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Közösségeink a fókuszban
Komoly feladatok és döntések állnak előttünk és közösségeink előtt. A családoknak az iskolakezdéssel kell 
megbirkózniuk, Budakeszi önkormányzata fontos fejlesztésekhez kaphat érdemi összegeket korábbi pályá-
zatai alapján, az ország pedig a betelepítési kvóta kapcsán foglalhat állást az október 2-ai népszavazáson.  
A döntések a jövőnket határozhatják meg.

Augusztus 20., az államalapítás ünnepe sok 
egyéb mellett arra hívta fel figyelmünket, 

hogy vigyáznunk kell szűkebb és tágabb ér-
telemben vett közösségeinkre. A legnagyobb 
feladat most a családi tennivalók elintézése. 
Indul az új tanév, s ez az időszak a kisebb és a 
nagyobb gyermekek szüleinek is rendszerint 
sok nehézséggel jár. Az ősz közeledte persze 
más teendőket is hoz, például a ház körül 
vagy a lakásban mindig akad ilyentájt némi 
munka. A szerencsésebbek a nyári kikapcso-
lódásból, pihenésből kellő energiát meríthet-
tek az előttünk álló időszakhoz.

FEJLESZTÉSEK
A szeptember az államszervezet szempont-
jából is lényeges hónap, az év végéhez köze-
ledve egyre több fontos határozat születhet 
meg. Több ilyen döntésre vár Budakeszi ön-
kormányzata is. Városunk nemrégiben több 
pályázatot is beadott, ezeknek az elbírálása 
mostanság válik esedékessé. Támogatást 
nyerhetünk bölcsődei korszerűsítéshez, fé-
rőhelybővítéshez, valamint óvodai eszköz-
beszerzéshez. Bízunk pályázataink sikeré-
ben, a kisgyermekek fejlődéséhez ugyanis 
minden feltételt biztosítani szeretne Buda-
keszi. De lényeges a nagyobbak és a felnőt-
tek egészsége is, ezért sportpályák, sportolási 
helyek kialakításához is kértünk forrást. Erre 
a beadványunkra is hamarosan választ ka-
punk, akárcsak a közlekedési és városfejlesz-
tési pályázatainkra. Utóbbi révén – kedvező 
elbírálás esetén – településünk újabb olyan 
összegekhez juthat, amelyekből az útháló-

zattól a csapadékelvezető rendszerig számos, 
a közösség mindennapjait könnyebbé tevő 
beruházást valósíthatunk meg.

TESTVÉRVÁROSAINK
Az utóbbi hetekben Budakeszi küldöttsége fel-
kereste két testvérvárosunkat, Beregdédát és 
Csíkszeredát. A látogatások alkalmával meg-
tapasztalhattuk, milyen nagy jelentősége van 
annak, hogy Budakeszi rendszeres kapcsolatot 
ápol Kárpátalján és Erdélyben. Ezért úgy ha-
tároztunk, hogy a jövőben még szorosabbra 
szőjük a kötelékeket. Ennek jegyében ezentúl 
kulturális csoportokat küldünk és fogadunk, 
emellett vendégül látunk határon túli magya-
rokat a Nemzeti összetartozás napján. Öröm-
mel köszöntöttük településünk huszonkette-
dik Családi Napján Ipolybalog polgármesterét, 
valamint alpolgármesterét és Lich testvérváros 
delegációját. Egyébként az is szívderítő volt, 
hogy ismét több ezren jöttek el Budakesziről és 
környékéről a Farkashegyi repülőtérre.

A nyarat lassan magunk mögött hagyjuk, 
következnek az ősz dolgos hétköznapjai. Eh-
hez kívánok minden budakeszi polgárnak 
erőt, türelmet és egészséget!

dr. Győri Ottilia, polgármester

Népszavazás
Családunk és városunk sorsára, boldogulására szükségképpen hatással vannak az or-

szág, a kontinens és a nagyvilág történései. Az utóbbi hónapok legfontosabb témáját 
kétség kívül a migránshelyzet adta. A különféle fejleményekről értesültünk a médiából, 
de a buszon, a játszótéren, a boltban és az ivókban is sok szó esett. Október 2-án Magyar-
ország népszavazást tart a betelepítési kvótaügyben, ott minden szavazópolgár szabadon 
véleményt nyilváníthat a kérdésben. A népszavazás a demokrácia egyik legfontosabb 
intézménye, a migráció témája pedig korunk egyik legfajsúlyosabb kérdése. Magam úgy 
hiszem, az ilyen kivételes helyzetekben köteleségünk élni a lehetősséggel, fontos elmenni 
a szavazókörbe, és érvényes szavazatot leadni.

Lich testvérváros delegációja Farkas Gyula emeritus polgármester társaságában

Ipolybalog testvérváros delegációja dr. Győri Ottilia polgármester társaságában
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A Képviselő-testület  határozatai 
Tisztelt Budakeszi Lakosok!
Budakeszi Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a 2016. 
július 28-án és augusztus 10-én 
tartott képviselő-testületi ülésein 
az alábbi, lakosságot kiemelten 
érintő döntéseket hozta:

288/2016.: Jelképesen örökbe fo-
gadta egy éves időtartamra a Bu-
dakeszi Vadasparkban látogatható 
Buda és Keszi nevű Przewalski-
lovakat, és a Budakeszi Vadas-
parkot 100 000 Ft keretösszeggel 
támogatta.

292/2016.: A Képviselő-testület 
nem fogadta el a Főnix-Med Zrt. 
2015. évi beszámolóját.

293/2016.: A FŐNIX-MED Zrt-vel 
2001. április 9-én kötött szerződést 
rendes felmondással meg kívánta 
szüntetni és a sürgősségi betegel-
látásra vonatkozóan közbeszerzési 
eljárás kiírását kezdeményezte a 
Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulás (BÖT) alábbi települései-
vel közösen: Budajenő, Nagyková-
csi, Remeteszőlős, Páty, Telki.

294/2016.: A Képviselő-testület 
támogatási szerződést kötött a 
Keszi-Art Egyesülettel az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulójának emlékére rende-
zendő kiállításai megszervezésé-
nek támogatására 100 000 Ft ösz-
szegben.

295/2016.: Megindította az Árpád 
fejedelem térre vonatkozó telepü-
lésrendezési eszközök módosítá-
sára vonatkozó eljárást és a part-
nerségi egyeztetést és elfogadta 
az Árpád fejedelem tér területére 
vonatkozó Településszerkezeti 
Terv, Helyi Építési Szabályzat és 
Szabályozási Terv módosításával 
kapcsolatos tervezői ajánlattételi 
felhívást.
A Képviselő-testület az Árpád-fe-
jedelem térre vonatkozó település-
rendezési eszközök módosítására 
bruttó 6  000  000 Ft keretösszeget 
biztosított.

297/2016.: El kívánta végeztetni a 
Budakeszi 1489 hrsz-ú, természet-
ben a 2092 Budakeszi, Petőfi u. 18. 
szám alatti Mezei Mária Ház teljes 
faanyag-szerkezetének állapotfel-
mérését.

298/2016.: A Budakeszi közterü-
letek zöldfelületeinek karbantar-
tásáról szóló árajánlati felhívást 
eredménytelennek nyilvánította és 

felkérte a Pénzügyi és Fejlesztési 
Bizottságot, hogy a közterületek 
zöldfelületeinek hatékonyabb kar-
bantartására vonatkozóan dolgoz-
zon ki újabb javaslatot a Képviselő-
testület számára, mely ajánlatkérés 
terjedjen ki Budakeszi város egész 
területére és külön vizsgálja meg az 
Erkel utcai CBA áruház környeze-
tének állapotát.

300/2016.: Kérelmet nyújtott be a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium-
hoz kültéri sportparkok megvaló-
sítására az alábbiak szerint:
megvalósítani kívánt sportparkok 
számai és típusai: 
•	 Budakeszi Sportpálya területén 

(2415 hrsz.) D típusú
•	 Erkel Ferenc Művelődési Köz-

pont melletti területen (1387 
hrsz.) D típusú

•	 Kert utca és a Domb utca ke-
reszteződésénél (030/29 hrsz.) 
D típusú

•	 Tavasz utca és a Táncsics Mi-
hály utca által határolt területen 
(535 hrsz.) B típusú

•	 önerő: nincsen.
Budakeszi Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete felkérte 
a polgármestert, hogy a pályázati 
dokumentációt határidőben nyújt-
sa be a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium részére.

301/2016.: Kérelmet nyújtott be a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium-
hoz 400 méteres futókör megva-
lósítására a Budakeszi Sportpálya 
területén és a megvalósításához 
mindösszesen bruttó 6 000 000 Ft 
önerőt biztosított, melynek fedeze-
te az önkormányzat 2017. évi költ-
ségvetése.
A Képviselő-testület felkérte a pol-
gármestert, hogy a pályázati doku-
mentációt határidőben nyújtsa be 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um részére.

302/2016.: Kérelmet nyújtott be a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium-

hoz 200 méteres futókör megvaló-
sítására a 2306/88 hrsz. területen 
(Paplanhát út és Honfoglalás sé-
tány közti terület), önerő biztosí-
tása nélkül.

303/2016.: Vállalkozási szerződést 
kötött a BVV Kft.-vel a Budakeszi, 
2306/88 helyrajzi számú, Honfog-
lalás sétány mellett lévő játszótér 
fejlesztése tárgyában, melynek fe-
dezete legfeljebb bruttó 1 605 530 
Ft összeg erejéig az Önkormányzat 
2016. évi költségvetése.
A Képviselő-testület felkérte a 
Budakeszi Polgármesteri Hivatalt, 
vizsgálja meg, hogy a fejlesztés 
kivitelezése során felhasználha-
tó-e az önkormányzat által végzett 
egyéb beruházásoknál kitermelt 
föld.

304/2016.: Támogatta a Budakeszi, 
Nagy Sándor József utca középső 
szakaszának felújítását és vállalko-
zási szerződést kötött a GeoTeszt 
Környezetgazdálkodási és Kultúr-
mérnöki Szolgáltató Kft-vel (1112 
Budapest, Kérő u. 20.) 2006. már-
cius hónapban elkészített részletes 
pince-tömbtanulmány felülvizsgá-
lata tárgyában, a feladatra 200 000 
Ft keretösszeget biztosított.

