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dr. Schön Gábor
háziorvosi 

és metabolikus rendelés
Budakeszi, Táncsics u.9.

 Orvosi rendelő
Kedden délután 

16-18 óráig időponttal
 Tel: 06 30/489-1629

Facebook: Dió Gyógyszertár Budakeszi

Facebook: Dió Gyógyszertár Budakeszi

HOZZÁVALÓK
Hozzávalók kb. 15 darab fánkhoz 

A tésztához: 
•	 25 dkg liszt, 
•	 1 dl tej, 
•	 2,5 dkg porcukor, 
•	 1,5 dkg élesztő, 
•	 2 db tojássárgája 
•	 csipet só, 
•	 5 dkg olvasztott margarin, 
•	 0,5 dl rum. 

A töltelékhez: 
•	 1 db alma (nagy), 
•	 1/2 citrom leve, 
•	 2-3 evőkanál darált dió, 
•	 1 kávéskanál fahéj, 
•	 baracklekvár, 
•	 valamint: 
•	 olaj a sütéshez.

Fánk almával és dióval töltve
ELKÉSZÍTÉS

Az élesztőt langyos, cukros tejben felfuttatjuk. A tojások 
sárgáját kikeverjük az olvasztott margarinnal. A lisztet keverőtálba 
öntjük, majd hozzáadjuk a csipet sót, az olvasztott margarin és 
tojássárgás keveréket, a rumot és a felfuttatott élesztőt. Fakanál-
lal jó összekeverjük, és annyi tejet öntünk hozzá, hogy a tészta 
közepes állagú legyen. Végül robotgéppel kidagasztjuk. Lefedve, 
meleg helyen duplájára kelesztjük (én kelesztőtálba teszem, és ha 
a tetejét felnyomja, többször visszazárom).

Közben előkészítjük a tölteléket. Az almát meghámozzuk, 
és kisebb kockákra feldaraboljuk. Rácsepegtetjük a citrom levét, 
hogy ne barnuljon. A darált diót összekeverjük a fahéjjal.

A megkelt tésztát lisztezett felületre helyezzük. Két részre 
osztjuk úgy, hogy az egyik kicsit nagyobb legyen. Átgyúrjuk, majd 
az egyik cipót kinyújtjuk. Egy 6 cm átmérőjű fánkszaggatóval meg-
jelöljük a fánkok helyét.

Mindegyik jelölés közepét megkenjük a lekvárral, majd meg-
szórjuk a fahéjas dióval, végül ráhelyezzük az almakockákat.

A másik cipót is kinyújtjuk, majd óvatosan ráterítjük a töl-
telékre. A közöket gondosan lenyomkodjuk, majd a szaggatóval 
kiszaggatjuk a fánkokat. A leeső tésztát kicsit összegyúrjuk, és 
szintén megtöltjük, kiszaggatjuk.

Tetejüket olajjal átkenjük, majd fóliával és egy konyharuhával 
letakarjuk. 20 percig így kelesztjük tovább.

Egy serpenyőbe bőséges olajat öntünk, és elkezdjük melegí-
teni. Egy csipet tésztával érdemes kipróbálni, hogy elég meleg-e. 
Amikor már elég meleg, akkor 4-5 db fánkot belehelyezünk úgy, 
hogy a tésztának az alja legyen felül. Fedővel lefedjük, és mérsékelt 
lángon elkezdjük sütni (én üvegfedővel takarom le, így látom, mikor 
kell megfordítani). Amikor már szép pirosra sült az alsó fele, akkor 
átfordítjuk, és már fedő nélkül sütjük addig, míg szép aranybarna 
lesz. Végül papírtörlőre kiszedjük a fánkokat, és kicsit hűlni hagyjuk.

Langyosan, porcukorral megszórva tálaljuk.
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Új iskola épül  
a Kerekmezőn

Január 28-i ülésén a Képviselő-
testület elfogadta azt az együtt-
működési megállapodást, ami 
Budakeszi városa és a Nemzeti 
Sportközpontok között született. 
Ez azt jelenti, hogy a Kerekmezőn 
épülő új iskola megvalósítása 
zöld utat kapott.

A képviselő-testület fejlesztési el-
képzelései között régóta szerepel 

a Széchenyi István Általános Iskola 
(SZIA) épületállományának bővítése, 
a rég elavult Forfa épületek kiváltása. 

Városunk szerencsés helyzetben 
van, hiszen a gyermekek létszáma 
évről évre növekszik, ezt a tendenci-
át azonban a jelenlegi épületek már 
nehezen tudják kiszolgálni.

Ebben jelentett segítséget az, 
hogy a kormány tavaly elindította a 
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Programot. Ennek kere-
tében pedig a Nemzeti Sportköz-
pontok (NSK) új tantermek, torna-
termek és tanuszodák építését kezdi 
meg országszerte. Ezek a beruházá-

sok teljes egészében központi költ-
ségvetési forrásból valósulnak meg.

A program előnyeiből már 
Budakeszi is részesül: a Nemzeti  
Sportközpontokkal készült együtt-
működési megállapodás eredmé-
nyeképpen megkezdődhet a SZIA új 
épületének megépítése az Árpád fe-
jedelem téren. Az épület megépíté-
sének mintegy 1,3 milliárd forintos 
költségét a Magyar Állam finanszí-

rozza, az önkormányzat pedig 100 
millió forinttal járul hozzá a beru-
házáshoz, mely összegből a terület 
rendezése, a közművek kiépítése, a 
parkolók kialakítása és az épület be-
bútorozása valósul meg. 

A csaknem 9 ezer négyzetméte-
res területet Budakeszi városa bizto-
sítja a beruházáshoz.

Az új épület mindenben megfelel 
majd a modern kor építészeti, ener-
giatakarékossági és oktatási követel-
ményeinek, a gyermekek számára 
kényelmes és ösztönző tanulási kör-
nyezetet biztosít, és hozzájárul ah-
hoz, hogy a jövő generáció számára 
minden feltétel adott legyen a tudás 
elsajátításához.

Az iskola működéséhez szüksé-
ges feltételekről az önkormányzat, 
mint működtető és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Bu-
dakeszi Tankerülete, mint fenntartó 
közösen gondoskodnak majd. 

Az új létesítmény átadása az 
ütemterv szerint 2017 végén vár-
ható.

dr. Győri Ottilia, polgármester

Tisztelt 
Budakeszi 
Lakosok!

Budakeszi Város 
Önkormányzata

2016. március 
9-én, szerdán 
18.00 órakor

lakossági 
fórumot
tart az Erkel  

Ferenc  
Művelődési  
Központban 
(Budakeszi,  

Fő utca 108.).

A lakossági 
fórum témája:
A VÁROSKÖZPONT 

FEJLESZTÉSE

Tisztelettel várjuk 
Budakeszi  
lakosságát,  

a helyi  
szervezetek és 
a vállalkozások 

képviselőit!

Meghívó
TISZTELT SZÜLŐK! KEDVES BUDAKESZIEK!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az önkormányzat megkötötte az együttműködési megállapodást a Nemzeti 
Sportközpontokkal az új iskolaépület megépítésére vonatkozóan. Egy régi álmunk valósul meg ezzel! Szükségesnek 
tartjuk, hogy egy szülői fórum keretében osszuk meg egymással a gondolatainkat a közös jövőképről.

A SZÜLŐI FÓRUM IDŐPONTJA: 2016. február 24. szerda, 18 óra.
HELYSZÍN: SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA (BUDAKESZI, KNÁB U. 60.)

Várjuk az iskolai oktatással kapcsolatos ötleteiket, javaslataikat. 
    Czifra Zsuzsanna, igazgató
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Lakossági FELHÍVÁS
ebösszeírásra

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B § (1) 
bekezdése alapján  
az eb tartási helye szerint illetékes önkor-
mányzat − ebrendészeti feladatainak elvégzé-
se érdekében,  
illetve a veszettség elleni oltás járványvédel-
mi vonatkozásaira való tekintettel − három-
évente legalább  
egy alkalommal ebösszeírást végez. Budake-
szi Város Önkormányzata legutoljára 2013. 
január hónappal bezárólag  
tett eleget ezen jogszabályi kötelezettségének 
és végzett ebösszeírást. 

Az ebtartók által szolgáltatott adatokról az 
önkormányzat helyi elektronikus nyilván-
tartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, 
tartója és más személyek jogainak, személyes 
biztonságának és tulajdonának védelme, va-
lamint ebrendészeti és állatvédelmi felada-
tainak hatékony ellátása céljából. Az eb tu-
lajdonosa/tartója köteles a törvényben előírt 
adatokat a települési önkormányzat rendelke-
zésére bocsátani. 

Az ebösszeíró adatlapok leadási,  
illetve postára adási határideje: 

2016. április 30.
„Adatlap az Ebösszeíráshoz” a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatán igényelhető, illetve 
letölthető  
a budakeszi.hu weboldalról (www.varoshaza.
budakeszi.hu/varoshaza/ebnyilvantartas 
linken).  
A letöltött adatlap számítógépen is kitölthe-
tő, melyet nyomtatás után kérünk aláírni.  
Az aláírással ellátott adatlapok beszkennelve 
csatolhatóak az elektronikus levélhez.

Kérjük, hogy a kitöltött adatlapokat a Pol-
gármesteri Hivatal címére visszaküldeni s 
zíveskedjenek az alábbi lehetőségek egyikén:

- levélben Budakeszi Polgármesteri 
Hivatal (2092 Budakeszi, Fő utca 
179.) címére, vagy

- Polgármesteri Hivatal ügyfélszol-
gálatán leadva, vagy

- e-mailben az ebnyilvantartas@
budakeszi.hu címre, tárgymezőbe: 
„EBNY” feltüntetésével.

