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Ismét az iskoláról
Városunk hosszú idő után
legnagyobb beruházása joggal
foglalkoztatja a lakosságot,
sokan sokféle kérdéssel fordulnak
hozzám ezzel kapcsolatban. Most
arról számolhatok be, hogy Budakeszi Város Önkormányzata és
a Nemzeti Sportközpontok (NSK)
között létrejött megállapodás
értelmében az NSK elkészíttette
az Árpád-fejedelem térre épülő
általános iskola jóváhagyási tervét. Ezt nem csupán a képviselőtestület ismerheti meg, hanem
lakossági fórumon is bemutatja
majd Turi Attila, Ybl díjas építész.
Most ezen az oldalon is mutatunk
egy kis ízelítőt.

B

udakeszi Város Tervtanácsa a
2016. szeptember 13-ai ülésén
a tervet egyhangúan támogatta. A
beruházás „nemzetgazdaságilag
kiemelt projekt”, így a jogszabályok értelmében az engedélyezési
tervekhez nem kell településképi
véleményt csatolni, tehát tervtanácsi véleményre sincs szükség,
ennek ellenére, a tervezett építkezés volumene miatt, az építész és
az NSK kérte, hogy a tervtanács
is tárgyalja meg az első lépésben elkészült tervet. A zömmel
Budakeszi kötődésű tervtanácsi
tagok a tervezőnek gratuláltak
a magas színvonalon elkészített
tervekhez, azt a város izgalmas,
minden remény szerint egyik
legjobb középületének tartották, melynek belső udvara köré
szervezett terei, tömegei sajátos,
a helyhez kötődő identitást jelenítenek meg.
Kiemelték a terv mind külső, –
nagy tömege ellenére – szervesen
bontott tömegképzését, mely a
belső terekben szerethető helyekként – afféle kuckókként – jelennek meg.
A tervtanács egyetértett azzal,
hogy a terület középpontjába
telepített intézmény köré „védőgyűrű” beépítésére a sorházas
jellegű a legjobb megoldás, és
nem lenne szerencsés a családi
házas terület peremén egyemeletesnél magasabb beépítés, sem
a hagyományos értelemben vett
társasházi beépítés. Ez utóbbi,
sem városképi, sem szociális (lakósűrűség,
környezetterhelés)
szempontból nem lenne szerencsés, nem adja meg azt a lezárását
a Kerekmezőnek és az építendő
iskolának, amely megilleti, és
amely városképileg is indokolt.

Ha a megmaradó területre intézményi funkció kerülne, jóval
nagyobb gépjármű és személyi
forgalmat okozna, így ezt nem
javasolja a tervtanács.
Az építész szakmai véleménye
szerint a Kerekmezőre tervezett
általános iskola a két ütemben is
megvalósítható 16 tantermével
zárt egységet alkot, a kisvárosi
élethez, léptékhez a környezetét
kevésbé terhelő, belátható nagyságú intézmény való. Egy nagy
iskolakomplexum esetében az intézmény „rátelepülne” a lakókörnyezetre, miközben az esetleges
bővítés milliárdos forrásainak
előteremtésére semmilyen garancia nincsen. Ha további tantermekre lesz szükség, azokat egy
másik helyszínen, egy új iskola
építésével kell megvalósítani.
Az iskola Kerekmező telkén
történő elhelyezését Turi Attila építész megvizsgálta, és a

vázlatterven szereplő központi
elhelyezést tartotta a legjobb
megoldásnak. Az önkormányzat
kérésére, a tervezés megkezdése
előtt megvizsgálta annak a lehetőségét is, hogy a tervezett iskola
és tornaterem mellé egy tanuszoda is elhelyezhető lenne-e.
Kiderült: az iskola, tornaterem
és tanuszoda mérete valamint a
szükséges parkoló-igények miatt ez a terület nem elegendő
mindhárom funkcióra, zsúfolt
beépítést és még több forgalmat
jelentene. Így ha lehetőség lesz
tanuszoda építésére, akkor azt az
önkormányzat más helyszínen
valósítaná meg. A bemutatott
tervek a Márity utcán és a vele
párhuzamosan kialakítandó, új
szervizúton „gyorsparkolókkal”
- amíg a gyermek kiszáll - és hagyományos várakozóhelyekkel
oldják meg a reggeli autós forgalmat. Az iskolához természe-

tesen kerékpártároló is tartozik,
a Márity utcán a buszforduló
után pedig új, dupla megállóöböl létesül. Az épület előtti parkoló parkosított közterület lesz,
ahonnan az iskola és a külön is
megközelíthető tornaterem nyílik. A telepítés, az épület struktúrája, a zárt-nyitott, kétszintes
udvar köré kialakított épület
nem csak a közoktatás, de a helyi közművelődés közösségi tere
is lehet, aulája, udvara és tornaterme alkalmas rendezvények,
ünnepségek megtartására. A
tornaterem oktatási időn kívül
szolgálhatja a város lakóit is.
A Kerekmező iskola építésén
kívül megmaradó területére vonatkozó építésügyi szabályozás
irányelveiről –figyelembe véve a
tervtanács véleményét – a képviselő-testület szeptemberi ülésén
dönt.
dr. Győri Ottilia, polgármester

Ne kockáztassuk Magyarország jövőjét!
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SZAVAZZUNK NEMMEL!

intézménye. Ilyenkor a nyolcmillió honi választópolgár egy adott, konkrét ügyben fejtheti ki álláspontját, s ezzel befolyásolhatja
a végleges döntést. Egyszerűen nem értem,
hogy bizonyos ellenzéki pártok miért próbálják lebeszélni a választókat véleményük
elmondásáról. Remélem nem azért, mert
félnek a választói akarattól. Én arra bíztatok
mindenkit, hogy alaposan fontolja meg a kérdést, a saját és a családja jövője szempontjából elemezze az utóbbi idők történéseit. Ezek
után október 2-án keresse fel a szavazókört,
és adjon le érvényes voksot. A Fidesz-KDNP
szövetség a nemzeti szuverenitás és Magyarország biztonságának pártján áll, ezért a nem
szavazatra buzdít. De a Fidesz-KDNP a demokrácia pártján is áll, így azt javasoljuk a
választóknak: akármilyen álláspontjuk is van,
éljenek demokratikus jogukkal és vegyenek
részt a referendumon.

Magyarország és az Európai Unió jövőjéről
egyaránt szól az október 2-ai kvótanépszavazás
nyilatkozta lapunknak Csenger-Zalán Zsolt.
A körzet országgyűlési képviselője rögzítette:
a referendum a demokrácia egyik kivételes
intézménye, amely lehetőséget ad arra, hogy
minden állampolgár elmondhassa a maga véleményét. A kormánypárti politikus szerint fontos, hogy minél többen az urnákhoz járuljanak,
Brüsszel kényszerbetelepítési terve ugyanis
voltaképpen etnikai beavatkozással ér fel.

Október 2-án népszavazást tart Magyar
ország a kvótaügyben. Ön szerint mi a tétje a
referendumnak?
A voksolás rendkívüli jelentőségű lesz, szavazatukkal az állampolgárok egyszerre befolyásolhatják Magyarország és az Európai Unió
jövőjét.
Kezdjük a hazai hatásokkal: miről szól a
kvótareferendum, ha saját viszonyainkat
vizsgáljuk?
A helyzet egyértelmű: az Európai Unió brüs�szeli adminisztrációja kvótarendszert próbál
a tagállamokra kényszeríteni. Ha ezt elfogadjuk, úgy ezentúl külföldről mondják majd
meg, hogy kikkel éljünk együtt. Ha ez ellen
nem teszünk semmit, akkor a jövőben ázsiai,
arab és afrikai személyeket irányíthat ide az
EU, s kötelességünk lesz átvenni, elhelyezni,
integrálni őket. Olyan emberek érkezhetnek
Magyarországra ezrével, de akár tízezrével is,
akik az európaitól gyökeresen eltérő szokásokat és hagyományokat követnek, s ezekről
nem akarnak lemondani. Mindebből jól látszik, hogy a kényszerbetelepítés voltaképpen
etnikai beavatkozással érne fel, amire mindenképpen nemet kell mondani.
A népszavazásra bocsátott kérdéssel a referendumot kezdeményező kormány azt szeretné megtudni: akarják-e a hazai választópolgárok, hogy az EU a magyar Országgyűlés
hozzájárulása nélkül is előírhassa külföldiek
kötelező betelepítését Magyarországra. Mit
jelent ez ügyben az igen szavazat, s mit jelent
a nem?
Aki igennel voksol, az beletörődik abba, hogy
a külföld határozza meg, milyen emberekkel
élnek majd együtt a gyermekei, a leszármazói.
Az igen szavazat ilyen értelemben azt jelenti,
hogy lemondunk önvédelmünkről, kiszolgáltatjuk magunkat másoknak. Egyes tragikus
nyugat-európai események a közelmúltban
pontosan megmutatták, milyen is, ha egy
ország védtelen és kiszolgáltatott. Ezzel szemben, aki nemmel szavaz, arra voksol, hogy
migránsok bármilyen csoportjának betelepítéséhez az aktuális magyar Országgyűlés jóváhagyása kell. A nem szavazatok győzelme
esetén a jövőnk szempontjából létfontosságú
kérdésről választott képviselőink útján mi
magunk határozhatnánk. Nem a külföld diktálna, hanem azok a parlamenti képviselők

hoznák meg a döntést, akiket a magyar nép
előzőleg megválasztott. Úgy hiszem, a nem
szavazat garantálja Magyarország biztonságát, egyúttal a nem szavazat vezet ez ügyben
az egyetlen demokratikus megoldáshoz.
Ha már a demokráciánál tartunk: egyes
hazai politikai szereplők a népszavazás
bojkottjára buzdítják szimpatizánsaikat.