305/2016.: Bérleti mintaszerződést 
fogadott el a Budakeszi külterület 
072/7 hrsz.-ú, 3,5548 ha területű, 
legelő megnevezésű ingatlanra vo-
natkozóan azzal, hogy a bérleti díj 
17 Ft/m2/nap + ÁFA összegben, a 
szerződés időtartama maximum 
10 nap időtartamban kerüljön 
meghatározásra.

307/2016.: A dietetikus szakértői 
vélemény alapján felkéri a Pensio 
Kft-t, hogy a szakértői vélemény-
ben leírt hiányosságok kiküszöbö-
lésére intézkedési tervet dolgozzon 
ki és annak megfelelően folytassa 
tevékenységét a megfelelő közét-
keztetés biztosítása érdekében.

310/2016.: A Budakeszi Város 
Önkormányzata és intézményei 
komplex közmű auditjának el-
végzése tárgyában folytatott eljá-
rást eredményesnek nyilvánította, 
nyertesének a Sourcing Hungary 
Szolgáltató Kft.-t (székhely: 1138 
Budapest, Madarász Viktor utca 
47-49. képviseli: Szentpéteri Ar-
nold) jelölte meg 0 Ft alapdíj és a 
megtakarítás 30 %-a sikerdíj ösz-
szegben.
Szerződést kötött Csoportos Ener-
gia Beszerzés lebonyolítása köz-
világítási célú villamos és földgáz 
energia beszerzéshez a Sourcing 
Hungary Szolgáltató Kft.-vel 0 Ft 
alapdíj és a megtakarítás 30 %-a 
sikerdíj összegben.
Szerződést kötött Energia me-
nedzsment szakértői szolgáltatásra 
a Sourcing Hungary Szolgáltató 
Kft.-vel 0 Ft alapdíj és a megtakarí-
tás 30 %-a sikerdíj összegben.

316/2016.: A Budakeszi Városköz-
pont projekthez kapcsolódó ingat-
lanok bontása tárgyában folytatott 
eljárást eredményesnek nyilvání-
totta, nyertesének az SB Dynamic 
Kft-t (székhely: 1031 Budapest, 
Városfal u. 3/B, képviseli: Seregi-
Deák Péter) jelölte meg 12 492 500 
Ft + ÁFA összeggel.

317/2016.: A Budakeszi Városköz-
pont projekthez kapcsolódó terü-
let rendezéséhez építészeti-műsza-
ki tervdokumentáció elkészítése 
tárgyában folytatott eljárást ered-
ménytelennek nyilvánította.
A Képviselő-testület a Budakeszi 
Városközpont projekthez kapcso-
lódó területek ideiglenes rendezése 
érdekében árajánlatot kér be terve-
zésre és kivitelezésre. 

318/2016.: Az orvosi rendelő felújí-
tásával és bővítésével kapcsolatos 
építészeti-műszaki tervdokumen-
táció elkészítése tárgyában foly-
tatott eljárást eredménytelennek 
nyilvánította.
A Képviselő-testület az orvosi 
rendelő felújításával és bővítésé-
vel kapcsolatos építészeti-műszaki 
tervdokumentáció elkészítése tár-
gyában árajánlatot kért be építé-
szeti-műszaki tervdokumentáció 
elkészítésére.

319/2016.: Támogatta a Nagy Sán-
dor József Gimnázium tisztasági 
festés munkálatainak elvégzését, 
mely munkára vonatkozóan vál-
lalkozási szerződést kötött a BVV 
Kft.-vel.

A határozatok megtalálhatók  
a www.budakeszi.hu honlapon
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Megkezdődött a József Attila utca építése
KEDVES LAKÓTÁRSAK!

Megkezdődött a József Attila utca építése, mely 
várhatóan szeptember közepén befejeződik. 

A rövid határidő miatt kérem, segítsük egy-
mást abban, hogy a munkavégzést ne aka-

dályozza semmi. 
A munkálatok hétfőtől szombatig, reggel 7 

órától este 17 óráig folynak. A munkavégzés 
alatt időszakonként az ingatlanokat gépjár-
művel megközelíteni nem lehet. (Az útfelü-
let építési idejéről tájékoztatást küldünk.) Az 
úton az ingatlanokat egyéb időszakban csak 
saját felelősségre lehet megközelíteni.

Előfordulhat majd, hogy nem tudnak az 
ingatlanukra beparkolni, vagy kiállni, a sze-
gély építésének időpontjában. Célszerű ilyen-

kor valahol a közelben parkolni.
Az útépítés magánterületet sehol sem érint. 
A Felkeszi és Barackvirág utcában csak a 

hosszabb oldalon lehet majd parkolni, a mun-
kagépek közlekedése miatt, vagy, ha tehetik, 
álljanak be a kertbe, ezzel is segítik a közle-
kedést!

Az útépítés alatt folyamatosan tájékoztatni 
fogjuk Önöket a szükséges tudnivalókról (pl. 
mikor nem lesz járható az utca gépkocsival).

A beruházást a Jó-Ép Kft. végzi.
Projektvezető: Schrenk Áron: +36 70/672 97 82
Építésvezető: Varga Sándor +36 30 448 2770
Az önkormányzat műszaki osztályának kap-
csolattartója: Farkas Ferenc +36 23 535 710/156 
mellék

Kérem, fokozottan ügyeljenek a biztonság-
ra ebben az időszakban!

Bakács Bernadett az ön képviselője, +36-30/951-3368

Megújul a piac
Elkezdődött a piac 
területének 2. 
ütemben történő 
felújítás. A fotókon 
a térburkolat 
felszedése látható. 
A munkálatok 
várhatóan az 
iskolakezdésre 
elkészülnek.

Víziközmű- 
rendszerbe bekötés

A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 „Bu-
dakeszi szennyvízelvezetési és szenny-
víztisztítási projekt” (Projekt) keretében 
Budakeszi-Makkosmária területén épült 
szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisz-
tító telep 2015. július 20-án átadásra került. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény (a továbbiakban Vksztv.) 
55. §-a értelmében a csatornázással érintett 
ingatlanok tulajdonosai kötelesek az ingatlant 
a víziközmű-rendszerbe beköttetni és a vízi-
közmű-szolgáltatást igénybe venni, amennyi-
ben az ingatlant határoló közterületen olyan, 
a közműves ivóvízellátás vagy a közműves 
szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosítását 
szolgáló víziközmű-rendszer helyezkedik el, 
amihez ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-
bekötővezeték és azok műtárgyai kiépítésével 
közvetlenül csatlakozni lehet.

Környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény (továbbiakban: Kdt. tv.) 
11. § (1) bekezdése értelmében talajterhelési 
díjfizetési kötelezettség terheli azokat a tulaj-
donosokat, akik a műszakilag rendelkezésre 
álló közcsatornára nem kötnek rá és helyi 
vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi enge-
délyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelye-
zést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót 
alkalmaznak. 

Ezen talajterhelési díj az üzemeltetési en-
gedély kiadását követő 90. naptól terheli a 
tulajdonosokat, amely esetünkben már 2016. 
év március végétől esedékes. A talajterhelési 
díj bevallása ugyan önkéntes, de annak be-
vallásával és befizetésével kapcsolatos kötele-
zettségek teljesítése az idei évre vonatkozóan 
mérsékelten, de a 2017-es évtől a Fővárosi 
Vízművek adatbázisa alapján szigorúan ellen-
őrzésre kerül. Az Önkormányzatot a megva-
lósított Projekttel kapcsolatban a bekötésekre 
vonatkozóan kötelezettség terheli, amit ha 
nem teljesít, akkor büntetést kell fizetnie.

Kérjük tehát azokat az ingatlantulajdono-
sokat, akik még nem intézték el a bekötést, 
sürgősen tegyék meg a szükséges lépéseket. 
A víziközmű-rendszerre történő ügyintézését 
nagyban megkönnyíti, hogy tervezés és a be-
kötés intézésére, a szükséges nyomtatványok 
és információk megszerzésére lehetőség van 
helyben, Budakeszin. 

Fővárosi Vízművek Budakeszi Ügyfélszol-
gálati fiókiroda, Cím: Budakeszi, Fő út 111. sz. 
(Széchenyi utca felé nyíló kisközben). Nyitva 
tartás:  hétfő: 13-18, szerda: 8-16, péntek: 8-12. 
Telefon: 23/451 777, 23/535 444, 23/535 445.

A Fővárosi Vízművek Zrt. lakossági 
szennyvízbekötés folyamatával kapcsolatos 
tájékoztatóját illetve a szükséges nyomtat-
ványokat a http://vizmuvek.hu/hu/fovarosi-
vizmuvek/lakossagi-ugyfelek/altalanos_
informaciok/letoltheto_nyomtatvanyok 
helyen találhatja meg.

A bekötés kivitelezését a Budakeszi Vá-
rosfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. vál-
lalja (cím: 2092 Budakeszi, Akácfa u. 18.(régi 
szennyvíztelep területén, ügyvezető: Bozsik 
Ádám, telefonszám: +36-23-451-305, e-mail: 
bvv.ugyvezeto@budakeszi.hu).

dr.Remete Sándor, jegyző



2016. AUGUSZTUS

6

Értékesítési pont nyílt Budakeszin

Az új szolgáltatás a Kormányablak épületé-
ben, a Dózsa György tér 25. szám alatt vehető 
igénybe szerdánként és péntekenként. Az 
eseményről Dr. Túri Ibolya, a Pest Megyei 
Kormányhivatal igazgatója, Balatoni Ildikó, a 
Magyar Államkincstár pénzforgalmi elnök-
helyettese és dr. Győri Ottilia polgármester 
tartott sajtótájékoztatót.

A Magyar Államkincstár Budakeszin nyi-
totta meg újabb állampapír értékesíté-

si irodáját, ahol könnyen hozzáférhetőek a 
Kincstár pénzforgalmi szolgáltatásai. Az ügy-
félszolgálati iroda - amely a járási hivatal épü-
letében működik – elsősorban a budakeszi 
lakosok és a környéken élő több tízezer em-
ber, illetve az ide érkező turisták ügyintézését 
könnyítheti meg.

