló helyi
új beépítéseket, valamint az értéknövelő felújítáJelenleg milyen munkák folynak a várossokat széles körben megismertessük. Idén ősszel
ban?
megrendeztük a Budakeszin lakó,
Folyamatban van a Helyi Építési
illetve Budakeszin tervező építészek
Szabályzat és a Településszerkezeti
kiállítását, melyet szeretnénk rendszeterv módosítása. Kijelöltük került
ressé tenni, ezzel is megkönnyítve a
az új szennyvíztisztító telep helyét,
legalkalmasabb és legszínvonalasabb
melynek megvalósulása továbépítészek kiválasztását.
bi fejlesztésekre ad lehetőséget. A
Vásárlási vagy építési szándék
meglévő telep helyének egy részét
esetén javasolt felkeresni a főépítészi
lakossági hulladékudvarként kívánirodát. Itt nemcsak az adott telekről,
juk hasznosítani. Az új bölcsőde
vagy épületről, hanem a környezetéről
tervezési szakaszának végéhez ért,
is tudunk beszélgetni, tanácsot adni.
hamarosan kezdődhet a kivitelezés.
Heti három alkalommal tartok fogadóórát, melyre lehetőleg előzetes,
Miért van szükség a Helyi
főépítész
telefonos időpont egyeztetés alapján
Építési Szabályzat átfogó
ogadóórája:
várom az érdeklődőket. Ez utóbbira
módosítása?
a helyszíni szemlék vagy tárgyalások
Az évek során több szabályozási terv
esetén felmerülő várakozások elkerükészült külön-külön az egyes városBudakeszi Város lése érdekében van szükség.
részekre, szükségessé vált ezeknek
Polgármesteri
egy egységes szerkezetben történő
Hivatal
dokumentálása. A korábban készült
Milyen változásokat hoz Budatervekben felmerülő problémák orkeszi járási központtá válása?
Budakeszi,
voslása is elengedhetetlen.
2013 januárjától Budakeszi járási ranFő út 179.
got kap. A több környező települést
hétfő 8.00–17.00 is ellátó építéshatóság továbbra is itt
Milyen elképzelései vannak az
szerda 8.30–16.00 fog működni, azonban a települések
elkövetkezendő időszakra?
A következő hónapok egyik leg- péntek 8.30–12.00 polgármestereinek, illetve főépítészeinek véleményezési joga lesz az épífontosabb teendője az értékvédelmi
Tel.:
tési ügyeket illetően. Ebből kifolyólag
rendelet megalkotása, valamint egy
06(23) 535-710
megerősödhet az a személyes kapcsoértékkataszter összeállítása a helyi
latrendszer, ami eddig főleg az építésvédett épületekről. A város, ezen behatóság irányában működött.
lül a főépítészi iroda minden segítsé-

Dénes
György

Szijjártó Péter államtitkár
volt az első Budakeszin,
aki személyesen tájékoztatta a helyieket a kormány tevékenységéről, a
rá bízott feladatok állásáról. A kormány országjáró programja keretében
korábban Pintér Sándor
belügyminiszter látogatott
szomszédainkhoz, Zsámbékra, valamint Varga Mihály az IMF tárgyalásokkal
megbízott miniszter is.

A

program szerint, a helyi FideszKDNP szervezet rendezésében
megtartott összejövetel nyilvános
sajtótájékoztatóval kezdődött, melyet
zártkörű megbeszélés követett.
A sajtótájékoztató bevezetőjeként
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia köszöntőjét követően az államtitkár a következő, általa legfontosabbnak tartott
ügyekről beszélt.
Megengedhetetlen, hogy a magyar
emberek fizetik a legtöbb rezsit a környékbeli országokban élő állampolgárok közül. A magyar családok bevételeik több mint a felét rezsire költik. A
kormány régóta dolgozik azon, hogy
az előző kormányok hibáját kijavítsa,
tudniillik az előző szocialista kormányok időszakában a rezsiköltségek az
inflációt jelentősen meghaladó mértékben nőttek. A célkitűzés egyik legfontosabb állomásához érkezett a kormány azzal, hogy bejelentette a gázár
10%-os csökkentését. Ez a korrekció
nagyon széles tömegeket érint kedvezően, és a szakszervezetek elismerő
nyilatkozatai alapján, még a minimálbér emeléséről szóló vitát is pozitívan
befolyásolta.
A másik, nagyon aktuális kérdés
a hallgatói keretszámok csökkentése volt. Ezzel kapcsolatban Szijjártó
államtitkárúr elmondta, hogy a 2011ben ismertetett, a hallgatói önkormányzat vezetőinek is bemutatott
program szerint zajlik a felsőoktatás
átalakítása. Azóta semmilyen változtatás nem történt. Minden érintett
egyetértett azzal, hogy tarthatatlan
a felsőoktatás régi rendszere. Nem
megengedhető, hogy a kezdő egyetemisták, kevesebb mint fele végezze
csak el az egyetemet, szerezze meg a
diplomát. (Nálunk az induló 23 főből
6-an szereztünk öt éven belül, azaz
ugyanabban az évfolyamban diplomát
− szerkesztő.) Ez az adófizetők pénzének az elherdálása. Továbbá, nem
tartható az a szabályozatlan állapot,
mely szerint nem a munkaerőpiac, a
Magyarországon dolgozó vállalatok
elvárásainak, a jelentkező keresetnek
megfelelően képeznek szakembereket,
akik így − a természet rendje szerint −
diplomás munkanélküliek lesznek.
Nem megengedhető, hogy a magyar
adófizetők pénzén képezzék azokat is,

aki önszántukból vagy kényszerből, a
jó fizetés reményében külföldre költöznek, mert ez szintén az adófizetők
pénzének felelőtlen elköltése.
Fontos, hogy mindenki tudja, hogy
az állami ösztöndíjak és a részösztöndíjak rendszere, valamint a diákhitel
program segítségével mindenki tanulhat, senkinek nem kell kimaradnia
a felsőoktatásból. A sportolók, a pedagógusok számára külön ösztöndíj
programot dolgoztak ki, melyben már
a tanulás évei alatt jelentős mértékű
havi juttatásban részesülhetnek azok,
akik a gyermekeket fogják tanítani.
Ettől a tanári pálya megbecsülését,
az oktatás színvonalának emelkedését várják. Bejelentették, hogy a közszférában elhelyezkedők tartozását az
állam átvállalja, és a vállalkozásokat
adókedvezménnyel ösztönzik a diákok hiteleinek átvállalása esetén.
(Lapunk megjelenése előtt jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök úr,
hogy a keretszámokat eltörlik, és erről
a pontról folytatják az egyeztetést a
végleges felsőoktatási törvény tartalmáról − szerkesztő.)
Szijjártó Péter közvetlen megbízatásához tartozó külgazdasági kapcsolatok fejlesztésével kapcsolatban
elmondta, hogy nagyon fontos a hagyományosan jó nyugati, elsősorban
német kapcsolatok építése és erősítése mellett − ellentétben a korábbi kormányok gyakorlatával − szükséges és
elengedhetetlen új keleti partnerekkel
való kapcsolatfelvétel és együttműködés. Ennek érdekében nyitottak kelet felé a kínai, a volt szovjet utódállamok és az arab világ országai felé. A
frissen felavatott bakui kereskedőház
után, amely egy sorozat első lépése,
jövőre Oroszország, Szaúd-Arábia,
Kína, Kazahsztán és Üzbegisztán
fővárosaiban nyílik kereskedőház.
2014-ben Dél-Amerika államai
következnek, valamint a Maghrebországok: Marokkó, Algéria, Tunézia. „Abban vagyunk érdekeltek,
hogy az Ázsiából Európába áramló
áruk elosztási központja Magyarországon legyen.” Ennek fontos lépése
az azeriekkel kötött megállapodás,
hogy a kínaiakkal és a törökökkel
együttműködésben épülő, és az ázsiai, Európába irányuló áruforgalmat
bonyolító vasútépítési fejlesztésbe
Magyarország is bekapcsolódik. A
külkapcsolatok fejlesztése az ország
exportorientáltsága miatt nagyon
fontos! A kapcsolatok kiépítésével
aktívan támogatni kívánják a magyarországi kis és közepes vállalatok
exportra termelését is.
Az államtitkár úr elmondta, hogy
fejlesztik a szerbekkel közös vasúti
összeköttetést. A közelmúltban írta
alá a két miniszterelnök a magyar−
szlovák új határátkelők létesítését, a
Kassát Miskolccal összekötő autópálya fejlesztési tervét, valamint az új

A Szivárvány Óvoda
korábbi vezetője nyugdíjba vonult. Az óvodavezetői posztot korábbi
helyettese
Molnárné
Nagy Ildikó töltötte be
2012. december 1-jétől.

K
komáromi híd megépítéséről szóló
szerződést. A Buda Környéki Televízió képviselője megkérdezte Szijjártó
urat, hogy milyen nyelvet taníttatna
gyermekének mint a külgazdasági
kapcsolatokkal megbízott vezető? A
kérdés mosolyt csalt az államtitkár arcára, és ezt követően elmondta, hogy
szerinte az angol nyelv ismerete elengedhetetlen, de második nyelvnek
a bátrak vállalhatják akár a kínait is,
mivel a világ abba az irányba halad,
hogy a kínai gazdaság 20 éven belül
megelőzheti az USA gazdaságát.
A televízió másik kérdésére kifejtette, hogy a záhonyi vasúti kapcsolat fejlesztését az előző kormányzat
rendesen elrontotta. Ennek eredményeképpen a hangsúly átterelődött a
szlovák folyosó felé, de az ügy még
nincsen lefutva, ezen is keményen
dolgoznak.
Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester bejelentette, hogy a képviselő-testület döntése alapján Budakeszi testvérvárosi kapcsolatot kíván
létesíteni egy kínai várossal. Ezzel
kapcsolatban kérdést tett fel az államtitkár úrnak, hogy tud-e tanácsot adni,
hogy merre keresgéljenek, kitől kérjenek segítséget, és érdemesnek látja-e
az ötletet. Az államtitkár úr mindenképpen hasznosnak látja a kezdeményezést − a környékbeli országokban
ápolt testvérvárosi kapcsolatok ápolása mellett −, hiszen ez általában az
emberi kapcsolatokon túl gazdasági
együttműködést is jelenthet.
Sajnálatos módon konkrét ötlettel
nem tudott az államtitkár úr szolgálni a Buda Környéki Televízió azon
kérdésére, hogy milyen befektetőt,
milyen vállalkozást csábítson Budakeszi a szabadon álló területére, hogy
jól működő vállalkozásokkal a helyi
érdekeket segítse. Ezzel kapcsolatban
megjegyezte, hogy nyilvános és áttekinthető, például a magyar állam kínai
gazdasági szereplőkkel aláírt szándéknyilatkozata, valamint azon típusú beruházások listája, amelyekben a részvételt akár a Magyar Fejlesztési Bank
egymilliárd eurós hitelkeretének felhasználásával az állam is támogatna.
Szép feladat lehet ez a sajtótájékoztatón megjelent tanácsnokok részére!
B. P.

őrösi Péterné 43 évig dolgozott a budakeszi Szivárvány
Óvodában. Az óvodavezetőnek ez
volt az első és egyetlen munkahelye. Nyugdíjba vonulását követően
posztját, megbízott óvodavezetőként korábbi helyettese Molnárné
Nagy Ildikó tölti be, aki egy rövid
interjút adott lapunknak:
„Engedjék meg, hogy néhány
szóval bemutatkozzam. Óvodapedagógusi pályafutásomat − a
középiskolai tanulmányaim elvégését követően − tizennyolc évvel ezelőtt kezdtem. A Szivárvány
Óvodában − melyet korábban III.
számú Napközi Otthonos Óvodaként ismerhettek − 1996 óta dolgozom. Elmondhatom, hogy jól
ismerem az intézmény múltját és
jelenét. Ezen ismeretekre alapozva
tervezem annak jövőjét. Kiemelt
célom erősíteni az óvoda szakmai
színvonalát, a nevelés hatékonyságát, valamint a szülőkkel való
konstruktív együttműködést.
Életem során prioritásként kezeltem a képzéseken történő részvételt. Már az első diplomám megszerzése után tovább bővítettem
ismereteimet, számos továbbképzésen, tanfolyamon vettem részt,
mely szemléletet
kollegáim között
is terjeszteni kívánom.
Az élet új kihívás elé állított
2008-ban, amikor
az ELTE Tanító- és Óvóképző
Főiskolai Karán vezető óvodapedagógusi szakvizsgát tettem, és
még ebben az évben megkaptam
az
intézményvezető-helyettesi
megbízást. Jelenleg az ELTE Pedagógiai és Pszichológia Kar, Neveléstudományi Mesterképzési Szak
utolsó éves hallgatója vagyok. Eddigi tapasztalataim és megszerzett
ismereteim birtokában továbbra is
igyekszem megfelelő szintű tudásra szert tenni a kora gyermekkori
nevelés műveléséhez és alkalmazásához.
Megbízott intézményvezetőként törekszem a szülői, a dolgozói
és a fenntartói elégedettség gyors
növekedésére” – nyilatkozta lapunknak Molnárné Nagy Ildikó.

Balczó Kornélia
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Új vezető
a Szivárvány
Óvoda élén
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Már a Tescoig jár a 22-es
A Budapesti Közlekedési Központ
és Budakeszi Város Önkormányzatának megállapodása alapján
2012. december 10-én, hétfőn
üzemkezdettől a 22-es autóbuszok meghosszabbított útvonalon, Budakeszi, Tesco-Parkcenter
végállomásig közlekednek. A
jelenlegi 22-es busz vonalán a
buszok változatlan sűrűséggel
közlekednek majd, az eddigi 22es útvonalán új betétjáratként
a 22A jelzésű autóbusszal lehet
majd utazni.