Ön mit gondol erről?
A népszavazás a demokrácia egyik ritkán alkalmazott, kivételes, emiatt nagy jelentőségű

Említette, hogy a magyar kvótanépszavazás
az unió jövőjét is befolyásolhatja. Miképpen?
A népszavazással megüzenhetjük Brüsszelnek, hogy nem kérünk szuverenitásunk csorbításából, nem kérünk abból, hogy más szabja
meg a jövőnket. Üzenhetünk ugyanakkor az
EU többi tagállamának is. Megmutathatjuk,
hogy a demokrácia az unió keretei között
is lehetőséget ad arra, hogy az emberek elmondhassák a véleményüket. Remélem, hogy
a magyarországi népszavazás lavinát indít
majd el, s számos tagállamban írnak ki ezután népszavazást ebben a fontos kérdésben.
Október 2-án így nem csak a saját sorsunkat
határozhatjuk meg, de példát is mutathatunk.
Már csak ezért is fontos, hogy minél többen
részt vegyünk a kvótareferendumon.

Visszatérítendő
uniós támogatás kérhető
V

isszatérítendő támogatást igényelhetnek mikro-,
kis- és középvállalkozások (kkv) 3,7 milliárd
forint keretösszegben a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében
- tájékoztatta Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági
Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára az MTI-t.
A megjelent hitelprogram célja a kkv-k olyan kapacitásbővítő beruházásainak támogatása, amelyek
pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, ugyanakkor a pénzpiacokon nem, vagy nem
kellő mértékben jutnak finanszírozási forráshoz hangsúlyozta az államtitkár.
A beruházás helyszíne a kedvezményezettek Pest
megyében bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.
Az igényelhető kölcsön kamatmentes, összege 1-50 millió forint között lehet, teljes
futamideje legfeljebb 5-7 év, a szükséges saját forrás a beruházás elszámolható költségének minimum 15 százaléka.
A hitelkérelmek október 15-étől nyújthatók be a folyósítást végző Magyar Fejlesztési
Bankhoz (MFB).

BUDAKESZI HÍRMONDÓ
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Országos népszavazás
2016. 10. 02.
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Milyen kérdésről kell dönteni
a népszavazáson?
„Akarja-e, hogy az Európai
Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem
magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

Szavazni az „Igen” vagy a
„Nem” melletti körbe írt, két egymás metsző vonallal (pl. X vagy
+) lehet.
A szavazást követően a szavazólap a borítékba helyezhető. Ezt
követően a szavazólapot a szavazóurnába kell helyezni.

Mikor érvényes és eredményes az országos népszavazás?
Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár,
azaz a magyarországi lakcímmel
rendelkező választópolgárok és
a magyarországi lakcímmel nem
rendelkező „külhoni” regisztrált
választópolgárok több mint fele
érvényesen szavazott.
Az országos népszavazás eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint
fele a megfogalmazott kérdésre
azonos választ adott, azaz nincs
szavazategyenlőség.

Fogyatékossággal élek, milyen segítséget kaphatok?
A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget
igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:
Braille-írással készült értesítő
megküldése, könnyített formában megírt tájékoztató anyag
megküldése, Braille-írással ellátott szavazósablon igénybe vétele
a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során, akadálymentes szavazóhelyiség igénybe
vétele.
A fenti segítség iránti kérelem
a választópolgár magyarországi
lakcíme szerinti helyi választási
irodának (azaz a település jegyzőjének) nyújtható be személyesen, levélben.
Az akadálymentes szavazóhelyiség igénybevételére irányuló
kérelmet legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig
lehet benyújtani a helyi választási
irodának.
A Braille-írásos sablon iránti
kérelmet legkésőbb szeptember
23-án 16 óráig lehet benyújtani a
helyi választási irodának.
Ha Ön már kérelmezte a fent
megjelölt segítségek valamelyikét
(pl. a 2014-es választások alkalmával), az a mostani népszavazásra is érvényes.
A fenti segítségen túlmenően
a választópolgár a választás ki
tűzése után mozgóurnát kérhet.
A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő,
vagy ha ilyen személy nincs jelen,
akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.

Ki szavazhat az országos népszavazáson?
Az országos népszavazáson az
szavazhat, aki magyar állampolgár, nagykorú, azaz 18. életévét
betöltötte, vagy 18. életévének
betöltése előtt házasságkötéssel
nagykorúvá vált és a bíróság nem
zárta ki a választójogból.
Milyen feltételekkel tudok
szavazni a szavazás napján?
Szavazni a szavazás napján,
2016. október 2-án (vasárnap)
6 órától 19 óráig lehet.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.
A magyarországi lakcímmel
rendelkező választópolgárok a
névjegyzékbe automatikusan felkerülnek.
A választópolgárnak igazolnia
kell:
személyazonosságát
magyar
személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú,
könyvecske formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy
magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható),
magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható), magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) vagy fogvatartottak
mozgóurnával való szavazásakor
nyilvántartási adatlappal
és lakcímét
lakcímkártyával (a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény vagy a régi, könyvecske ala-
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BUDAKESZI SZAVAZÓKÖREI
Szavazókör
sorszáma

Szavazókör címe

001

Petőfi utca 47. (Széchenyi István Általános Iskola
Petőfi S. utcai telephelye)

002

Erdő utca 83. (Szociális központ)

003

Erdő utca 83. (Szociális központ)

004

Fő utca 133. (Budakeszi Bölcsőde)

005

Fő utca 268. (Szivárvány Óvoda)

006

Fő utca 268. (Szivárvány Óvoda)

007

Ifjúság útja 2. (Pitypang Sport Óvoda)

008

Zichy Péter utca 31. (Pitypang Sport Óvoda)

009

Knáb J. utca 60. (Széchenyi István Általános Iskola)

010

Knáb J. utca 60. (Széchenyi István Általános Iskola)

011

Fő utca 72. (Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda)

012

Fő utca 72. (Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda)

013

Széchenyi utca 94. (Nagy Sándor József Gimnázium)

014

Fő utca 268. (Szivárvány Óvoda)

015

Fő utca 268. (Szivárvány Óvoda)

016

Széchenyi utca 94. (Nagy Sándor József Gimnázium)

kú személyazonosító igazolvány
is elfogadható, ha tartalmazza a
lakcímet), fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal
vagy
személyi azonosítóját lakcímkártyával, hatósági bizonyítván�nyal vagy személyazonosító jelről
szóló igazolással.

Fontos, hogy az egyes okmányok igénylése során kapott átvételi elismervény (A4-es
nyomtatott lap) nem alkalmas a
személyazonosság igazolására!
A választópolgár a fentiek
után megkapja a lebélyegzett szavazólapot és a borítékot, melyek
átvételét aláírással igazolja.

Ki igényelhet mozgóurnát, és
hogyan?
Az a választópolgár, aki nem
tud a szavazóhelyiségben megjelenni, mivel egészségi állapota
nem teszi ezt lehetővé vagy fogva
tartják (pl. előzetes letartóztatás,
szabadságvesztés), és nem engedik ki szavazni, mozgóurnát
igényelhet. Más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) nem
lehet mozgóurnát kérni.
Mozgóurnával való szavazás
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VARRÓGÉPEKET
VÁRUNK!

A HÍD Szociális,
Család és Gyermekjóléti
Központ Generációk Háza
nagy örömmel fogad
működőképes,
bármilyen varrógépeket
felajánlásként!
esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján
felkeresi a választópolgárt az
általa megadott címen (pl. kórházban).
Mozgóurnát legkésőbb 2016.
szeptember 30-án (pénteken) 16
óráig a választópolgár lakcíme
szerinti helyi választási irodától,
a szavazás napján (október 2-án,
vasárnap) 15 óráig pedig a szavazatszámláló bizottságtól lehet
igényelni meghatalmazott útján,
levélben.
Ha a választópolgár a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő
településen – vagy ugyanazon a
településen, de másik szavazókör
területén – tartózkodik, erre a
címre is igényelhet mozgóurnát.
Ebben az esetben először át kell
jelentkeznie a tartózkodási helye
szerinti településre. Az átjelentkezést követően lehet mozgóurnát kérni.

Fontos, hogy aki mozgóurnát
kért, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!
Hogyan szavazhatok, ha a
szavazás napján nem leszek otthon?
Ha a szavazás napján, Magyarországon, azonban a lakóhelyétől
eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de a lakcíme
szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén – tartózkodik,
átjelentkezéssel szavazhat.
Az átjelentkezés iránti kérelmet
a magyarországi lakcíme szerinti
helyi választási irodának (a település jegyzőjének) legkésőbb 2016.
szeptember 30-án (pénteken) 16
óráig nyújthatja be személyesen,
levélben. Személyes ügyintézés
esetén a bejelentett, lakcímkártyán
szereplő tartózkodási hely szerinti
helyi választási irodában is be-

nyújtható a kérelem.
A helyi választási iroda vezetője felveszi az érintett település
kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, és törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből.
Így kizárólag abban a szavazókörben adhatja le szavazatát,
ahova átjelentkezett.

A Generációk Házában
kéthetente hétfőn
Varróklub működik,
ami nagy népszerűségnek
örvend, és mivel egyre többen
járnak erre az ingyenes
foglalkozásra,
így még több varrógépre
lenne szükségünk!