Az ünnepélyes megnyitó alkalmával tartott 
sajtótájékoztatón Balatoni Ildikó a Magyar 
Államkincstár pénzforgalmi elnökhelyette-
se hangsúlyozta: az állampapírok jelentik a 
legbiztonságosabb és az egyik legmagasabb 
hozamú befektetési lehetőséget. Lejáratkor 
a tőke teljes összegére, valamint az esedékes 
kamatokra – értékhatártól függetlenül – teljes 
körű az állami garancia. Nincs forgalmazói 
kockázat sem, hiszen a forgalmazó Magyar 
Államkincstár 100 százalékban állami tu-

lajdonú szervezet. Elnökhelyettes asszony 
elmondta, az elmúlt időszakban jelentősen 
bővült az állampapír-forgalmazó ügyfélszol-
gálati hálózat, hiszen országszerte újabb 25 
értékesítési pont nyílik meg. Hangsúlyozta: 
ma már 180 ezer ügyfelet számlál a Magyar 
Államkincstár, amely országosan mintegy 
850 milliárd forintos megtakarítást kezel, a 
deviza alapú befektetések mértéke pedig eléri 
560 millió eurót. Balatoni Ildikó elmondta, 
hogy a Magyar Államkincstár minden évben 
jelentős erőfeszítéseket tesz szolgáltatásainak 
népszerűsítése érdekében, kiemelten a lakos-
sági állampapír forgalmazásra.

A tavalyi évben hagyományteremtő szán-
dékkal, első alkalommal került meghirdetésre 
a Mesterecset elnevezésű országos rajzpá-
lyázat általános iskolás gyermekek részére a 
Kincstári Start- értékpapírszámla nyitások 
népszerűsítése érdekében. A pályázattal nem 
titkolt szándéka volt a Kincstárnak, hogy 
ráirányítsa a figyelmet a Babakötvény befek-
tetésre, hiszen ez által is biztosított lehet a 
gyermekek jövője. Idén, a nagy sikerre való 
tekintettel, második alkalommal kerül meg-
rendezésre a rajzpályázat, amely május 2-ával 
indult el.

A sajtótájékoztatón elhangzott: a Kincstár 
állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain 
változatos állampapír kínálatból lehet válasz-

tani. Mindenki megtalálhatja a számára meg-
felelő befektetési lehetőséget attól függően, 
hogy mennyi időre, milyen kamatozás mel-
lett szeretné lekötni a pénzét. Az úgynevezett 
kincstárjegyek (Diszkont-, Féléves-, Kamato-
zó Kincstárjegy) 3 és 12 hónap közötti futam-
idejű, rövid lejáratú állampapírok. A Magyar 
Államkötvények futamideje ennél jóval hosz-
szabb, 3 évtől 15 évig is terjedhet, fix-, illetve 
változó kamatozás mellett, tehát azok részére 
ideális, akik hosszabb távon szeretnék jó he-
lyen tudni a pénzüket. A Kincstár is forgal-
mazza a 3, illetve 5 éves futamidejű Prémium 
Magyar Államkötvényt, a 4, 6, illetve 10 éves 
futamidejű Bónusz Magyar Államkötvényt, 
illetve az euróban kibocsátott és forgalmazott 
Prémium Euró Magyar Államkötvényt is.

A hagyományos értékpapír nyilvántartási-
számlákon kívül nyithatók adókedvezmény-
re, illetve adómentességre jogosító Tartós 
Befektetési Számlák, továbbá az életkezdési 
támogatás befektetésére Kincstári Start-ér-
tékpapírszámlák.   Az állampapír-forgalma-
zó ügyfélszolgálatokon – így Budakeszin is 
- kizárólag bankkártyás fizetésre van lehe-
tőség, ugyanakkor kiegészítő – Telekincstár, 
Webkincstár, illetve Mobilkincstár – szerző-
dések megkötését követően az állampapír be-
fektetéseket kényelmesen interneten, vagy te-
lefonon keresztül, akár otthonról is intézhetik 
az ügyfelek. – mondta Balatoni Ildikó, hozzá-
téve, hogy a Kincstár kollégái hetente kétszer, 
szerdán 8–18 óra között és pénteken 8-14 óra 
között várják a leendő és meglévő ügyfeleket 
a Dózsa György tér 25. szám alatti irodában.

Az értékesítési pont megnyitóján részt vett 
Dr. Túri Ibolya, a Pest Megyei Kormányhi-
vatal igazgatója, aki megköszönte a Kincstár 
vezetésének a város, a térség iránt tanúsított 
folyamatos érdeklődését, figyelmét, ami elve-
zett a mostani megnyitóhoz. Igazgató asszony 
kiemelte, hogy Pest megyében, a mostani 
nyitással együtt - Gödöllő, Szigetszentmiklós, 
Érd, Monor és Dunakeszi után - már 6 helyen 
tudnak számlát nyitni a pest megyei lakosok.
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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 
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Elkészült!

Megszépült a Zeneiskola udvara. :-) Gumiburkolatot kapott az eddig sáros, rendezetlen terület. A 
pályaburkolat kifejezetten kültéri sportolásra alkalmas, könnyű mozgást biztosító, biztonságos, 
csúszásmentes felületű rugalmas műanyagból készült. A következő tanévben ezen a tornapályán 
is tarthatunk testnevelés órákat, az óraközi szünetekben pedig lehetőség lesz a szabad mozgás-
ra, labdajátékokra.

Köszönet a Képviselő-testületnek a megszavazott 950 000 Ft támogatásért, amelyből 150 000 
Ft-ot az ESZEMKÁ Egyesület kapott erre a célra. További 150 000 Ft pedig a SZIA Borbál 

bevételéből került felhasználásra.
S végül, de nem utolsó sorban külön köszönet illeti a szülőket, akik ugyancsak hozzájárultak 

ahhoz, hogy ez ilyen formában megvalósulhasson, a BVV Kft.-nek pedig a profi kivitelezésért.
Remélem az itt tanuló gyerekek is annyira örülnek majd a pályának, mint a megálmodói.

Czifra Zsuzsanna  képviselő, OKEB elnök

ILYEN VOLT
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Átadták a Budakeszi Építészeti 
Értékeiért díjakat

A képviselő-testület célja, hogy a település 
értékes, építészeti hagyományait megőrző, ér-
téknövelő módon történt felújításokat, továbbá 
a településképhez jól alkalmazkodó, korszerű, 
színvonalas, új épületek megvalósítását példa-
ként állíthassa, ezzel az alkotó tervezők, kivitele-
zők, és nem utolsósorban az építtetők személyét 
és művét is elismerésben részesíthesse.

Budakeszi Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2016. évben az alábbi két 

ingatlant díjazta:

Értéknövelő módon felújított, korszerűsített 
lakóépület kategória díjazottja a
Fő u. 138. szám alatti ingatlan

A lakóházat 1902-ben építette Schleer Gergely 
és Koch Mária. Az épület sarkain oszlopokat 
imitáló vakolatdíszek adják meg a falak kon-

túrját. Az ablakpárkány többszörösen tagolt, 
hangsúlyos díszelem. Az utcai homlokzaton 
gipszstukkó díszek ékesítik az ablakok közötti 
felületeket. A lakóépület mára csupán néhány 
megmaradt társával hirdeti az egykori lakó-
házak világát. A tulajdonosok elkötelezetten 
ragaszkodtak az eredeti épület értékeihez és 
szellemiségéhez, melyeket igényes eszközökkel 
mentettek meg, melyet főként helyi és környék-
beli kisvállalkozók magas építészeti minőség-
ben készítették el. Az épület felújítása 2015-ben 
készült el.  Az épület tulajdonosai Nagy Attila 
és Kis Magdolna. A felújítás kivitelezői: Volford 
Ferenc, DUDÁS FA-BU Kft és a Perbálablak.

Újonnan létesített lakóépület  
kategória díjazottja a
Jókai utca 63. szám alatti ingatlan

Az épület Budakeszi egyik igen meredek lej-
tésű területén 2010-ben épült. Az utca lejtőfe-
lőli oldalán van a telek, így az épület terepre 
ültetésével az utcáról alig látszik, a völgy felől 
viszont kétszintes. Szárazon rakott masszív 
kőburkolatos és vakolt tömegek bomlanak 
fel a faszerkezetű üvegezéssé és a fölötte lévő 
lebegős tetővé, igyekezve összemosni a határt 
vizuálisan a kint és a bent között. Az épület 
előremutató építészeti gesztusaival tűnik ki 
környezetéből. Korszerű, ökonomikus épí-
tésű és ez égöv alatt ma elengedhetetlen jó 
minőségű anyagokhoz mért arányrendszer 
alkalmazásával érte el a tervező ezt a mo-
dern, ugyanakkor illeszkedő hatást, mely kö-
vetendő példaként állhat a mai épületeknek 
is. Részlet gazdag megoldásai, nagyvonalú 
tömegformálása az építészt és az építtetőt 
egyaránt dicséri. Bízom benne, hogy az igé-
nyesen elkészített munka hamar követőkre 
talál. Az épületet Mészáros László építtette. 
Az épület tervezője ifj. Benczúr László. 

Az ingatlan tulajdonosait emléktáblával és 
oklevéllel díjazták, melyeket dr. Győri Ottilia 
polgármester adott át a 2016. 08. 20-án tartott 
ünnepi Képviselő-testületi ülésen.
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Prof. Dr. Hámori József 
Budakeszi díszpolgára 

A „Budakeszi díszpolgára” címet Dr. Hámori 
József professzor úrnak adományozta a 
Képviselő-testület. A díjat az augusztus 20-ai 
díszülésen, ünnepélyes keretek között adta át 
városunk polgármestere.

Budakeszi Város Képviselő-testülete szeret-
né méltó elismerésben részesíteni a város 

szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett 
személyeket, életművüket, kiemelkedő csele-
kedeteiket, és példaként állítani a jelen és jövő 
nemzedékek elé. A képviselő-testület ettől a 
céltól vezérelve 1995-ben „Budakeszi dísz-
polgára” címet alapított.

Budakeszi Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2016. július 28-ai ülésén ha-
tározott arról, hogy a városért végzett önzet-
len, áldozatkész munkájának elismeréseként 
a 2016-as évben a „Budakeszi díszpolgára” 
címet Prof. Dr. Hámori József úrnak adomá-
nyozza, melyet dr. Győri Ottilia ünnepélyes 
keretek között, az államalapító Szent Istvánra 
való megemlékezésen adott át. 