B

udakeszi Város Önkormányzatának és a
Budapesti Közlekedési Központnak egyaránt fontos, hogy új területeket vonhasson be
a tömegközlekedési hálózatba, ezért a BKK
és a Budakeszi Önkormányzat megállapodást
kötött a 22-es autóbusz vonalának fejlesztéséről. Ennek értelmében − Budakeszi kezdemé-

A Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A §
alapján

pályázatot hirdet
német nemzetiségi
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.   
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2092
Budakeszi, Fő u 72.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok: német
nemzetiségi óvodai nevelés.
Illetmény és juttatások: Az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
felsőfokú képesítés,
•
felsőfokú képesítés, német nemzetiségi
óvodapedagógusi diploma vagy
főiskolai óvodapedagógusi diploma és
német felsőfokú C típusú nyelvvizsga,
német nemzetiségi ismeretek, valamint
tanfolyamok elvégzését igazoló okiratok,
igazolások, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, német nyelvű önéletrajz.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a
munkakör legkorábban 2013. január 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012.
december 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
elektronikus úton Svigruháné Jászkovics Anna
részére a tarkabarkaovoda@budakesziweb.hu
e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
a pályázatok beérkezése után személyes
beszélgetés alapján dönt az óvoda vezetősége.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012.
december 27.

nyezése nyomán − december
10-én, hétfőn üzemkezdettől
meghosszabbítjuk a 22-es járat
útvonalát. Az autóbuszok ettől
a naptól a Széll Kálmán tér M
és Budakeszi, Tesco-Parkcenter
végállomások között közlekednek.
A járat a Széll Kálmán tér
M-től az Erdő utcai megállóig
változatlan útvonalon közlekedik, ezt követően pedig az alábbi megállóhelyeken áll meg:
Dózsa György tér (a jelenlegi végállomási
fordulót megelőzően, a Nagy Sándor utca torkolata, illetve a Gazdabolt előtti Volán-megállóhely), Budakeszi, lakótelep (a Budaörsi
úton, a Tiefenweg utcai csomópont előtt lévő
Volán-megállóhely), Szőlőskert utca (a Szőlőskert utcából a Szürkebarát utcába történő bekanyarodást követően létesített új megállóhely),
valamint Budakeszi, Tesco-Parkcenter végál-

lomás (a Parkcenter parkolójában, a Vögele
áruház épülete
melletti járdán,
a gyalogátkelő
után létesített
végállomási
megállóhely).
A Budakeszi, TescoParkcenter végállomástól induló 22-es buszra a
következő megállókban lehet felszállni:
Budakeszi, lakótelep (a Budaörsi úton, a
Tiefenweg utcai csomópont utáni Volán-megállóhely), Dózsa György tér (a jelenlegi végállomási fordulót követően, a Kert utca torkolatánál, a szerviz út mentén lévő, Táncsics Mihály
utca elnevezésű Volán-megállóhely),
majd az Erdő utcától megállói változatlanok.
A 22A jelzésű és a 922-es autóbuszok által
érintett Táncsics Mihály utca végállomást átne-

Budakeszi Város Önkormányzata
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet a

Budakeszi Szivárvány Óvoda óvodavezető
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2013. 05. 01-től 2017. 07. 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 268.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító
rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok vezető irányítása, továbbá
az önállóan működő költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok. Az óvodavezető
felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért; gyakorolja a
munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Ellátja a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott más lényeges feladatokat.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, pedagógus
munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
pedagógus szakvizsga.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői gyakorlat, nyelvismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a pályázó szakmai, fényképes önéletrajza,
az intézmény vezetésére vonatkozó programja, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelései,
egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
szakmai végzettséget igazoló oklevélmásolatok.
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2013. május 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Éva Béla nyújt, a 06-23-535-710/148 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Budakeszi Város Önkormányzata
címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő utca 179. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6009/2012/HR , valamint a beosztás megnevezését:
óvodapedagógus.
Személyesen: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat, Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat elbírálását az Oktatási, Közművelődési és Jogi
Bizottság készíti elő, a Képviselő-testület dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. március 29.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázat kiírója a közalkalmazotti
jogviszony létesítésekor 4 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat benyújtásának formája: A/4-es méretű
összefűzött gépelt oldalak műanyag borítással ellátva 2 példányban, zárt borítékban. A borítékon kérjük
feltüntetni: „Pályázat óvodavezetői álláshelyre”.
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ADATLAP
az ebösszeíráshoz1
1. Az eb tulajdonosának, ill. tartójának adatai2:

Tulajdonos

Ebtartó3

Neve
Címe
Telefonszáma4
e-mail címe4
2. Az eb tartási helye5: … ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3. Az eb adatai

Ohr Alajos/Budakeszi
Hírmondó/BKK

Tájékoztató az
ebösszeírásról
Budakeszi Város Önkormányzata
ebrendészeti feladatainak ellátása
érdekében, illetve a veszettség elleni
oltás járványvédelmi vonatkozásaira
tekintettel az állatok védelméről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény
(továbbiakban: törvény) 42/B §
alapján ebösszeírást végez.
Kérem az ebtulajdonosokat, ebtartókat,
hogy az önkormányzat honlapján
(www.budakeszihirmondo.hu) és
ügyfélszolgálatánál (2092 Budakeszi,
Fő u. 179.) letölthető, illetve átvehető
nyomtatvány kitöltésével és Budakeszi
Város Önkormányzatához történő postai
úton történő eljuttatásával, illetve az
ügyfélszolgálaton történő leadásával
2013. január 21-éig
a Budakeszi városban tartott ebek
adatairól nyilatkozni szíveskedjenek!
Az adatszolgáltatás a törvény 42/B §
(5) bekezdése alapján kötelező. Aki
adatszolgáltatási kötelezettségének
nem tesz eleget, az állatvédelmi
bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.)
kormányrendelet alapján ebenként
30 000−90 000 Ft állatvédelmi bírsággal
büntethető.
Tájékoztatom az ebtulajdonosokat,
ebtartókat, hogy jogszabályváltozás
következtében 2013. január 1-jétől
négy hónaposnál idősebb eb csak
transzponderrel (mikrocsippel)
megjelölve tartható. Ha természetes
személy az állat kötelező jelölését
nem végezteti el, 45 000−135 000 Ft
állatvédelmi bírsággal büntethető.

Fajtája
Neme
Születési ideje
Színe
Hívóneve
A beültetett transzponder
sorszáma, a beültetés időpontja6
A beültetést végző állatorvos neve,
kamarai bélyegzőjének száma
Az jvartalanítás időpontja6
Az ivartalanítást végző állatorvos
neve,kamarai bélyegzőjének száma
Oltási könyvének száma
Az oltási könyvet kiállító állatorvos
neve,kamarai bélyegzőjének száma
A veszettség elleni védőoltás
időpontja
A használt oltóanyag neve és
gyártási száma
Az oltást végző állatorvos neve,
kamarai bélyegzőjének száma
A kisállat-útlevél száma,
kiállításának időpontja6
Az útlevelet kiállító állatorvos neve,
kamarai bélyegzőjének száma
A veszélyessé minősítés időpontja6
A tartási engedély száma, dátuma,
a kiállító hatóság megnevezése
Az eb egyéb jellemzői
Budakeszi, 201

……………………

……………………………………………
az eb tulajdonosa
……………………………………………
az eb tartója

BUDAKESZI HÍRMONDÓ –

vezzük, a jövőben Budakeszi, Dózsa György
tér néven szerepel a menetrendekben.
A járatok új menetrendje elérhető a BKV
honlapján: www.bkv.hu
A változások a 222-es járatot nem érintik,
annak útvonala és menetrendje változatlan marad.
2013. január 2-tól a Tesco áruház nyitásához
(6:00) és zárásához (22:00) kapcsolódóan 2-2
újabb járatpár indul a 22-es vonalán, melyek
pontos indulási idejét megtalálhatják majd a
megállókban kihelyezett menetrendeken és a
közlekedési vállalat honlapján.
A változásokkal kapcsolatos tapasztalatokat és a beérkező lakossági észrevételeket az
Önkormányzat és a BKK január hónap folyamán összegzi. Az ezzel összefüggő esetleges
újabb menetrendi és
egyéb változásokra
- a lehetőségek függvényében - februártól
kerülhet sor.

BUDAKESZI HÍRMONDÓ –
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KÉRDŐÍV
1. Az Ön neme:
nő 

férfi 

2.

 n melyik korcsoportba sorolja
Ö
magát?
fiatal  	
középkorú 
nyugdíjas 
3. Melyik városrészben lakik?
Központ (Szilvamag)

Telki út és Vadaspark közötti
városrész	  
Telki út és Dózsa tér közötti
városrész 	

Tiefenweg és környezete 	

Makkosmária	  
Nagyszénászug 	

Egyéb 	

4.

 ióta él Budakeszin?
M
........................................................
......................................................

5.

 ilyen jellegű lakásban él
M
jelenleg Budakeszin?
bérlakás	  
családi ház 	

saját lakás 	

6.

 z Ön legmagasabb iskolai
A
végzettsége
általános iskola	  
középiskola	  
főiskola/egyetem	  
7. Milyen minőségben válaszol Ön?
helyi lakos	  
vállalkozó	  
intézményvezető	  
egyéb	  
8. Mennyire elégedett Ön
általánosságban az életminőségével
Budakeszin?
nagyon elégedett	  
alapvetően elégedett	  
főleg elégedetlen 	

elégedetlen 	

9.

 i tetszik Önnek különösen
M
Budakeszin?
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

10. M
 i zavarja leginkább Önt
Budakeszin?
.......................................................
.......................................................
.................
11. M
 elyik állítás jellemzi Ön szerint
leginkább Budakeszit?
Budakeszi a pihenés
és a kikapcsolódás városa

Budakeszi lakó- és munkahely	  
Budakeszi a kultúra városa	  
Budakeszi a hagyományok
városa	  
Budakeszi ipari- és
gazdasági központ 	

Budakeszi gyermekés családbarát város	  
12. N
 evezzen meg egy városrészt,
amelyet Ön a vendégeinek
szívesen megmutatna!
........................................................
........................................................
........................................................
..........................
13. N
 evezzen meg egy eseményt,
mely Önt Budakeszivel összeköti!
........................................................
........................................................
........................................................
..........................
14. H
 ogyan értékeli az
életfeltételeket Budakeszin?
nagyon jó 	
alapvetően jó 	
inkább rossz 	
rossz 	
nem tudom 	







15. Mennyire elégedett Ön a
közvetlen környezetével?
nagyon elégedett alapvetően elégedett
főleg elégedetlen
elégedetlen
16. Mennyire elégedett Ön
a kulturális- és szabadidős
programokkal Budakeszin?
nagyon elégedett 	

alapvetően elégedett	  
főleg elégedetlen	  
elégedetlen	  

17. M
 ilyen tevékenységeket folytat
Ön Budakeszin?
napi bevásárlás 	

tartós fogyasztási cikkek vásárlása 	 
kulturális események látogatása 	

vendéglátóegységek látogatása	  
múzeumlátogatás	  
ifjúsági találkozók 	

sportesemények látogatása	  
séta, természetjárás 	

szakorvosi rendelések igénybevétele	  
18. M
 ennyire elégedett Ön a
Városházán történő ügyintézéssel?
nagyon elégedett

alapvetően elégedett

főleg elégedetlen

elégedetlen

19. Ö
 n szerint mi a legfontosabb
fejlesztési irány a jövőben?
új lakóterületek kijelölése 	

a városmag fejlesztése 	

a zöldterületek védelme	  
örökségvédelem

kulturális élet fejlesztése	  
sportolási lehetőségek növelése 	

zöldterületek növelése
a városon belül	  
óvodák építése/fejlesztése 	

iskolák építése/fejlesztése 	

szociális intézmények építése/
fejlesztése	  
tömegközlekedés fejlesztése 	

gyalogos- és kerékpáros
közlekedés fejlesztése 	

20. A
 z Ön további javaslatai,
észrevételei:
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
......................................................

A kérdőíveket a Városházán, valamint az Önkormányzat intézményeinél
kihelyezett gyűjtődobozokban lehet leadni 2013. január 31-ig. A beküldők
között 20 db KESZI kártyát sorsolunk ki. Amennyiben részt szeretne venni
a nyereményjátékban, kérjük adja meg nevét, elérhetőségét!
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a Művelődési Központban
Előző lapszámunkban beszámoltunk
a 2012. november 12-i Közmeghallgatás első részéről, melyben az önkormányzat és a hivatal vezetői tájékoztatták a megjelenteket és a város
lakóit az aktuális kérdésekről. Ezek
után az előzetesen és helyben írásban
feltett, valamint a közmeghallgatáson
elhangzott kérdésekre, felvetésekre
válaszoltak az önkormányzat képviselői, valamint a hivatal és az önkormányzati cégek vezetői. Folytatásként
nézzünk most néhány olyan témát,
kérdést ezek közül, amely a lakosság
szélesebb rétegeit érdekelheti.
Óvoda:
Broda Mária kérdése, hogy a budakeszi
óvoda csak budakeszi lakosú gyermekeket vesz-e fel, vagy a környező térségekből is?
Az óvodába járnak nem budakeszi lakosú gyermekek is, de kevés számban.
A 2012/13-as óvodai nevelési évben 28
gyermeket kellett helyhiány miatt elutasítani. A jogszabály alapján nem lehet
elutasítani azt, akinek mindkét szülője
dolgozik, halmozottan hátrányos, vagy
hátrányos helyzetűnek minősül. Ebben
az adott esetben ezek a feltételek nem
álltak fent.
Közlekedés:
Ollé Kálmán kérdése, hogy a végállomási jegypénztárban miért nem lehet
kapni bérletet?
A problémát jeleztük a BKK felé, kértük
minél előbbi intézkedésüket.
Spekné Barna Katalin kérdezi, hogy
nem lehetne-e csúcsidőben sűríteni a 22es és 222-es buszjáratokat?
Önkormányzatunknak sikerült elérni,
hogy a 222-es busz május hónaptól mindennap reggeltől-estig közlekedjen. A
222-es járat sűrítésére akkor lenne mód,
ha valóban nagyobb igény lenne rá, mivel a 222-es busz kocsijai a 22-es busz
jártaiból vannak átirányítva. Minden
menetrenddel és járatsűrítéssel kapcsolatos észrevételt jelezni fogunk a közlekedési vállalat felé.
dr. Nyerges Éva – dr. Luft Urlich kérdése, hogy tervezi-e az önkormányzat a
MOL- kútnál a 222-es busz megállójának a kiépítését?
Újabb buszmegállópár létesítését a kérdéses helyen – buszmegálló-öblök formájában – az önkormányzat is fontosnak
tartja. A buszmegálló helykijelölésére a
létesítési előírások alapján tervek készítése és engedélyeztetés szükséges, ezt
követheti csak a megvalósítás. A várható
költségek igen magasak, a pénzügyi finanszírozási lehetőségek jelenleg szűkösen állnak rendelkezésre. A halottak
napja alkalmából egy ideiglenes buszmegálló létesült a temető mellett. Kértük
a Közútkezelő hozzájárulását a megálló
további használatához a végleges megoldás létrejöttéig, az eljárás még folyamatban van.