Annak érdekében, hogy a nyilvántar-
tás aktuális információkat tartalmazzon, 
az ebösszeírást követően is kötelesek az 
ebtulajdonosok/tartók az eb adataiban, a 
tartás címében bekövetkező változásokat, 
(költözését, elajándékozását, elhullást, 
szaporulatot) írásban bejelenteni. Az adat-
változás teljesíthető az Adatlap kitöltésével 
is, de formai kötöttség nélkül is bejelent-
hető, az azonosításhoz szükséges adatok 
megadásával (az eb fajtája, neme, színe, 
transzponder (chip) sorszáma, az eb tulaj-
donosára/tartójára vonatkozó adatok). 

Felhívjuk figyelmüket, hogy aki az adatszol-
gáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, 
az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.
(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 
3. mellékletének d) pontja alapján ebenként 
30 000 forintig terjedő állatvédelmi bírság 
megfizetésére kötelezhető.

                                                          

                                                                     dr. Győri Ottilia, polgármester
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ADATLAP
az ebösszeíráshoz

Minden kutyáról külön adatlapot kell kitölteni. 

 1.) Az eb tulajdonosának, illetve tartójának adatai:

Tulajdonos Ebtartó1

Neve

Címe

Telefonszáma2

E-mail címe2

Az eb tartási helye: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Az eb adatai

Fajtája

Neme

Születési ideje

Színe

Hívóneve

Beültetett transzponder sorszáma, 
beültetés időpontja

Beültetést végző állatorvos neve, kamarai bélyegzőjének száma

Ivartalanított eb esetén:
ivartalanítás időpontja
ivartalanítást végző állatorvos neve, kamarai bélyegzőjének száma

Oltási könyvének száma

Oltási könyvet kiállító állatorvos neve,  
kamarai bélyegzőjének száma

Veszettség elleni védőoltás időpontja

A használt oltóanyag neve és gyártási száma

Az oltást végző állatorvos neve, kamarai bélyegzőjének száma

Kisállat útlevéllel rendelkező eb esetén: 
Kisállat-útlevél száma, kiállításának időpontja
Az útlevelet kiállító állatorvos neve, 
kamarai bélyegzőjének száma
Veszélyessé minősített eb esetén: 
veszélyessé minősítés időpontja, tartási engedély száma, dátuma, 
kiállító hatóság megnevezése
elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén: 
származási igazolás másolata

Az eb egyéb jellemzői

Budakeszi, 2016     ……………

                    ___________________________                                               _________________________
                                eb tulajdonosa                                       eb tartója

1 Csak akkor kell kitölteni, ha nem azonos a tulajdonossal
2 A tulajdonosnak csak akkor kell megadnia, ha ő az eb tartója is
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Ügyfélhívó  
rendszer a postán

A hatékonyabb ügyintézés 
érdekében 2016 januárjában 
ügyfélhívó rendszert  
létesítettek.

A Magyar Posta az ország leg-
nagyobb forgalmú postáin fo-

lyamatosan építi ki az ügyfélhívó 
rendszert. Országszerte már több 
mint 120 postán használhatják 
az ügyfelek. A postán a mai kor 
igényeinek megfelelő ügyfélhívó 
rendszert vezet be a Magyar Posta.

Az ügyfélhívó rendszer se-
gítségével strukturáltabbá, haté-
konyabbá válik az ügyintézés, és 
kényelmesebbé a szolgáltatások 
igénybevétele. Amennyiben az 
ügyfél a sorszámkiadónál meg-
felelő szolgáltatást választ, nem 
fordulhat elő olyan eset, hogy 
rossz pultnál várakozik, és ez csak 
akkor derül ki, amikor már sorra 
került. Ha valaki több szolgáltatást 
is igénybe szeretne venni, amit egy 
munkahelyen nem lehet megolda-
ni, akkor az első munkahely átirá-
nyítja a másodikhoz. Nem kell új 
sorszámot kérnie, mert a rendszer 
besorolja a várakozók közé.

A budakeszi postán elérhető 
szolgáltatások

•	 Csekkbefizetés  
(bankkártyás, készpénzes),

•	 befektetési termékek,
•	 betéti termékek,
•	 bankszámla szolgáltatás,
•	 lakás-előtakarékosság,
•	 Kincstári Takarékjegy,
•	 Posta Személyi Kölcsön,
•	 Első napi bélyegzés,
•	 levélküldemények feladása,
•	 postán maradó küldemények 

kézbesítése,
•	 csomagfeladás
•	 EMS-feladás,
•	 EMS-kézbesítés,
•	 életbiztosítás,
•	 gépjármű-biztosítás,
•	 casco,
•	 otthonbiztosítás,
•	 utasbiztosítás,
•	 balesetbiztosítás,
•	 FŐGÁZ Ügyintézési Pont,
•	 TIGÁZ Ügyintézési Pont,
•	 gépi szerencsejáték.

Sikerült: 
a SZIA hivatalosan is  

ökoiskola lett! 
Kedves Szülők!
Örömmel értesítjük 
önöket, hogy a Buda-
keszi Széchenyi István 
Általános Iskola − a 
SZIA − 2016 januárjától 
elnyerte az ökö iskola 
címet! Szeretnénk meg-
köszönni eddig nyújtott 
segítségüket és együtt-
működésüket, melyre az 
idei évben is számítunk, 
hiszen tennivalóink a pá-
lyázat elnyerése folytán 
bővülni fognak. 

 

Máris fontos változás januártól a folyamatos papírgyűjtés bevezetése, a 
használt elemek szelektálása gyűjtőládáinkban, udvarunkon elhelyezett 

madárodúk készítése, tartásjavító tornáink, valamint komplex egészségfejlesz-
tési programunk.

 
Sikerünk kulcsa, az önök elmaradhatatlan hozzájárulása iskolánk jövőjéért, 

diákjaink egészségesebb környezetének megteremtéséért!
 

Paur Eleonóra, Öko munkaközösség vezető és Czifra Zsuzsanna igazgató

2092 Budakeszi Fő tér 3.
NYITVATARTÁS

 
Hétfő  08:00– 18:00
Kedd  08:00–16:00
Szerda  08:00–16:00
Csütörtök  08:00–16:00
Péntek  08:00–16:00
Szombat  08:00– 12:00
Vasárnap  Zárva

I M P R E S S Z U M  B U D A K E S Z I  H Í R M O N D Ó  K Ö Z É L E T I  F O LY Ó I R AT 
Alapító és lapkiadó: Budakeszi Polgármesteri Hivatal, 2092 Budakeszi, Fő u. 179., Tel.: 06(23) 535-710, Fax: 06(23)535-712  

•	Honlap:	www.hirmondo.budakeszi.hu	 •	 Főszerkesztő:	Balczó	Kornélia,	e-mail:	kornelia.balczo@gmail.com 
	•	Hirdetésfelvétel:	Tel.:	06(30)	630-8597	•	lapzárta	minden	hónap	15-én	•	Nyomdai	munkák:	PALETTA PRESS Kft.  Budakeszi, Szőlőskert u. 19., 

	06(23)	451-959	•	Megjelenik	6500	példányban	•	ISSN	1586-2704	 •		Lektorálta:	Szabó	Tibor	Mihály	•		Fotók:	Nagy	Bertalan

A KIADÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A HIRDETÉS TARTALMÁÉRT ÉS AZ ABBAN KÖZÖLT ADATOK HELYESSÉGÉÉRT! HIRDETÉSEKET NEM ŐRZÜNK MEG ÉS NEM ADUNK VISSZA!  A HIRDETŐ 
 A MEGRENDELÉSKOR KIJELENTI, HOGY HIRDETÉSÉNEK TARTALMA NEM ÜTKÖZIK A JÓ ERKÖLCSBE ÉS MÁS JOGSZABÁLYOKBA, AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, VÁLLALJA ENNEK KÖVETKEZMÉNYEIT!
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KERES? KÍNÁL? ELADNA? VENNE? 

Hirdessen nálunk!
Apróhirdetés ára 30 szóig 1 600 Ft+Áfa.

Hirdetésfelvétel:
e-mail:	szatibo54@gmail.com	, 

 tel.: 06(23) 455-097
vagy

e-mail: szerkesztoseg@budakeszihirmondo.hu 
tel.: 06(30) 630-8597

 APRÓ HIRDETÉSEK 
 

T E A C H E R   W A N T E D!   
Telki, Páty, Zsámbék és Budakeszi helyszínekre 

keres Helen Doron módszerrel dolgozó Nyelviskola 

elhivatott oktatót.  

Elvárások: angolul magas szinten beszél, 

gyerekközpontú, kedves, de határozott jellem! 

Tel: 0620/669-2555; 

Mail:		budakeszi@helendoron.com 

(2092 Budakeszi, Fő. u. 103.): 

Hétfő: 14.00–18.00, Szerda: 8.00–11.00

A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium  

férfi munkatársat keres  

takarító/udvaros munkakörbe.

Jelentkezés 23-451-946 telefonon,  

vagy személyesen az igazgatóságon.
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A Képviselő-testület 
határozatai 

Tisztelt budakeszi Lakosok!
Budakeszi Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a 2015. 
december 4-én és 15-én tartott 
képviselő-testületi ülésein az 
alábbi, lakosságot kiemelten 
érintő döntéseket hozta:

Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta az egyes 
helyi adórendeletek módosításáról 
szóló 38/2015. önkormányzati ren-
deletét.

Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a Buda-
keszi Város Helyi Építési Szabályzat 
(HÉSZ) önkormányzati rendeletét.

475/2015.: A Képviselő-testület a 
Budakeszi, Fenyő utca kétirányúsítása 
forgalomtechnikai tervének, valamint 
a Fenyő utcában a Kuruclesi utca és a 
Meggyes utca közötti szakaszon járda 
tervének elkészítésére árajánlatot kért 
be.

479/2015.: Közérdekű kötelezettség-
vállalást szervezett a Városközpont 
Projekt megvalósítása céljából, elfo-
gadta a közérdekű kötelezettségvállalás 
szervezésére vonatkozó felhívást és 
megállapodást, valamint felhatalmazta 
a polgármestert a közérdekű célra tör-
ténő felajánlások elfogadására. 