A hajléktalanok hogyan szavazhatnak?
Amennyiben a hajléktalan
települési szintű lakcímmel rendelkezik, az adott település kijelölt szavazókörében adhatja le a
szavazatát.
Amennyiben a hajléktalan
települési szintű lakcímmel sem
rendelkezik, akkor – bármely
helyi választási irodától vagy
a Nemzeti Választási Irodától
– kérnie kell a regisztrációját a
névjegyzékbe. Ebben az esetben,
levélben lehet szavazni.

CÍM:
2092 Budakeszi,
Erdő utca 83.,
TEL:
06/23-451-279,
EMAIL:
ino.budakeszi@gmail.com

60 ÉVEN FELÜLIEK
KIÁLLÍTÁSA
Kiállítás nyílik hatvan éven
felüli budakeszi lakosok
alkotásaiból
2016. október 11-én
15 órakor
a Generációk Házában
(Budakeszi, Erdő u. 83.)
A kiállításra szánt tárgyakat
– kézimunka, festmény, fénykép, dísztárgy,
kisplasztika, fafaragás,
kisebb bútor stb. –
a Generációk Házában
lehet leadni 2
016. szeptember 19. és
október 5. között,
nyitvatartási időben.
Budakeszi, Város Idősügyi Tanácsa
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A Képviselő-testület
határozatai

Ne feledje el befizetni
a gépjárműadót!
TISZTELT LAKOSSÁG!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Budakeszi Város Polgármesteri
Hivatala megkezdte a gépjárműadóval kapcsolatos adatok feldolgozását, és az egyes hátralékok behajtásával kapcsolatos végrehajtási intézkedéseket.
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (4) alapján
amennyiben az adóalany adótartozása az egy évi adótételt
meghaladja, és a közúti közlekedési nyilvántartásban újabb adóalanyt a közlekedési igazgatási hatóság nem tüntetett fel, az adóhatóság kezdeményezheti a gépjárműnek a forgalomból való
kivonását.

Tisztelt Budakeszi Lakosok!
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.
augusztus 22-én tartott képviselő-testületi ülésén az alábbi,
lakosságot kiemelten érintő
döntéseket hozta:

328.: Elfogadta a Fővárosi Vízművek Zrt. által készített Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és
pótlási tervet (2017-2031).
329.: Jóváhagyta a Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási tervet
(2017-2031) és felhatalmazta
a polgármestert, hogy a tervet
aláírja és egyben felkérte, hogy a
Fővárosi Vízművek Zrt. véleményezését és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését követően
küldje meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.
A Képviselő-testület felkérte a
Fővárosi Vízművek Zrt-t, hogy
a Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási terv A., pontjában szereplő középtávú beruházási terv
2018. évre tervezett beruházást a Budakeszi Árnyas utcában – a
2017. évben végezze el.
331.: Az orvosi rendelő felújításával és bővítésével kapcsolatos

építészeti-műszaki
tervdokumentáció elkészítése tárgyában
folytatott eljárást eredménytelennek nyilvánította.
332.: Felkérte a BVV Kft-t, hogy
a Budakeszi 16 hrsz-ú ingatlan
(orvosi rendelő) felújításával és
bővítésével kapcsolatos építészeti-műszaki tervdokumentáció
elkészítésére kérjen árajánlatokat a főépítész tervezési programja alapján.
333.: A Budakeszi Városközpont
projekthez kapcsolódó területrendezésének tervezésének és
kivitelezésének tárgyában folytatott eljárást eredménytelennek
nyilvánította.
334.: Felkérte a BVV Kft-t, hogy
a Budakeszi Városközpont projekthez kapcsolódó terület rendezésének érdekében kérjen be
árajánlatokat az alábbiak szerint:
- elektromos vezetékek földbe
helyezése,
- parkoló kialakításának forgalomtechnikai engedélyeztetése,
- 1393 hrsz-ú ingatlan épületének engedélyes és kiviteli terveire átépítése tárgyában.

A határozatok megtalálhatók
a www.budakeszi.hu honlapon

A gépjárműadó tartozás behajtása érdekében az alábbi végrehajtási intézkedéseket foganatosíthatók:
a gépjármű forgalomból történő kivonása
végrehajtás munkabérre, fizetési számlára (inkasszó)
végrehajtói letiltás munkabérből, nyugdíjból
ingófoglalás, gépjármű lefoglalás,
ingatlan végrehajtás
adóslista közzététele (az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény 55/B. (1) bekezdés alapján: „az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer - magánszemélyek esetében az ötvenezer
- forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló
adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát
és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon
közzéteheti.”
A fentiekre tekintettel felhívom azon adóalanyok figyelmét,
akik adófizetési kötelezettségüknek teljesítésével a 2016.
szeptember 15-i határidőt elmulasztották, szíveskedjenek haladéktalanul befizetni az előírt gépjárműadót.
Ellenkező esetben adóhatóságom kénytelen lesz a fenti végrehajtási cselekményeket kezdeményezni.
A felmerülő adózási kérdésekben a Polgármesteri Hivatal adóügyi
munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre ügyfélfogadási időben.
Budakeszi Polgármesteri Hivatal – Ügyfélszolgálati pult
2092 Budakeszi, Fő u. 179.
Ügyfélfogadási idő
Hétfő:    13:00 – 17:00
Szerda:     8:30 – 12:00; 13:00 – 16:00
Péntek:    8:30 – 12:00
dr. Remete Sándo jegyző

I M P R E S S Z U M B U DA 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 • 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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Közterület-felügyelő
állásajánlat
A Budakörnyéki Közterület-felügyelet a «Közszolgálati tisztviselőkről szóló» 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet Budakörnyéki�����������������������
Közterület-felügyelet ��������
közterü��������
let-felügyelő munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
   
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Biatorbágy.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A
Budakörnyéki Közterület-felügyelet illetékességi területén
(Biatorbágy) a közterületek jogszerű használatának ellenőrzése,
engedélyhez,
illetve
útkezelői
hozzájáruláshoz
kötött
tevékenységek ellenőrzése, köztisztasági szabályok betartásának
ellenőrzése, behajtási engedélyek ellenőrzése.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
   
Pályázati feltételek:
o Magyar állampolgárság,
o Cselekvőképesség,
o Büntetlen előélet,
o Középiskola/gimnázium, Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati
szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterületfelügyelői vizsga,
o B kategóriás jogosítvány,
o Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
o 6 hónapos próbaidő vállalása,
o Fizikai és pszichológiai alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
o Emelt szintű szakképesítés, közterület-felügyelői vizsga,
o közterület-felügyeletnél szerzett - 1 év alatti szakmai
tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
o Önéletrajz a 45/2012. (III.20) Kormányrendelet 1. számú
melléklete szerint,
o Oklevél és/vagy bizonyítványok másolata,
o Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) vagy másolata, vagy igénylőlap, vagy
nyilatkozat,
o Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat
elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik,
o Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak - a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul,
o Motivációs levél.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uzsoki
Gábor Intézményvezető nyújt, a +3623535710/0107 –es telefon
számon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton MagyarBoros Andrea humánpolitikai ügyintéző részére a magyar.andrea@
budakeszi.hu e-mail címen keresztül.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok - tartalmi és formai - szűrését követően a
pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 13.

Megújul a Nagy Sándor
József utca is
Szeptember elején megkezdődött a Nagy Sándor József utca útépítése,
melynek befejezése várhatóan szeptember vége, október eleje.

A

munkálatok hétfőtől szombatig, reggel 6.30 órától este 18.00 óráig
folynak. A munkavégzés alatt időszakonként az ingatlanokat gépjárművel nem lehet megközelíteni.
A beruházást az STR Építő Kft. – STRABAG Általános Építő Kft.
konzorcium végzi.
Projektvezető: Vörös Gábor. Tel.: +36209426552
A Budakeszi Polgármesteri Hivatal műszaki osztálya részéről
Farkas Ferenc útügyi referens a kapcsolattartó.
Tel.: +3623535710/156 mellék, e-mail: utugy@budakeszi.hu
Kérem, fokozottan ügyeljenek a biztonságra ebben
az időszakban is!
A kivitelezés alatt türelmüket és közreműködésüket kérem!
dr. Győri Ottilia, polgármester

ILYEN VOLT
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Tanévnyitó a NSJG-ban
A nyári szünet mindannyiunk számára a
pihenés, a kikapcsolódás ideje. Ezt a nyári
szünetet sok sportesemény tette emlékezetessé mindannyiunk számára. Sok év után először
szurkolhattunk a magyar válogatottnak a
2016-es labdarúgó Európa-bajnokságon.

K

is pihenő után, az olimpián szereplő sportolóknak drukkolhattunk. Csodálatos
eredményeket értek el egyes versenyzőink.
Embert próbáló munka árán érték el a világraszóló eredményeket. Tudom, hogy nem
mindenki képes ilyen eredmények elérésére.
Ők bíztak magukban, tehetségükben és az

A Nagy Sándor József
Gimnázium új tanárai:
Takács Krisztina
testnevelés tanár

Schlarb Attila
informatika tanár

elvégzett óriási mennyiségű munkában. Bíztak abban, hogy ez előbb-utóbb meghozza az
eredményt.
Jó példaként nézzetek rájuk, hogy igen,
dolgozni kell, és az elvégzett munkának van
eredménye. Legyenek céljaitok, bízzatok magatokban, tehetségetekben és bízzatok az elvégzett munka sikerében!
Kedves végzős diákok! Ha maradok a
sportnál, azt mondom, hogy a célegyenesbe
fordultunk. Még vissza van néhány 100 méter,
néhány hossz, illetve néhány hónap május 4.ig. Eddig tart számotokra a tanév. A ballagás
május 5.-én lesz, és az érettségi május 8.-án a
magyar írásbelivel veszi kezdetét.
Azt ígérhetem nektek, hogy tőlünk min-

Megkezdődött az iskola,
de mikor lesznek szünetek?
2016. szeptember elsejétől több száz diák ült vissza az iskolapadokba Budakeszin is.
Véget ért a vakáció, elkezdődött a 2016/2017-es tanév, megkezdődött a tanítás.
A 2016/2017-es tanév legfontosabb dátumai:
2016/2017-es tanév: 2016. szeptember 1. – 2017. január 20.
Első félév: 2016. szeptember 1. – 2017. január 20.
Második félév: 2017. január 21. – 2017. június 15.
Őszi szünet: 2016. november 2. – 2016. november 4.
(őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: 2016. október 29.)
Téli szünet: 2016. december 22. – 2017. január 2.
Tavaszi szünet: 2017. április 13. – 2017. április 18.