dr. Nyerges Éva – dr. Luft Urlich kérdezi
még, hogy a Spartól a benzinkútig vezető
gyalogos járda aszfaltozása mikor történik meg?
Idén folyik egy járdaépítési program.
Meg fogjuk keresni a Spart és kérni fogjuk az együttműködésüket a járda felújítása kérdésében.
Csíkhelyi Attila a Fő utca sebességkorlátozásáról, egyes forgalmi jelzőtáblák
ellentmondásos kihelyezéséről, a közelmúltban megépült gyalogátkelő helyek
bekerülési költségéről, valamint az átereszek javításáról tett fel kérdést.
A Fő utca sebességkorlátozásával kapcsolatos észrevételét továbbítjuk a közút
kezelőjéhez, a Magyar Közút Nonprofit
Zrt-hez. A kérdező által kifogásolt jelzőtáblákat megvizsgáljuk, és szükség
esetén korrigáljuk. Kérjük a lakosságot,
hogy a jelzőtáblákkal kapcsolatos észrevételeiket juttassák el az önkormányzathoz, ezzel is segítve a munkánkat. A
gyalogátkelő helyek bekerülési költsége
tervezéssel, engedélyeztetéssel, kivitelezéssel és a kapcsolódó, előírt infrastrukturális fejlesztéssel összesen 9,5 millió
Ft volt. Az átereszek átépítését évrőlévre folyamatosan végezzük a pénzügyi
lehetőségeink függvényében.
Vargáné dr. Barabás Ágnes kérdezi,
hogy az autóbusz végállomásnál lehetne-e a Fő utcára közlekedési lámpát
elhelyezni a Szivárvány Óvoda biztonságos megközelítése miatt és mikorra
kerülhet megvalósításra?
Ennek engedélyezési és jelentős anyagi vonzata van. A kért helyen közlekedési lámpa létesítésének lehetőségét a
költségvetés elkészítésénél meg fogjuk
vizsgálni.
Weiperth András írásban tette fel kérdéseit: Milyen megoldásokat tervez
a városvezetés az átmenő forgalom
szabályozására? Jogos az az évek óta
hangoztatott lakossági igény, hogy arra
az átmeneti időre, amíg az M0-ás megépülésével a probléma végleges megoldást nyer, már most szabályozzák a
közlekedést? Ez a feladat egyébként is
évek óta rendezésre vár. Tervezik-e P+R
parkolók, buszsáv kialakítását, a bekötőutakon (a Telki és a Pátyi út) elhelyezett
közlekedési lámpákkal szakaszolva beengedni a településre az átmenő forgalmat? A korábban megtartott fórumokon,
egyeztetéseken ismertetett elképzelések
(M0 nyugati szektor, kötött pályás közlekedés bevezetése, Budakeszi elkerülő út
megépítése) a város és az ország gazdasági állapota és jövőbeli kiszámíthatatlansága miatt sok esetben jelenleg nem
reálisak, márpedig a közlekedési helyzet
problémáinak megoldása kiemelt szerepet kell kapjon a várostervezésben és
fejlesztésben.
Olyan helyeken ésszerű P+R parkolók
létesítése, ahol az autósok számára vonzó
átszállási lehetőség biztosítható tömeg-

			

(2. rész)

közlekedési eszközökre. Jelenleg nincsenek olyan alkalmas helyek városunkban
a megfelelő követési idővel közlekedő
járatok útvonala mentén, ahol az önkormányzat külső források bevonása nélkül
P+R parkolókat építhetne. Amennyiben
erre pályázati lehetőség kínálkozik, az
önkormányzat megfontolja a pályázás
lehetőségét. Egyelőre az érvényben lévő
tarifarendszer sem teszi vonzóvá Budakeszit P+R átszállóhelyek létesítésére,
tekintettel arra, hogy Budakeszi területére
kiegészítő bérlet vásárlása szükséges.
Buszsáv kialakítása csak jelentős beruházási költségből lenne megvalósítható,
amely csupán önkormányzati forrásból
jelenleg nem finanszírozható meg. Figyelembe kell venni azt is, hogy a Fő téri
park és a Fő utca EU-s pályázatból társfinanszírozott rehabilitációja befejeződött,
ezért minden ezt érintő – a buszsáv kialakításához szükséges - változtatás csak
a támogató szervezet hozzájárulásával
lenne lehetséges.
Az átmenő forgalom „zsilipeléses” korlátozásával kapcsolatban megkerestük a
Magyar Közút Nonprofit Zrt-t. Ők nem
látják hatékony megoldásnak a rendszer
kialakítását és bevezetését, mivel ezzel a
helyközi tömegközlekedés is hátrányosan kerülne korlátozásra. Csak részletes
hatástanulmány elkészítését követően
– melynek ki kell terjednie Budapest
érintett útvonalára is – a pozitív és a
negatív hatások mérlegelésével lehetne
meghatározni a további intézkedéseket,
melyek várhatóan szintén jelentős forrásokat igényelnének.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. - tájékoztatása szerint - a tanulmány elkészítéséhez szükséges anyagi forrással nem
rendelkezik és előreláthatólag a közeljövőben sem lesz erre forrása.
Egy helyben feltett, a buszmegállókban
elhelyezett szemétgyűjtők méretére vonatkozó lakossági kérdésre a válasz:
A buszmegállókban lévő szeméttárolók
a várakozók számára vannak kihelyezve,
és nem arra szolgálnak, hogy a lakosság
oda hordja a kommunális szemetét. A
szeméttárolókat a BVV Kft. minden nap
kiüríti. Kérem, hogy ha valaki látja, hogy
a buszmegállókban elhelyezett szeméttárolókba illegálisan szemetet hordanak,
jelezze azt az önkormányzat felé!
(A közlekedéssel kapcsolatos kérdések
Ohr Alajos városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok által kerültek megválaszolásra.)
Tüdőgondozó:
dr. Barabási Ágnes és Joó Endre kérdezte, hogy mi lesz a tüdőgondozóval?
Ez az épület 1940-ben épült, a felújításhoz nincs meg a forrása az önkormányzatnak. A rendelés a Korányi tüdőgyógyintézetbe fog kerülni egy esetleges belső
buszjárat igénybevételével. A megvalósításhoz a tárgyalások még folyamatban
vannak. Az új helyen jobb körülmények,
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korszerűbb gépek és szolgáltatások várják a betegeket.
Csatornázás:
Ollé Kálmán kérdezi, hogy hogyan áll
a makkosmáriai csatornázás, van-e már
ütemezés?
Várhatóan 2013. második felében kerül
rá sor. A konkrét ütemezésről az érintetteket időben tájékoztatni fogjuk.
Kérdezi még, hogy lesz-e kötelező tulajdonosi anyagi hozzájárulás?
Ez egyelőre kérdéses. Igyekszik az önkormányzat az önerőt más forrásokból
biztosítani, amennyiben ez nem realizálható, akkor az érintett lakosok hozzájárulását fogjuk kérni.
Szennyvíztisztító telep:
Weiperth András a szennyvíztisztítóval
kapcsolatban tett fel több kérdést, többek
között azt, hogy miért nem volt alternatíva a dél-budai szennyvíztisztító?
Ez a pályázatnál nem vetődött fel. Ennek oka részben az, hogy a kiépítendő
szennyvíz nyomóvezeték számára mind
műszaki, mind gazdasági szempontból
a megfelelő vonal kijelölése nehézségekbe ütközött, illetve az agglomerációs
előírások által támasztott követelmények − elsősorban a tartózkodási időkre
vonatkozóak − nem voltak kielégíthetők
ezzel a megoldással.
Kérdezi még, hogy a megvalósuló új
szennyvíztisztító telepet mikor adják át?
A szennyvíztisztító megvalósításának határideje – beleértve a féléves próbaüzemet
is – 2014. november − válaszolt a kérdésekre Szabó Pál a BSZM Kft. vezetője.
Közbiztonság:
dr. Medveczky Zsolt, a Budakeszi
Rendőrőrs parancsnoka: Budakeszi
város közbiztonságát tekintve mind a
polgárőrségnek, mind a rendőrségnek,
az Önök áldozatos befektetésének, valamint az önkormányzat áldozatos munkájának – illetve amit a kamera rendszerre
költöttek – köszönhetően ez már számokban mérhető. Ezek a beruházások
hosszú távú befektetések. A tavalyi év
első 10 hónapjában Budakeszi területén
450 bűncselekmény történt, az idei év
első 10 hónapjában 283. Természetesen ez a tény nem nyugtatja meg azt a
polgárt, akit éppen mostanában raboltak
ki… A legtöbb panasz a romkertben
randalírozókra érkezett. Tájékoztatom
Önöket, hogy a templomnál mind a két
esetben elfogtuk az elkövetőket.
Somlóvári Józsefné, a Közbiztonsági,
Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság elnöke: a közbiztonsággal kapcsolatban egy kiegészítés: amióta a romkertnél
felszerelésre került a térfigyelő kamera,
csökkentek a lakossági panaszbejelentések. Ezen a helyen egy hangosító rendszer
is kiépítésre fog kerülni, így a városi ügyelet folyamatosan nézi a 22 kamerát, és egy
helyen ki tudnak szólni. Mindennap járőrözés van, ha bejelentés érkezik, azonnal
ki tudnak menni intézkedni.
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A
300 000 Ft-ot
nyert
a Decathlon
áruház
pályázatán
„ Legyen a mozgás öröm –
még több, még színesebb
testnevelés órák.”

A

z idei tanévtől felmenő rendszerben –
első és ötödik osztályban – kötelező a
mindennapos testnevelés bevezetése. Az
órák színvonalas megtartásához iskolánknak egyre több sporteszközre van szüksége. Ezért döntöttünk úgy, hogy minden
pályázati lehetőséget megragadnunk, hogy
színesebbé tehessük testnevelés óráinkat.

A Decathlon-pályázati célja egybeesett
törekvéseinkkel. A kiírás szerint az iskolánknak olyan testnevelési tantervet kellett
összeállítania, amely – a megnövekedett
óraszámhoz igazodva – elősegíti a diákok
számára az örömtelibb, változatosabb módon biztosított mozgáslehetőséget.
A sport nevelő hatásával egy könyvtárnyi szakirodalom foglalkozik. Minden
szülő egészséges, kiegyensúlyozott, a kihívásokra felkészült, a kudarcot is elviselő
felnőttet kíván nevelni gyerekéből. A rendszeres mozgás, a csapatjáték nemcsak ezt a
célt szolgálja, hanem a jó tanulmányi eredményt, a tanulók önbizalmának erősödését
is elősegíti. Nem titkolt cél továbbá, hogy
a gyerekek már kisiskolás korban megismerkedhessenek minél több sportággal,
hogy a későbbiekben ki tudják választani
a számukra leginkább megfelelőt.
„Ha a test erős, engedelmeskedik, ha
gyönge, parancsol.”
Czifra Zsuzsanna igazgató,
Ganyecz Magdi igazgatóhelyettes

Budakeszi jegyzője kerül a járási hivatal élére

Kinevezték a járási
hivatalok vezetőit
Navracsics Tibor miniszterelnökhelyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter december 17-én
hétfőn ünnepélyes keretek között
kinevezte a járási hivatalok vezetőit. Januártól vidéken 175 járási
hivatal és a fővárosban 23 kerületi
hivatal kezdi meg működését a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként, hogy
a megyei szintén alacsonyabb államigazgatási feladatokat ellássák.
A járási hivatalvezetők 2012.12.17én tették le az ünnepélyes esküt
Budapesten, a Millenárison.

A

járás hivatal vezetőket a megyei és fővárosi
kormánymegbízottak javaslatára a közigazgatási és igazságügyi miniszter nevezi ki határozatlan időre. A járási hivatalvezetők feladata az
lesz, hogy a jogszabályokban és belső szabályzatokban a hatáskörükbe utalt feladatokat ellássák,
biztosítsák a járási törzshivatal és szakigazgatási
szervek feladatellátását, a hivatal működésének
üzemeltetetést, s ők gyakorolják a munkáltatói jogokat a járási hivatal és szakigazgatási szerveinek
kormánytisztviselői felett.
A hivatalvezetők kiválasztásánál a cél az volt,
hogy szakmailag felkészült, közigazgatásban jártas vezetők kerüljenek a hivatalok élére. Kinevezésük feltétele a felsőfokú végzettség és legalább
5 év közigazgatási gyakorlat, amelybe beleszámít
az országgyűlési képviselői tevékenység és a polgármesteri tisztség betöltése is.
A kinevezett járási hivatalvezetők átlagosan
12 éves közigazgatási gyakorlattal rendelkeznek.
Közel kétharmaduk jogász végzettségű, s több
mint 60-an a jegyzői munkát cserélik fel a járási hivatal vezetésére. A most kinevezett vezetők
52%-a nő.
Hét közülük jelenleg országgyűlési képviselő, ők a következő választásig megtarthatják
mandátumukat, azt követően a két tisztség ös�szeférhetetlen. Tizenegyen polgármesterek, ők a

törvény értelmében - lemondanak polgármesteri
tisztségükről.
A Budakeszi Járás vezetője, Budakeszi Város
Polgármesteri Hivatalának jegyzője dr. Szelenczy
Gabriella lett. Mint ismert, a járások kialakításáról
tavaly szeptemberben döntött a kormány, a közigazgatás átfogó, a közjót szolgáló átalakításának,
a Jó Állam kialakításának egyik fontos állomásaként. A cél az volt, hogy olyan modern kori járások jöjjenek létre, melyek hozzájárulnak a mai
közigazgatásnál alacsonyabb társadalmi költséggel, hatékonyabban és ügyfélközpontúan működő
területi közigazgatás létrejöttéhez.
A járások kialakításának alapelve az volt, hogy
a megyék határaihoz igazodva az állampolgárok
számára biztosítsa az államigazgatási szolgáltatásokhoz való gyors és könnyű hozzáférést és a
jelenleg létező ügyintézési helyszínek lehetőség
szerint maradjanak meg.
A januárban induló járási hivatalok elsősorban
okmányirodai feladatokat, a gyermekvédelmi és
gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek
intézését veszik át a településektől. Jövő évtől a
járási hivatalokon belül szakigazgatási szervként
fog működni a járási gyámhivatal, a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal, a
járási földhivatal, a járási munkaügyi kirendeltség.