483/2015.: Megrendelte a Péterkő 
Kőfaragó és Szolgáltató Bt.-től Czö-
vek Erna hamvainak átszállítását, 100 
X 70-80 cm alapterületen, kb. 1 méter 
magas zongorabillentyűket ábrázoló 
gránitkő urnasír fedőlap elkészítését, 
valamint „Czövek Erna zenepedagó-
gus 1899–1983 Budakeszi Állami Ze-
neiskola névadója” szöveg bevésését.

485/2015.: Hozzájárult a Dózsa 
György téri buszmegállóban, a for-
galmi épület mellett jegykiadó auto-
mata létesítéséhez, és háromoldalú 
hatósági szerződést kötött a jegykiadó 
automata tulajdonosával, a BKK Zrt.-
vel és az automata üzemeltetőjével, a 
Wernervill Kft.-vel közterület haszná-
lati díj tárgyában.

486/2015.: A Képviselő-testület kö-
szönettel elfogadta Neckarsulm Város 
Mercedes Benz 711 D típusú emelő-
kosaras tehergépjárművének térítés-
mentes átadásáról szóló felajánlását, 
és a tehergépjárművet térítésmentesen 
a Budakeszi Városfejlesztési és Város-
üzemeltetési Kft. üzemeltetésébe adta 
azzal, hogy a tehergépjármű Magyar-
országra szállításának és magyarorszá-

gi forgalomba helyezésének költségei a 
BVV Kft.-t terhelik.

489/2015.: Elviekben támogatta az 
energiafogyasztási és közműfogyasz-
tási – elektromos áram, gáz, ivóvíz, 
szennyvíz – adatok intézményekre 
bontva történő rendszeres, napszakon-
kénti rögzítését, évenkénti kiértékelé-
sét, és felkérte a Polgármesteri Hivatalt 
és a BVV Kft.-t a feladatok elvégzésére.

491/2015.: Elviekben támogatta a Bu-
dakeszi, Akácfa utcában, a Patak utca 
és a Kert köz közötti területen P + R 
parkoló kialakítását és felkérte a BVV 
Kft-t, hogy a 2015. évi tervezési prog-
ramba építse be a fentiekben említett 
területen P + R parkoló tervezését.

496/2015.: Hatályon kívül helyezte a 
Budakeszi, Fő u. 100. (1392 hrsz.) szám 
alatti ingatlanrészek tulajdonjogának 
átruházásáról szóló 306/2015. (VII. 
28.) és 405/2015. (X. 22.) Kt. Határo-
zatait, és az Erkel Ferenc Művelődési 
Központ és környezete fejlesztéséhez 
kapcsolódóan megvásárolta a 2092 
Budakeszi, Fő u. 100. (1392 hrsz.) szám 
alatti – összesen 1062 m2 területű – in-
gatlan 4/64 tulajdoni hányadát a tulaj-
donostól 12 500 000 Ft vételáron, mely 
összeget 2016. május 31-ig fizeti ki. 

497/2015.: Felmondta az ADAMASZ 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel a 
Budakeszi 075/1 helyrajzi számú ingat-
lanon (Farkas-hegyi repülőtér) autó-
modell terepversenypálya kialakítására 
használatba adott területrész tárgyá-
ban 2011. október 19. napján létrejött 
területhasználati szerződést.

499/2015.: Elfogadta Budakeszi Vá-
ros Településfejlesztési koncepcióját.

500/2015.: Elfogadta Budakeszi Vá-
ros Településszerkezeti tervét, és hatá-
lyon kívül helyezte a 90/2002. (V. 30.) 
számú önkormányzati határozattal 
elfogadott Budakeszi Város Település-
szerkezeti tervét.

501/2015.: Budakeszi Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete fel-
kérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy 
vizsgálja meg az érvényben lévő köz-
üzemi szerződések részleteit a szerző-
dések lejárati határideje és a felmondá-
si feltételek vonatkozásában, valamint 
terjessze be a 2016. januári képviselő-
testületi ülésre.

A határozatok megtalálhatók a 
www.budakeszi.hu honlapon
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dr. Kaszás Nóra 
I. körzet

Rendelési idő:
Hétfő:    8.00-12.00
Kedd:  14.00-18.00
Szerda:  8.00-12.00
Csütörtök:   8.00-12.00
Péntek:  12.00-16.00 

Elérhetőségek:
Rendelő: 0623/452-008
orvosi mobil telefon:  
0630/725-9880
Budakeszi, Fő tér 1.

Asszisztens:  
Fehér Sándorné

Helyettes orvosok: 
dr. Pápay Judit
dr. Imre Éva

I. körzethez tartozó utcák: 
Erdő u. 1.-től 67.-ig, Erkel 
u. 1.-től 16.-ig és 1.-től 
23.-ig, Fő u. 34.-től 170.-ig, 
Kossuth, Rákóczi,  
Virágvölgy, Petőfi S., 
Makkosi u. páratlan oldala, 
Napsugár köz

dr. Kristóf Judit
II. körzet

Rendelési idő:
Hétfő:    14.30-18.30
Kedd:     8.00-12.00
Szerda:  14.00-18.00
Csütörtök:   8.00-12.00
Péntek:     8.00-11.00

Elérhetőségek:
Tel.: 0623/452-104
Budakeszi, Táncsics M. u. 9.
(buszvégállomás,  
rendőrség mögött)

Háziorvosi rendelés menete: 
minden rendelés  
első fele sorszám,  
második fele bejelentkezés 
alapján történik.
Időpont kérés rendelési 
időben a 0623/452-104-es 
telefonszámon.

Rendelkezésre állás  
kizárólag sürgős esetben 
mobiltelefonon: 
H-P:  8.00-16.00 óráig
0630/489-1629

Asszisztens:  
Habuda-Kóczián Ildikó

Helyettes orvosok:
dr. Siklós Judit, 
dr. Schön Gábor

II. körzethez tartozó utcák: 
Fő u. 1.-től 109-ig, 2.-től 
32.-ig, Széchenyi u. 1.-től 
137.-ig, 2.-től 80.-ig, Erkel 
u. 25.-től és 18.-tól végig, 
József A. u. 1-től végig, 
2.-től 14.-ig, Knáb János u. 
páros oldala, Makkosi u. 
páros oldala, Hajós, Esze 
Tamás, Batthyány, Béke, 
Gábor Áron, Kálló esperes, 
Gyöngyvirág, Klapka, Me-
zei Mária, Raviczky, Rózsa, 
Bibó I., Sallai, Szanatórium, 
Szarvas tér, Székely, Székely 
köz, Hajós köz, Szanató-
rium köz, Széchenyi köz, 
Esze Tamás, Temető u. 
páratlan old., Tulipán

dr. Csősz Anetta
III. körzet

Rendelési idő:
Hétfő:  14.00-18.00
Kedd:  08.30-12.00
Szerda:  12.00-16.00
Csütörtök:  08.30-12.00
Pénteken dr. Varga Miklós 
rendel:  08.00 - 11.00

Elérhetőségek:
Rendelő:  
2092 Budakeszi, Fő tér 1. 
(Angyal Patika  
hátsó bejárata)
Telefon: 0623/ 451-517
Mobil: 0630/323-2088

Asszisztens:  
Csikós Lászlóné

Helyettes orvosok:
dr. Varga Miklós  
(háziorvos, szülész,  
nőgyógyász) 
dr. Kaszás Nóra  
0630/725-9880

III. körzethez tartozó utcák: 
Akácfa u., Budaörsi köz, 
Budaörsi út, Erdő u. 70.-től, 
65.-től végig, Fő tér, Fő 
utca 170.-től, 11.-től végig, 
Hársrfa utca, Iskola köz, Jó-
kai utca, Kagyló utca, Kert 
utca, Kert köz, Kossuth köz, 
Lugas köz, Máriamakk, 
Nagyszénászug (külterület), 
Muskátli utca, Napsugár 
utca, Rózsa köz, Szőlőskert 
utca, Szüret utca, Tiefenweg 
út, Vincellér utca 

dr. Csabai Imre
IV. körzet

Rendelési idő:
Hétfő:  08.00-12.00
Kedd:           14.00-18.00
Szerda:         08.00-12.00
Csütörtök:    14.00-18.00
Péntek:         08.00-12.00

Elérhetőségek:
Rendelő:  
2092 Budakeszi, Fő u. 179.
Telefon: 0623/451-017, 
Mobil: 0630/279-5781
Email cím:  
dr.csabai@t-online.hu

Ügyelet: 0623/451-731 
vagy 0623/451-920, 
munkanapokon  
19-08 óráig, hétvégén és 
ünnepnap 08-08 óráig
 
Asszisztens:  
Kelemen Péterné Vera
 
Helyettes orvosok:
dr. Türke István  
0623/451-588
dr. Imre Éva  
0630/919-1348

IV. körzethez tartozó utcák:
Ady Endre, Csák József u. 
21. és 30.-tól, Dózsa György 
tér, Erdész tér, Fenyő, 
Füredi László u. 24.-től, 
Fűzfa, Kinizsi köz, Kísérleti 
telep, Kuruclesi, Meggyes u. 
30.-tól, Munkácsy Mihály, 
Nagy Sándor József, Orgo-
na, Ösvény, Pataki Ferenc, 
Pátyi, Rigli, Széchenyi u. 
80.-tól és 138.-tól, Szél, 
Szőlőtelep, Tavasz, Tábor, 
Táncsics Mihály, Temető 
u. páros oldala, Tölgyfa, 
Úrbéres, Vadász, Vásárhelyi 
Pál, Vastagh tanya.

dr. Imre Éva
V. körzet

Rendelési idő:
Hétfő:           14.30-19.00
Kedd:            08.00-12.00
Szerda:         14.30-19.00
Csütörtök:    09.30-14.00
Péntek:         15.00-19.00
 
Elérhetőségek:
Rendelő:  
2092 Budakeszi, Fő u. 179.
Telefon: 0623/450-604
Mobil: 0630/919-1348
Hétköznap rendelési időn 
kívül:  Telefon: 0623/453-120 
Lakás: 2092 Budakeszi, 
Krúdy Gyula u. 1. 