Dr. Hámori József   professzor emeritus, 
Széchenyi-díjas agykutató, akadémikus, a 
nemzeti kulturális örökség volt minisztere, a 
Magyar Tudományos Akadémia korábbi alel-
nöke, a Magyar UNESCO Bizottság korábbi 
elnöke és a Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat jelenlegi elnöke majdnem 40 éve él 
Budakeszin.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Karát 1955 tavaszán 
végezte el kutató biológusként, majd 1958-
ban doktori címet szerzett. Ezt követően 
Szentágothai János pécsi intézetében kezdte 
el kutató munkáját, majd 1963-tól, az ugyan-
csak Szentágothai által vezetett, Semmelweis 
Egyetem Anatómiai Intézetének munkatár-
sa lett. Vendégkutatóként, vendégtanárként 
működött a skóciai Szt. Andrews Egyetemen, 
a Kaliforniai San Diego Egyetemen, a New 
York-i Mount Sinai Egyetemen, valamint 
folyamatos tudományos együttműködésben 
volt nemzetközi neurobiológiai laboratóriu-

mokkal és személyes kapcsolatot tartott fenn 
azok vezetőivel is. Tanított Olaszországban; 
Bariban, Rómában és Párizsban is. 

1966-ban lett a biológiai tudományok 
kandidátusa, 1972-ben pedig a biológiai tu-
dományok doktora. 1990-ben az MTA levele-
ző tagjává választották. 1992-ben az Európai 
Akadémia tagja, 1998 májusában az MTA 
rendes tagja lett, majd két cikluson át a Ma-
gyar Tudományos Akadémia élettudományi 
alelnökeként tevékenykedett. 

Több tanulmányútja során foglalkozott a 
magasabb rendű emlősök látórendszerének 
szerkezetével és fejlődésével. Ennek ered-
ményeként Magyarországon – Roska Tamás 
akadémikussal együttműködve – új, a látást 
szimuláló, analóg elven működő modellt 
dolgozott ki. Kiemelkedően eredményes ku-
tatói eredményeit 1994-ben Széchenyi-díjjal 
ismerték el.

Kétszázat meghaladó közleményt, számos 
könyvet és könyvfejezetet írt. Több mint öt-

ven éve vesz részt a biológus és orvosi gradu-
ális, valamint posztgraduális oktatásban, kép-
zésben. Pécsett és Budapesten PhD hallgatók 
program-vezetőjeként oktatott. 1990-től a Ja-
nus Pannonius Tudományegyetem Állattani 
Tanszékének professzora 2002-ig. 1992–1994 
között a Janus Pannonius Tudományegyetem 
rektora volt, 1993–1994-ig a Magyar Rektori 
Konferencia elnöke.

2001-től a Pázmány Péter Katolikus Egye-
temen neurobiológiát tanít és jelenleg is PhD 
hallgatókkal foglalkozik.

1998–2000 között a nemzeti kulturális 
örökség minisztere, 2000–2002 között a mi-
niszterelnök tudománypolitikai tanácsadója, 
majd a Tudomány- és Technológiapolitikai 
Kollégium elnöke volt. 1999-ben az UNESCO 
által szervezett Tudomány Világkonferenciá-
jának elnöke, majd 2000-2012-ig a Magyar 
UNESCO Bizottság elnöke volt. 2000-től 
napjainkig a Magyar Örökség Díj Bizottság 
elnökeként tevékenykedik. 

Az akadémikust 2008-ban magas szintű 
tudományos kutatói és oktatói tevékenysége, 

valamint a hazai és nemzetközi kulturális- és 
közéletben betöltött kiemelkedő szerepe mi-
att Pest Megye Tudományos díjával tüntették 
ki, 2010-ben Pest Megye, 2015-ben Budapest 
díszpolgára lett.

Rendszeres résztvevője Budakeszi város 
közéleti eseményeinek, 2013-as megalakulá-
sától a Budakeszi Kulturális Tanácsadó Testü-
let elnöke.

Kiváló hazai és nemzetközi szakmai mun-
kássága, embersége, határozott jelleme és 
értékrendje mindannyiunk számára példa 
lehet. Ezúton köszönöm aktív közéleti, társa-
dalmi, munkáját, kiemelkedő tevékenységét, 
mellyel városunk fejlődését szolgálja. A dísz-
polgári cím, a város vezetése és a budakeszi 
közösség elismerése a jelentős eredményt 
hozó munkájáért, életművéért, a város hír-
nevének öregbítéséért, szellemi értékeinek 
gyarapodása érdekében végzett kiemelkedő 
tevékenységért.
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Szent István is tudta, hogy határok védelme 
nélkül nem létezhet egyetlen ország sem

Államalapító Szent István királyunkra emlé-
keztünk városunkban 2016. augusztus 20-án, 
a Fő téren, a Szent István király emlékműnél, 
ahol Budakeszi Város Képviselő-testülete 
ünnepi ülését tartotta.

A MI FELADATUNK BUDAKESZI 

GYARAPÍTÁSA

„Szent István műve otthont teremtett 
minden magyarnak – és mindenkinek, aki 
otthonául választotta ezt az országot. Min-
denkinek, aki otthont keresett benne: haj-
landó volt élni és dolgozni benne, szeretni, 
harcolni és – ha a dolgok rosszra fordultak 
– meghalni érte.

1 000 esztendő nagy idő. Jó 40 nemzedék 
élete: jó és rossz korszakok, tragédiák és 
boldog békeidők sűrűn váltották egymást. 
Élni, szépen és boldogan élni sohasem volt 

könnyű: minden nemzedéknek meg kellett 
vívni a maga csatáit, el kellett végeznie a 
maga munkáját, létre kellett hoznia és meg 
kellett tartania a maga otthonát. Meg kel-
lett őriznie és gyarapítania a maga telepü-
lését, a maga hazáját. Itt és most ez a mi 
feladatunk is.

Budakeszin komoly dolgokra készülünk. 
A városunkban szerencsére sok gyermek 
születik, – s ezért is a legnagyobb szükség 
az iskolákra van. Budakeszi egyetlen álta-
lános iskolájában, a Forfa épület több mint 
egy emberöltő óta áll – ideiglenesen. Az 
iskolát is a zsúfoltság jellemzi. A rendszer-
változtatás óta minden városvezető foglal-
kozott a kérdéssel, de az anyagi nehézségek 
elől meg kellett hátrálniuk. De soha, senki 
nem adta fel. Most eljött az idő, hogy új 
iskola épüljön Budakeszin. Hasonlókép-
pen megújul a művelődési ház környezete, 
ami minden szempontból jó, szép és új tere 
lesz a Budakeszi életében oly fontos kö-
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zösségeknek.” – mondta dr. Győri Ottilia, 
Budakeszi polgármestere augusztus 20-ai 
ünnepi beszédében. 

Az ünnepi megemlékezést Csenger-Za-
lán Zsolt országgyűlési képviselő is meg-
tisztelte, aki beszédében kiemelte: „Szent 
István törvényeivel Magyarország keresz-
tény államként született meg, amelynek 
megvannak a saját intézményei, törvényei, 
határai. A törvények betartása tett minket 
igazán nemzetté, állammá. A törvényeink 
mellet, az államhatár védelme biztosította 
azt, hogy Magyarország – az elmúlt több 
mint 1 000 évben meg tudott maradni. 
Szent István is tudta, hogy határok védelme 
nélkül nem létezhet egyetlen ország sem.”

Az ünnepi műsorban közreműködtek: 
Budakeszi Hagyományőrző Asszonykórus, 
Krizsán Edit vezetésével és Kis Csongor 
Áronné népdalénekes.
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Újra együtt Budakeszi nagycsaládja

A kezdetben borús idő ellenére hamarosan 
kiderült az ég, ami nagyszámú érdeklődőt 
csalt ki a Farkashegyi Repülőtérre. 

A szervezők gazdag folklór műsorral, csikós 
bemutatóval, fitnesz- és sportbemutatók-

kal, kutyás bemutatóval készültek. Átadták a 
Virágos Budakesziért, valamint a főzőverseny 
díjait. 

Ha reptér, akkor légi bemutatók. A kíván-
csiak gyönyörködhettek, a vállalkozó szelle-
mű gyerekek és felnőttek ki is próbálhatták a 
repülést a rutinos pilóták irányításával. 

Délután értékes tombolasorsoláson izgul-
tak a nyerni vágyók. Az este viszont ismét az 
önfeledt szórakozásról szólt: a Magashegyi 
Underground koncertje után az Unigue kon-
cert tömegeket vonzott. A remek hangulatot 
tetézte az éjszakai fergeteges tűzijáték.
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További támogatóink:  ABC Autósiskola, Andrész cukrászda, Androméda Utazási Iroda, B3 
TAKARÉK Szövetkezet, Budai Gesztenyés étterem, Budakeszi Fiúk csapata, Budakeszi Squash 
Klub, Csipet Bt., Egyesült Acél Kft., Erdért-Tüzsér Zrt. – Budakeszi Facentrum, Euro-family, 
ExperiDance Production, Garnet-art Bt., HP&HP Bt., ifj. Kórósi Miklós vegytisztító, Interat 
Kft., Janics Emília, Kiss Zenede AMI, Mélyépterv Komplex Zrt., Nemzetközi Vadvédelmi Ta-
nács, Sateam Kerttechnika, Zöld Pont Kertészeti Áruda, TESCO, Zsámbéki Közművelődési 
Intézet és Könyvtár.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a rendezvény támogatóinak anyagi és természetbeni felajánlá-
sait, melyek lehetővé tették a XXII. Családi Nap Fesztivál színvonalasabb megvalósulását.
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Virágos Budakesziért 2016
Budakeszi Város Önkormányzata a település 
arculatának, esztétikai képének kialakítására 
a rendezett, ápolt „zöldövezet” megtartása ér-
dekében „Virágos Budakesziért” díjat alapított 
2003-ban. 