Kerülj középpontba INGYEN!

Legyél a városi adatbázisban!
Budakeszi Város Önkormányzata 2013-ban internetes elektronikus
adatbázissal szeretné segíteni a helyi vállalkozásokat. Minden
Budakeszi székhelyű vagy telephelyű vállakozás cégnevével,
tevékenységi körével, címével ingyenesen bekerülhet a városháza
honlapján létrehozandó céginformációs adatbázisba. A céginformációs
aloldalon tevékenységi kör szerint kereshetőek lesznek a
vállalkozások, így ha például valakinek vízvezetékszerelőre van
szüksége, a város honlapján könnyedén talál majd a helyi vállalkozások
között. Minimális technikai díj ellenében a vállalkozásoknak külön
aloldalt is lehet megrendelni, amelyen a szolgáltatások pontos
megnevezései, árak, információk, link a saját weboldalra, képek,
beágyazható videók jelenhetnek meg.
Jelentkezni lehet: szerkesztoseg@budakeszihirmondo.hu

December 6-án, szikrázó
fehér hóban érkezett a
Mikulás a Pitypang Sport
Óvodába.
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Mikulás a Mikulás és új hagyományt
Pitypang
teremtő adventi vásár
Sport
a Szivárvány Óvodában
Óvodában
December elején nagy
volt a sürgés-forgás a
Szivárvány
Óvodában:
minden gyermek a „fehér szakállú kedves Mikulás” érkezését várta.
Napok óta kukucskáltunk
kifelé az ablakon, vajon
jön-e már. Kicsik és nagyok versekkel, énekekkel, különféle kézműves
alkotásokkal készültek a
nagy alkalomra.

A
M

ár kora reggel lázasan készülődött mindenki, és az ovi hamar
megtelt a „nagyszakállú” érkezésének hírére. Nagy volt az izgalom,
suttogás, és az óvoda apraja-nagyja
piros ruhába öltözött, hogy megtisztelje a Mikulást. Ablakokban kukucskálva, énekelve, a legkisebbek

vették észre amint a bejárathoz közeledett a piros ruhás Apó. Arca
kedves, mosolygós, haja fehér, mint
a hó.
Detty néni szaladt, hogy kinyissa
a kapunkat. Óvodánkba betérve hel�lyel kínáltuk Őt, és a kisgyermekek
izgatottan ülték körbe a vidám Mikulást. Kicsik és nagyok csoportonként
énekeltek, verseltek, így fejezve ki
örömüket. Hatalmas puttonyából, kilenc zsákban gondosan csomagolva
átadta a gyermekeknek a várva várt
ajándékokat. Nagy volt a boldogság,
ragyogtak az arcocskák.
Meleg kakaóval és mézes kalác�csal indítottuk útjára a Mikulás bácsit.
Amikor az udvarra készülődtünk,
nagy meglepetés várta a gyermekeket, hiszen minden kiscipőben, csizmában lapult még egy csokoládé.
Jövőre is visszavárjuk, kiscsizmákat megtisztítjuk, óvodánkat feldíszítjük, gyere hozzánk, Mikulás!
Szabó Csilla - óvodapedagógus

hangulatot fokozta, hogy előző
nap a gyerekeknek bábosok keltették életre a Mikulás varázslatos
mesevilágát. A pedagógusok is mindent elkövettek az ünnepi hangulat
megteremtéséért: ünnepélyes téli
díszbe öltöztették a folyosókat és
csoportszobákat. December 6-án
végre minden gyermek vágya beteljesült: megérkezett az óvodába a Mikulás! Énekszóval, csillogó szemekkel, kipirult arccal várták érkezését
az apróságok. Mindenki számára
rejtegetett valamit a puttonya. Aznap
sok gyermek piros ruhába öltözött a
Mikulás tiszteletére. Így napközben
úgy tűnt, mintha megannyi apró Mikulás szaladgált volna az óvodában.
Két nappal később, szombaton ismét élettel telt meg az óvoda.
Idén első alkalommal jótékonysági
vásárt rendeztünk, melynek célja az
óvodánkba járó gyermekek karácsonyának szebbé és gazdagabbá tétele
volt. A gyerekek apraja-nagyja a felnőttekkel együtt nagyon jól érezte
magát. A felnőttek bőven válogattak a vásárra felajánlott ruhákból,
játékokból, ékszerekből és egyéb
karácsonyi kellékekből, illetve a teaházban ínycsiklandó sütemények és
teák illatának kavalkádjában pihentek meg egy kis időre. Sok szülőnek

fordult be az óvoda kapuján. Ezzel
és a távozásukkor az arcukon ülő
mosollyal jelezték, hogy fáradozásunk nem volt hiábavaló. A gazdátlanul maradt ruhaneműket és játékokat

csak itt adódott alkalma megosztani
a többi szülőtárssal vagy pedagógussal a hétköznapok során felmerülő
kérdéseit, gondjait, avagy elmesélni
örömeit. Jó volt látni, hogy sikerült
egy „kis békés szigetet” teremteni a
mindennapok sodrásában.
Mindeközben a gyermekeket
lelkes pedagógusok várták a kreatív sarokban, ahol színezhettek, és
karácsonyi díszek elkészítésével
bővíthették az otthoni „készletet”. A
nagy munka után pedig mesevetítés
is várta a kicsiket.
Nagy örömünkre sok érdeklődő

Mikulás erre járt
Ropogott a fagyos hó,
vígan siklott a szánkó.
Jávorszarvas előtte
Télapót röpítette.
Hó födte be a hegyeket,
várták már a gyerekek.
Kosarában csupa jó:
ajándékok, mogyoró.
Ablakoknál meg-megáll,
reggelre már messze jár.

(Joe Barsi)

az óvoda jótékony célra ajánlotta fel.
Köszönjük mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult e vásár megvalósításához, tett valamit
azért, hogy óvodánk gyermekeinek
karácsonya vidámabb, boldogabb
legyen! Köszönet a sok-sok látogatónak is, akik nélkül mit sem ért
volna ez a nap. Reméljük, sikerült
egy új hagyományt megteremteni, és
boldog perceket varázsolni a mi kis
közösségünkben.
Parádi Kinga és Kondorosy Csanád
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Angyalkás muffin áfonyával
I. helyezett: Zágoni Petra

Hozzávalók:
1 bögre liszt,
fél bögre cukor,
fél bögre tej,
4 ek. olaj,
1 vaníliás cukor,
fél cs. sütőpor,
1 db tojás.
Elkészítés: A tojást habosra verjük. Majd
minden hozzávalót hozzáadunk és alaposan
összekeverjük. Maffin papírral bélelt maffin
formába töltjük jó háromnegyedig. Ez az
adag 12 darabos formához pont elég. Előmelegített sütőben 170 fokon 20-25-percig
sütjük. Extra: áfonyával töltve + angyalkakrém

Mézeskalács

II. helyezett: Kóbor Sára

40 dkg mézet
és 30 dkg
margarint
mikróban ös�szemelegítek,
amíg a vaj
elolvad. 50
dkg porcukrot, 6 egész
tojást, 2
teáskanál szódabikarbónát és 1 cs. mézeskalács fűszerkeveréket összeturmixolom.
A mézes-vajat és a turmixot elkeverem,
majd fakanállal belekeverek 1,5 kg lisztet.
Legalább 1 napig pihentetem letakarva szobahőmérsékleten. Kiszurkálom, majd 160
fokos sütőben 8-10 percig sütöm.
Íróka: 1 tojásfehérjét 20 dkg porcukorral
alaposan kikeverem mixerrel 3-4 percen át.
Akkor jó, ha nehezen csurog le a habverőről. Pár csepp citromlét teszek hozzá, ettől
fényesebb lesz. Egy vastagabb zacskóba
töltöm, egyik sarkán pici lyukat vágok.
Ezzel díszítem a kihűlt mézeskalácsot.

Zebra kocka

III. helyzett: Nagy Lilla

Tészta: 50
dkg darált
háztartási
keksz, 5 ek.
Kakaópor, 3
ek. Baracklekvár, 1 ek.
Rum, 5 dkg
vaj, 5 ek.

Porcukor, kb. 3 dl tej.
krém: 3 dl tej, 3 ek. Liszt, 1 tk.
vaníliakivonat 5 ek. Porcukor, 5 dkg vaj,
15 dkg kókuszreszelék. a tetejére: 10 dkg
étcsokoládé, 1 kávéskanál olaj.

Először a krémet készítem el, mert annak
hűlnie kell. A lisztet simára keverem a
tejjel, hozzáadom a kókuszreszelék felét, és
folytonos kevergetés mellett sűrűre főzöm.
Ha kihűlt, ízesítem a vaníliával, cukorral, és
elkeverem a vajjal és a maradék kókusszal.
A tészta hozzávalóit összedolgozom annyi
tejjel, hogy jól formázható masszát kapjak.
Három részre osztom, és porcukorral megszórt deszkán a tepsi méretének megfelelő
lapokat nyújtok belőle. Az első lapot a
tepsibe helyezem, erre kenem a krém felét,
ráteszem a második lapot, majd a krém
másik felét, végül a harmadik lappal befedem. Gőz fölött megolvasztom a csokoládét
az olajjal, és rákenem a sütemény tetejére.
Néhány órára hűtőbe teszem, majd kockára
vágom.

A közösségek összetartó ereje.

Városi karácsony
a Budakeszi Városházán
Minden emberi társadalom alapja
a különböző közösségek egymásra
épülése. Kiemelkedő szerepe van
természetesen a családnak, a munkahelyi, iskolai közösségeknek. De
ugyanilyen fontosak a lakóhelyi közösségek, amelyeknek összetartó
erejét, azt hiszem, senki sem vitathatja.

B

udakeszi önkormányzata − különösen az utóbbi években − mindig is kiemelt feladatának
tekintette a hagyományok ápolását, a közösségek
programok szervezését.
Tulajdonképpen azért is hálás feladat egy városkarácsony megrendezése, hiszen a közönség,
a résztvevők elsősorban a legfiatalabbak közül
kerülnek ki. Márpedig a gyerekek a leghálásabb
és legőszintébb közönség. Az ő őszinte tekintetük
mindent elfeledtet velünk, felnőttekkel. Jó volt lát-

ni a felhőtlen boldogságot, a mesejelenetek teljes
átélését, az, hogy itt a rossz nem győzhet, esélye
nincs ilyesmire…
Hogy a Mikulás még egyszer eljött a budakeszi
gyerekekhez − a polgármester asszony hathatós
közbenjárására −, ez teljesen természetes, hiszen
ők minden máshol élő gyerekeknél jobbak…
„Szüleimnek karácsonyra” volt a címe két
budakeszi óvoda óvodásainak közös műsorának.
Majd német nyelvű kedves kis jelenettel bűvölték
el a közönséget a legkisebbek. Ezután a SZIA kisiskolásai betlehemes jelenetét csodálhattuk meg.
Aki már valaha tanított be gyerekeknek egy jelenetet, egy ünnepi műsort, az tudja csak igazán,
mennyire összehozza egy csoport, egy osztály
minden tagját! Másképp tekintenek egymásra a
kis közösségek tagjai. Mert bizony itt segíteni kell
egymásnak, örülünk egymás sikerének. De más
lesz a felnőtt is, egymásra nagy hatással vannak
kicsik és nagyok…
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Elmaradhatatlan program ilyenkor karácsony
előtt különböző karácsonyfadíszek készítése. Főleg természetes anyagokból készültek a díszek kisebb-nagyobb gyerekek aktív közreműködésével.
Nem maradtak ki a műsorokból Budakeszi nagyobb iskolásai sem: mind a Nagy Sándor Gimnázium, mind a prohászkások színvonalas műsorát
lelkesen nézte a nagyérdemű.
Budakeszi évszázadokon keresztül német
nemzetiségi település volt. Jellegzetes hagyományaikat hűen őrzik a fiatalok is, szép előadást láthattunk Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében. A zenei és irodalmi rendezvények sem
maradhattak el az ünnepi műsorkínálatból, a Czövek Erna Zeneiskola ünnepi hangversenyével zárult az idei városkarácsony. Mindezeken is lehetett
érezni: a karácsony már nagyon hamar eljön, Jézus
születése mellett ilyenkor egy kicsit magunkba is
tekintünk. De ne felejtsünk el másokra is figyelni,
hiszen közösség tagjának lenni jó! Reméljük, mindenki átélte ezt az érzést a Városkarácsony alkalmából!
SZTM
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A szalagot viselni megtiszteltetés
A szalagavató ünnepély különleges helyet foglal el minden iskola
életében. Ezen a napon végzős diákjainkat ünnepeljük, hiszen a szalagavató értük van, róluk és nekik
szól.