Ügyelet: 0623/451-731, 
hétköznap 19-07 óra,  
hétvégén és ünnepnap  
07-07 óra között.

Rendelkezésre állás  
mobiltelefonon:
H-P: 08.00-16.00 óráig 
0630/9191-348

Asszisztens:  
Krutákné Perjési Ilona

Helyettes orvosok:
dr. Pápay Judit  
dr. Csabai Imre   
0630/279-5781

V. körzethez tartozó utcák:
Arany János, Barackvirág, 
Csák József u. 28.-ig és 19.-
ig, Felkeszi, Füredi László 
22.-ig (Orgona u-ig), Hon-
véd, Hunor, Huszár, Ifjúság, 
Jegenye, József A. u. páros 
oldala a Knáb János úttól, 
Kenderföld, Kerekmező, 
Knáb János u. páratlan 
oldala, Krúdy Gyula, Lakos 
Gusztáv, Mandula, Meggyes 
u. 28.-ig, Paplanhát, Sallai 
köz, Vadverem, Villám 
Miklós, Zichy Péter.

Név Cím Telefon
Dr. Csabai Imre Fő utca 179. 06 (23) 451-017, 06 (30) 279-5781
Dr. Imre Éva Fő utca 179. 06 (23) 450-604, 453-120
Dr. Kristóf Judit Táncsics M. utca 9. 06 (23) 452-104  
Dr. Kaszás Nóra Fő tér 1. 06 (23) 452-008, 451-410
Dr. Csősz Anetta Fő tér 1. 06 (23) 451-517, 0630/323-2088

Háziorvosok
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35 éves az EFMK
Magyar kultúra napi műsor, az EFMK 35 éves 
jubileumi ünnepsége és dokumentumkiállítás 
az Erkel Galériában

A magyar kultúra napi ünnepségünket a jubileu-
mi év nyitóeseményeként rendeztük meg. 

„Ez az ünnep nemcsak emlékezés, hanem Köl-
csey legtágabb értelemben vett örökségének folyta-
tása, eleven valóság a magyar kultúra napja. Nem 
véletlen, hogy értékeink, kincseink közül éppen 
nemzeti himnuszunk születése vált a magyar kul-
túra ünnepévé” - idézet Tóthné Fajtha Anita igaz-
gató  bevezetőjéből.

Dr. Győri Ottilia polgármester  köszöntőjéből 
részlet:

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Budake-
sziek!

A kultúra mélyebben itatja át az életünket, mint 
azt elsőre gondolnánk. A beszédünk, a mozgá-
sunk, az ízlésünk, a hétköznapi szokásaink, de az 
iskolák, a múzeumok, a média, a színházak szintén 
részei a magyar kultúrának. Ide tartozik városunk 
művelődési központja is, a jelenlegi épület átadásá-
nak 35. évfordulójára is emlékezünk az idei évben. 
Az ezt megelőző intézmény sajnos 1973  februárjá-
ban leégett, csak néhány helyiséget sikerült helyre-
állítani, itt folytak tovább a programok. Az akkori 
művelődési ház bontása 1977. november 1-jén 

fejeződött be. Az átmeneti időszakban a mai Egye-
sületek Házába és a Híd Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat épületébe költözött a kultúrház. A 
jelenlegi épületet 1981-ben adták át.

Budakeszi Város Önkormányzata hosszú ide-
je dolgozik azon, hogy az 1981-ben átadott Erkel 
Ferenc Művelődési Központ városunk infrastruk-
turálisan is méltó, a kor igényeinek megfelelő 
kulturális központja legyen.  Bízom benne, hogy 
mielőbb realizálódik egy olyan modern, de a kör-
nyezetbe illeszkedő, többfunkciós épület, mely 
méltó vára lehet a kultúrának városunkban a bu-
dakesziek megelégedésére.

Az önkormányzat nevében ezúton gratulálok az 
intézmény eddigi tevékenységéhez, és a művelődé-
si központ minden dolgozójának köszönöm kitar-
tó, kiemelkedő és szolgálatkész munkáját. További 
lelkesedést, lendületet, erőt és további jó munkát 
kívánok a következő 35 évre; bízom benne, hogy 
már az új vagy újjáépített művelődési központ 
épületében.” 

Nagy örömünkre elfogadta meghívásunkat 
Szedlacsek Emília, a Nemzeti Erőforrás Miniszté-
riuma Közösségi Művelődési és Művészeti Főosz-
tályának vezetője. Az alábbiakban ünnepi beszédé-
ből közlünk részleteket:

„Megtisztelő számomra, hogy részt vehetek a 
mai napon a magyar kultúra napja rendezvényen. 
Nem csak a megszokás mondatja velem azt, hogy 

megtisztelő itt lenni önökkel, hanem tiszta szívből 
tehetem ezt. Olyan településen mondhatok kö-
szöntőt, amelynek Himnusz-szobra van, és ahol a 
művelődési központot Erkel Ferencről nevezték el. 

És meg kell azt is említeni, hogy Budakeszi Vá-
ros Önkormányzata célul tűzte ki, több más elvég-
zendő feladata mellett, hogy új művelődési házat 
fog építeni.

A magyar kultúra napján mindezt számba ven-
ni nagyon fontos. Mert meg kell őrizni értékeinket, 
ugyanakkor új lehetőségeket is ki kell tárnunk. Ah-
hoz, hogy fejlődni tudjunk, szükség van új fejlesz-
tésekre, a megújuló színterekre(…)

Ezen az ünnepen mindig gondolunk az elmúlt 
korokra, és jó ezen a napon végigtekinteni az el-
múlt évszázadok magyar kultúráján! A magyar 
verseken, novellákon, zeneműveken és egyéb mű-
alkotásokon keresztül élhetjük meg azt az emberi 
közösséget, ami magasan a hétköznapi események 
felett áll: a kultúrájukban azonos emberek össze-
tartozását. Hiszen mind magyarok vagyunk, ezek 
a hangok, ezek a ritmusok adják a mi nyelvünk 
zenéjét(…)

Amikor a Himnusz születésére gondolunk, 
erre a nagyon különleges dátumra, akkor csak azt 
láthatjuk, vers született. De milyen vers? Olyan, 
amely a nemzetünkre hihetetlen hatással volt és 
van a mai napig. Majd Kölcsey verse végérvénye-
sen összefonódott Erkel zenéjével és jelképpé ma-

Szedlacsek Emília, az Emberi Erőforrások Minisztérium 
Kultúráért Felelős Államtitkárság főosztályvezetője

Erkel Ferenc Kamarakórus



BU
D

A
KE

SZ
I H

ÍR
M

O
N

D
Ó

 –
 1

1

gasztosult. Nemzeti Himnuszunk megszületett. 
Kölcsey kincset adott át nekünk. Adassék alkalom 
minél többször hallani, mondani, legyen természe-
tes megtanulni (...)

Isten, áldd meg a magyart, Isten áldja meg önö-
ket és szeretteiket, kultúra iránti szeretetük adjon 
minél több élményt településük lakóinak.”

Az ünnepi műsorban közreműködött az Erkel 
Ferenc Kamarakórus, Farkas László karnagy úr 
vezetésével, Fehér Noémi és Jánosi Attila néptán-
cosok, valamint a Budakeszi Népdalkör.

Tóthné Fajtha Anita az évforduló kapcsán emlí-
tést tett az EFMK szakmai munkájáról:

„Az elmúlt 5 évben feladataink a következők-
kel bővültek: tagintézményünk lett a Nagy Sándor 
József-emlékház és Idegenforgalmi Információs 

Pont. Intézményünkben működik a Budakeszi If-
júsági Klub, melynek keretein belül elindítottuk a 
Budakeszi Zsonglőr Klubot.

Részt veszünk országos programsorozatokon: 
„Kultúrházak éjjel-nappal” - a farsangi felvonulás-
sal, „kulturális örökség napon - tematikus túrák-
kal, a „magyar dal napján” - hagyományos Rock-
Keszivel, a „mobilitás hetén” - utcai forgataggal, 
valamint a nemzetközi „kihívás napján”. 

Városi rendezvényeink is bővültek, illetve meg-
újultak vagy nagyobb helyszínekre kerültek, mert 
már kinőtték a régit. Új rendezvényünk lett a majális 
az erdei focipályán, Szent Mihály-napja a Fő téri park-
ban; új megemlékezéseket szerveztünk: a hősök nap-
ját és az összetartozás napját. A városi gyermeknap 
és a Családi Nap Fesztivál is kinőtte régi helyszínét. 

Szorosan együttműködünk Budakeszi Város 
Önkormányzatával, a sváb és székely közössé-
gekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel, in-
tézményekkel, helyi előadóművészekkel, de ne 
felejtsük el a településen működő helyi vállala-
tokat és vállalkozásokat sem.  

A jó együttműködésnek köszönhetően sze-
rény létszámú csapatunk mindig talál segítőkre. 
Így valósulnak meg városi rendezvényeink, egy-
egy közös pályázattal, közös projektekkel, mint 
például a makkosmáriai „Kővel kő nélkül” szín-
darab, a Budakörnyéki Kreatív Háló, a Közbiz-
tonsági jótékonysági bál, vagy az, hogy a Szent 
Korona hiteles másolatát Budakeszire hoztuk. 

A rendezvények mellett az elmúlt 5 évben 
kiemelten sok pályázatot készítettünk szakmai 
programjaink fedezetére 12 200 000 Ft összeget 
nyertünk. Jelenleg is több pályázaton dolgozunk 
a civil szervezetekkel együttműködve.”  