A díj adományozható annak a Budakeszi 
közigazgatási területén lévő ingatlan tu-

lajdonosnak, aki a település arculatának, esz-
tétikai képének építő alakításában részt vesz, 
ingatlana, valamint az azelőtti közterület 
„virágosításában és környezetalakításában” 
példaként állítható a város lakossága elé. A 
díj odaítélésére bárki javaslatot tehetett 2016. 
július 15-ig. Az írásos javaslatokat a Polgár-
mesteri Hivatalban található „Virágos Buda-
kesziért” feliratú dobozban helyezhették el a 
lakosok.

A bíráló bizottság tagjai voltak: Ohr Alajos 
alpolgármester, Bánhidi László településfej-
lesztési tanácsnok, Szabó Ákos Péter infra-
struktúrafejlesztési tanácsnok, Somlóvári Jó-
zsefné közellátási és közbiztonsági tanácsnok, 
Bozsik Ádám, a Budakeszi Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazga-
tója és dr. Séllyei Gábor, a Budakeszi Szépítő 
Egyesület tagja.

Budakeszi Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a bíráló bizottság javaslata 
alapján 2016. július 28-i ülésén arról határo-
zott, hogy 2016-es évben a hét benevezett in-
gatlannak adományozza a „Virágos Budake-
sziért” díjat. Az emléktáblával járó 10 000 Ft 
értékű dísznövény vásárlására jogosító utal-
ványt a Budakeszi Oázis Kertészet ajánlotta 
fel, melyet ezúton is köszönünk.

A díjazott ingatlantulajdonosok:

1. A Táncsics utca 9. szám alatti ingatlan, az 
orvosi rendelő és Dió patika tulajdonosai, 
Dr. Kristóf Judit és dr. Schön Gábor 

2. A Kuruclesi u. 2. szám alatti ingatlan tu-
lajdonosa, Üveges Györgyné

3. A Fő utca 161-163. szám alatti ingatlan 
tulajdonosa, Gräfl László

4. Az Erdő u. 5. szám alatti ingatlan tulajdo-
nosa, Uri László

5. A Virágvölgy u. 7. szám alatti ingatlan tu-
lajdonosa, Balázs Józsefné

6. A Rózsa köz 5. szám alatti ingatlan tulaj-
donosa, Garai Istvánné

7. A Fő u. 40-42. szám alatti ingatlan bérlő-
je, KI-ZSO Team Kft., képviseletében Bics-
kei Zsolt

Gratulálok a díjazottaknak!
Ezúton szeretném buzdítani Budakeszi la-

kosságát, hogy vegyenek részt az ingatlanuk, 
valamint az azelőtti közterület virágosításá-
ban és környezetalakításában, hogy jövőre 
Önöknek is átadhassuk a „Virágos Budakeszi-
ért” díjat.

dr. Győri Ottilia, polgármester
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Ételfőző verseny eredménye

A XXII. Családi Nap Fesztivál ételfőző versenyén 
sem volt könnyű dolga a zsűrinek. A fino-
mabbnál-finomabb ételek, a gusztusos tálalás 
az összes csapat, összes ételkölteményre 
érvényes volt.

 

A zsűri döntése alapján a verseny abszolút 
győztese a BUDAKESZI FIÚK csapata 

lett. A nyertes véglegesen elnyerte Józsa Lajos 
szobrászművész által készített vándordíjat, 
hiszen egymást követő 3 évben nyerték meg 
az ételfőző versenyt.

 Pörköltek, paprikások, tokányok kategória
1. Budakeszi Fiúk (Pácolt nyúlcomb zsályás 

vargányaraguval, friss burgonyakroket-
tel)

2. Glas Haus Bau Kft. (kakaspörkölt bog-
rácsban galuskával)

3. SB Dynamic Kft. (Marhapörkölt juhtúrós 
sztrapacskával)

4. Három generáció (Barna sörös birkapör-
költ kapros túrógombóccal)

5. Budakeszi Bölcsődék (pincepörkölt, ami 
belevaló)

Összetett, különleges levesek
1. Fidesz Budakeszi szervezete (sokacbab 

cserépedényben)

2. Demokratikus koalíció, Pest 2 (csülkös babgulyás)
3. Budakörnyéki Székelykör (Erdélyi 

parasztcsorba növendékhússal)
4. Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub (Bográ-

csos babgulyás)
5. B3 a Budakeszi Bográcsos Brigád (B3 Bo-

londos Bográcsos Babgulyás)

Káposztás ételek
1. Helybenjárás (székelykáposzta)
2. OTP Okos Talpraesett Paszulyfőzők (ká-

posztás paszulyleves)
3. Nóri, Enikő és barátai (savanyúkáposztás 

tokány)
 
Egyéb, szabadtűzön készült ételek
1. Okos Talpraesett Paszulyfőzők (lángos bog-

rácsban)
2. Budakörnyéki Székelykör (Baconbe gön-

gyölt csirkemell kapros juhtúróval töltve, 
krumplisalátával)

3. Hivatalosak csapata (töltött paprika)
4. Glas Haus Bau Kft.  (lecsós szelet tarhonyá-

val bográcsban)
5. MSZP  (paprikás krumpli)
6. Széchenyi István Általános Iskola (retro 

hamburger)
7. Briquette (BBQ marha szegy, jacket poteto, 

coleslow saláta, házi BBQ szósz és füstölt 
kukorica)

8. Terülj-terülj asztalkám (tökös lecsó cipóban, 
tejföllel)

9. Nóri, Enikő és barátai (kávai lecsó)
 
Profi a csapatban!
1. Bogrács trió (Pörköltes vaddisznóragu 

vargányás burgonyagombóccal)
2. Il Forno Pizzéria (kakashere pörkölt taréj-

jal és zuzával)
3. Az én piacom (Kuzu Güvec)
 

 Abszolút győztes a Budakeszi Fiúk csapata lett.

A zsűri tagjai: Parcsetics Ernő, a Budai 
Gesztenyés Étterem séfje, a zsűri elnöke, Jó-
zsa Lajos Holló László-díjas szobrászművész, 
Somlóvári Józsefné tanácsnok.
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Felvételi  
elő készítő

A BUDAKESZI  
PROHÁSZKA OTTOKÁR 

KATOLIKUS  
GIMNÁZIUMBAN

A Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnáziumba történő felvételhez 
központi írásbeli vizsga teljesítése 
szükséges, ezért az általános 
iskolák 4. osztályos, elsősorban 
keresztény elkötelezettségű 
tanulói számára a 2016/17-os 
tanévben is indítunk felvételi 
előkészítő tanfolyamot (matema-
tika és szövegértés), melyre az Ön 
gyermekét is szeretettel várjuk.

 

A tanfolyam helye: POKG – 
Budakeszi, Széchenyi u. 141.

Ideje: csütörtök 15:45-16:50
Kezdete: 2016. szeptember 

15. csütörtök. Az első foglalko-
zás előtt 15:30-tól rövid szülői 
tájékoztatót tartunk, ekkor lesz 
lehetőség a kezdő időpont módo-
sítására is több csoport indítása 
esetén.

Díja: 10.000 Ft/14 alkalom 
(Prohászkás gyerek testvérének: 
6000 Ft)

A központi felvételi vizsga idő-
pontja: 2017. január 21. szombat. 
A vizsgát megelőző két hét fog-
lalkozásain próbavizsgát tartunk.

Jelentkezés az iskola titkársá-
gán 2016. szeptember 1- 13-ig 
(naponta 8-16 óráig). 

2016. november 7-8-án nyílt 
napot tartunk, melyre szeretettel 
várjuk az érdeklődő szülőket és 
gyerekeket. 

Szülői Fórum: 2016. novem-
ber 28. 18 órakor. 

Ha fontos az Ön számára, 
hogy gyermeke keresztény ne-
velésben és magas színvonalú 
oktatásban részesüljön, válassza 
intézményünket! 

Igazgatóság

Tankönyvátvétel időpontja Évfolyamok

2016. augusztus 29.    9.00-15.00 óra között 7., 8., 9. évfolyam 

2016. augusztus 30.    9.00-15.00 óra között 5., 6. évfolyam

2016. augusztus 31.    9.00-15.00 óra között 10., 11. évfolyam

2016. szeptember 1. 12. évfolyam
Első tanítási nap 2016. szeptember 1.
9.00 órakor Veni Sancte szentmise a Budakeszi Plébánia templomban, azután 3 óra az osztályokban

Kedves Szülők! 
Zeneiskolai pótfelvételi meghallgatásra 2016. szeptember 5-én, hétfőn 17 órától várjuk az érdeklődőket. 

AZ ÓRABEOSZTÁSRA és beiratkozásra 2016. szeptember 6-án, kedden 17.00 órakor várjuk a kedves 
növendékeket és szüleiket. A beiratkozással egy időben, az előző évekhez hasonlóan kottavásár lesz a 

zeneiskolában. A szükséges kottákat, szolfézskönyveket a gyerekek helyben megvásárolhatják. A használa-
tos kottákról a főtárgytanároktól tájékozódhatnak: A hangszerszeres órát úgy kell beosztani, hogy azok ne 
ütközzenek a csoportos órával, illetve legalább 15 perce legyen a tanulóknak arra, hogy az egyik helyszínről 
(pl. Knáb János utca, biztonságosan eljusson a másikra, pl. Iskola köz 3.)  A főtárgytanár figyelemmel kí-
séri, hogy a kötelező tárgy (pl. szolfézs) órája mikor lesz a gyereknek és hogy minden rendben van-e ezzel 
kapcsoltban. Pl. Tudja-e hogy mikor, és hova kell mennie, illetve a felszerelést, kottát, füzetet beszerezte-e?

 2016. szept. 7-én, szerdán a TANÍTÁS  az előző napon egyeztetett órarend szerint kezdődik.
Barcsik Hédi, intézményvezető, Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola ,06- 23- 451- 395

Tanévkezdési kisokos
Lassan vége a nyárnak és nemsokára iskolánk kapui 
is nyitva várnak minden kedves diákot, szülőt és 
kiselsőst, akik nagy örömünkre megkezdhetik tanul-
mányaikat a SZIÁ-ban!

Ám addig is, szeretnénk egy-két hasznos infor-
mációval segíteni a tanévkezdést! 

Tanévnyitó:
2016. szeptember 1. (csütörtök)  8.00
Jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén csak az 

első évfolyam a tornateremben, a többi osztály a kije-
lölt tantermekben lesz.