2016. OKTÓBER

den segítséget megkaptok, de a munka neheze rátok vár!
A nyári pihenő alatt a szorgalmasabb, előrelátóbb diákok nyelvi ismereteiket gyarapították. Sokan próbálkoztatok a nyelvvizsga
megszerzésével. Drukkolok, hogy próbálkozásaitok sikerrel végződjenek!
Az iskolánkban a nyár folyamán az előző
tanévben történt ablakcsere utómunkálatai zajlottak. A gimnázium nagy részében
festés történt. Az épületen belüli más jelentős változással a lányok szembesülhettek. A
mellékhelység felújításának költségét a Pro
Educatione Alapítvány, az Oskolabál, és a
hulladékgyűjtés bevételéből a gimnázium
finanszírozta. Köszönjük a támogatásokat!
Reméljük, hogy minél előbb a fiúk által használt legkisebb helység felújítására is sor kerül
(egy kézszárító felszerelése már megtörtént).
Az előző tanévnél nyugalmasabb 181 napot kívánok tanárnak, diáknak egyaránt!
dr. Dömötörné Papp Hargita, igazgató, NSJG

Megkezdődött a tanév a SZIA-ban is
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Ilyenkor, egy-egy iskolai tanévnyitó alkalmával már a ránk váró eseményre gondolva is
kissé szomorkás hangulatunk támad, és ez az
életkorral mit sem változik. Ha másért nem,
hát azért nem, mert mindannyian szeretjük a
nyarat, a gondtalan pihenést, a szabadságot.

A

tényeken változtatni sajnos nem tudunk.
Sőt! Dédapáink és dédanyáink úgy tartották, hogy a nyár jóval korábban, már augusztus 24-én, Szent Bertalan napjával ér véget, és
ezzel a dátummal el is kezdődik az ősz. Ők
mégsem szomorkodtak, hiszen megkezdődött a szüretre való felkészülés.
Mit tanulhatunk mindebből?
Azt, hogy valaminek a vége egyben valami újnak, valami reménytelinek, valami számunkra izgalmas jövőt tartogatónak a kezdete. Így van ez az új tanévvel is. Hiszen minden
új tanév új gyümölcsöket teremhet, és a tanév
végével újabb szüret következhet.
Tegnap az jutott az eszembe, hogy milyen
igaz: az iskola nem csupán egy hely, nem egy
GPS-koordinátákkal meghatározható pont a
Google-térképen, ahová az okostelefonunk
segítségével akkor is odatalálunk, ha a hosszú
nyári szünetben esetleg elfelejtettük volna,
hogy hol találhatjuk meg.
Az iskola nem egy hely, ahol rideg tárgyak
vesznek körül bennünket, hanem az iskola
sokszínű érzés, amely milliónyi pillanatból,
ezernyi személyes találkozásból fakad. Az
őszinte barátságokból az osztálytársak között,
a tiszteletből, amit tanáraitok iránt éreztek. A
vidámság, az öröm perceiből, amelyet a kirándulásokon, testvériskolai programokon,
az iskolai karácsonyokon, farsangi mulatságokon gyűjtögethettek össze. És – ahogy a
tanév gazdag programját kollégáimmal terveztük abból az derült ki a számomra, hogy
ilyen élményben idén is bőven lesz részetek a
tanulás mellett.
És bár az iskola falai között leginkább az
észről és az értelemről hallunk –, mégis az
embert az érzései teszik igazán emberré. Bizonyára ti is tapasztaltátok, hogy amit szerettek, azt könnyebben meg is tanuljátok, amit

viszont nem, azzal igen nehezen boldogul
az ember. Az érzelmi nevelésre – amelyre a
tanórákon, művészeti foglalkozásokon és a
tanórákon kívüli iskolai programokon nyílik
leginkább lehetőség – idén is nagy hangsúlyt
fektetünk.
Érzelmekben és élményekben gazdag tanévet kívánjak nektek! Azt kívánom, hogy szeressetek tanulni! Aki pedig úgy érzi, hogy ez
lehetetlen, és mindig kézzel-lábbal tiltakozik
ellene, annak a figyelmébe ajánlom az egyszeri kertész és a pitypang történetét:
Egy kertész levelet írt a Földművelési Hivatalba:
„Mindennel megpróbálkoztam, amit az

önök könyvecskéje ajánlott arra, hogyan lehet megszabadulni a kertemet csúfító pitypangoktól. Minden tanácsukat megfogadtam,
és kínos pontossággal betartottam. Ennek
ellenére a pitypangok tovább nőnek. Mit tegyek?”
Postafordultával a kertész kézhez kapta a
választ:
„Tisztelt uram! Ha ön valóban megpróbálkozott mindennel, amit tanácsoltunk önnek,
és még mindig nőnek a pitypangjai, akkor
már csak egy dolgot tehet – megtanulja szeretni őket!”
Czifra Zsuzsanna, igazgató, SZIA

BUDAKESZI HÍRMONDÓ
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Házi
palacsinta
JARASOVICS ANNA
RECEPTJE (50 DB)

Tészta:
1/2 kg finomliszt
1/2 l szódavíz
1/2 l tej
2 db tojás
2 db vanília cukor
½ citrom belseje
vagy a héja lereszelve
1 ek cukor
csipetnyi só
1 ek méz
2 ek olaj

SZIA II. Családi Nap
Szeptember utolsó hétvégéjén rendeztük meg a SZIA
II. Családi napját. Közös délelőttre hívtuk a diákokat,
szülőket, kollégákat, hogy együtt csinosítsuk az iskola udvarát, az épületet. Virágokat ültettünk, kertet
rendeztünk, tornapadokat csiszoltunk, lakkoztunk,
kerti bútorokat festettünk.

Elkészítés:
Nagyobb keverőtálba tesszük,
habverővel csomómentesre keverjük, ha sűrű tejjel vagy szódavízzel hígítjuk addig, amíg kellő
sűrűséget kapunk.
Ecsettel bekenjük a sütőedényt,
forróra hevítjük az olajat, fél szedőkanál palacsintatésztát körbekörbe eligazítva aranybarnára
sütjük, majd a palacsintafordítóval átfordítjuk.
Tányérra tesszük, és tetszés szerint ízesítjük, lekvárral, nutel
lával, túróval stb…
a tetejét tetszés szerint porcukorral vagy fahéjjal megszórjuk.

A XXII. Családi Nap Fesztiválon
350 db palacsintát
sütött Jarasovics Anna
házi szilvalekváros, mogyoró krémes
és baracklekváros töltelékkel.

2016. OKTÓBER

E

gy dolgot külön kiemelnék, a második sikeres
akciónk után: a szülők segítőkész, pozitív hozzáállását említeném. Az tapasztaltuk, hogy a szülők
bármikor készek időt, energiát, pénzt áldozni azért,
hogy rendezettebb és igényesebb körülményeket

teremtsenek a tanulók számára. Ezúttal sem kellett
senkit nógatni, szívesen jöttek és elvégezték azt a
munkát, amire éppen szükség volt. Egyúttal azt is
megtapasztaltuk, hogy a közösen végzett munka
öröme valódi közösségformáló erővel bír.
Sportpályánkon tánc és sportbemutatók zajlottak, garázsvásárunkon rejtett kincsek találtak új
gazdára. A büfében, a kemencében sült kenyérlángos, a palacsinta, a limonádé, frissen facsart gyümölcslé ismét nagy népszerűségnek örvendett.
Köszönjük pedagógusaink, diákjaink és szüleik
segítségét, valamint a felajánlásaikat.
Czifra Zsuzsanna, igazgató
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2016. OKTÓBERI PROGRAMOK A GENERÁCIÓK HÁZÁBAN
2092 Budakeszi, Erdő utca 83.
3. HÉTFŐ

9.30:
14h:
10h:
15h:
5. SZERDA
10h:
13h:
15h:
17h:
6. CSÜTÖRTÖK 10h:
13h:
7. PÉNTEK
10h:

KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
VARRÓKLUB: TŰPÁRNA, PATCHWORK
ÁLLATOK VILÁGNAPJA: BESZÉLGETÉS KEDVES ÁLLATAINKRÓL
KREATÍV ALKOTÓ KÖR SZAKÁCSI ÉVA FESTŐMŰVÉSZ VEZETÉSÉVEL
ZENÉS TORNA
HÁZI PRAKTIKÁK, NEM CSAK NŐKNEK: SÜTŐTÖK, FEKETE RETEK, MEZEI ZSURLÓFŰ TEA
FILMKLUB: A LOVASÍJÁSZ CÍMŰ FILM
FILMKLUB: A LOVASÍJÁSZ CÍMŰ FILM
EMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANÚKRA
KAPASZKODÓ KLUB
JÁTÉKOS DÉLELŐTT: EZER KÉRDÉSRE EZER VÁLASZ

10. HÉTFŐ:

9.30:
14h:
15h:
10h:
15h:
13. CSÜTÖRTÖK 10h:
13h:
14. PÉNTEK:
15h:

KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
FŐZZÜNK KÖNNYEDÉN: MAKROBIOTIKUS, EGÉSZSÉGES, KARCSÚSÍTÓ KONYHA
60 ÉVEN FELÜLI ALKOTÓK KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA
ZENÉS TORNA
FILMKLUB: SZUPER‐HIPOCHONDER CÍMŰ FILM
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS: ŐSZI FALEVELEK FESTÉSE
TÚRÁZZUNK KÖNNYEDÉN: SZABADTÉRI KIRÁNDULÁS
SZÜRETI BATYUS BÁL

17. HÉTFŐ

KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
VARRÓKLUB: PATCHWORK TECHNIKA, TERÍTŐ, ASZTALI DÍSZ
JÓGA GANZ‐KHODER HADIZSA VEZETÉSÉVEL (500 FT/FŐ)
MŰVÉSZETTERÁPIÁS FOGLALKOZÁS HAVASI VIKTÓRIA VEZETÉSÉVEL
JÓGA GANZ‐KHODER HADIZSA VEZETÉSÉVEL (500 FT/FŐ)
FILMKLUB: SZEMEKBE ZÁRT TITKOK CÍMŰ FILM
A ZENE MINDENKIÉ: KÖZÖS ZENEHALLGATÁS
KAPASZKODÓ KLUB
MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956‐OS FORRADALOMRÓL
KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
KERÁMIA FOGLALKOZÁS ARANY BETTI VEZETÉSÉVEL (500FT/FŐ ANYAGKÖLTSÉG)
JÓGA GANZ‐KHODER HADIZSA VEZETÉSÉVEL (500 FT/FŐ)
ÉNEKELJÜNK EGYÜTT!
KREATÍV ALKOTÓ KÖR SZAKÁCSI ÉVA FESTŐMŰVÉSZ VEZETÉSÉVEL
JÓGA GANZ‐KHODER HADIZSA VEZETÉSÉVEL (500 FT/FŐ)
IRODALMI KLUB: NEMES NAGY ÁGNES KÖLTÉSZETE
FILMKLUB: AUGUSZTUS OKLAHOMÁBAN CÍMŰ FILM
REJTVÉNYFEJTŐ DÉLELŐTT
TÚRÁZZUNK KÖNNYEDÉN: SZABADTÉRI KIRÁNDULÁS
JÁTÉKOS DÉLELŐTT: ACTIVITY

4. KEDD:

11. KEDD:
12. SZERDA:

Az anyatejes
táplálás világnapja
Budakeszi Város Önkormányzata
a természetes táplálás népszerűsítése érdekében hosszú évek óta
megrendezi a Szoptatás világnapját, melynek keretében különböző
előadásokkal hívja fel a figyelmet
az anyatej jelentőségére.

B

eszéltem hozzád, énekeltem neked... Megszülettél.
Tíz ujj. Négy és fél kiló. Szeretet.
Nagy-nagy szeretet. Tartottalak.
Etettelek. Rájöttem, hogy az életem mostantól arról szól, hogy
boldoggá tegyelek, és engem ez
tesz boldoggá.” erre az idézetre
egy édesanya internetes blogján
leltem rá.
Egy édesanya életében a legfontosabb személy a gyermeke,
akit várt, énekelt és beszélt hozzá, születése után táplál, gondozza, neveli, védi, és feltétel nélkül
szereti. A gyermek számára szintén az édesanya a legfontosabb,
akinek a közelében van igazán
biztonságban, aki minden szavát
megérti, és mindennél jobban
szereti.
Egy újszülött számára az édesanyai törődésen kívül a legjelentősebb a táplálék, mégpedig az
anyatej.
Kezdetekben a mesterséges,
tápszeres táplálás lehetősége sokáig fel sem merülhetett, hiszen
az anyatejen kívül nem volt más
alternatíva. Ennek ellenére nem
szoptatott minden anya, kiváltképp a felsőbb társadalmi osztályokból származó kismamák
nem. Ez a feladat sokáig a szoptatós dajkákra hárult.
A XX. század második felében
jelentek meg a tápszerek, a nők
tömeges munkába állása alakította át a babatáplálási szokásokat.
A 70-es években a képzettebb
anyák mindinkább felhagytak a

„

szoptatással, ehelyett a tápszeres
táplálást részesítették előnyben,
valamivel később pedig a kevésbé
iskolázott kismamák is követték
példájukat. A 70-es években riasztóan lecsökkent a természetes
módon szoptatott gyermekek
aránya.
Ennek hatására 32 ország
kormánya és 10 ENSZ szervezet
1990. augusztus 1-én aláírták a
Szoptatás Védelméről, Elősegítéséről és Támogatásáról című nyilatkozatot, mely azt az elvet erősíti meg, hogy minden csecsemő
a születésétől 4-6 hónapos koráig
kizárólag anyatejjel táplálkozzon.
A csecsemők egészséges
táplálása érdekében 1992-től
tartják világszerte az anyatejes
táplálás világnapját. Mindezek
hatására a 90-es évek elejétől ismét gyarapodni kezdett a szoptatott babák tábora, az édesanyák felismerték az anyatejes
táplálás jelentőségét.
Köztudott, hogy az anyatej a
legjelentősebb táplálék egy újszülött számára. Minden szükséges tápanyagot megfelelő
arányban tartalmaz és a csecsemő 6 hónapos koráig kielégíti a
táplálékszükségletét. Megvédi a
gyermeket a fertőzéstől, allergiás megbetegedésektől, erősíti az
immunrendszerét. A szoptatás
előnyös nemcsak a baba, hanem
a mama fizikai és mentális egészsége szempontjából is. Az anya
számára azért, mert a kutatások
szerint a szoptatás csökkenti a
mellrák, a szívbetegség, az agyvérzés és a cukorbetegség kockázatát, másrészt stresszoldó hatású
az anya számára is.
A nap folyamán elhangzó
hasznos előadások a célt szolgálták, hogy megerősítsék a
résztvevőkben az anyatej nélkülözhetetlenségét és egyéb, a
gyermekgondozással kapcsolatos
kérdéseikre is választ kaphattak.

9.30:
14h:
18h:
18. KEDD
15h:
19. SZERDA:
8.30:
15h:
20. CSÜTÖRTÖK: 10h:
13h:
21. PÉNTEK:
10h:
24. HÉTFŐ:
9.30:
16:
18h:
25. KEDD
14h:
15h:
26. SZERDA
8.30h:
13h:
15h:
27.CSÜTÖRTÖK: 10h:
13h:
28. PÉNTEK:
10h:
31. HÉTFŐ:

9.30:
16h:
18h:

KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
KERÁMIA FOGLALKOZÁS ARANY BETTI VEZETÉSÉVEL (500FT/FŐ ANYAGKÖLTSÉG)
JÓGA GANZ‐KHODER HADIZSA VEZETÉSÉVEL (500 FT/FŐ)

MINDEN FENTI PROGRAMUNK INGYENES, KIVÉVE A JÓGA ÉS A KERÁMIA FOGLALKOZÁS ANYAGKÖLTSÉGE!
A VÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
TÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSAINK: FODRÁSZ, PEDIKÜR (BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES)
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 23/451‐279, e‐mail: ino.budakeszi@gmail.com,
www.facebook.com Generációk Háza Budakeszi

A Budakeszi HÍD Szociális, Család és
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

rajzpályázatot hirdet
„Együtt” címen
a Budakeszi Járás alsótagozatos(7-10 éves) és
felsőtagozatos (11-14 éves) iskolás gyermekeinek
Bármilyen technikával készült alkotásokat elfogadunk.
A pályaművek hátoldalán kérjük feltüntetni a gyermek nevét, életkorát, lakcímét,
telefonos elérhetőséget.
Bővebb információ honlapunkon: http://www.hid.eoldal.hu
Beküldési határidő: 2016. november 04. péntek
Cím: Budakeszi HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
2092 Budakeszi, Fő u. 103.
Telefonszám: 20/243-0393, 20/243-0373. E-mail: hid.budakeszi@gmail.com
A pályaműveket szakmai zsűri bírálja el , melyből korosztályonként három
alkotást értékes díjakkal jutalmazunk.

A beküldött rajzokból kiállítást rendezünk Budakeszin és az alkotásokat
honlapunkon is közzétesszük.
Kiállítás megnyitó időpontja:
2016. november 19. délelőtt 10.00 óra
Helyszíne: Generációk Háza
2092 Budakeszi Erdő u. 83.
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„A mi utcánk, a mi jövőnk!”
Utcai forgatag és szomszédünnep zajlott a budakeszi Kossuth
utcában az Európai Mobilitási
Hét keretében, immár hagyományosan, ahol kicsik és nagyok
próbálhatták ki tudásukat és
ügyességüket a biztonságos közlekedés, az egészséges életmód
szellemében.

„Htöbbet,
a

tehetjük, mozogjunk
kerékpározzunk,
gyalogoljunk vagy válasszuk a
tömegközlekedési
eszközöket
ahelyett, hogy mindenhova és
mindig a gépkocsinkat használjuk!” – buzdította a lakosságot dr.
Győri Ottilia.
A polgármester asszony szavai
nem csak mindennapi tanácsként szolgálnak, de előfutárai is
azoknak a lépéseknek, melyeket
városunk önkormányzata a köz-

2016. OKTÓBER
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lekedés javításának érdekében
tervez megtenni.
A hagyományokhoz híven, a
rendezvényen a polgármesterünk
külön köszöntötte a város legfiatalabb és legidősebb polgárát.
Településünkön az idei év legfiatalabb lakója Guszinger Dénes,
aki augusztus 22-én született.