Az ünnepség zárásaként egy kisfilmet vetí-
tettünk, melyben a teljesség igénye nélkül pilla-
natképeket, láthattunk az EFMK elmúlt 5 évének 
szakmai munkájáról. 

Az ünnepség végén a budakeszi kórusok kar-
nagyainak ajándékkönyvet adott át K. Udvari 
Katalin zenetanár, a Psalmus Humanus Művé-
szetpedagógiai Egyesületalapító elnöke.

Az évforduló alkalmából nem maradt el a 
hagyományos ünnepi torta sem, melyet egy kis 
fogadás keretében kínáltunk vendégeinknek. 

Köszönet: az Andrész és Gräfl cukrászdák-
nak, az Erkel gasztrónak, a Somlai családi bor-
pincének és a Stelázsi zöldségesnek.  

Évforduló alkalmából egy dokumentumki-
állítás  is rendeztünk, mely február 14-ig lesz 
látható. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Nagy Mónika, az EFMK munkatársa

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ korábbi igazgatóinak megajándékozása 
Pék Lajos korábbi igazgatót köszönti Fajtha Anita, az EFMK jelenlegi igazgatója         Wiedermann Gábor korábbi igazgatót köszönti Oszlánszki Szylvia, az EMFK munkatársa

K. Udvari Katalin zenetanár a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület 
alapító elnöke megajándékozza a Budakeszin működő kórusokat a „Művelődés-
történeti kincsestár” című könyvével Gräfl cukrászda által készített jubileumi torta
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Oskolabál
A Nagy Sándor József Gimnáziumban  
4. alkalommal rendezték meg  
– dr.Győri Ottitia fővédnöksége mellett –  
a jótékonysági Oskolabált. 

A bálon köszöntőt mondott dr. Dömötörné 
Papp Hargita igazgató, a bál háziasszonya. El-

mondta, hogy az intézmény külsőleg megszépült 
az elmúlt hónapokban Budakeszi Város Önkor-
mányzatának jóvoltából. A jótékonysági bál bevé-
telével a mellékhelységek felújítását tűztük ki célul. 
Megköszönte a szülőknek, a vállalkozóknak, az 
intézményeknek, a fellépő diákoknak, a felkészítő 
és szervező tanároknak, hogy lelkes munkájukkal, 
támogatásaikkal lehetővé tették a színvonalas ese-
mény megrendezését. 

A bevezetőt követően dr. Győri Ottilia pol-
gármester asszony köszöntötte a résztvevőket. 
Köszönetet mondott a gimnázium tanárainak, di-
ákjainak, hogy az elmúlt hónapokban a mostoha 
körülmények ellenére is zavartalanul folyhatott a 
tanítás. 

A jótékonysági bál 
támogatói támogatójegyek 
vásárlásával:
Kelemen, Kemény, Nagy, Papp, 
Tarnóczay, Báder, Baksa, Balogh, 
Boskó, Cserveni, Fekete, Hingyi, 
Juhász, Kecskés, Ladár, Szanda, 
Torma, Veisz, Horváth,Szabó, 
Váradi, Dudás, Vrbovszki, 
Weisz, Iványi, Kelemen, Kollár, 
Mályi, Schneider,Toldi, Vukov, 
Balogh, Dávid, Ditrich, Zsilinsz-
ky, Lukonits, Gecsei, Lencse, 
Schild, Halápi, Papp, Horánszky, 
Schmaus, Tarcsai, Mohácsi, 
Nagyiványi, Fenyőfalvi, Maitz, 
Rozgonyi, Szűcs, Kari, Becz, Végi 
Badics, Zsólyomi, Herczeg szülők;

tombola felajánlásokkal: 
Hosszú, Balogh, Munkás, Majláty, 
László, Nagy, Fenyőfalvi, Her-
czeg, Csereklyei, Végi, Bakács, 
Bechtold, Hamar, Juhász, Tranger 
és több anonim felajánló, vala-
mint, Antakya török büfé (Bu-
daörs), Budakeszi BIOTECH USA, 
Budakeszi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat, Budakeszi Pol-
gármesteri Hivatal, Budakeszi 
Széchenyi István Általános Isko-
la, Emma kézimunka, rövidáru, 
lakástextil, Fitt Életmód stúdió, 
Gräfl cukrászda, Kórósi Vegytisz-
tító, Média-Libris Kft. (Gyermely), 
ND Ragyogás kozmetikai szalon, 
Zsirkai Nelly, Nelly Büfé , Pizza-
Porta, Póczi Patika, Budakeszi, 
Regina Papír, Rózsa Bernadett, 
Rózsa családi fodrászat, Somlai 
pincészet, Vári Juliánna manikűr 
szalon, Varga József, Viva masz-
százs, zsámbéki Zichy Miklós 
Általános Iskola.



Szülői bál a Prohászkában
2016. január 23-án nyolcadik alkalommal 
nyitotta meg kapuit a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnázium a meghívott vendégek, 
az iskola dolgozói és az intézményben tanuló 
gyermekek szülei előtt. 

Örömünkre szolgált, hogy elfogadta meghí-
vásunkat dr. Győri Ottilia polgármester és 

férje; Bakács Edit Bernadett alpolgármester asz-
szony; Ohr Alajos alpolgármester úr; Vágújhelyi 
Pál, a Prohászka Alapítvány elnöke; Tóth András 
diakónus úr; Menzinger Tibor, a Bojtár Nép-
táncegyüttes vezetője; Póczos Beáta (Dominika) 
nővér; Ligetfalvi Károly, a Hagyományőrző Kör 
elnöke; Pataki Péterné, a Prohászkás Szülők Szer-
vezetének korábbi vezetője, Dalotti Tibor úr, a 
Rathauskeller üzemeltetője, Kőrösiné dr. Merkl 
Hilda, a gimnázium előző igazgató asszonya és 
végül, de nem utolsósorban a technikai dolgozók 

és a tantestület nagy része, köztük Török Csaba 
igazgató úr.

 Az előző évekhez hasonlóan a bált a 11. év-
folyam palotás tánccal nyitotta meg. Őket követ-
te egy mindössze 13 esztendős bűvész, Mészáros 
Viktor, aki fergeteges és egyben humoros produk-
ciójával pillanatok alatt elbűvölte a közönséget. 
Viktort öt ifjú hölgy váltotta a színpadon (Bencsik 
Zsuzsanna, Fauszt Gyöngyvér, Harmatos Anna, 
Hidas Anna és Horváth Blanka), akik rocky táncot 
mutattak be. A koreográfiát a lányok tanára, Kosír 
Judit készítette. Tóth Balázs neve már ismerősen 
cseng a Prohászkában megforduló nézősereg 
előtt. A színészi képességekkel megáldott édesapa 
idén Karinthy: Tanítom a kisfiamat című produk-
cióját adta elő az iskola fizika–matematika szakos 
tanárának, Pitter Károly tanár úrnak a segítségé-
vel. Ahogy a két „művész” megjelent a színpadon, 
borítékolva volt a siker. Utánuk a Bojtár Néptánc-
együttes kalotaszegi táncokkal szórakoztatta a je-
lenlévőket, majd Török Csaba igazgató úr szólt az 
évről évre nagyobb számban megjelenő közönség-
hez. Néhány perc elteltével a tanári kar egy része 

is felsorakozott vezetőjük mellé, és Fodor András 
tanár úr vezényletével előadták dalos produkció-
jukat. A műsort prohászkás szülőkből álló tánc-
csoport zárta, akik keringőjüket követően táncba 
vitték a közönséget is.  

Támogatóink voltak (a teljesség igénye nélkül, 
hiszen az est során is érkeztek felajánlások): Buda-
keszi Város Önkormányzata, Buda Környéki Tele-
vízió, Bakács Edit Bernadett alpolgármester asz-
szony, Andrész cukrászda, Gräfl cukrászda, Baritz 
Bt., Thaly kertészet, Stulwerk Kft., Betűtészta 
Mesekönyvbolt, Angyal patika, Toyota Mayer, Sza-
bó Jenő, Nagy Imola, Gocs Lajosné virágos, Bacsa 
család, Gróf Kinga, Jordán Antónia, Tarpai Zsófia, 
Anducska - Kerény család, Tolnai Rita, Nyulász 
Lőrinc, Harmatos Anna, Kajtor család, Matkó csa-
lád, Dabis család, Szűcs Gergő, Kotmayer család, 
Nagy Ágnes, Király Gergely, Boda Máté, Balázs – 
Hegedűs család, Kárász Bodza, Schnetzer Tamara, 
Berta Boglárka, Palotai Lilla, Csáki család, Csidei 
család, Tatár család, Danó család, Tolnay Dorka, 
Magasvári család, Gruber Bettina, Fekete Péter, 
Deák család, Szatmáry család, Hidas család, Pa-
lotai Bálint, Szalay család, Lőrincz Éva keramikus, 
Darvas Mónika, Osztie család, Timárné Bányász 
Ágnes, Hudáky család, Dura Kinga és családja, 
Dalotti Tibor, Tóth Szilvia kozmetikus, Goreczky 
család, Petri család, mindazok a családok, akik 
név nélküli felajánlást tettek, azok a tanárok, di-
ákok, technikai dolgozók és szülők, akik a bált 
megelőzően, az est folyamán és másnap munká-
jukkal segítettek. 

Köszönet mindenkinek, aki munkájával, fel-
ajánlásával, részvételével hozzájárult ahhoz, hogy 
iskolai fejlesztésre ismét szép összeget nyújthat-
tunk át a Prohászka Alapítványnak.

Kőrösi Annamária
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Tarkabarka ovibál
Január 23-án immár 18. alkalommal került 
megrendezésre a Tarkabarka Kunterbunt 
Óvoda alapítványi jótékonysági bálja. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy idén is sok szü-
lő látogatott el rendezvényünkre. Az este jó 

hangulatban telt el, kellemes szórakozásban, ki-
kapcsolódásban volt részük a jelenlévőknek, me-
lyet tovább fokozott a tombola nyereményeinek 
kisorsolása.