Az első tanítási napon 4 órát tartunk meg, melyek 
11.35-ig tartanak, utána napközit biztosítunk.

Ebédbefizetés időpontok szeptemberre:
2016. augusztus 24. (szerda) 8.00 – 16.00-ig
2016. augusztus 25. (csütörtök) 14.00 – 17.00-ig
2016. augusztus 29. (hétfő) 8.00 – 10.00-ig
Befizetési mód: készpénz.
Újdonság az elmúlt tanévhez képest, hogy féléves 

és éves befizetési mód is lehetséges lesz, de csak az ok-
tóberi befizetési időszaktól kezdődően, így aki igénybe 
kívánja venni, kérem, hogy a szeptemberi befizetés 
időszaka alatt ezt jelezze!

Leadandó, kitöltendő dokumentumok:
Kedvezményes étkeztetés 1-8. évf., normatív in-

gyenes tankönyv 5-8. évf.: A normatív-kedvezmény-
re való jogosultságot alátámasztó dokumentumokat 
az ebédbefizetés időszak alatt, a pénztárba (főépület: 
aula) kérjük leadni! 

Az igazoló iratok tetejére kérjük ráírni a tanuló(k) 
nevét és osztályát!

Újdonság az idei tanévben, hogy az igazolás mellett 
egy nyilatkozatot is ki kell tölteni, melyet az ebédbefi-
zetésnél kapnak kézhez a normatív étkezést befizetők 
és tankönyvet átvevők! A két dokumentum együttesen 
érvényes az egész tanévre vonatkozóan, mind az étke-
zés, mind a tankönyvek tekintetében!

Kérjük a kedves szülőket, hogy az alább felsorolt szem-
pontok figyelembevételével adjanak le igazolást, ugyanis 
más dokumentumot nem áll módunkban elfogadni:

- 50% kedvezménnyel tartósan beteg, vagy fogyaté-
kos gyermek, tanuló után: 

a tartós betegséget igazoló irat, 

- 50% kedvezménnyel 3 vagy több gyermekes csa-
ládban élő gyermek, tanuló után: 

a családi pótlék folyósítására vonatkozó igazolások 
(pl.: pénzintézeti számlakivonatok, postai igazoló-
szelvény, megállapító MÁK határozat) - akinek egyik 
gyermeke nappali tagozatos főiskolai, egyetemi hallga-
tó, azoknak szükséges a hallgató jogviszonya mind két 
félévének igazolása is! Csak így lesz érvényes az egész 
tanévre a 3 vagy több gyermekes igazolás.

- 100% kedvezmény a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő tanuló után: a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat.

Az igazolások dátuma lehet júliusi vagy augusztu-
si! Minden más dátummal keltezett igazolást, nem áll 
módunkban elfogadni! (Kivétel a gyermekvédelmi/
tartósan beteg határozatok, a megállapított egy éves 
időtartam miatt, melyet természetesen figyelembe ve-
szünk!)

Felmentési kérelem: A 16 óra előtti felmentési ké-
relem című dokumentumot az idei tanévben is kérjük 
kitöltve visszaküldeni az iskola részére, melyet helyben 
az ebédbefizetés időszaka alatt megírhatnak és lead-
hatnak!

Tankönyvátvétel: 2016. szeptember 1. (csütörtök)
A tankönyveket szeptember 1-jén, az első tanítási 

napon az osztályfőnököktől kapják meg a tanulók! (A 
normatív kedvezményre jogosultak igazolás és a nyi-
latkozat leadása együttes leadása után kaphatják kéz-
hez a tankönyveiket!)

1-2-3-4. évfolyamon ingyenes tankönyveket kap-
nak a diákok (néhány nyelvkönyv kivételével).

5-8. évfolyamon ingyenesek a tankönyvek a nor-
matív kedvezményre jogosultaknak (érvényes igazolás 
leadásával).

Akik nem jogosultak kedvezményre, azoknak a 
tankönyvek kifizetése csekken történik, melyet az is-
kolában az osztályfőnököktől kapnak meg! 

Befizetési határidő: 2016. szeptember 15. (csütörtök)
A befizetésről a bizonylatot szeptember 16-ig  az 

osztályfőnököknél kell leadni! Amennyiben a meg-
adott időpontig nem 
történik meg a befizetés 
a tankönyveket vissza-
szedjük a tanulótól!

SZIA Vezetősége

T A N É V K E Z D É S  A Z  I S K O L Á K B A N
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Átadták a Szépjuhászné utat
A Budakeszit Nagykovácsival összekötő Szépjuhászné utat a II. Kerületi 
Önkormányzat felújította. A munkálatok június 21. és augusztus 23.  
között zajlottak. Az út felújítás ideje alatt az átmenő forgalom szüne-
telt az utat teljes hosszában lezárták.

A felújítási munkálatok során átépítették a vízelvezető rendszert, elvé-
gezték a jelenlegi pályaszerkezet megerősítését, és teljesen új burko-

latot kapott az út.
A lezárás miatt jelentősen megnőtt a Budakeszi út forgalma, ami a köz-

lekedők részéről nagyobb türelmet igényelt. A II. kerületi önkormányzat 
mindent megtett, hogy a beruházás a lehető legkisebb kellemetlenséget 
okozza a közlekedőknek. Ezen célt szem előtt tartva az iskolai szünet idő-
szakában (amikor jóval kisebb a forgalom) végezték a felújítást.

Régi/új igazgató
A zeneiskola jelenlegi igazgatónője, Barcsik Hédi kapott ismét intéz-
ményvezetői megbízást a Klebelsberg Intézményvezetői Központtól a 
Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola vezetésére. 

A zongoraművész-, tanár vég-
zettségű lelkiismeretes és 

kreatív vezető jól ismeri a zeneis-
kola dolgozóit és tanulóit, hiszen ő 
maga is 1996 óta tagja a zeneiskola 
tantestületének és közösen sok-
sok szép eredményt tudtak felmu-
tatni. Tehetségpontként a kiemelt 
figyelmet érdemlő tanulókkal 
egyénileg is többet foglalkoznak, 
így a regionális-, megyei-, orszá-
gos- és nemzetközi zenei verse-
nyeken is figyelemreméltó helye-
zések megszerzésével öregbítették 
a jelenleg 25 éves zenei intézmény 
és Budakeszi város hírnevét.

Kistücsök

Szokolay Balázs 
és Szőke Diána koncertje 

a zeneiskolában
Szeretettel várjuk az érdeklődőket 2016. szeptember 29-én 18.00 órára 
Szokolay Balázs Liszt-díjas zongoraművész és Szőke Diána zongoramű-
vész hangversenyére a Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola Zeneisko-
lába.  (Budakeszi, Iskola köz 3.)

A koncertre a belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a 06/23-451 395-ös, a 06/70-233 46 38-as telefonszá-

mokon, valamint a következő e-mail címen lehetséges: czovek.erna@
gmail.com

A hangversenyen az alábbi műsorszámok hangzanak el: Liszt: 
Karácsonyfa (négykezes) ciklusból: Pásztorok, Magyar, Lengyeles

Chopin-Liszt: 6 Lengyel dal
Liszt: Consolations (Italia /123. Petrarca 
Sonett, Svajc/Genfi harangok,  Forrásnál, Etűdök/Un sospiro,  Ab 

irato, E-dur Polonéz, II. Rapszódia (négykezes változat)

Ittasan 
vezetett
Egy erősen ittas,  
nagy sebességgel 
közlekedő,  
helyben lakó férfi 
tört totálkárossá a 
Széchenyi utcában 
egy parkoló autót  
és a saját  
kocsiját is. 
Személyi sérülés 
nem történt.

Fel-
újítják 
a pap-

lakot
A Budakeszi Város 

Önkormányzatának 
támogatásával  

újítják föl a Havas  
Boldogasszony  

templomhoz tartozó 
paplak tetőszerkeze-

tét. Az épület előtti 
járdaszakasz  

a munkálatok 
 ideje alatt 

 lezárásra kerül. 

A Díjbeszedő Holding Zrt. 
Fővárosi Leolvasási Osztálya 
fogyasztásmérő leolvasó 
munkatársakat keres az alábbi 
településeken, illetve ezek 
vonzáskörzetében található 
elektromos fogyasztásmérők 
leolvasására: Budakeszi.

JELENTKEZÉS:

Magyar nyelvű fényképes 
szakmai önéletrajzát küldje  
a macsai-nora@dbrt.hu  
e-mail címre. 
Információ: 061/481-9773 
telefonszámon kérhető.

Leendő munkatárs fő feladatai:
•	 a közüzemi szolgáltatók fogyasztásmérőinek 

meghatározott ütemezés szerinti leolvasása, 
a fogyasztási adatok rögzítése, fotók készítése, 
ügyfelek értesítése, időpontok egyeztetése 
fogyasztókkal

Elvárások:
•	 minimum 8 általános iskolai végzettség, fizikai 

alkalmasság
•	 terhelhetőség, jó kommunikációs képesség, 

precíz munkavégzés
•	 ügyfélközpontúság, jó szervező és 

problémamegoldó képesség
•	 saját tulajdonú motorkerékpár/gépkocsi
•	 Android okostelefon használatának alapszintű 

ismerete (munkaeszköz)

Amit kínálunk:
•	 részmunkaidőben is végezhető, hosszú távú 

munkalehetőség
•	 alapfizetés+teljesítményarányos prémium (8 

órás munkaviszony esetén megszerezhető 
bruttó jövedelem akár: 250-300 ezer Ft)

•	 gépkocsi költségtérítés
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Református hittantábor 
BUDAKESZIN ISKOLÁSOKNAK, ÓVODÁSOKNAK

Idén tízedik alkalommal rendezett hittan-
tábort a budakeszi református közösség A 
tábort Boros Péter lelkész és felesége Boros 
Edina lelkész azért találta ki egy évtizede, 
hogy minél több gyermeknek lehessen a 
hit és a keresztény értékrend szellemében 
értékes nyári programot  kínálni. A táborral 
azokat is megszólítják, akik év közben is nem 
rendszeres résztvevői az istentiszteleteknek, 
kulturális és családi programoknak.