A

szalagavatás szertartása hosszú múltra tekint
vissza. A ceremónia az 1800-as években Selmecbányán született, mint megannyi más, diákélettel kapcsolatos szokás. A diákok akkor díszes
szalagot hordtak az egyenruhán, és ezt a szalagot
váltották aranyszínűre a szalagavatón, amelyet
Selmecbányán valétálásnak neveztek. „Valete!”
– kiáltották a végzősök a kisebbeknek. „Éljetek
boldogul!” A szertartás azóta kissé megváltozott. A
szalag maradt, bár már nem széles és nem is vállon
átvetve hordható, csak ruhára tűzhető kis jel, mely
aprósága ellenére sok jelentést hordoz. Változott az
is, hogy korábban ez az idősebbek búcsúját jelentette a fiatalabb társaiktól. Ma a hozzátartozók és
barátok előtti csillogó bemutató lett belőle.
A szalaggal több dolgot is szimbolizálhatunk. Je-

lezheti a közelgő elválást a gyermekkortól, a
diákévektől. De lehet
a közelgő érettségire
figyelmeztető jel is.
A külső szemlélőnek
viszont azt az információt hordozza, hogy
maturandusok, vizsgát
tenni készülő végzős
„nagysanyis”diákok
vagytok.
Egy
nagysanyis diák tudja,
hogy a szalagot viselni
megtiszteltetés, érdem.
Azt is megtapasztal-

hattátok, hogy fáradságos munkával lehet csak ezt
kiérdemelni. Az aprócska szalagnak sok dolgozat,
felelés, tanulás az ára.
Nem szeretném a jó hangulatotokat elrontani, de
lassan véget érnek számotokra a középiskolás évek,
és életetek első és talán legfontosabb választása,
döntése elé kerültök. Merre tovább? Az egy évvel
ezelőtt még olyan távolinak tűnő útkeresés pillanatokon belül véget ér.
Itt, a szalagtűzésen tudatosul talán először −
tanárban és diákban egyaránt −, hogy közeledik a
búcsú pillanata. Reviczky Gyula ezt így fogalmazta
meg:
„Ah vége, vége! Vagy ki tudja?
Diák marad az ember, amíg él,
Leckéjét a sírig tanulja:
Nehezebbet folyvást a réginél!”
A szalagot hordani bátorság is: hamarosan ismeretlen utakra léptek, nagy reményekkel. Nem tudjuk, beteljesülnek-e
álmaitok, de mi,
tanáraitok nagyon
szurkolunk nektek!
Mindent
megtettünk azért, hogy
megszerezzétek az
ehhez szükséges tudást, azt is próbáltuk
megtanítani, hogy a
sikereken túl a csalódások, a kudarcok
is azért vannak, hogy
erősítsék a jellemet, s
ismerjétek meg saját
képességeiteket, és,
bízva magatokban,
fogjatok neki a jövőtök alakítgatásához.
Emlékeztek Vörösmarty soraira:
„Gondolj merészet és nagyot
És tedd rá éltedet.
Nincs veszve bármi sors alatt
Ki el nem csüggedett.”
Ezekben az ünnepélyes pillanatokban jusson
eszetekbe a család és az iskola. Tiszteljétek a családot, és szeressétek az iskolát, mert ők nyújtották
számotokra eddig a biztonságot.
A tisztelt jelenlévőknek az est további részére
szép élményeket, maradandó pillanatokat, kívánok!
Végzőseinknek pedig csupán azt kívánom: álmaitok váljanak valóra!
dr. Dömötörné Papp Hargita igazgató,
Nagy Sándor József Gimnázium

POKG szalagavató
Kolumbusz Kristóf vezérhajójá
nak, a Santa Mariának árbockosa
rában egy derék matróz pillantotta meg először az újvilágot, akkor
már tudta, hogy az elképesztően
hosszú, idegőrlő hajóút vége fele
közeledik. Egy kicsit minden sza
lagavató bál ilyen: a végeérhetet
lennek tűnő utazáson feltűnik egy
kikötő, amelyről mindnyájan tud
hatjuk: nemsokára célhoz érünk.

L

assan végéhez közeledik az együtt töltött idő:
ennek csalhatatlan jele, hogy itt állunk a sza
lagavató bálon, és elérkezett a pillanat, hogy
feltűzzük a szalagot. A szalag a mi iskolánk ha
gyományai szerint kék színű. A keresztény szim-

bolikában az angyalok, valamint Szűz Mária színe. Azt a reményt adva, amely minden szalagavató
legfontosabb érzése, a reményé, ami minden sza
lagavatót átjár.
Ahogy ma este itt álltok talpig ünneplőben, várva a szalagtűzésre, a rólatok készülő fényképek ezt
az impozáns látványt rögzítik. S vele rögzítik ezt a
bizonyos reményt is, amit ez a kis szalagdarab kife
jez. Először is a Ti reményeiteket, mindazt, amit az
élettől vártok. Terveiteket és álmaitokat tanulásról
és munkáról, szerelemről és szeretetről, karrierről
és sikerről. Azután szüleitek reményét az ő veletek
kapcsolatos terveikről és álmaikról. Biztosak lehe
tünk benne, hogy ezek egy része – még ha kis része
is – ma beteljesedett: nagy öröm számukra, hogy
ma itt és így láthatnak Benneteket.
És végül ez a szalag kifejezi a mi reményünket,
azaz a tanáraitoknak a Veletek kapcsolatos remény
ségét is. Mi arra szegődtünk, hogy ezen az úton tár
saitok és vezetőitek leszünk. Nagyon sokat jelent
számunkra, hogy ma mi is itt lehetünk Veletek, és
hogy együtt járhatunk az úton. Azt hiszem, ha évek
múltán rátekintünk a most készülő fényképekre,
mindannyiunknak ez a remény fog eszünkbe jutni.
A szalagon hagyományosan rajta van az iskola
neve, és rajta van az a két évszám, 2005 és 2013,
amely életetek meghatározó nyolc esztendejét jel
zi. Azt az időt, amely a Tiétek az iskola huszonegy
éve tartó történetében. Ez a nyolc év a Tiétek: róla
tok szólt, és rólatok szól. Megszentelt ez a pillanat,
amely ünnepélyességénél fogva határkő: bár még
itt vagytok, ahogy közeledik az érettségi, s ahogy
elkezdtek öltönyt és ruhát választani a ballagásra,
amint belefogtok a tabló elkészíttetésébe, lassan

magatok is elkezdtek történelemmé válni.
Egy középkori legenda szerint két szerzetes egy
réges-régi kódexben azt olvasta, hogy van a vilá
gon egy ajtó, amely az égbe vezet. Akinek sikerül
megtalálnia azt az ajtót, az Isten tenyerén élheti le
hátralévő napjait. A jámbor szerzeteseknek nem is
kellett több, tüstént útra keltek. Rengeteg országot
bejártak, tengernyi szenvedést álltak ki, számtalan
nehézséget küzdöttek le, míg végül ott álltak az aj
tó előtt. Vettek egy mély lélegzetet, és benyitottak.
Meglepődve tapasztalták, hogy mindketten saját
szerzetesi cellájuk előtt állnak. Ebből azután meg
értették, hogy ott kell boldogulniuk az életben, aho
vá tartoznak, s ott az Isten a tenyerén hordozza őket.
Most még köztünk vagytok. Itt kell boldogulno
tok, hogy az Isten a tenyerén hordozzon Bennete
ket. Használjatok ki minden percet ebből a célból

és boldoguljatok: érezzétek jól magatokat köztünk.
Charles Baudelaire így elmélkedett a tánc és a
zene viszonyáról:
„A tánc feltárhatja mindazt a titokzatosságot,
melyet a zene elrejt előlünk.”
Mielőtt azonban belevetnénk magunkat a bál
örömeibe, először a Ti táncotokban fogunk gyö
nyörködni. Sokat próbáltatok, és komolyan meg
dolgoztatok a ma esti produkcióért. Most, hogy
az ősbemutatóra kerül a sor, szívleljétek meg a
következő intelmet: „Bármi, amit csinálsz, öröm
mel tölt el, ha megpróbálod jobban csinálni, mint
ahogy szoktad.” A közönségnek pedig a német filo
zófusfejedelem, Immanuel Kant szózatát kötném a
lelkére: „Csak vidám szívvel vagyunk képesek gyö
nyörködni a jóban.”
Ezúton szeretném megköszönni minden résztvevőnek a munkáját.
Az út nagy részét megtettük – van okunk ün
nepelni. Ami azonban hátravan, az talán az út
legnehezebb része. Be kell fejeznetek az utat,
éspedig jól, hogy a kikötőben, ahol majd mind
annyian elköszönünk egymástól, olyan hajóra
szállhassatok, ami a kedvetekre való. Ezen az
úton pedig kísérjen el és segítsen Titeket mindaz,
amit ez a kék szalag jelent: szüleitek és tanárai
tok szeretete és mindannyiunk közös reménysége.
Ne feledjétek Dsida Jenő költőnk szavait:
Mert az égi útnak elve:
kúszva, vérzőn énekelve,
portól, sártól piszkosan
menni mindig, biztosan.
Török Csaba, igazgató
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium
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„Az út nagy részét megtettük – van okunk ünnepelni.”
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Segítőkész emberek SZÉPkorúak
élnek Budakeszin
Októberben a polgármester asszony felhívására
városi szolidaritási akciót
hirdetett a város vezetése. A képviselő-testület
kötelezettséget
vállalt,
hogy az akció eredményeképpen a befolyt ös�szeget
megduplázza.
Meghosszabbított határidővel − decemberben
közepéig − fogadtuk a
felajánlást az újságban,
honlapon, plakáton is
közzé tett számlaszámra.
Köszönjük a befizető Érdi
Tamásnak, a Figye-Lő Őr
vezetőjének, a Séllyei házaspárnak, Szél Bálintnak, a Bede családnak,
a baptista egyháznak,
a református gyülekezetnek, Odri Ágnesnek,
dr. Csutoráné dr. Győri
Ottiliának a nagylelkű befizetését.

A

baptista és a református egyház
jótékonysági koncert keretében
gyűjtött erre az alkalomra. Még tart
a Keszi-Art jótékonysági kiállítása,
melynek bevételét majd karácsony
előtt osztjuk ki. A katolikus egyház
karitász csoportja az egyházközségtől kapott anyagi támogatást, az
adventikoszorú- készítés és a krumpli
ebéd bevételét is szenteste előtt juttatja el majd a nélkülözőknek, nagycsaládosoknak.
A Polgári sörözőben az Elvileg
Blues Band együttes koncertezett a
rászorulókért, nagy sikerrel.

A Gesztenyés étterem több mint
száz bejglit sütött, hogy a Híd családsegítő kioszthassa a finom édességet
karácsony előtt.
A Pilisi Parkerdő Zrt. az önkormányzat által szociális célból vásárolt
25 m3 tűzifa mennyiségét toldotta
meg 2 m3-rel, hogy többet kaphassanak a fával fűtő rászorulók.
Előre is köszönjük a Híd családsegítő munkatársainak a sok-sok túlmunkát, amelyben a napi feladatok
mellett vállalják a tűzifa, a bejgli, a
szolidaritási akcióból befolyt pénz
szétosztását, és 23-án a baptista egyház adományainak célba juttatását
is segítik. Fáradságos dolog emberlétünkre az angyal szerepét játszani
– gondoljunk hálával erre mindan�nyian, akik elfogadjuk tőlük ezt az
áldozatot.
Azt hihetnénk, a válságban az
emberek óvatosabban adnak adományokat, hiszen tartalékot gyűjtenek.
Ha mégsem így van, ez annak a jele,
hogy sokan tapasztaltuk már meg, mit
jelent nehéz helyzetben egy váratlan
segítség. A holnapot, a reményt, a túlélést jelenti. Emlékszünk a megkön�nyebbülésre, az örömre, és szívesen
juttattunk ebből másoknak is.
Ahogy Böjte Csaba mondja: jónak lenni jó.

Egy hosszú élet
munkája, eredményei elismerést és
tiszteletet
érdemelnek, melynek
meg kell nyilvánulnia a társadalom tagjai, közösségei, intézményei
részéről.

A

Kormány a Magyar
Köztársaság nevében,
polgármester asszonyunk
pedig Budakeszi Város
Önkormányzatának nevében köszöntötte a 90 éves
Rohonczi Lajosnét, Simon
Erzsébetet, Téglás Józsefnét és Schrotti Jánost.
Rohonczi Lajosné, Erzsi néni lánya, Edit és fia,

Bakács
Bernadett
alpolgármester

Lajos társaságában finom
süteményekkel fogadták dr.
Csutoráné dr. Győri Ottilát.
Simon
Erzsébet,
Jakubina nővér Veronika,
Klaudia, Gabriella, Katalin és Ildikó vizitációs
nővértársai és a gyémántmisés Hajdu Gyula atya
társaságában ünnepelt.
Téglás Józsefnét a pol-

gármester és Somlóvári
Józsefné képviselő köszöntötte.
Schrotti Jánost családja körében köszöntötte dr.
Csutoráné dr. Győri Ottila
polgármester és Bakács
Bernadett alpolgármester.
Minden szépkorúnak
hosszú, boldog, egészséges életet kívánunk!

Jobb
A jótékony adventi koszorú
velünk
a Világ! D
A

Prohászka Ottokár Katolikus
Gimnázium 6.A osztálya a Jobb
Velünk A Világ rendézvénysorozathoz
kapcsolódóan jótékonysági cipőgyűjtési akciót szervezett a szendrőládi
Nemadomfel Ház lakói számára. A
felhívás keretében számtalan men�nyiségű adomány gyűlt össze. A
Gimnázium diákságára és szüleikre
szeretnénk Isten áldását kérni! A szervezők szeretnének külön köszönetet
mondani Homonnai Erikának és családjának az önzetlen szeretetből fakadó ötletért, valamint az adományok
szállításáért.
Németh László
POKG hittanár, Nem Adom Fel Alapítvány, elnökségi tag

ecember 1-jén, immár sokéves hagyományként került megrendezésre
a Szt. László-házban a jótékony célú adventi koszorúkészítés. Az előkészített alapanyagokból és a kertekből gyűjtött termésekből kicsik és nagyok készítettek szép, ízléses koszorúkat. Volt, aki családdal érkezett, több
tini lány egész délelőtt szorgoskodott jó hangulatban, az alkotás örömét
megosztva. Akinek szívéhez nőtt műve, megvásárolhatta és hazavihete, de
a résztvevők többsége nemcsak saját otthonába készített koszorút, hanem
mások számra is, hogy megvásárolhassák a szentmisék után. Mintegy 100
adventi koszorú készült el idén, és talált gazdára másnap. A befolyt összeggel a Budakeszi egyházközség rászoruló családjait, egyedülálló idős tagjait
támogatják, szebbé téve az ő karácsonyukat is.

Az advent négy vasárnapja közül a
harmadik, az öröm vasárnapja, kiemelkedik az elcsendesülés, a várakozás belső és külső történésekkel
telített napjainak sorából.