 Köszönjük a lelkes szülőkből, óvónőkből és 
régi óvódásainkból alakult Tarkabarka Kunterbunt 

Tánccsoport színvonalas műsorát, melyben három 
sváb táncot mutattak be.

Az alapítványi rendezvényt megtisztelte jelen-
létével Budakeszi város polgármestere, dr. Győri 
Ottilia, valamint Budakeszi Város Német Önkor-
mányzatának elnöke, Schrotti János. 

A bál bevételét udvari játékok fejlesztésére kí-
vánjuk fordítani. Még egyszer köszönjük a támo-
gatásokat, melyek nélkül nem jöhetett volna létre 
ez a fergeteges este. 

Rapcsákné Csoma Irén
óvodapedagógus
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Sautanz 2016 
II. SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN

Második alkalommal rendezték meg a Sautanz 
– Sváb disznótort, a versennyel egybekötött 
hagyományos sváb disznóvágást Budakeszin. 
Ezúttal 9 csapat részvételével, új  „játékszabá-
lyokkal”, még több disznósággal.

A tavalyi rendezvény nagy sikerére való tekin-
tettel a szervezők, Budakeszi Város Német 

Önkormányzata és a Budakeszi Sváb Nonprofit 
Kft. úgy döntött: kibővíti a fesztivál kereteit, és 
a tavalyi öt helyett kilenc csapatot szólít ringbe a 
vándordíjért. Így a hazai Budakeszi Bárdok mellett 
Bátaszék, Budaörs, Solymár, Svábhegy (Bp., XII. 
kerület), Taksony, Törökbálint és Vecsés, valamint 
a címvédő, a tavalyi győztes Dunabogdány csapata 
versengett a vándorbárdért.

A fesztivál a tavalyi évhez hasonlóan 
„bökőpálinkával” indult reggel 7-kor, majd el-
kezdődött a verseny, mely során a csapatoknak 
alkalmuk nyílt a településükre jellemző vágás, fel-
dolgozás, valamint ételkülönlegességek bemutatá-
sára. Sorra készültek az ínycsiklandó finomságok, 
és már az illatok is a helyszínre csábították az arra 
tévedőket.

A hivatalos fizetőeszköz ezúttal is a tallér 
volt, a fősátor kivételével, ahol készpénzért is 
lehetett válogatni a – nem friss vágásból szár-
mazó – disznóvágáshoz köthető finomságokból, 
illetve az édesszájúak számára a Gräfl cukrászda 
ínyencségeiből, valamint kézműves sajtok széles 
választékából és szemet gyönyörködtető vecsési 
savanyúságból.  

A fősátor színpada egész napos műsorfolyam-
mal várta a látogatókat. A résztvevő csapatok 
magukkal hozták tánccsoportjaikat, zenekaraikat, 
kórusaikat, hogy ne csak gasztronómiai, hanem 
kulturális élménnyel is gazdagodjanak a rendez-
vény látogatói. 

A legkisebbeket a fősátor melletti játszósátor-
ban várta a Bordács család hagyományos és szóra-
koztató népi játékaival.

A rendezvény fókuszában idén a hurka volt. A 
zsűri három különdíjat is kiosztott ebben a kate-
góriában. A legjobb véres hurkát Svábhegy, a leg-
jobb májas hurkát Taksony, a legfinomabb ínyenc 
hurkát pedig Vecsés csapata készítette. Jutalmuk 
egy-egy hurkatöltő volt, de díjazták a legjobb böl-
lért és segítőit (Dunabogdány), a legjobb konyhát 
(Budakeszi), a legvidámabb sátrat (Solymár) és 
azt a csapatot is, amelyik a hagyományőrzésben a 
leginkább jeleskedett a verseny során (Bátaszék). 
A Budakeszi Önkormányzat különdíját Budaörs, 
Budakeszi Város Német Önkormányzatának kü-
löndíját Törökbálint nyerte el.

A fődíjat, vagyis a Vándorbárdot Budakeszi 
csapata vehette át Dunabogdánytól, a zsűrit azon-
ban nem érheti a részrehajlás vádja, hiszen ezúttal 
az ún. „vakon kóstolás” módszerével hozta meg 
döntését az ismét dr. Győri Ottilia polgármester 
asszony vezetésével tevékenykedő héttagú grémi-
um. Ez annyit jelent, hogy az éppen pontozott ételt 
nem tudták csapathoz kötni. A zsűrizés új rendsze-
rének kidolgozása Czirok Gusztávnak köszönhető. 
A különféle kategóriák lehetőséget adtak az átfogó, 
mindenre kiterjedő pontozásra, így a versenyzők 
közül senki sem tért haza üres kézzel. A zsűri ösz-
szetétele néhány kivételtől eltekintve megegyezett 
a tavalyival: dr. Győri Ottília, Budakeszi polgár-
mestere (elnök), Czirok Gusztáv, a Budakeszi 
Hagyományőrző Kör tagja, Franke László, Oscar-
díjas mesterszakács, dr. Pallós László, a NÉBIH 
igazgatóhelyettese, Kreisz László, Taksony polgár-
mestere és a Landesrat elnöke, Rózsa Szabolcs, a 
herceghalmi sertéstelep ágazatvezetője, valamint 
Borda István, a dunabogdányi Borda húsfeldolgo-

zó tulajdonosa. Ezúton is köszönet a lelkesedésü-
kért és a helytállásukért!

Nagy öröm volt számunkra, hogy a rendez-
vényt megtisztelte jelenlétével Ritter Imre, német 
nemzetiségi parlamenti szószóló, továbbá Csen-
ger-Zalán Zsolt, országgyűlési képviselő.

Idén is rengeteg ember dolgozott azon, hogy a 
lehető legszínvonalasabb legyen a fesztivál, a csa-
patsátrak nem csak küllemre voltak hívogatóak 
– mint egy-egy apró helytörténeti kiállítás –, de a 
kedves, barátságos légkör is a régi, hagyományos 
családi disznóvágások hangulatát idézte, a mai kor 
kényelmi és higiéniai igényeinek szem előtt tartása 
mellett.

A Sautanz – Sváb disznótor immár hagyomány-
nyá vált Budakeszin, és minden januárban szá-
míthatunk egy újabb gasztronómiai és kulturális 
élményekben, felejthetetlen pillanatokban gazdag, 
valódi sváb, hagyományőrző gasztrofesztiválra.

Mi már készülünk a következőre!
Schrotti János elnök
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2016. FEBRUÁRI PROGRAMOK A GENERÁCIÓK HÁZÁBAN
2092 Budakeszi, Erdő utca 83.

8. HÉTFŐ: 9.30:      KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
                                       14h:       ZENETERÁPIA KOZÁK MÁRTA VEZETÉSÉVEL

15h: SAKK ÉS TÁBLAJÁTÉK KLUB
9. KEDD: 9h: JÁTSZÓ DÉLELŐTT

16h: KREATÍV ALKOTÓ KÖR SZAKÁCSI ÉVA FESTŐMŰVÉSZ VEZETÉSÉVEL 
10. SZERDA:                 9h: JÓGA GANZ-KHODER HADIZSA VEZETÉSÉVEL

15h: FILMKLUB (A FILM CÍMÉT LÁSD KÉSŐBB A PLAKÁTON)
11. CSÜTÖRTÖK: 10h: KREATÍV DÉLELŐTT (TEREM DÍSZÍTÉS)
12. PÉNTEK:                 10h: BESZÉLGETÉS A SZERELEMRŐL VALENTÍN NAP ALKALMÁBÓL
                                       14h:        FARSANGI BÁL (KLUBTAGJAINK RÉSZÉRE)

15. HÉTFŐ: 9.30: KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
                                       13.30:    TÉLI KÉPEK RAJZOLÁSA, FESTÉSE
16. KEDD: 10h:        JÁTSZÓ DÉLELŐTT: KÁRTYA ÉS TÁRSASJÁTÉK
                                       16h:        HÍRES JULIANNÁK 
17. SZERDA:                 9h:          JÓGA GANZ-KHODER HADIZSA VEZETÉSÉVEL

13h: ACTIVITY
18. CSÜTÖRTÖK: 10h: KREATÍV DÉLELŐTT (RAFFIA ÉS FONALKÉP KÉSZÍTÉSE)
                                       13h:        KAPASZKODÓ KLUB
19. PÉNTEK:                 10h:        IRODALMI DÉLELŐTT

22. HÉTFŐ: 9.30: KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
 14h:       ZENETERÁPIA KOZÁK MÁRTA VEZETÉSÉVEL
                                       15h:       SAKK ÉS TÁBLAJÁTÉK 
23. KEDD 10h:       JÁTSZÓ DÉLELŐTT: TÁBLAJÁTÉKOK

16h:       KREATÍV ALKOTÓ KÖR SZAKÁCSI ÉVA FESTŐMŰVÉSZ VEZETÉSÉVEL 
24. SZERDA                 9h:         JÓGA GANZ-KHODER HADIZSA VEZETÉSÉVEL

15h:       FILMKLUB (A FILMRŐL LÁSD A PLAKÁTOT KÉSŐBB)
25. CSÜTÖRTÖK: 10h:       KREATÍV DÉLELŐTT (GYURMAFIGURÁK KÉSZÍTÉSE)
26. PÉNTEK:                 10h:       MI ÚJSÁG A NAGYVILÁGBAN? KÖTETLEN BESZÉLGETÉS
29. HÉTFŐ                    9.30:      KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
                                       13.30:    KEDVENC DALAINK            

MINDEN FENTI PROGRAMUNK INGYENES!
A VÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

TÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSAINK:
 FODRÁSZ, PEDIKÜR, SVÉDMASSZÁSZ (BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 23/451-279

 
Jó kézügyességgel

rendelkezô munkatársat
keresünk nyomdai kötészeti

munkakörbe.
 