A tábor öt napon keresztül reggeltől délutá-
nig várta a kisiskolásokat, nagy óvodásokat 

színes és folyamatos élményt nyújtó programja-
ival. Az idei táborban a résztvevők József törté-
netével ismerkedtek meg napról napra, emellett 
rengeteg közös dal és játék színesítette a min-
dennapokat. A tábor szakmai munkáját segítő 
óvodapedagógusoknak köszönhetően idén is 
nagy hangsúlyt helyeztek a különböző kézmű-
ves technikák és kreatív alkotások készítésére. 
Az ötödik nap végére minden gyerek –többek 
között - saját leporellójában vitte haza magával a 
feldolgozott bibliai történet képeit, de volt búza-
őrléssel egybekötött kenyérsütés, fáraó palotájá-
nak építése kartondobozokból stb.

A rengeteg formát és anyagot megismertető 
kézműves foglalkozások mellett nagy szerepet 
kaptak a közös játé-
kok, amelyek azon 
túl, hogy a gyerek 
számára vicces, szó-
rakoztató együttlétek 
voltak, valójában a 
szociális kompeten-
ciák erősítését szol-
gálták. Az iskolások-
kal mód nyílt arra is, 
hogy a drámapeda-
gógia eszközeivel a 
feldolgozott történet 
elemei és hitbéli kér-
dései napról napra 
elmélyülhessenek.

Ezúton is köszönjük 
a szervezőknek:
Duruczné Marianna óvónő, Nagy Jánosné 
óvónő, Svigruháné Jászkovics Anna óvónő-ta-
nítónő, Szakall Judit drámapedagógus, Simák-
Bartha Eszter drámapedagógus, Bob Ilona Enet 
hitoktató, Győrffy Katalin önkéntes

Boros Péter és Borosné Varga Edina a Buda-
keszi Református Egyházközség lelkészei
A fiatal segítők névsora: Szilágyi Anett, Szilágyi 
Kristóf cserkész őrsvezető, Nagy Lilla, Kápku 
Ingrid, Simák Károly (videó, fotó), Durucz 
Marianne, Szilágyi Kristóf (16 éves)

Cserkész őrsvezető vagyok és segítőként 
vettem részt a gyerekek mellett, valamint a 
mindennapi dolgokban – pl. a terítésben. Leg-
először tíz évvel ezelőtt, még gyerekként voltam 
itt az akkor indult hittantáborban. Minden év-
ben jöttem táborozni, amíg túl idős nem lettem, 
és néhány éve már segítőként veszek részt. Azt 
szeretem, ha mindig történik valami. Tavaly 
építettünk egy hatalmas bárkát fából, idén kar-

tondobozokból a fáraó palotáját. Idén kevesebb 
dolgunk volt, viszonylag többet pihentünk, 
mert több volt a felnőtt. De minél többen va-
gyunk, annál jobb. Együtt énekelni negyvenen 
jobb, mint húszan. Jó látni, hogy a gyerekek 
élvezik, és hogy a nyári szünetben olyan prog-
ramon vehetnek részt, amely hasznos és a fejlő-
désükben befolyásoló szerepe van.

Boros Péter lelkész
„Egy gyülekezet életében az egyik legnagyobb 
örömnek tartom, ha a gyerekek jókedvvel, vidá-
man vesznek részt egy nyári táborban. A tíz év 
alatt összecsiszolódott, egymást kiegészítő, segí-
tő csapattá alakult a szervezői gárda. E mellett 
fiatal önkéntesek is bekapcsolódnak a szolgálat-
ba. Amíg lesznek mosolygós gyermekek, akik 
szívesen jönnek, addig lesz reményünk, hogy a 
gyülekezetünknek van jövője.”

Viki (8) harmadikba megy
„Tavaly voltam először itt hittan-
táborban. Van itt olyan gyerek, 
akit az iskolából ismerek, a töb-
biek itt lettek a barátaim. Nagyon 
tetszett, amikor a bábokat készí-
tettük és a sütés. Mindig jövök, 
ha tudok. Jövőre is, mert nagyon 
sok mindent csináltunk és na-
gyon jó volt.

Bence (9) harmadikba megy
Én szoktam járni gyerek istentiszteletre év köz-
ben is, de hittantáborban idén voltam először. 
Nagyon tetszett, amikor bábokat csináltuk, és 
amikor énekeltünk. Sokat játszottunk, barká-
csoltunk, fociztunk is, legalább öt barátot sze-
reztem. Jövőre is szívesen jönnék, mert nagyon 
jó volt!

Kinga (9) 
Nem voltam még itt hittantáborban, ez az első 
alkalom. Azt gondoltam, hogy sokat fogunk 
énekelni, de azt nem hittem, hogy ennyi játék 
lesz. Nagyon jó volt a boszis, az amőbás, ezek 
viccesek is voltak. Előtte senki nem ismertem 
és lettek új barátaim. Nagyon jó volt és nagyon 
szeretnék jönni jövőre is!

Péter (10)
Tavaly voltam először hittantáborban, akkor is 
nagyon jó dolgokat barkácsoltunk. Idén a lepo-
relló nagyon tetszett. A táborban József törté-
netét mesélték el és ehhez készítettünk képeket 
mindenféle anyagból. A fáraó palotáját például 
parafából. Én az összes képet meg tudtam csi-
nálni, ami legalább 10 kép. Nagyon sokat ját-
szottunk és jókat énekeltünk együtt.

Beáta (7,5) másodikba megy
Még nem voltam itt hittantáborban, nem is tud-
tam elképzelni, hogy mi lesz. Nagyon tetszett, 
amikor kézműveskedtünk, amikor játszottunk, 

amikor énekeltünk. Barbival 
együtt jöttünk a táborba, osztály-
társak vagyunk, ők szóltak a tábor-
ról. Jövőre is jönnék szívesen.

Barbara-Barbi (8)
Először voltam táborban, és sokkal 
jobb volt, mint gondoltam. Éne-
keltünk, kézműveskedtünk, ját-
szottunk sokat. Tüzed uram, Jézus 
a kedvenc dalom. Jövőre biztos, 
hogy jövök, mert nagyon jó volt!

Fruzsina (6) óvodás
Még nem voltam ilyen táborban, 
nem tudtam milyen lesz, de izgul-

tam. Azt hittem, hogy olyan lesz, mint a hitta-
non, hogy rajzolni fogunk meg ilyenek. Sokat 
játszottunk, és nekem mindegyik játék nagyon 
tetszett: a csomózós, a boszis, meg amikor a 
sarkát kellett nézni a másiknak (kacsintós), a 
székfoglalós, amikor meg kellett nyomni a ke-
zet (palacklopó) - mindegyik jó volt. Jövőre is 
szeretnék jönni!
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Hull a hó...

Havas Boldogasszony Katolikus Templomunk 
búcsúja egyben Budakeszi Búcsúja is.

Római katolikus templomunkat, Havas 
Boldogasszony tiszteletére szentelték fel, 

ezért augusztus ötödikét követő vasárnapon 
ünnepeljük a búcsú napját. A 10 órai ünne-
pi szentmise után a közös ünneplés ezúttal a 
templom és a Szent László Ház közötti térre 
és az udvaron folytatódott. 11 órakor hullani 
kezdett a hó.

A legenda szerint a 4. században Liberius 
pápa (352. május 17. - 366. szeptember 24.) 

idejében az örök városban egy János nevű 
gazdag patrícius és felesége elhatározták, 
hogy vagyonukat a Szent Szűznek ajánlják 
fel. A Szent Szűz álomban megjelent a házas-
párnak és tudtukra adta, hogy azon a helyen, 
amelyet másnap hó fog borítani, templomot 
kell emeljenek tiszteletére. A Szűzanya e szen-
télyét ezért Havas Boldogasszony bazilikának 
is nevezik. A felépített bazilikát Szent III. 
Szixtusz pápa (432. július 31. - 440. augusztus 
18.) díszítette remek mozaik képekkel annak 
emlékére, hogy az efezusi zsinat 431-ben hit-
tételként hirdette ki Szűz Mária istenanyai 
méltóságát.
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Informatika és testnevelés szakos tanárokat keresünk
A Nagy Sándor József Gimnázium keres:
- informatika szakos középiskolai tanárt

 (v. matematika-informatika)
- testnevelés szakos tanárt és rendszergazdát.

A részletekét érdeklődni lehet: 
 e-mail: nsjgig@gmail.com  

 Telefonon: 06-23/451-506, 06-30/906-0594

ANGOL korrepetálás általános- ésközépiskolásoknak.
Orosz üzleti nyelv középfokon.

OROSZ minden korosztálynak minden szinten, 
 újrakezdők és nosztalgiázókjelentkezését is várom a 

Tel.: (06 23) 453 217, Budakeszi

Eladó Budakeszin SAUNIER DUVAL ThemaClassic  
(FA S 30 E) kazán, mely PB-re és vezetékes gázra is alkalmas. 

Tel.: 06-23/450-158
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Az országjáró hagyományőrzők
 ISMÉT ÚTRA KELTEK….

2016. május 21. Derűs, kellemes kiránduló idő-
re ébredtünk és hasonló hangulatban indul-
tunk útra, ezúttal az ország déli szegletébe.

Szekszárdi sétával kezdődött kétnapos progra-
munk, ahol értő vezetéssel megtekintettük a 

felújított és kibővített Babits házat, majd a meg-
újult Belvárost. Barangolásunk közben sok – ke-
vésbé ismert – történettel egészíthettük ki irodal-
mi, történelmi ismereteinket.

Szekszárdot elhagyva rövidesen a hangulatos 
baranyai tekergős utakon haladtunk következő 
célunk, Feked felé. Feked egyike a pár éve majd-
nem elnéptelenedett aprófalvaknak, melyet az 
elmúlt 5-6 év alatt idetelepült városlakók mentet-
tek meg és kezdtek el felvirágoztatni. Különleges 
szépségű, csak itt jellemző építészeti emlékeket 
láthattunk. A felújított templomban meghall-
gattuk a szintén betelepült lelkész lelkes ismer-
tetését a település történetéről, majd bevetettük 
magunkat a „Stifolder fesztivál” forgatagába 
(Stifolder=szalámi, melynek a receptjét az 1700-
as években betelepült svábok hozták magukkal. 
Ezt felelevenítve az itt lakó svábok most tartották 
meg Fekeden a Dunamenti svábok VII. Stifolder 
fesztiválját). Kisvasutazás és gasztronómiai élmé-
nyek után irány Mohács. 