G

audete – örvendjetek. Ahogyan Pál apostol
a Filippi hívekhez írt levelében fogalmaz:
„Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt
mondom, örüljetek! Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki. Az Úr közel van! / Fil 4.4/
Az advent a remény, a világosság, az ígéret
beteljesedése, a szeretet ünnepe. Azonban nem az
ember szeretetét ünnepeljük karácsonykor, hanem
az Isten szeretetének megtestesülését Jézus Krisztusban. Ez ösztönöz minket is a szeretet megélésére gondolatokban, szavakban és főképp tettekben.
Adjunk önmagunkból és tulajdonunkból, tárgyi
dolgokat, anyagi javakat, de főként időt és figyelmet, azaz szeretetet.
Jó alkalom az Öröm vasárnapja egy új rovat elindítására a Budakeszi Hírmondóban. Kedvelt újságunkban, mely elektronikus formában valóban
aktuális információkkal lát el minket, sokféle színes hír jelenik meg. Ezeket érdeklődéssel, örömmel, gyakran sajnos szomorúsággal olvassuk.
Az országos napilapokban, a TV-híradókban,
rádiós híradásokban azonban túlsúlyban vannak a
negatív, gyakran szörnyű hírek, melyek azt a látszatot keltik, mintha a rossz, a negatív események
gyakrabban és hangosabban történnének, és ezért
aggodalmat, szorongást, sőt félelmet keltenek.
A gazdasági krízis, a politikai és főként az erkölcsi válság befolyásolja hétköznapjainkat, és
gerjeszti az elégedetlenséget. Az emberek elégedetlenek sorsukkal, a másik emberrel és önmagukkal.
A szomorúság, a gondok, betegségek és a gyakori, személyes sikertelenségeink közepette úgy
tűnhet, az emberek tehetetlenek. Látásunk elhomályosul, mi pedig hajlamosak leszünk nem észrevenni a jót, a szépet, az értékeset, ami körülvesz
minket, mert nem harsány, nem is hivalkodó, de
létezik, és mindig megújul.
A nagy dolgok csendben történnek. Fontos,
hogy észrevegyük, nevesítsük, kimondjuk és
megköszönjük ezeket az Istennek és egymásnak,
azoknak, akik megteremtették, létrehozták. Fontos, hogy örüljünk a szép és jó eseményeknek,
gesztusoknak, tárgyaknak, a kisebb-nagyobb változásoknak, a fejlődésnek. Az öröm életenergiát
ad, belőle erőt meríthetünk a tevékenyebb életre,
embertársaink szolgálatára, értékteremtő munkára
és a megosztott örömmel bevonhatjuk a körülöttünk élőket is az alkotás, a környezet, az emberi
kapcsolatok szebbé tételének nagy munkájába. A
rovat indításának gondolata a nyár elején született

meg bennem. Egy reggel, mint mindennap, amikor csak tehetem, parkon át mentem a gimnáziumba. Az igényesen megújított, szép parkban az
előző nap ültették a ki a virágokat. Pompázott a
sok virág a reggeli napsütésben. Örömömet ki kellett fejeznem a közterületeink rendjéért, esztétikájáért felelős vezetőnek. Meglepődött, de őszinte
örömet fejezett ki a hangja. Az a napunk örömmel
kezdődött.
Néhány nappal később, vasárnap kora este a
templom felé ismét a parkon át sétáltunk. És ekkor még nagyobb örömben volt részünk. A szép
környezet megelevenedett. Kisgyermekek játszottak a szökőkútnál, szüleik barátságosan beszélgettek egymással. Az úton végig ismerősökkel találkoztunk, akik megszólították egymást, mi is őket,
távolabb alvó kisbabát toltak fiatal szülők. Az
emberek ismeretlenül is köszöntek egymásnak. A
park, bár nyilvános hely, közösségi térré vált, otthon voltunk benne. A szép környezet hatott ránk,
az esztétikum elvezetett az etikumhoz, az emberi
kapcsolatok megtapasztalásához, ápolásához.
Szemét azóta sem volt a pázsiton, a kutyákat
pórázon vezetik, azaz látható és érezhető a szándék, hogy vigyázzunk a parkra, megbecsülve ezáltal a tervezők, a kivitelezők, a területet gondozók munkáját és a közös adóforintokból létrejött
értékeket. Csak így mutathatunk vonzó és követésre érdemes példát gyermekeinknek. Mindez a
kultúra szerves része, és mi kulturáltan akarunk
élni!
A rovat nem eget rengető történésekről tudósítana, hanem többnyire kis dolgokról, melyeket
észreveszünk, melyek örömmel töltenek el és ezeket mi, Budakeszi város polgárai megosztanánk
egymással. Megtanuljuk az értékeset észrevenni,
és öröm élményeinket „elmondjuk” egymásnak.
Meggyőződésem, hogy nem fogyunk ki a témából. Meglátásaikat, kérem, küldjék el a Budakeszi Hírmondó szerkesztőségébe. Ígérjük, egyetlen jó hír sem lesz elfelejtve!
Ezekkel a gondolatokkal köszönjük mindenkinek az értékteremtést a 2012-es esztendőben, és
indítjuk útjára az Örömhíradót, így kívánva egymásnak, városunk minden lakójának igazi békés,
boldog karácsonyt! Az
ünnep után pedig olyan
hétköznapokat, melyek
erősítik emberi kapcsolatainkat és egész
közösségünket az új év
minden napján!
Kőrösiné
dr. Merkl Hilda
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libamájjal
és gorgonzola sajttal
Elek Balázs
séf
Veritas Budakeszi
Rathauskeller
Hozzávalók 4 főre:
1 üveg tokaji édes bor/
minőségi száraz fehér bor
+ kevés méz,
1 kg érett körte,
3 szem csillagánizs (elhanyagolható),
1 rúd fahéj,
pár szem szegfűszeg,
25 dkg hízott libamáj
10 dkg gorgonzola sajt (vagy bármilyen érett
kéksajt),
4 szelet kenyér.

A nagy karácsonyi lakomák után jól
jöhet egy kis felfrissülés. A sok kocsonya, halászlé és töltött káposzta után a gyomrunk januárban egy
kis szabadságra vágyik. Ez a leves
gyógyír lehet, mindamellett az ízlelőbimbókat is rendesen próbára teszi.

Ö

ntsünk egy lábosba 1 üveg tokaji édes bort,
vagy ha ezt drágának találjuk, akkor egy tokaji
száraz fehéret. Fontos, hogy tokaji legyen, hiszen ez
adja meg ételünk minerális ízvilágát. Dobjunk bele
egy pár szem csillagánizst, fahéjat és szegfűszeget,
száraz bor használata esetén egy kis mézet is. Forraljuk lassú tűzön legalább negyed óra hosszáig. Pucoljunk meg és cikkezzünk fel 1 kg körtét. A lepucolt
héjakat nyugodtan
tegyük bele a fűszeres borunkba,
és főzzük azzal
együtt. Mikor elkészült a borredukciónk, szűrjük át
egy másik edénybe
és adjuk hozzá a
felaprított körtét.
Öntsünk rá annyi
vizet, hogy éppen ellepje, és ha
szükséges, akkor
ízesítsük egy kis mézzel vagy barna cukorral. Ha
a körte megpuhul, tegyük a fazekunk tartalmát egy
turmixba, vagy botmixer segítségével turmixoljuk
össze. Szükség esetén hígítsuk még egy kis vízzel
vagy borral. Forraljuk fel még egyszer, aztán hűtsük
ki langyosra, és tegyük hűtőszekrénybe. A libamájat
szeleteljük ujjnyi vastag szeletekre, és serpenyőben
süssük meg mindkét oldalát 1-1 percig, de vigyázzunk vele, mert minél tovább sütjük, annál kisebb
lesz. A libamáj esetében nem baj, ha nem sütjük át
teljesen. Készítsünk pirítóst, morzsoljunk rá egy kevés gorgonzola sajtot, és aprítsunk rá a libamájból.
Tálaláskor öntsünk pár csepp olívaolajat a levesre,
és helyezzük mellé a pirítóst.
A leves édeskés, a sajt kesernyés és pikáns, a máj
pedig sós. Az összhatás leírhatatlan. Jó étvágyat kívánok hozzá és persze egy finom tokaji bort!
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Hideg tokaji
körteleves
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A budakeszi
református gyülekezet hírei
A 2001. évi népszámláláson,
Budakeszin 2500 fő vallotta
magát reformátusnak. Városunk óvodáiban és iskoláiban 180 gyermek vesz
részt református hitoktatásban. A vasárnap délelőtti
istentiszteletekkel
párhuzamosan két csoportban
tartanak vasárnapi iskolai
foglalkozást
szakképzett
gyülekezeti tagok a 3−12
éves korú, kb. 35 gyermekeknek. 2012-ben 36 gyermeket kereszteltünk református hitre.

Ö

römteli esemény, hogy a már évek
óta működő ifjúsági bibliaismereti-hitéleti csoport mellett az ún. kisifi
is elindult az újonnan konfirmált fiataljaink számára. A másik örvendetes
hír, hogy vasárnaponként este 6 órakor
is tartunk istentiszteletet.
2013 januárjától folytatódnak a
Protestáns Kör esti alkalmai minden
hónap utolsó csütörtökén. 2013. január 17-én 19 órakor az Evangéliumi
Színház mutatja be Márai Sándor Füveskönyve alapján a Márai temploma című drámai játékot a református
templomban.
2012-ben az Emberi Erőforrások
Minisztériuma jóvoltából 2 millió
forint, vissza nem térítendő, egyházközségi építésre, újjáépítésre felhasználható támogatást kaptunk. Istennek
legyen hála érte. Ezzel megnyílt a lehetőség, hogy az életveszélyessé vált
parókiatető megújulhasson.
2013-ra tervezett alkalmaink
Január 3. hetében részt veszünk a
városi keresztény gyülekezetek ökumenikus imahetén.
Húsvét előtt evangelizációs alkalmakat szervezünk.
Tavasszal csendes hétvége a konfirmációra készülőknek.
Pünkösdhétfőn tartjuk a konfirmációt.
Az iskolaév végét követő héten
napközi hittantábor a parókián óvodásoknak, kisiskolásoknak.
Június végén részt veszünk az
ökumenikus családi napon a makkosi
templom kertjében.
Szeptemberben tanévnyitó isten-

STRASSER RÓBERTNÉ JUDIT
Tel.: (23) 457 138, 06(20) 355 4033
e-mail: stras@interware.hu
www.stras.hu

tiszteleten vesznek áldást óvodásaink,
tanulóink.
Ősszel csendes hétvége gyülekezeti
tagjaink részvételével.
Október végén zenés-irodalmi est a
reformáció emléknapján.
Advent idején evangelizációs alkalmak, zenés áhítat és a katolikus
gyülekezettel közösen szervezett adventi vásár.
Karácsonykor családi istentiszteleten ünnepelünk és megajándékozzuk a
gyermekeket.
A gyülekezet lelkipásztora Boros
Péter, világi vezetőségének (presbitériumának) tagjai: Karasszon Mihály
gondnok, Csanády András, Csuka
Gábor, Draskóczy András, Kállay
Ákos, Nagy Zsigmond, Marosi Zsuzsa, Mártha Miklós, Sándor László,
Svigruháné Jászkovics Anna, Szabó
Béla, Szabó Gábor.
Minden hónap utolsó vasárnapján
és az egyházi ünnepeinken van lehetőség úrvacsora vételre a 10 órakor
kezdődő istentiszteleten.
Lelkészi hivatal: 2092 Budakeszi,
Fő utca 159. Telefon: (23) 451 814.
Hivatali Idő: kedd 9−11h és 16–
18h, szerda 9–11h, csütörtök 9–11h és
16–18h.
Elérhetőségek: reformatus.budakeszi@gmail.com, www.fatorony.hu.
Bankszámlaszám:
1170203620004484 (OTP Bank).
Gyülekezetünkhöz kapcsolódó
szervezetek, személyek

Zákányi Zsolt Református Vegyes Kar
A 25 tagú kórus 2000-ben alakult.
Lehetőséget ad a klasszikus kórusmuzsikát kedvelő budakeszi embereknek
a közös éneklésre és az énekkel való
szolgálatra. Próbáit keddenként 18–20
óra között tartja. A kórus az alapítója,
néhai Zákányi Zsolt Liszt-díjas karnagy nevét viseli. Jelenlegi vezetője
Kádár Ágota.
Az énekkar rendszeresen énekel
egyházi ünnepeken, jótékonysági célú
koncerteken. A budakeszi református
templomban hagyományos a szolgálata
a reformációról megemlékező irodalmi-zenei áhítaton és advent idején. Kéthavonta szolgál egyházi kórusmuzsikával a református gyülekezet úrvacsorás
istentiszteletein. Városi rendezvénye-

A St-R-AS Bt. VÁLLALJA TÁRSAS
VÁLLALKOZÁSOK SZÁMVITELI
FELADATAINAK TELJES KÖRŰ
ELLÁTÁSÁT, ÜGYVÉDI ÉS KÖNYVVIZSGÁLÓI HÁTTÉRREL.
– Könyvelés: főkönyv,
naplófőkönyv, pénztárkönyv
– Munkajog: bérszámfejtés,
nyilvántartások, TB-bevallások,
adatszolgáltatások (APEH, ONYF),
magánnyugdíjpénztárak,
APEH-ügyintézés
– Analitikák, nyilvántartások:
tárgyi eszköz, ÁFA, vevőszállító, stb.
IRODÁNK
CIÁVAL ÉS MÉRSÉKELT ÁRAKON
VÁRJA ÜGYFELEIT!

ken is fellép, koncertezik szerte az országban, a határon kívül élő magyarok
körében és külföldön. Repertoárjukat
főként a magyar és nemzetközi egyházzenei, Istent dicsérő kórusművek alkotják a zenetörténet minden korszakából,
kiemelten a protestáns, illetve a magyar
zenei-kulturális hagyományokon alapuló zeneművek.
A 336. sz. Karácsony Sándor Cserkészcsapat
Fő feladatának tartja a gyerekek keresztyén emberré nevelését, a természet
megismerését, értékeink védelmét és a
közösségformálást. A református gyülekezetben minden évben ők csomagolják és osztják a karácsonyi csomagokat
a gyerekeknek, több éve betlehemessel
járják a családokat, adventben kézműves napot tartanak, segítenek az ünnepségeken.
Őrsgyűlések: minden pénteken
16.45–18.00 között a budakeszi református parókián. Csapatparancsnok
Nagy Zsigmond, helyettese Tenke Máté.
Elérhetőségek: cserkeszek@336.hu
, http://336.hu.
A Budakeszi Református Egyházközség Határainkon Túli Magyarok Emléktemploma Alapítvány