Budakeszi nyomdaüzem.

Telefon: (30) 964 1329Telefon: (30) 964 1329

Álláshirdetés!Álláshirdetés!

Helyreigazítás
A Budakeszi Hírmondó 2016. januári számában megje-
lent, hogy városunk polgára, Pardi Géza úr javaslatára 
Budakeszi Város Önkormányzata közérdekű kötelezett-
ségvállalást szervez, felhívva az itt élőket, vállalkozókat 
a városközpont fejlesztésére szolgáló adományozásra. 

A cikkben hibásan jelent meg Pardi Géza úr közada-
kozásra irányuló javaslatának célja, mely valójában a 
városközpont fejlesztése keretében kimondottan az 
egészségügyi ellátás – ezen belül is szakorvosi rendelő 
– megvalósítására irányult és egy havi nyugdíját is kife-
jezetten erre a célra ajánlotta fel. A félreértésből eredő 
téves közlésért ezúton is elnézést kérünk! 

Amennyiben a budakeszi lakosok, vállalkozók támoga-
tásukat szintén kimondottan a városközpont fejlesz-
tése keretében kialakítandó egészségügyi intézmény 
létrehozására szeretnék fordíttatni, kérjük, hogy Buda-
keszi Város Önkormányzatának 11742348-15390022-
10146127 számú „Városközpont projekt társadalmi fel-
ajánlások” elnevezésű számlájára teljesítsék a pénzbeli 
felajánlást azzal, hogy a közlemény rovatba tüntessék 
fel: „egészségügy”.

Szerkesztőség

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

               

 

                
 
 

EURÓPA VÉDŐSZENTJEI 
ELŐADÁSSOROZAT 
2016. február- június 

 

„A szentek mindig zavarba hoznak bennünket, mert felülmúlják a történelmet. 
Részesedve Krisztus prófétai küldetésében, önmagukat teszik meg válasszá az idők jeleire, a kor kihívásaira. Életük prófétai üzenet.” 

 
 

Európa hat védőszent oltalma alatt áll, akik oszlopként erősítik hitének katedrálisát. 
PROGRAM 

 
2016. február 15. 18 óra hétfő 

SZENT BENEDEK ÉS AZ EURÓPAI DEMOKRÁCIA 
Előadó: Korzenszky Richárd OSB perjel Tihany  

 

2016. március 3. 18 óra csütörtök  

A SZLÁVOK APOSTOLAI: SZENT CIRILL ÉS SZENT METÓD 
Előadó: Baán István görög katolikus pap, az MTA doktora  

 

2016. április 6. 18 óra szerda 

KRISZTUS MENYASSZONYA: SZIENAI SZENT KATALIN 
Előadó: Kőrösiné Merkl Hilda irodalomtörténész, egyetemi oktató 

 

2016. május 3. 18 óra kedd 
CSALÁDANYA ÉS RENDALAPÍTÓ: SVÉDORSZÁGI SZENT BIRGITTA 
Előadó: Kőrösiné Merkl Hilda irodalomtörténész, egyetemi oktató  

 

2016. június 8. 18 óra szerda 
SZENT EDIT STEIN - A KERESZTRŐL NEVEZETT TERÉZIA BENEDIKTA NŐVÉR 

Előadó: Szabó Ferenc SJ teológus, író 
 

Az előadássorozat helyszíne: Szent László Közösségi Ház / 2092. Budakeszi Fő utca 206./ 
 

Filó Kristóf kanonok, plébános                            Kőrösiné Merkl Hilda a sorozat szervezője 
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Szabad-e átszoktatni?
MIKOR VÁLIK EL, HOGY JOBB VAGY BALKEZES A GYERMEKÜNK?

Az emberek döntő többsége a jobb kezét hasz-
nálja elsődlegesen finomabb tevékenységei 
elvégzéséhez, viszont minden hetedik ember 
(az adat a fejlettebb országokra értendő) hasz-
nálja ma dominánsabban a bal kezét a jobb 
helyett – ezt nevezik balkezességnek.

Ennek az aránynak nemcsak a  genetika  az oka, 
hanem a társadalmaknak a balkezességet többsé-

gi alapon elutasító hagyományai is. Az iskolában a 
20. század közepéig veréssel, majd a szülői erőszak 
sugalmazásával hazánkban is ez volt a hivatalos „pe-
dagógia”. A balkezesség nem megszokás, hanem bi-
ológiai  alapokon nyugvó, a balt a jobbal szemben 
előnyben részesítő kézhasználat, ami a jobb agy-
félteke dominanciával magyarázható. Ennélfogva 
művészek között sokkal gyakoribb. A balkezesek 
aránya a nyugati országokban folyamatosan nő. Ér-
demes megjegyezni, hogy már a majmoknál is meg-
figyelhető, hogy van domináns kezük.

A kutatók azonosítottak egy gént, amely szerin-
tük „lehetségessé teszi, hogy gyermekünk balkezes 
legyen”. Szóval, ha bennünk van ez a gén, előfor-
dulhat, hogy egyik-másik gyermekünk balkezes 
lesz. Ha magunk is balkezesek vagyunk, akkor 
elviekben bennünk is megvan ez a gén. Az agy 
működése meglehetősen komplex, de ha nagy-
vonalakban tekintjük át, a bal kéz dominanciáját 
egyszerű megérteni. Mivel keresztben irányítanak 
a féltekék, a bal agyfélteke a „jobbkezes” énünket 
irányítja, míg a jobb félteke fordítva. A balkezes-
ség a jobb félteke dominanciáját tükrözi valójában. 
Erre mondhatják büszkén, hogy „a balkezeseknek 
jobb az agyuk”! A bal félteke, mely a jobbkezesek-
nél dominál, felelős a beszéd, a nyelvérzék, az írás, 
a logika, a matematika, a tudományosság, tehát a 
reál dolgok és a lineáris gondolkozás irányításáért. 
A jobb félteke a zene, a művészet, a kreativitás, az 
érzékelés, az érzelmek, területén dominál, a holisz-
tikus gondolkozásmódért felelős. Általában ezért 
mondják, hogy a legtöbb balkezes igazi művész-
lélek, és hogy vizuális gondolkozók. Az az állítás, 

hogy a setének, sutának is nevezett balkezesek 
ügyetlenek lennének, a legtöbb esetben alaptalan, 
mivel ügyetlenségük leginkább a jobbkezeseknek 
tervezett tárgyak nehézkes használatából ered. 
Mindannyian tudjuk, hogy jobb vagy bal kézzel 
írunk-e, de ettől még senki sem abszolút jobbkezes 
vagy abszolút balkezes. Mindkét félteke működik 
(jobb esetben), és mindkét gondolkozási területen 
lehetünk kiválóak függetlenül attól, hogy melyik 
dominál. Ez a dominancia nem mindig teljes. 

A kezesség kialakulása egy folyamat vége, ami 
minden gyereknél eltérő ideig tarthat, de van egy 
általános „menetrend”, amiben a kétkezűség az 
egyik kéz használatával változik. Gessell és Ames a 
gyermekkori kézhasználatra vonatkozó kutatásaik 
alapján az alábbi folyamatot írták le.

A kézhasználat fejlődése a gyermek első életévében:
Életkor Kézhasználat
12. hét mindkét kéz
16−20. hét bal kéz
24. hét mindkét kéz
28. hét jobb kéz
32. hét mindkét kéz
36. hét bal kéz
40-44. hét jobb kéz
48. hét bal kéz
52−56. hét jobb kéz

A kézhasználat fejlődése a gyermekkorban:
Életkor Kézhasználat
80. hét mindkét kéz
2. év jobb kéz
2 és fél –  
3 és fél év

mindkét kéz

4. év már  
megfigyelhető 
a dominancia

8. év kézhasználat 
kialakult

A pedagógia mai álláspontja szerint balke-
zes gyereket „átszoktatni”  szigorúan tilos. Már a 
magzati korban eldől, hogy melyik agyfélteke lesz 
a domináns, és ennek a megváltoztatására tett kí-
sérlet súlyos zavarokhoz vezethet. Ilyen például 
a  dadogás, olvasási, (diszlexia), írási, (diszgráfia), 
számolási (diszkalkulia) nehézségek, magatartás-
beli problémák, egyensúlyzavar, könnyen veszíthet 
magabiztosságából, és egyéb lelki problémák ala-
kulhatnak ki. Átszoktatás helyett inkább segíteni 
kell a gyermeket, például az írástanulásnál meg 
kell mutatni neki a megfelelő technikákat (hogyan 
formálja a betűket, számokat stb.).

 Itt egy rövid kis teszt, hogy megállapítsuk, való-
jában mennyire is vagyunk bal- vagy jobbkezesek.

Képzeljük el, hogy a hátunk közepe viszket. Me-
lyik kézzel vakarnánk meg?

Kulcsoljuk össze kezeinket. Melyik hüvelykuj-
junk van felül? 

Tapsoljunk. Melyik kezünk van feljebb?
Számoljunk háromig az ujjainkon a másik ke-

zünk mutatóujjával. Melyik kéz mutatóujja szám-
lált?

Ha valakire kacsintanánk, aki pont előttünk áll, 
akkor melyik szemünkkel kacsintanánk rá?

Ha a hátunk mögött megfogjuk az egyik kezün-
ket a másikkal, melyik az, amelyik fog? 

Ha valaki a távolban kiabál, de nem halljuk, 
melyik fülünk mögé tesszük a kezünket, hogy job-
ban halljuk?

Billentsük a fejünket az egyik vállunkhoz. Me-
lyik vállunkat érintettük vele? 

Mutassunk pontosan egy távoli tárgyra a muta-
tóujjunkkal, majd hunyjuk le az egyik szemünket 
anélkül, hogy elmozdítanánk az ujjunkat. Ezután 
a másik szemünk legyen csak nyitva. Az egyik 
szemünk esetében úgy fog tűnni, mintha nem is a 
tárgyra mutatna az ujjunk, a másik szemünkkel vi-
szont ugyanúgy pontos marad a pozíciója. Melyik 
szemünk esetében maradt a tárgyra mutatva az ujj?