Dr. Győri Ottilia Dénesnek jó
egészséget, a szüleinek pedig azt
kívánta, hogy örömöt és boldogságot leljenek gyermekükben.
Budakeszi legidősebb lakosa dr.
Gáspár Gyula bácsi, aki decemberben ünnepelte 99. születésnapját.
A polgármester asszony jó

paletta hird hirmondo 2016_oktober.pdf

1

2014. 09. 26.

10:18

egészséget, hosszú, örömteli,
békés éveket kívánt Gyula bácsinak. Az eseményen beszédet
mondott Várhegyi Gergely (ABC
Autósiskola), Molnár Bernadett
(Decathlon), Ádám Éva (könyvtárvezető), Schäfer Andrásné (bölcsődevezető), valamint
Somlóvári Józsefné képviselő is.

Szervezők: Budakeszi Város
Önkormányzata, Erkel Ferenc
Művelődési Központ.
Helyi támogatók: ABC Autó
siskola, BioTech USA, Zoli zöldséges, Mountain-Béka Kerékpárbolt és Szerviz, Decathlon,
Budakeszi Vadaspark, Buda Környéki Televízió.

Fő profilunk a minőségi color ofszet
és digitális nyomtatás.
Jellemző megrendeléseink:
2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 19.
Telefon: (23) 451 351, (23) 451 959
Fax: (23) 452 853
E-mail: info@palettapress.hu
www.palettapress.hu

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!
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Szent Mihály napi
vigasság
Városunkban immár hagyományosan szeptember utolsó hétvégéjén rendezik meg a Szent
Mihály napi vigasságokat. 2016. szeptember
24-én ünneplő polgárok lepték el a Fő utca
parkját, ahol az Ízek sétányán étel- és italkóstoló mellett kézműves ékszerek, különleges
csengettyűk, egyedi dísztárgyak is várták
a járókelőket. A szőlőpréselés, a kékfestés,
agyagozás, fafaragás, kosárfonás mesterségét
is kipróbálhatták a gyermekek.

2016. OKTÓBER
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gyermekek örömére idén is volt szüreti
felvonulás: az Avar Horda kíséretében
járták körbe a Fő utca parkját.
A nap kiemelkedő eseménye volt a Legdélcegebb ifjú „Mihály” vetélkedő. A tréfás
ügyességi feladatokkal tarkított verseny nyertese, azaz az ifjú „Mihály” a 12 éves Spilák
Barnabás lett.
Hagyományőrző csoportok, a Szivárvány
Óvoda gyermekei, az Osztováta és Szigony
zenekarok szórakoztatták a közönséget.
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Segíts,

hogy egy álom
valóra váljon!
„A fogyatékosság nem jelenti azt, hogy eltemeted saját magad”

„Ha egy szokásos dolgot szokatlanul jól csinálsz, a világ felfigyel rád.”
George Washington Carver

Ozy révén az erőemelő
sportág egyik fellegvárának
tekinthető városunk

Kedves Katalin, Gyuri és Nándi!

Őszintén gratulálok a riói eredményetekhez!
Emlékszem, hogy szinte egyszerre kezdtünk
edzeni a világ legtehetségesebb edzőjénél,
Szabó Ozornál, mindnyájunk Ozyjánál.
Bár nektek nehezebb a helyzetetek, mégis ti voltatok, akinek a kitartása, akaratereje
nagyobb volt nálam. Az elért eredményeitek
egyértelműen bebizonyították, hogy nincs lehetetlen.

„Budakeszin hagyománya van az erőemelő
sportnak, köszönhetően Szabó Ozor Jánosnak,
Ozynak. Ozy révén a sportág egyik fellegvárának tekinthető városunk.” – mondta dr. Győri
Ottilia a 2013-ban, Budakeszin megrendezett
Para Erőemelő Magyar Bajnokságon.
Gratulálok a paralimpiai sikereitekhez!
Remélem a jövőben is edzhetünk együtt!!!
Engem biztosan motiválni fogtok.

Kedves Ozy!

Tudom, hogy anyagi lehetőségeid nem teszik
lehetővé a minőségibb eszközök megvásárlását. Az egyébként is körülményes közlekedés
segítése érdekében engedd meg, hogy gyűjtést szervezzünk részedre egy hand bike megvásárlásának az érdekében.
Hadd említsek egy rövid történetet: Yves
Pucheral és Guy Genin, két mozgássérült
francia férfi a Fekete-tengertől az Atlantióceánig mintegy 3300 kilométert tett meg
handbike-kal két hónap alatt azzal a céllal,
hogy megmutassák, „a fogyatékosság nem jelenti azt, hogy eltemeted saját magad”, és hogy
népszerűsítsék a handysport mozgalmat.

Kedves Olvasók!

Remélem Ozy álma is teljesülhet, és támogatásunkkal egyik álmát, a El-Camino utat
végigcsinálhassa. Ezen eszköz, a handbike segítségével ezen álom valóra válhatna.
Kérek mindenkit, hogy támogassa Ozyt!
Utalja adományát az alábbi bankszámlaszámra, vagy fizesse be a Budapest Bank fiókjába:
POWER STATION S.E.
10104105-09994400-01001001
Kedves Ozy, drága barátom! Engedd meg,
hogy én legyek az első aki támogat téged
50.000 Ft-os adománnyal.
Hajrá Ozy! Hajrá Budakeszi!
Balczó Kornélia, Buda Környéki Televízió

2016. OKTÓBER
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zóta 3 év telt el, és Ozy Magyarország, és
szűkebb otthonunk, Budakeszi számára
is világhírnevet szerzett.
Szabó Ózor János háromszoros világ- és
háromszoros Európa-bajnok fekvenyomó, a
Power Station Sportegyesület elnöke és a XV.
Paralimpiai játékokon résztvevő sportolóink
(Mezei Katalin, Sztanó György és Tunkel
Nándor) edzője.
„Magyarország négy főt indított a 2016.

évben rendezett riói paralimpia erőemelő
versenyszámban, és már az is óriási eredmény, hogy a négy főből három versenyzőt
a Budakeszin tevékenykedő Power Station
Sportegyesület adott. Mindhárman kiváló
eredménnyel zártak a paralimpián, Tunkel
Nándor harmadik, Sztanó György nyolcadik
és Mezei Katalin kilencedik helyezést ért el.
Az egész világ együtt izgult a televízió előtt
saját nemzete által indított versenyzőiért,
úgy, ahogy mi is izgultunk értük és szurkoltunk nekik. Budakeszi hírnevének öregbítéséért végzett kimagasló munkájuk miatt
önkormányzatunk elismerésben részesíti, és
a sportegyesületnek anyagi támogatást nyújtunk.
Budakeszi Város Önkormányzata és lakossága nevében ezúton tiszta szívből gratulálok!
Büszkék vagyunk rátok!”
dr. Győri Ottilia, polgármester

A riói olimpiai és paralimpiai
játékok miniszteri kitüntetettjei
A XXXI. Nyári Olimpiai és XV.
Paralimpiai játékokon résztvevő sportolók és szakmai vezetők részére rendeztek díjátadó
ünnepséget 2016. szeptember
23.-án, a Pesti Vigadóban.

B

alog Zoltán az emberi erőforrások minisztere kitüntette - többek között - Szabó
Ozor a magyar paralimpiai csapat válogatott edzőjét, többszörös világbajnokot, Dr.
Hargitay András olimpiai bronzérmes, világés Európa-bajnokot, az úszóválogatott szövetségi kapitányát és Plagànyi Zsoltot, Cseh
László edzőjét is.
Szabó Ozor (Ozy) háromszoros világ- és
háromszoros Európa-bajnok fekvenyomó, a

Power Station Sportegyesület elnöke és a magyar paralimpiai csapat válogatott edzője kiemelkedő
tevékenysége elismeréseként Magyar Bronz Érdemkereszt polgári
tagozat kitüntetést vehetett át Balog
Zoltántól, az emberi erőforrások
miniszterétől.
Dr. Hargitay András olimpiai bronzérmes, világ- és Európabajnok úszót, az úszóválogatott
szövetségi kapitányát magas színvonalú edzői, szakmai vezetői tevékenysége elismeréseként Miniszteri Elismerő
Oklevélben részesült. Plagányi Zsolt, Cseh
László edzője, a Magyar Úszó Szövetség válogatott edzője kimagasló tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári
tagozat kitüntetést vehetett át.
A kitüntetettek teljes listáját a hirmondo.
budakeszi.hu weblapon olvashatja.
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Budakesziek
az X-faktorban!
A 2016. szeptember 24-i X-faktor
válogatásán, a budakeszi zenészekből
álló Soulbreakers zenekar 4 igen
szavazattal és hatalmas sikerrel jutott
tovább az X-faktor táborba.

A

z együttes James Brown - men’s world
című számát adta elő. A zsűri tagjai közül
Bye Alex a következő szavakkal illette a produkciót: „ez érték, amit ti csináltok!”

Ismét Magyar Termék Nagydíjas
az Ilcsi
A Parlament Felsőházi Termében 2016. szeptember 6-án megrendezett ünnepségen Magyar
Termék Nagydíj kitüntetést kapott az Ilcsi Rózsaszirom termékcsalád. Molnár Ferenc, Ilcsi bácsi
az Ilcsi Szépítő Füvek tulajdonosa vette át a kitüntetést.
Molnár Ferenc, azaz Ilcsi bácsi facebook oldalán így mondott köszönetet:
Átvehettem a díjat a Parlamentben!
Köszönöm szépen kollégáimnak a csapat munkát, kozmetikusainknak és vendégeiknek a
bizalmat határon innen, s túl!!!
Köszönettel: Ilcsi bácsi

A zenekar baráti társaságból rendeződött
össze, ebben a formációban két éve zenélnek
együtt. Motivációjuk, hogy az a típusú zene,
amit ők képviselnek minél több emberhez,
tömegekhez is eljusson, valamint bizonyítsák, hogy van helye ennek a műfajnak az
X-faktorban.
Molnár Ferenc, Ilcsi bácsi, kezében
a Magyar Termék Nagydíj oklevéllel
és a Hollóházán működő Magyar Porcelánmanufaktúra
által készített egyedi iparművészeti trófeával.