Mohácsra érve megtudtuk, egy hatalmas vá-
rosi ünnep estéjére érkeztünk meg - Nepomuki 
Szt. János, a hajósok, vízi emberek védőszent-
jének ünnepére. A vacsora után irány a Duna-

part, ahol igazi ünnepi 
kavalkád várt bennün-
ket. Remek fúvós ze-
nekari koncert közben 
vártuk meg a Jánoskák 
(égő lámpások) vízre 
bocsátását, majd az ezt 
követő hajós felvonu-
lást és az elmaradha-
tatlan tűzijátékot.

Másnap délelőtt be-
barangoltuk Mohács 
belvárosát, megláto-
gattuk a busó udvart, 
ahol sok érdekességet 
tudtunk meg a busózás 
szokásairól. Ezek után 
a „mulatozást” a törté-

nelmi tiszteletadás váltotta fel. A Mohácsi Csata 
Emlékparkját látogattuk meg. A tízezer csontból 
kovácsolt kapun belépve a Szt. Koronát idéző 
látogatóközpontba értünk. Ismét egy igazi meg-
szállott, a hely történetéről mindent tudó vezető 
kalauzolt minket. Történelmi tények, döbbene-
tes számok tükrében igazán elgondolkoztató az 
emlékpark jelkép rendszerében, az életfákban 
elmesélt nemzeti tragédia. Különösen megrázó 
adalék, hogy az Európát védő magyar sereg ellen 
vonuló amúgy is hatalmas török sereget európai 
ágyúkezelők és lövészek=zsoldosok segítették.

Ezután Máriakéménd kegyhelyre látogattunk, 
ahol  résztvettünk egy német nyelvű szentmisén. 
Innen már hazafelé vettük utunkat.

Dunakömlődön várt még minket a híres 
halászlé és más finomságok, majd a két nap 
záró akkordjaként a Dunakömlődi borbaráto-
kat látogattuk meg. A pincesor házait a svábok 
kitelepítése után széthordták. A Dunakömlődi 
borbarátok összefogtak és a rendszerváltás után  
gyönyörűen felépítették a pincékhez tartozó 
présházakat és most szőlőt művelnek és finom 
borokat készítenek. Igazi magyaros vendéglátást 
élvezhettünk, kellemes borokat kóstoltunk, fris-
sen készült borkorcsolyákkal.  Vidám nótaszóval, 
jóleső fáradtsággal tértünk haza. 

Köszönjük a Neoline Utazási Irodának és Bíró 
Ildikó idegenvezetőjüknek a tartalmas progra-
mot, reméljük jövőre megint találkozunk.

Molnár Károlyné Krizsán Edit
Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület

Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub 
2016.08.11.-én kirándu-
lást szervezett a Ceglédi 
Gyógyfürdőbe. Az autó-
busz költségét a Budake-
szi Város Önkormányzata 
által meghirdetett Civil 
szervezeteknek szóló pá-
lyázaton elnyert pénzből 
fedezték.

Soha ne adjon 
készpénzt a  

kéményseprőnek! 
A katasztrófavédelem kéményseprő-ipari 
szervezete állományába tartozó kéményseprők 
nem kérnek és nem is vesznek át készpénzt az 
ügyféltől. 

A megrendelésre végzett munkák díját ki-
zárólag számviteli bizonylat ellenében, 

átutalással lehet rendezni. A katasztrófavéde-
lem kéményseprőjét egyértelműen azonosítja 
munkaruhája és szolgálati igazolványa. Az ál-
lampolgárokat arra kérjük, hogy a katasztró-
favédelem kéményseprő munkatársától kérjék 
el igazolványát és ellenőrizzék személyazo-
nosságát. 

Július elsején Pest megye területén is a ka-
tasztrófavédelem kéményseprő-ipari szerve 
vette át a kéményseprési feladatokat, és július 
18-a óta megkezdték a kötelező sormunkák 
elvégzését. 

A közelmúltban a központi ügyfélszolgá-
latra olyan bejelentés érkezett, hogy valaki 
vagy valakik, visszaélve az emberek jóhisze-
műségével, magukat a katasztrófavédelem ké-
ményseprőinek kiadva pénzt kérnek a munka 
elvégzése ellenértékeként, ezzel megkárosítva 
a kéménytulajdonost. A katasztrófavédelem 
felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy az al-
kalmazásában tevékenykedő kéményseprők 
nem kérnek, és nem vesznek át készpénzt az 
ügyféltől, erre nincs jogosultságuk.

Az új szabályozással életbe lépett új típusú 
kéményseprés legfontosabb újdonsága, hogy 
a sormunka – azaz a külön megrendelés nél-
kül, előzetes értesítést követően, rendszeres 
időközönként elvégzett kéményellenőrzés és 
- tisztítás, valamint a négyévente elvégzendő 
műszaki felülvizsgálat – ingyenes azon ma-
gántulajdonban lévő ingatlanhoz kapcsolódó 
kémények esetében, amely ingatlanban nincs 
bejelentett vállalkozás, egyéni vállalkozó, civil 
szervezet, és a kéményseprő-ipari szerv által 
felajánlott első két időpont valamelyikében 
sikerül elvégezni az ellenőrzést. A megren-
delésre elvégzett feladatok ellenértékét pedig 
kizárólag számviteli bizonylat ellenében, vagy 
sárga csekken, átutalással lehet megfizetni.

A katasztrófavédelem állományába tartozó 
kéményseprőt egyértelműen azonosítja mun-
karuhája és a szolgálati igazolványa. Fontos, 
hogy az állampolgárok kérjék el a hozzájuk 
érkező szakembertől az igazolványt és ellen-
őrizzék személyazonosságát. A kéményseprők 
feladatuk végeztével a munkavégzésüket iga-
zoló tanúsítvány kivonati példánya részeként 
számviteli bizonylatot és az ügyfél kérésére 
sárga csekket nyújtanak át. Semmilyen más 
fizetési módra nincs lehetőség.

A BM OKF, Gazdasági Ellátó Központ, Ké-
ményseprő-ipari Igazgatóhelyettesi Szervezet 
Pest Megyei Ügyfélszolgálatának elérhetősége:

Cím: 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1.  
(Depó Tűzoltó Örs udvara)

Telefon: 1818 (9,1-es menüpont)
E-mail: kemnysepro.pest@katved.gov.hu
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Trükkös lopás
Sajnos városunkban is előfordult az úgynevezett „unokázós” csalás, ezért a Budakeszi Rendőrőrs 
kéri a lakosság fokozott figyelmét, és óvatosságát. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbiakat, 
hogy elkerülje az áldozattá válást!

Éjszakai amatőr 
asztalitenisz  

bajnokság lesz 
Budakeszin!

Szeptember 2-án (pénteken) és 3-án (szom-
baton) 18 órától szeretettel várunk minden 
érdeklődőt a hagyományos éjszakai amatőr 
pingpong bajnokságra. 
Helyszín: Prohászka Gimnázium Tornacsarnoka 
(Budakeszi, Széchenyi utca 141.)

Óriási lehetőség!!! Szeptember 2-án 
(pénteken) 19 órakor bemutatót ját-

szanak többszörös magyar bajnokaink és 
válogatott játékosaink: Fazekas Péter és Szi-
ta Márton, akik utána szívesen játszanak a 
jelentkezőkkel. 

Jelentkezni a helyszínen lehet. 
A részvétel diákoknak ingyenes, jövede-

lemmel rendelkezőknek 1000 Ft. A résztve-
vők között ajándékokat sorsolunk ki.

Szeretnénk kedvet csinálni a pingpon-
gozáshoz, ezért kérjük, próbálják ki gyer-
mekeknek, fiataloknak szóló edzéseinket 
hétfőn és csütörtökön, a Prohászka Gimná-
zium kis tornatermében 16 és 18 óra között.  
Új jelentkezőknek az első két edzés ingye-
nes. A rendszeres foglalkozások díja 6 000 
Ft/hó (önköltségi ár).

Ugyanitt felnőtt amatőr játékosaink ki-
kapcsolódást jelentő örömjátékot játszhat-
nak hétfőn és csütörtökön 18 és 20 óra kö-
zött. A játék lehetőség havi díja: 3 000 Ft/hó. 

A pingpong játékosan fejleszti a gyerme-
kek koncentráló képességét, a rendszeresen 
pingpongozó fiatal tanulmányi eredménye 
bizonyítottan javul. 

Fejlődik a mozgáskoordináció, íráskész-
ség, ritmus érzék. Nem szükséges hozzá 
különleges testi adottság, a reflex a döntő. 
Szórakoztató, kikapcsolódást segítő, stressz 
oldó hatású. Észrevétlenül mozgatja át az 
egész testet, hamar sikerélményhez juttat. 
Jó hatással van a társas kapcsolatokra. 

Szeptember első hétvégéjén az egész csa-
ládnak szóló kikapcsolódási lehetőséggel 
vár mindenkit a Budakeszi Amatőr Asz-
talitenisz Egyesület nevében Pósfai Gábor 
elnök, és Budakeszi Város Önkormányzata 
nevében Bakács Bernadett alpolgármester.

Pest Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főoszály 

Bűnmegelőzési, Mediációs  
és Áldozatsegítő Osztály:
06-80/225-225(ingyenes)

Hova fordulhat segítségért?
Renőrség:107
Segélhívó:112

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztály

06-1/237-4345
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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.
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BUDAKESZI TEMPÓ ÜZLETHÁZ, FŐ TÉR 3.
www.protein-vitamin.hu | www.biotechusashop.hu

*  A BioTechUSA kínálatából. A fehérje hozzájárul az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához. Az akciós árak 2016. 09. 01-30. között, ill. a készlet erejéig érvényesek!  
A termékek csomagolásban, színben és méretben a fotón látottaktól eltérhetnek. 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.

2 990Ft
Kiszerelés: 500 g
4 390 Ft 5 980 Ft/kg

szeptember 1-30.

IZOMÉPÍTÉS PRÉMIUM 
FEHÉRJÉVEL*

FEHÉRJE AKCIÓ!



Budakeszi lakosoknak 15% kedvezmény!