A Határainkon Túli Magyarok Emléktemplom Alapítványt 1992-ben alapította
a Budakeszi Református Egyházközség
az új templom építésének támogatására.
Ma az alapítvány hozzájárul a templom
kiegészítő és kiszolgáló létesítményeinek
építéséhez, átépítéséhez, felújításához és
üzemeltetéséhez, valamint támogatja a
keresztyén kultúra terjesztését, és a határainkon túli magyarokkal kiépített kulturális kapcsolatok ápolását

2012-ben az alapítvány 500 ezer
forinttal járult hozzá a templom épület beázásának elhárítása és kárfelszámolás költségeihez. 400 ezer forinttal,
a teljes bekerülési összeg 10%-ával
támogatta a parókia épület tetőszerkezetének sürgős cseréjét. Hozzájárul
a kiállításoknak, koncerteknek helyet
adó Kálvin-terem fenntartásának költségeihez, támogatja a Protestáns Kör
rendezvényeit, a Zákányi Zsolt Református Vegyes Kart és a 336. sz. Karácsony Sándor cserkészcsapatot.
Az alapítvány bevétele a közvetlenül
befizetett adományok mellett a személyi
jövedelemadó 1 %-os felajánlásaiból
származik. 2011-ben az 1%-os felajánlásokból 340 ezer forint érkezett.
Az adózás jelenlegi szabályai szerint a vállalkozások számára előnyös a
közhasznú alapítvány támogatása. Ha
egyetért alapítványunk céljaival és vállalkozásának módjában áll eseti vagy
rendszeres adománnyal támogatni tevékenységünket, kérjük, tegye meg. Kérjük továbbá, hogy a 2012. évi személyi
jövedelemadó-bevallásában, amelynek
beadási határideje egyéni vállalkozóknak 2013. február 25-e, önadózóknak
2013. május 20-a, rendelkezzen az 1%ról az alapítvány javára.
A Budakeszi Református Egyházközség Határainkon Túli Magyarok
Emléktemploma Alapítvány adószáma: 19183914-1-13, bankszámlaszám:
11991102-02125525-00000000 (Erste
Bank).
Elérhetőség:
bkeszi.reftemplom.
alapitvany@gmail.com.
Keszi-Art Egyesület:

A Budakeszin élő művészeket összefogó szervezet elnöke Dévényi János
festőművész, gyülekezetünk tagjai. Az
egyesület tagjai rendszeresen állítanak
ki a Kálvin-teremben, és itt rendezték
meg 2012-ben harmadik alkalommal
karácsonyi karitatív kiállításukat és vásárukat. A felajánlott műalkotások eladásából befolyt összeget a Budakeszin
élő rászorulók támogatására ajánlják föl.
Elvileg Blues Band zenekar: gyülekezeti fiataljaink közül többen a tagjai.
A Magyar Köztársasági Érdemrend
lovagkeresztjével tüntették ki nemrégiben gyülekezetünk kedves tagját, Albert
Zsuzsa költőnőt, rádiós szerkesztőt.
2012-ben a Budakeszi Ifjúsági Díjat,
gyülekezetünk ifjú tagja, Fehér Bence
kapta. Isten áldását kérjük életükre.
Marosi Zsuzsa

Istennek a szeretet túlcsordulásából született szellemi
teremtő akaratát fogalmazta
meg V. Majzik Mária a budakeszi metodista templom egyik
óriási, az Alfát, a kezdetet megjelenítő táblaképszerű domborművén. Többek között ezzel
a gondolattal köszöntötte Jókai
Anna Kossuth-díjas író V. Majzik Mária munkásságát december 9-én, a Magyar Örökségés Príma díjas képzőművész
állandó életmű-kiállításának
megnyitó ünnepségén. „Alkotásai továbbgondolkodásra
késztetik az embert.

M

inden szobra előtt egy-egy novella
születik bennem” − folytatta Jókai
Anna köszöntő szavait a megnyitó ünnepség közel kétszázötven résztvevője
előtt a templom V. Majzik Mária által
nyolc óriási domborművel díszített liturgikus terében.
A szentély alatti szinten lévő kiállítási anyag, valamint a művésznő több
száz alkotását fotókon és filmen bemutató dokumentumanyag egy nagy ívű
művészi pályafutást ölel át rendhagyó
módon, szokatlan, eredeti megoldásokkal. Egy kiapadhatatlan tehetségű
művész gondolatgazdag munkássága
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jelenik meg a kiállításon. Jókai Anna
szavaival: V. Majzik Mária agyagátlelkesítő művész. Tudja segíteni a lelket.
Ennél többet művész nem tehet. „A
nagy művészet nagy lelkekből fakad.
Az Isten által közvetített gondolatokat
újabb és újabb formában mutatja meg.”
Dr. gróf Bethlen István kormánytanácsadó és a Páneurópai Unió elnöke
tolmácsolta szívből jövő gratulációját
V. Majzik Mária lenyűgöző alkotásaihoz. Beszédében kiemelte, hogy ezt
a hatalmas értéket, amely ekkora művészi erővel, ilyen csodálatos élményt
ad az embereknek, meg kell becsülni,
nagyon büszkének kell lennie rá a település vezetőinek és lakosságának.

Hangsúlyozta azt a művészi bátorságot, vitézséget, amely segítségével a
művésznő mindig a maga útját járta pályafutása alatt, nem engedett az uralkodó „kultúr sznoboknak”, csak az érték
létrehozását tartotta fontosnak. Mint
mondta: óriási bátorság kell ahhoz,
hogy egy művész ne fogadja el a kultúr
sznobizmus diktátumát. Értékekért dolgozik, és értékeket hoz létre. Hihetetlen
gazdag életmű.
Egy nagy formátumú művész világa rajzolódik ki a kiállítás
anyagánakmegismerése során. A kiállítás ünnepélyes megnyitóján egy erre az

A zárdaépület

Az új épületszárny
A 8 évfolyamos Prohászka
Ottokár Katolikus Gimnázium
felvételt hirdet a 2013/2014.
tanév angol és német
tagozatos osztály
5. évfolyamaira, illetve
a szabad férőhelyeknek
megfelelően
6−11. évfolyamba is.

alkalomra írt zenemű ősbemutatójának
is tanúja lehetett a nagyszámú közönség. Szokolay Sándor Kossuth-díjas
zeneszerző Montage című vonósnégyesét az Új Magyar Kamarazenekar
Vonósnégyese adta elő: Bánfalvi Zoltán, Matuska Réka, Bánfalvi Béla és
Amirás Árpád.
A megnyitón részt vett dr.
Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester asszony és Bakács Bernadett
alpolgármester asszony. Büszkeséggel fogadták a város új és egyetlen
képzőművészeti állandó életmű-kiállítását.
Nagyernyei

Nyílt nap: 2013. január 24.
Szülői fórum: 2013. január 7.
(hétfő) 1800 óra.
Helyszín: az iskola aulája
(Budakeszi, Széchenyi út 141)
Regisztráció:
2013. február 23. (szombat).
Pótnap:
2013. március 4. (hétfő).
Felvételi tájékoztató
kérhető iskolánkban, illetve
letölthető a honlapunkról:
www.prohaszka-budakeszi.hu
A felvételről tájékoztatást
ad: Jámbor Erzsébet igazgatóhelyettes, a 23/451946-os telefonszámon.
Szeretettel várjuk jelentkezésüket!

Németh Ingatlaniroda - Minden ami ingatlan

Budakeszin, Barackos
lakóövezetben 6 lakásos
társasház építése megkezdődött.
A lakások árai:
23,3 MFt-tól 32,9 MFt-ig,
62-120 m2 alapterületben.
A teljes tervdokumentáció
irodámban megtekinthető.

Budakeszin, Barackosban
90 m2-s, 2 szobás,
II. emeleti, garázsos,

erkélyes lakás
eladó
Irányár: 23,5 MFt

Budakeszin, 65 m2-s,
3 szobás, erkélyes,
korszerűen felújított,
I. emeleti

panel lakás
eladó
Irányár: 15 MFt

Több száz ingatlannal várjuk tisztelt ügyfeleinket!
Több száz ingatlannal várjuk tisztelt ügyfeleinket!

Zsámbékon, 140 m2
lakóterületű, kétszintes,
korszerű, összközműves

családi ház
eladó
Irányár: 23,5 MFt

Németh Piroska

2092 Budakeszi, Fő u. 38.
www.nemethingatlan.hu
Nyitva tartása: H-P 10-18-ig
Tel.: +36(23) 451-729
+36(20) 390-55-98,
E-mail: nemetingatlan1@pr.hu

Mindenkinek boldog karácsonyt

és újév t kívánok
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V.

Majzik Mária
állandó életmű-kiállítás
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Budakeszi angyala:

„Nem kerestem a feladatokat,
mindig megtaláltak!”
Nagyné Starcz Teréz, azaz Tercsi
néni jelenség. Rengeteg titulussal
láthatnánk el: a kórusvezetőtől a
múzeumalapítón át egészen a hagyományőrzés nagyágyújáig , de
a legegyszerűbb, ha csak annyit
mondunk: …hát Ő „a” Tercsi néni.
Aki december 14. óta „hivatalosan” is Budakeszi angyala.

N

agyné Starcz Teréz1943. január 10-én született budakeszi őslakos, ahogy nagyszüleink
mondták: „echte sváb!” Ha egy kicsit megkapirgáljuk a családfáját, olyan nevekbe ütközhetünk,
mint: Starcz, Dobrády, Lack, Stoflitz, Wischer,
Hierholz und so weiter…
Tercsi néni mint jelenség, hozzátartozik
Budakeszihez. A német ajkú lakosság tán legjellegzetesebb alakja. Kedves mosolyával, tiszta tekintetével, a maga szókimondó stílusával
mindannyian találkozhattunk már. Láthattuk
sokszor vezényelni, énekelni, baktatni az Erdő
utcában, sokszor egy hóna alá csapott citerával.
Az egészségügyben eltöltött évtizedek után
1998-ban ment nyugdíjba, de addigra már kiradírozhatatlanul letette névjegyét Budakeszi kulturális életében. 1990-ben csatlakozott a Hagyományőrző Körhöz, majd 3 évvel később 11 fős
kórust alapított. A zenei vonal testhez álló volt
számára, hiszen gyermekként citerázni tanult, so-

káig énekelt kórusokban, így magától értetődött,
hogy Ő lesz/lett a Budakeszi Asszonykórus tótumfaktuma. Ez a kórus mára már 32 tagot számlál. Ezzel párhuzamosan, mondhatni: „csak úgy
mellesleg” elvállalta a zsámbéki és a budajenői
hagyományőrző kórusok vezetését is.
És akkor eddig ez még csak a jéghegy csúcsa.
Mert Tercsi néni vitalitása jóval többet bír, mint
3 kórus vezetése.
E sorok írójának elsősorban a Helytörténeti
Gyűjtemény, alias tájház vagy „sváb múzeum”
2000. évi megalapítása a legemlékezetesebb. Az,
hogy mára a Fő u. 127. nem más, mint a „régi
Budakeszi” szószólója, a hagyományőrzés példaképe, az Tercsi néni érdeme. Ő hozta létre a
semmiből, és tette a város büszkeségévé. Ha esetleg valamely kedves olvasó nem tudna róla, hogy
Budakeszinek ilyen nevezetessége is van, akkor,
ha teheti, mihamarabb keresse fel a néhány sorral fentebb említett címet. Nem fogja megbánni.

Fényképektől, szerszámokon, ruhákon, hangszereken át minden fellelhető itt, mi a múltunkra
emlékeztet.
És akkor a teljesség igénye nélkül, említsünk
meg néhány régi hagyományt, ami Őneki köszönhetően tért vissza Budakeszi életébe hosszú
évtizedek után. Ilyen a nagypénteki kálváriai keresztút, a német nyelvű szentmisék bevezetése,
mindenszentek napi megemlékezés a temetőben,
fúvós zenekar meghívása az úrnapi körmenetekre, koncertek szervezése, és még napestig sorolhatnánk...
Az eddigiekből kitűnik, hogy rendkívül aktív
és agilis személyiséggel van dolgunk. És ez így
van, hiszen mindezek mellett Tercsi néni több
cikluson át volt tagja Budakeszi Város Német
Önkormányzatának, 2006 óta a Hagyományőrző
Kör elnöke, a Helytörténeti Gyűjtemény Baráti
Körének tiszteletbeli elnöke.
Vitalitása, szorgalma, önzetlensége, fáradhatatlansága, szervezőkészsége legendás. Életművének elismeréséül 2006. március 15-én Budakesziért Emlékéremmel tüntették ki. Idén pedig
Budakeszi Város Német Önkormányzatától kapta meg a legrangosabb kitüntetést, a Budakeszi
Angyal-szobrot, melyet 2007-ben alapítottak, és
amiből ezelőtt csak egy példány talált gazdára,
Huber Lőrinc (†) személyében.
A díjat Tercsi néni Schrotti János és Kőrösi
Annamária BVNÖ-vezetők kezéből vehette át.
Megérdemelten és vastapsra.
Mikor megkérdeztük Tercsi nénit, hogy sikerült ennyire a budakeszi svábság szimbólumává
válnia, mi a titka életerejének és tenni akarásának, csak ennyit felelt: „Nem kerestem a feladatokat, mindig megtaláltak!”
Sz. Lőrinc

Budakeszi Város Képviselő-testülete az
Erkel Ferenc Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére
– idén már második alkalommal – pályázatot írt ki. Az első pályázatot eredménytelennek, a másodikat eredményesnek
nyilvánították.