Molnár Ferenc, Ilcsi bácsi az Ilcsi Szépítő Füvek
tulajdonosa átveszi a 19. Magyar Termék
Nagydíj kitüntetést a Parlament Felsőházi Termében
2016. szeptember 6-án.

A zenekar tagjai:
Pleszkán Écska (ének)
Radovics László „Kyru” (ének)
Ratkóczi Huba (basszusgitár)
Mózes Zoltán (dob)
Péter Gábor (gitár)
Szurkoljunk nekik a győzelemig!
Hajrá Soulbreakers, hajrá Budakeszi!
Farkas Dániel Gábor

Az Ilcsi Szépítő Füvek csapata.

Magyar Termék Nagydíj kitüntetés.
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BBU futóverseny
A Budakeszi környezetében lévő erdőterületek és turistautak a gyerekzsivajtól és futócipők dobogásától voltak hangosak.

A

BBU Vadasparki Terepfutó Kupa távjait és útvonalait a versenyszervezők (a Budakeszi Vadaspark, a B-B Ultramaraton Kft. és a
Pilisi Parkerdő Zrt.) úgy alakították ki, hogy a legkisebb óvodások és
iskolások is sikerélménnyel tudjanak indulni, de a rutinosabb sportolók, vagy a családostul nevezők se maradjanak kihívás és sportolási
lehetőség nélkül.

A versenyt Budakeszi polgármestere nyitotta meg Mészöly Miklós
szavait idézve: „A sport a lélek nélkül semmi.” A sport azokat a tulajdonságokat erősíti az emberekben, amelyek a legnemesebbé teszik:
becsület, kitartás, bajtársiasság, őszinteség, akaraterő, bátorság, és még
sorolhatnám. Ezek mind nemesítik a sportolók lelkét, és a sport erősíti
ezeket a tulajdonságokat az emberekben. Ezen kívül a mozgás oldja
a stresszt, fejleszti az állóképességet, növeli az akaraterőt, kialakítja a
test és a lélek harmóniáját – s mindezeken túl: a sport igazi örömforrás – mondta dr. Győri Ottilia, majd gratulált a szervezőknek és
megköszönte, hogy a városban újabb programlehetőséget teremtettek.
Budakeszi polgármestere is indult a versenyen a 9 km-es,
Vadextrémke elnevezésű számban.

2016. OKTÓBER

Több száz fiatal
sportolását segíti
Pest Megye Önkormányzata
Pest Megye Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött
a Budai Farkasok Kézilabda Klub és Utánpótlás nevelő Központ Nonprofit Kft.-vel.

A

sportról szóló törvény alapján a megyei önkormányzat feladata,
hogy közreműködjön a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag
életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység
szervezésében. Az önkormányzat kiemelt céljának tekinti a megyei
sport, azon belül a megyei diák- és utánpótlássport támogatását.
Zsiga Gyula, Szabó István, Lendvay Endre és Bődy Mihály a megállapodás aláírásakor
A Budai Farkasok Kézilabda Klub és Utánpótlás nevelő Központ
2010 júniusában kezdte el tevékenységét a Zsámbéki-medencében. A
Klub indulásakor célul tűzte ki, hogy 5 éven belül a Budakeszin és a
környező településeken élő 14 éves kor alatti gyermekek legalább 5%át bevonja a kézilabda sportágba. Mára több mint 200 gyermek utánpótlás nevelésével és 51 felnőtt képzésével 5 szakképzett („B” és „C”
licensszel rendelkező) edző foglalkozik, Zsiga Gyula – „A” licenszes
edző – szakmai irányításával. Az egyesület szorosan együttműködik
a környező települések Általános Iskoláival. A minőségi utánpótlás
nevelés mellett, a Klub azok számára is mozgás lehetőséget biztosít,
akiknek inkább a tömegsport, szabadidősport elégíti ki az igényeit és
nem törekszenek az élsport irányába. A Klub hosszú távú célkitűzései
közé tartozik, hogy középiskolákkal és felsőoktatási intézményekkel is
szorosan együttműködjön.
A Zsiga Gyula által kidolgozott rendszer lényege, hogy a gyerekek
bármilyen életkorban tudjanak csatlakozni a sportághoz. Az edzésmunka és a versenyeztetés mellett az edzők és a szakmai stáb nem
csak a gyermekek testi és szellemi fejlődésére fordít gondos figyelmet,
hanem közösségalkotó tevékenységet is végeznek.
Egyre több gyerek választja a kézilabdázást
Utánpótlás korosztályban 145 fő 15 évnél fiatalabb, és 51 fő felnőtt
játékos versenyeztetését és versenyekre való felkészítését, valamint további 70 gyermek mindennapos testmozgását teszi lehetővé a Klub
szakmai stábja. Az elmúlt évek tendenciái alapján a Klub dinamikusan
fejlődik, mind személyi, mind eszköz állományában és folyamatosan
bővül tagjainak létszáma, és csapatai egyre eredményesebben szerepelnek minden korosztályban.
A Klub tevékenysége azért is kiemelkedő, mert alapítása előtt a kézilabdázás egyáltalán nem vagy csak nagyon csekély mértékben volt
jelen a Zsámbéki-medencében, a Klub működése ezért hiánypótlónak
mondható.
A megyei önkormányzat fontosnak tartja, hogy a gyerekek minél
nagyobb számban sportgazdag életmódot éljenek, ezért támogatja a
Klub törekvéseit, az együttműködési megállapodással kifejezi elismerését a Klubban folyó szakmai munka iránt.
www.pestmegye.hu
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“ISKOLÁS LESZEK”
KOMPLEX ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ PROGRAM

PINGPONG
0-24 h

I
Jövőre iskolás lesz a gyermeked, de izgulsz,
hogy nem fogja tudni teljesíteni az iskolai
elvárásokat, izeg-mozog, csak félig figyel, és
nem fejezi be azt amit elkezdett.

N

em tudod, hogy mit kell tenned, de segíteni szeretnél neki. Gyertek el hozzánk
a Budekeszi Kétnyelvū Gyermekcentrum /
Kinderzentrum szeptempertől indítja az “ISKOLÁS LESZEK” komplex egésznapos iskola
előkészítő programját. Az iskola előkészítő
program célja az, hogy biztosítsa a ráhangolódást az iskolára, az életkori sajátosságokhoz
igazodva, játékos formában segítse az iskolába
készülő gyerekeket, hogy a tanuláshoz szükséges alapkészségeik fejlődjenek, valamint
erősítse az iskolai munkához szükséges részképességeket (figyelem, koncentráció, vizuális
részképességek, téri tájékozódás, beszédészlelés, finommotorika, nagymozgások ügyesítése, általános tájékozottság, memóriatevékenységek fejlesztése). Nagy hangsúlyt fektetünk
a logikus gondolkodás kialakítására, szövegértés fejlesztésére, szókincsbővítésre, beszéd-,
mozgás-, figyelem-, és emlékezetfejlesztésre.
A Budekeszi Kétnyelvū Gyermekcentrum/
Kinderzentrum egésznapos iskola előkészítő
programjában részt vevő gyermekeket óvónő
és tanítónő is segíti. Fontos szempont, hogy a
gyerekek jól érezzék magukat a foglalkozásokon, teljesítménykényszer érzete nélkül tudja-

nak saját ritmusukban fejlődni. Az “Iskolás leszek “ komplex iskola előkészítő programunk
lényegesen több tudást, ismeretet nyújt az
óvodánál, hozzászoktatja a gyermekeket az iskolai élethez, de megkíméli őket attól a nehéz
élethelyzettől, amelyet az első évfolyamban a
hirtelen jelentkező jóval nagyobb kihívások
jelentenek. Az iskola előkészítő programunk
után zökkenőmentes lesz a gyermekek számára az iskolakezdés, és nem nyomja rá bélyegét
az intézményváltás nehézsége az első iskolai
év teljesítményére.

smét éjszakai pingpongozásra hívták a budakeszi családokat a szervezők a Prohászka
Ottokár Katolikus Gimnázium tornatermébe. A főszervező, Pósfai Gábor, a Budakeszi
Amatőr Asztalitenisz SE elnöke szerint már
az első este elején többen jelentkeztek, mint
tavaly összesen. Erre is reagálva sikeresnek
nevezte a kezdeményezést Bakács Bernadett
alpolgármester. A résztvevők bemelegítés
gyanánt megtekinthették két többszörös magyar bajnok, Szita Márton és Fazekas Péter
bemutatóját.

Az “ISKOLÁS LESZEK” komplex
iskolaelőkészítő program 2016. szeptember
16-tól, 2017. június 17-ig tart, péntekenként
8.30-16.00-ig, de október közepéig még lehet a programhoz kapcsolódni, amennyiben
a csoportlétszám azt megengedi. A gyermek
részvételéről hivatalos igazolást állítunk ki
az óvódák számára. A gyermekek számára
napközben tízórait-ebédet és uzsonnát biztosítunk.
További részletek a www.gyermekcentrum.eu oldalon
Kóthyné Herczeg Mária,
Kétnyelvű Gyermekcentrum
2090 Budakeszi, Erdő u. 103.,
Mobil.:+36 309 378674,
Mail: gyermekcentrum@gmail.com
korai tehetség gondozás, képesség fejlesztés, nyelvtanulás
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Domonkos fesztivál Makkosmárián

1200 körül a Római Katolikus Egyháznak
belülről és kívülről fenyegető gondokkal
kellett szembesülnie. A Lateráni zsinat (1215)
megállapításai szerint „az Egyház túl gazdag,
és túl műveletlen” volt. Válaszként egymás
után alakultak a kolduló rendek, melyek közül
kettő, a Ferences és a Domonkos Rend különös
módon járult hozzá az Egyház megújulásához.