Tegyük karba a kezünket. Melyik felkarunk van 
felül?

 A  nevezetes balkezesek  között találjuk Julius 
Caesart, Napóleont, Michelangelót, Leonardo da 
Vincit, Holbeint, Dürert, Raffaellót, Beethovent, 
Mozartot, Paganinit, Goethét, Nietzschét, Ein-
steint, Albert Schweitzert; a ma élők közül Bill 
Clintont, Paul McCartneyt, Stinget, Bob Dylant.

  Védőnői Szolgálat

GITÁROKTATÁS 
BUDAKESZIN!  

Kezdőtől haladó szintig: blues, rock, pop, 
funk, jazz stílusokban, minden korosztálynak. 

Egyénre szabott tanmenettel.  
Az Erkel utca buszmegállótól 3 percre.  

Ha érdekel a zene kicsit belülről nézve, keress 
az alábbi telefonszámon!  

Az első óra ingyenes!

30/864-35-91
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Kárpáti Györgyné 95 éves
Budakeszit szokták a fiatalok városának is nevezni… 
Élnek ebben a városban azonban szép számmal 
szép korúak is. A 95 éves Kárpáti Györgynét lakásán 
köszöntötte ezen a szép jubileumon a Buda Környéki 
Televízió, dr. Győri Ottilia polgármester asszony, 
valamint Ohr Alajos alpolgármester úr.  

Természetesen, adódik az obligát kérdés: mi a hosszú 
élet titka? Választ is hallottunk már hasonlót: mérték-

kel kell fogyasztani az élelmiszerekből. Nagyon segít, ha 
mindennap egy deci vörös bort vagy egy gyűszűnyi erő-
sebb italt is fogyasztunk. 

Az ő korosztályának legtöbb tagja igen küzdelmes 
életet élt. Háborúk, forradalmak tanúi, túlélői ők. Török-
szentmiklóson született. A II. világháború befejeződése 
után vöröskeresztes iskolába vették fel, a Honvéd Kórház-
ban főnővér lett, de a műtéteknél is segédkezett. Röntgen 
asszisztensként is tevékenykedett. Két érdekes esetet is 
említett praxisából:

1975 táján a gégészetről küldtek egy 4-5 éves gyereket 
röntgenre, akinek folyt a nyála. Később kiderült, nem vet-
ték észre, hogy lenyelt egy rajzszöget. Elhatározta, csinál 
még egy nyaki felvételt a kisgyerekről. Megdöbbenve mu-
tatta az orvosnak a „megbújt” rajzszöget. 

A másik eset már Pesten történt. Egy 25-30 év közötti 
szép, jó kiállású tisztnek amputálni akarták a lábát. Kérte 
a főorvost: várjanak egy kicsit. Lejegeltetést javasolt, amit 

végül is az orvosok elfogadták. A fiatal tiszt megmenekült 
a végtag amputálásától. Gyakran volt egyébként külön 
véleménye az ovosokétól, legtöbbször meg is hallgatták, 
hiszen rendelkezett megfelelő képesítéssel.

A mai egészségügyi ellátásról nem túl jó a véleménye. 
Előfordult olyan eset, hogy a kórteremben, ahol feküdt, 
egy halottat kompletten „bekészítettek” a koporsóba éj-
szaka…

Férje 86 éves, 67 éves házasok. Jól érzik magukat Bu-
dakeszin. Tipikus budakeszi udvarban laknak, 10 család-
dal egyetemben. Mindenkivel jól kijönnek. 

Isten éltesse ezen a szép jubileumon Kárpáti György-
nét! További jó egészséget kívánunk, békés nyugdíjas éve-
ket éljenek együtt kedves férjével!

Szabó Tibor Mihály

A bölcsesség receptjei 
(MEGTANULTAM, TOVÁBBADOM)

 BOLDOGAN KÉSZÜLJÜNK AZ ISKOLÁBA!

Minden szülőnek és kisgyermeknek megdobogtatja 
a szívét az iskolába készülés.

Nagyon fontos, hogy boldogan, várakozással, egész-
séges kíváncsisággal dobogjon a szíve nagyoknak és 

kicsiknek egyaránt.
Az óvónénik legnagyobb szeretetükkel, legfelelősebb 

tudásukkal előkészítik az alapokat. Hiszen az óvodában 

az egymásra figyelés, a kommunikálás, a ceruzafogás, a 
rajzművészet, a mozgáskoordináció, a dalolás, a mondó-
kázás, a figyelem, a koncentráció, az utánzás, a kitartás, 
az elmélyült játszás, a közösségbe illeszkedés minden 
fortélyát elsajátíttatják az óvó nénik.

Az iskolát úgy jó, ha várjuk, mert az a titkok, varázsla-
tok, a kincskeresés csodáival párosulva a felelős munka, 
a kötelességünk helyszíne is. Már iskolába kerülés előtt 
jó, ha egy kisgyermek nap mint nap gyakorolja, hogy 
kötelességei is vannak. A sok élmény, közös játék, hang-
verseny, múzeumlátogatás, filmélmény, együtt sportolás, 
kirándulás… felszabadult pillanatai mellett legyen egy-
egy apró felelősségvállalás a család közösségéért. Rend-
teremtés a játékpolcon, mosogatóból kipakolás…, bármi 
apró segítés. Akkor a kisgyermek nem először az iskolá-
ban szembesül azzal, hogy kötelessége is van.

Arra buzdítom a családokat, hogy az első évben a 
gyermek és az iskola jó kapcsolatának figyelemmel kí-
sérése legyen a legfontosabb! Valós érdeklődéssel, min-
dennapos közös élményként éljük át gyermekünkkel az 
iskola örömeit, nehézségeit, a munkában való haladást. 
Ha szoros együttlélegzéssel éljük meg az iskola kezdését, 
akkor elhiszi a gyermek, hogy ez fontos, hogy öröm a 
munka, öröm a tanulás, hogy sok-sok sikerélmény repíti 
a további munkába, hogy a megtanult dolgokkal gazda-
gabb, hogy öröm erőfeszítéseket tenni, amelyeknek min-
dig megvan a jutalma.

Szeretettel kívánom, hogy minél könnyedebben bi-
zonyosodjon be, hogy gyermekük iskolaérett, boldog 
iskolás!

Hellner Katalin

Az Országos  
Orvosi Rehabilitációs 

Intézet az alábbi, 
teljes munkaidős, 
határozatlan időre 
szóló munkakörök 

betöltésére  
hirdet lehetőséget:

 

Kertész:  
Az Intézet külterületeinek ta-
karítása, zöld felületek és utak 

szezonális takarítása, (avar 
seprése, összegyűjtése, hóla-
pátolás, síkosságmentesítés...) 

növényzet gondozása, fű 
nyírása, rakodási munkák

 
Takarító: 

Az osztályok, valamint a kö-
zösségi terek higiénés rendjé-

nek biztosítása

Villanyszerelő: 
Az Intézmény kis- és középfe-

szültségű hálózatain és fo-
gyasztó berendezésein üzem-
zavar-elhárítási tevékenység, 

valamint üzemviteli és karban-
tartási tevékenység végzése a 
munkavégzéshez szükséges 

minimális eszközparkkal.
Az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény ren-

delkezései az irányadók.
 

A pályázat benyújtásához  
szükséges dokumentumok:  

Szakmai önéletrajz, végzett-
séget igazoló bizonyítványok 

másolata, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázat elbírálásában 
résztvevők a pályázó szemé-
lyes adatait megismerhetik,  

3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Simon 

Gabriella részére a  
g.simon@rehabint.hu	e-mail	

címen keresztül

Személyesen: Simon Gabriella, 
Budapest,  

1528 Budapest, Szanatórium 
utca 19. D 1. 106..

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. február 16.
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VITAMIN 
AKCIÓ! 

www.protein-vitamin.hu
www.biotechusashop.hu

2 490Ft
Kiszerelés: 100 tabletta 
3 490 Ft 25 Ft/tabletta

február 1-29.

BUDAKESZI TEMPÓ ÜZLETHÁZ, FŐ TÉR 3.
Az akciós ár 2016.02.01-29. között, ill. a készlet erejéig érvényes. A termék csomagolásban, színben és méretben a fotón látottaktól eltérhet. Áraink fogyasztói árak, melyek 
az ÁFÁ-t tartalmazzák. Két akció egymással össze nem vonható. Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.

Jellemző megrendeléseink:

katalógusok, prospektusok, naptárak, füzetek, mappák, tömbök, könyvek, brosúrák, 
szórólapok, inzertek, vevőtájékoztatók, spirálozott füzetek, wobblerek, dobozok, 
plakátok, karton függőcímkék, bevarrható ruhacímkék, szalagok, ügyviteli 
nyomtatványok (önátírós, sorszámozott is) folyóiratok, havi újságok, és minden, amit 
egy nyomda elvégezhet, ...sőt még ennél is több!

2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 19.
Telefon: (23) 451 351,  (23) 451 959

Fax: (23) 452 853
E-mail: info@palettapress.hu

www.palettapress.hu

Fő pro�lunk a minőségi color ofszet
és digitális nyomtatás.

paletta hird hirmondo 2016_02.pdf   1   2014. 02. 04.   7:49



KÁRPITOS,
BÚTORASZTALOS

Kárpitozás, bútorasztalos munkák,
díjtalan felméréssel!

Modern és régi bútorok kárpitozása, felújítása,
Konyhabútor, beépített szekrény, szobabútor és 
bármilyen bútor készítése, amire egy lakásban, 

irodában rendelőben szükség lehet.

Tel: 06-30/934-8458
www.butorcons.hu

Konyhabútor felújítás
most 30%

kedvezménnyel!

Beke Balázs
asztalos,
kárpitos