A

Fotó: Salamon László

a művelődési ház élén

2012 tavaszán kiírt pályázatra három pályázat érkezett, de csak két jelentkező pályázata felelt meg minden képesítési előírásnak, így őket
hallgatta meg a képviselő-testület az előkészítő bizottság és a szakbizottság
javaslata alapján. Tekintettel arra, hogy a titkos szavazás alkalmával egyik
pályázó sem kapta meg a megválasztásához szükséges minősített többségű
szavazatot, a képviselő-testülete az Erkel Ferenc Művelődési Központ intézményvezetői munkakörre kiírt pályázatát eredménytelenné nyilvánította. Az
új vezető megválasztásáig ismételten Tóthné Fajtha Anita kapott megbízást az
igazgatói poszt betöltésére. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestülete új pályázatot írt ki, melyre nyolc pályázat érkezett, de csak három
jelentkező pályázata felelt meg minden képesítési előírásnak, így őket hallgatta meg a képviselő-testület az előkészítő bizottság és a szakbizottság javaslata alapján. Tekintettel arra, hogy a 2012. november 29-ei ülésen, a titkos
szavazás alkalmával 10:1 arányú, a megválasztásához szükséges minősített
többségű szavazatot Tóthné Fajtha Anita megszerezte, így a képviselő-testülete az Erkel Ferenc Művelődési Központ intézményvezetői munkakörre kiírt
pályázatát eredményesnek nyilvánította.A Budakeszi Város Képviselő-testülete az Erkel Ferenc Művelődési Központ intézvényvezetői munkakörébe
kinevezte Fajtha Anitát. A kinevezés határozott időre 2013. január 1 – 2017.
december 31. napjáig szól. Az intézményvezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény irányadó rendelkezései
alapján alapilletményben és vezetői pótlékban határozza meg. A polgármester
asszony elsőként gratulált Tóthné Fajtha Anitának. Szerkesztőségünk is sok
sikert, munkájához erőt, kitartást kíván.
Balczó Kornélia

A pró -

hirde t é sek

Pataki Judit, a budakeszi LMP-s képviselő 2012.
11.29-ei testületi ülésen családi okokra hivatkozva
visszaadta képviselő-testületi megbízását. Helyette a
listán 2. helyen szereplő Szél Bálint kerül.

P

ataki Judit a Lehet Más a Politika (LMP) Budakeszi város kompenzációs listájának 1. helyéről 2010-ben szerzett mandátumot, melyről a Képviselő-testülethez intézett nyilatkozatában 2012. november 11-ei hatállyal
lemondott, így megszűnt Budakeszi város önkormányzati képviselői megbízatása. A választási eljárásról szóló törvény szerint, ha a kompenzációs
listáról megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet új jelöltet
jelenthet be az illetékes választási bizottsághoz.
Budakeszi Helyi Választási Bizottság Pataki Judit Budakeszi város helyi
önkormányzati képviselő lemondása folytán megüresedett Budakeszi város
helyi önkormányzati képviselői mandátumot az LMP Budakeszi város kompenzációs listájának 2. helyén szereplő Szél Bálint részére rendelte kiadni,
aki a Budakeszi Hírmondón keresztül üzent a polgároknak:
Tisztelettel köszöntöm Önöket! Szél Bálint vagyok, a Lehet Más a Politika új budakeszi önkormányzati képviselője.
Közgazdászként két éve a pénzügyi és költségvetési bizottságban dolgozom, decembertől pedig képviselőként is az
Önök szolgálatába állok. Új feladatkörömben azon kívánok
dolgozni, hogy Budakeszi páratlan természeti adottságaival
helyesen gazdálkodjunk, és mindennapjaink során élhetően,
kiszámíthatóan működjék városunk. Fontosnak tartom, hogy
megbecsüljük helyi vállalkozóinkat, és a lehető legtöbb ember tudjon helyben munkát vállalni, valamint azt is, hogy
városunk igényes családi programokat kínáljon Önöknek.
Régi budakeszi családból származom, magam is itt alapítottam családot és vállalkozást – ismerem városunk gondjait –, és hiszek abban, hogy közös erővel élhető, szép városunk lehet Budakeszi! Köszönettel
veszem, ha bizalommal vannak irányomban, és felkeresnek kérdéseikkel,
nehézségeikkel! Hívásukat a 06-30-864-22-90-as telefonszámon, e-mail-t a
szelbalint.budakeszi@gmail.com címen fogadok.
Szél Bálint

Meseszép anyukám

Olcsó szállítást vállalok rövid határidővel,
akár éjszaka is. (Cheap carriage service even all
night.) Zárt rakterű furgonnal.
Akár bútor szét-, ill. összeszereléssel is.
ZEDI-Fuvar Telefon: 06-30/316-1501

A Betűtészta mesekönyvbolt olvasóvá nevelő programjának célja, hogy a szülők ne hagyják abba a
mesélést; a mese legyen az este szép, napot lezáró
rutinja, boldog végű előtörténete az álomnak. Nem
mindannyiunk születik híres színésznek, mégis, amikor gyermekünknek mesélünk, nem hiszem, hogy
felcserélnék apát Alain Delonra, anyát pedig Julia Robertsre. Hiszen ez is önzetlen szeretetük része, érzelmi kötődésük tiszta megnyilvánulása, hogy minden
mese közül az a legszebb, amelyben benne van anyaapa testi-lelki közelsége, biztonságot nyújtó jelenléte.

Gyakorlattal rendelkező becsületes, megbízható
középkorú nő háztartási kisegítői állást keres.
Bevásárlást, főzést, ügyintézést, takarítást,
kutya és gyerek felügyeletet vállalok.
Tel.: 06(70)701-8173
Budakeszin, a József Attila utcában, egy 2 emeletes ház 2. emeletén eladó egy felújított,
azonnal beköltözhető 49 m²-es öröklakás.
Telefon: 06 (20) 552-7001
SZÉN VÁSÁR! Borsodi dió, kocka-darabos, rostált
dara, henger szén brikett, lengyel és orosz dió,
német brikett, bükkábrányi lignit kedvező áron.
Részletekről érdeklődjön: Tímár Vasker Kft.
Budakeszi Kert u. 29.
Tel: 06(23) 451-280 www.timarvasker.hu
Redőnyszerelés, háztartási aprójavítások
referenciával, garanciával.
Mobil: 06(20) 435 3778, tel.: 06(1) 201 79 88

? Kínál? Eladna? Venne?
Hirdessen nálunk!
Apróhirdetés 30 szóig 1 600 Ft+Áfa.
Hirdetésfelvétel:
e-mail: szatibo54@gmail.com ,
tel.: 06(23) 455-097 vagy
e-mail: budakeszihirdetes@gmail.com,
tel.: 06(20) 912-7451

Jelentkezéseket
az info@betuteszta.com
e-mail címre várjuk

Olvass gyermekednek!
Olvass a televízió nézőinek!

A Buda Környéki Televízió és a Betűtészta
mesekönyvbolt szeretettel várja azoknak az anyukáknak, apukáknak a jelentkezését, akik szívesen eljönnének a Betűtésztába, beülnének a piros fülesfotelba,
és úgy, mint otthon, felolvasnák, elmondanák gyermekük kedvenc meséjét. A felvett mesék így eljutnának
más gyerekekhez is, bepillantást engednének ismerőseik, kis barátaik, ovis csoporttársaik, osztálytársaik,
vagy csak a játszótérről, boltból, buszról ismert, vagy
teljesen ismeretlen társaik meséibe.
Várjuk azoknak a szülőknek a jelentkezését, akik
szívesen mesélnének a kamera előtt is. A felvett
anyagot esti meseként adná le a Buda Környéki Televízió, népszerűsítve ezzel az esti meseolvasás szépségét, fontosságát.
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LPG

a világszínvonalú alakformáló technológia és én

Az

Kedves Olvasó!
Elsőre talán meglepő
lehet a címválasztás, de tudniuk kell,
különleges kötődésem ehhez a csodálatos géphez adta a
választást.
A nevem BagiSzékely Izabella,
5 és fél éve teljesen
„véletlenül” kerültem a szépségiparba. Egészségügyi,
edzői múlttal, nagy
lendülettel ismerkedtem újabb és
újabb gépekkel, míg
egy szerencsének
köszönhetően én is
megvásárolhattam
ezt a gépet, melyet
életem egyik legjobb
döntésének tartok.

Most már lassan két éve dolgozom
Telkiben, és sikerült jelentős vendégkörre szert tennem, akik elégedettek
az elért eredményekkel, és remélem,
az elkövetkező években is megtisztelnek bizalmukkal. Tudniuk kell:
csodát csak a vendégek segítségével
tehetünk, ami azt jelenti, hogy hos�szú távon megtartani az elért eredményeket odafigyeléssel, egészséges
táplálkozással és sporttal lehet. Az
alábbiakban szeretném bemutatni a
gépet, a technológiát, amely forradalmasította a narancsbőr kezelését, az
alakformálást.
Az LPG-technika az LPGeszközökkel a szövetek mobilizálását
célozza. A gép neve feltalálójának,
Louis-Paul Guitay-nak nevét viseli,
akinek hegeit egy autóbaleset után
ún. „Skin Fold Rolling” kezelésekkel
mobilizálták. Ekkor született meg az
ötlet, hogy a módszert konzisztenssé
és megismerhetővé tegye a vákuum
segítségével, amely kezelés közben
megemeli a bőrt, és azt két motorizált görgő segítségével masszírozza.
Azok a terapeuták, akik az LPG Cellu
M6 gépet eredményesen alkalmazták
a nők hátfájásának kezelésére, azt
tapasztalták, hogy a hátfájás csökkenése mellett a narancsbőr állapota is
javult. Az elért javulás olyan jelentősnek bizonyult, hogy Louis Paul Guitay
− a terápiás alkalmazási mód mellett

− célzottan narancsbőr kezelésére is
kezdte ajánlani a készüléket. Ehhez
kapcsolódóan az LPG egy fiziológiai
és patológiai adatokon alapuló, sajátos módszertant dolgozott ki, amely
ma már a cellulitisz kezelésén kívül
zsírbontásra, feszesítésre, testszobrászatra is alkalmas módszer.
Mivel ez a módszertan egy specifikus és innovatív megoldást jelent
a narancsbőr kezelésében, az LPG
úgy döntött: önálló nevet ad a
módszernek. Így született meg az
„Endormologie” védjegy.
Az LPG-technika szabadalmaztatott módszer, amely során
a motorizált görgők különböző
sebességgel, egymástól függetlenül, azonos vagy ellentétes
irányban mozognak a bőr állapotától függően, ami azt jelenti,
hogy a program intenzitása, kiválasztása egyénre szabható. Az Endormologie a
kötőszövet kezelésének
leghatékonyabb és legkíméletesebb,
garantáltan fájdalommentes
módszere. A gép (LPG
Cellu M6 Keymodule i)
− egyedülálló kezelőfejének köszönhetően − a
narancsbőr kezelésén
felül lehetővé teszi a
megereszkedett
bőr,
az ödéma, valamint az
égési hegek, forradások
kezelését is.
A cellulitisz, a narancsbőr a mai kor esztétikai népbetegsége.
A nyirokrendszer elégtelen működése miatt
a zsírsejtek között felgyülemlő salakanyagok, a víz
visszatartását eredményezi,
amitől a felhám alatti réteg gö-

röngyössé válik. A nyirokrendszernek
nincs motorja, mint a vérkeringésnek
a szív, a cellulitisz kezelésének egyetlen módszere létezik: a nyirokmas�százs. A masszázs a salakanyagot és
a vizet kimasszírozza a cellákból a
nyirokkeringésen keresztül, a vese segítségével pedig ki tud ürülni a szervezetből. Ezen nemkívánatos salakanyagok távozását elősegítve csökken,
illetve megszűnik a cellulitisz, feszesebbé válik a bőrfelszín és elsimulnak
a ráncok. Az okozott vérbőség segíteni tudja a striák elhalványulását.
Remélem, sikerült betekintést
nyerniük ennek a kezelésnek hatékonyságáról! Ha bármilyen kérdésük
felmerült, feltehetik személyesen új
szalonunkban, Budakeszin, a Fő utcai
Senscience fodrászat üzletében. Szeretettel várjuk leendő vendégeinket!
Bagi-Székely Izabella

„Kedves Izabella!
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Annyira örülök, hogy
megismerkedhettem az LPG-vel
! Ez a gép
egy csoda!
Rengeteget segített a
fogyásomban, feszessé varázsolt
a a bőrömet,
ráadásul tökéletesen ellaz
ította az
igénybe vett izmaimat.
Hetente
3-szori kezelés után az
eredmény
igen látványos!
Mindenkinek szívből aján
lom
ezt a kényeztetést, mel
y nem csak
a testnek, de Iza által
a léleknek is
igazi elixír!
Sok sikert mindenkine
k!”
Frida

„Pár hete járok Izához
LPG-re és E-fittre, de
már
most nagyon látványos
a változás. Az igazán nagy
szerű az
egészben nem is csak mag
a a módszer, hanem a
motiváció, amit ezzel együtt
kaptam: miután viszonyla
g
gyor
jött az első eredmény,
san
ez még nagyobb kedvet
adott
ahhoz, hogy az E-fittne
ssen túl is mozogjak, odafi
gyeljek
az étkezésre, mondhatni
egy más életmódra térje
k át.
Ezek után a formálód
ás csak folytatódhat!”
Krisztina
Enikő

További információ:
Gádoros Tünde
06(20) 430-6686

A GESZTENYÉS ÚJRA A RÉGI!
Meghozzuk a kedvét ínycsiklandó ételeinkhez,
ajándékul fogadja el tőlünk 2 000 Ft-os kuponunkat!*
Házias ízek modern tálalásban
Szezonális ételajánlatok
Háromfogásos napi ebédajánlat 1 590 Ft-ért
Gyermekeknek Kipikopik kuckója játszósarok
(hétvégenként óvónéni tart játékos foglalkozásokat)

TÉRJEN BE HOZZÁNK ÉS LEGYEN A VENDÉGÜNK!
Budai Gesztenyés Étterem 2092 Budakeszi, Szanatórium u 2. (Fő u. 1.)
Telefon: +36 23 450 534 E-mail: info@budaigesztenyes.hu www.budaigesztenyes.hu
www.haziasizek.hu www.geszteszt.hu www.facebook.com/BudaiGesztenyesEtterem

2KEDVEZMÉNY
000 Ft
*

Kupon tulajdonosa:
név .......................................................................................

dátum ..................................................................................

email cím ............................................................................

lejárat dátuma ...................................................................

telefonszám ........................................................................

aláírás .................................................................................

* 2 fő részére minimum 5 900 Ft összfogyasztás esetén a számla végösszegéből visszajár
Aláírásommal hozzájárulok, hogy adataimat a GesztenyésUdvar Kft. nyilvántartsa és ajánlatairól, szolgáltatásairól informálhasson.

Asztalfoglalás ajánlott. Kérjük, előre jelezze, hogy ezt a kupont fel kívánja használni!
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