S

zent Domonkos, Szent Ferenc kortársa, 1216. december 22-én kapta meg III.
Honorius pápától az engedélyt a Domonkos
Rend, azaz Prédikátorok Rendjének (Ordo
Praedicatorum) működéséhez. A kolduló
rend fő célkitűzése az evangélium hirdetése, a
tanítás volt, ezért rövid idő alatt Európa egész
területén, főként az egyetemek környékén
/Bologna, Párizs stb./ elterjedt. A folyamatosan

2016. OKTÓBER

úton lévő szerzetesek munkáját a szemlélődő
életet élő nővérek hordozták, segítették imáikkal. Kolostorukat Szt. Domonkos az első férfi
konvent megalakulása előtt alapította.
Domonkos eredményesen vette fel a küzdelmet a kor veszedelmes eretnek mozgalmai,
a katarrok és albigensek tanaival szemben
Dél-Franciaországban. Nagy vágya volt a kunok megtérítése. Igehirdető szolgálata miatt
személyesen nem jutott el az akkori Magyarországra, de az általa küldött domonkosok
fontos szerepet játszottak a hit és a kultúra
terjesztésében hazánkban. A Rend sok szentet
adott az Egyháznak: Nagy Szent Albert és tanítványa, Aquinói Szent Tamás, Eckhart mester, Johannes Tauler, Heinrich Seuse (Suso),
Sienai Szent Katalin, Limai Szent Róza stb.
Az alapítás 800. évfordulója alkalmából a
rend elöljárója, Bruno Cadoré OP 2016-ban
Rómában jubileumi évet hirdetett.
Szent Domonkos Rendjének Világi Közösségei ezért augusztus 6-án (Szent Domonkos
halálának évfordulóján) országos fesztiválra
hívták a rendtagokat és minden érdeklődőt
Makkosmáriára, a kegytemplomba.
Az ünnepi szentmisét Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök, Ugrits Tamás irodaigazgató atya, Szabó Bertalan OP a világi
közösségek promotora, David Kammler OP,
a kölni Nagy Szent Albert konvent elöljárója és más rendtagok celebrálták. A püspök
atyát Szabó Mihály, Szent Domonkos világi
Közösségeinek elnöke köszöntötte. A püspök
homíliájában kiemelte a domonkos lelkiség
lényegi vonásait, máig szóló üzenetét és megdöbbentő aktualitását. A liturgiát a domonkos nővérek tették felejthetetlenné énekükkel,
akik összes magyarországi házukból érkezve,
szinte hiánytalanul vettek részt az ünnepi eseményen.
Az esős, borús reggel után kisütött a nap
és a szentmise után megelevenedett a templom előtti tisztás. Az ünnepre az egész ország
területéről érkeztek szerzetesek, közösségek,
családok, hívők. Debrecenből, Sopronból,
Székesfehérvárról,
Hódmezővásárhelyről,
Pécsről, Isaszegről, Kőszegről, Emődről, természetesen Budapestről és Budakesziről érkeztek a zarándokok.

A mise utáni agape (szeretetlakoma) a jelenlévők által felajánlott finomságokkal valódi
terült-terülj asztalkámmá vált így részesítve
mindenkit az asztal közösségének élményében.
Spányi püspök úr és paptársai evés közben is
szolgáltak, beszélgetve a hívőkkel és válaszolva
az újságírók és a riporterek kérdéseire. A bőséges maradékot a rászorulókhoz juttattuk el.
Az ebéd után Balczó András többszörös
világ- és olimpiai bajnok öttusázó bátor, keresztény tanúságtételét a Rióban párhuzamosan zajló olimpiai játékok idején különös
figyelem övezte.
Majd a Nemadomfel Együttes, fogyatékkal
élő testvérek alkotta csapatának megindító
szabadtéri koncertjét hallhattuk. A zene első
hangjainak felcsendülése után még azok is
betértek a templomkertbe, akik a tisztáson
beszélgettek vagy játszottak gyermekeikkel.
Felemelő volt hallani a zenélő fiatalok őszinte, életörömtől és Isten iránti hálától sugárzó, megindító tanúságtételét. A nagyszámú
közönség David Kammler atya javaslatára
együtt áldotta meg zenekar tagjait.
A koncert szakrális hangulata nagyban
befolyásolta fesztivál záró mozzanatát, a
Rózsafűzér imádságot, mert szinte minden
hallgató csatlakozott és együtt imádkozott a
Domonkos Család tagjaival.
A programok alatt a domonkos atyák
gyóntattak és a nővérek készséggel folytattak
lelki beszélgetéseket a tisztás és a kert több
pontján. Számos keresztény könyvkiadó is
árulta kiadványait a templom előtti téren.
Az országos és helyi médiumok a rendezvény előtt interjúkban és hirdetésekben támogatták munkánkat és jelenetős mértékben
járultak hozzá a fesztivál sikeréhez. A Rend
nevében köszönjük elkötelezett és nélkülözhetetlen segítségüket.
Kiemelt köszönet illeti a Budakeszi Városi Polgárőrség munkatársait, valamint Dr.
Séllyei Gábor urat, az APF nemzetközi koordinátorát a pontos, körültekintő és kulturált
munkáért. A buszok és gépkocsik forgalmának zökkenőmentes irányítása, a zarándokok
készséges és udvarias informálása nélkül nem
lett volna biztosítható a fesztivál szelleme által
megkövetelt rend. Mind a XII. kerületi mind
a helyi Rendőrség illetékeseit is ők tájékoztatták a szükséges tudnivalókról.
Bakács Bernadett alpolgármester asszony
fiának esküvője követte a fesztivál rendezvényeit, ezért kérésünkre egy nappal korábban
ők öltöztették virágdíszbe a templom szen
télyét. Köszönettel és örömmel kívántunk
áldást és boldogságot az ifjú párnak és a hozzátartozóknak.
Isák Endre a kegytemplom gondnoka a
szervezés első pillanatától mindenben segítségünkre volt. Személyében a szó valódi jelentése szerinti gondnok került Makkosmáriára.
Spányi Antal püspök úrnak, Szent Domonkos családja minden tagjának, az atyáknak, a nővéreknek és a világiaknak, valamint
minden közreműködőnek köszönjük, hogy
közös munkával, felelősséggel méltó és örömet sugárzó eseménnyé tehettük a Rend
fennállásának 800. évfordulója tiszteletére
rendezett országos találkozót.
Kőrösiné dr. Merkl Hilda
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Polgárőr együttműködés
2

016. augusztus 6-án példás együttműködésre került sor a Budakeszi Polgárőrség és a Budavári (I. kerületi) Polgárőrség között. A
Makkosmária-i Katolikus Templom adott helyett a Domokos Rendek
(1216 -2016) megalakulásának 800 éves létét ünneplő szentmise számára. A rendezvényre nemcsak Budakeszi és Budapest környékéről
jöttek vendégek és zarándokok, de Pécsről, Debrecenből és Székesfehérvárról is sokan jöttek autókkal és buszokkal.

Nyaraltatás
és nyaralás
Immár negyedik éve nyaralhatnak Budakeszin élő gyermekek Badacsonylábdihegyen egy kedves és nagylelkű felajánló, Boros Judit jóvoltából, aki a táborozáshoz nélkülözhetetlen területet ingyen bocsájtja
évről évre a Jobb Kor Polgári Egyesület rendelkezésére.

A rendezők felkérésére a budakeszi és I. kerületi polgárőrök három
gépkocsival és 6 polgárőrrel - sőt egy járőrkutyával is - biztosították a
kulturált parkolást, a templom biztonságos megközelítését és a mozgáskorlátozott vendégek és szereplők közlekedését.
A két URH rádió is sokban segítette a kommunikációt.
A rendezők meleg szavakkal köszönték meg a többórás szolgálatot.

A

szervezéshez erőt és elhivatottságot érző civilek és pedagógusok
évek óta igyekszünk olyan gyermekek nyaraltatását elősegíteni,
akik családjukkal nem juthatnának el a Balatonhoz. A korábbi években
határon túli magyar gyermekeket nyaraltattunk Budapesten, illetve a
Balaton partján, jelenleg helyi családok életét igyekszünk megkönnyíteni egy-egy hétre. Idén két héten keresztül zajlott a vidám táborélet,
sok színes programmal, nagy fürdésekkel és konyhatündéreink által
sütött-főzött finom falatokkal. A programmal 30 hátrányos helyzetben
élő gyermeknek és néhány nagycsaládnak sikerült örömteli balatoni
hetet varázsolni az életébe.
A tábort idén is Bezeczky Erzsi tanító nénivel együtt szerveztük,
hogy ötleteivel, drámapedagógusi tapasztalataival és jelenlétével ő is
biztosítsa a gyerekek oldott közérzetét. Programunkat a Kompánia
Társulat is gazdagította, illetve a családsegítő közvetítésével két kedves kísérő is segítette munkánkat. A tábor költségeit a Budakeszi Önkormányzat, a Karitász, a Mezei Mária Alapfokú Művészeti Iskola és
magánszemélyek adományaiból fedeztük, így nyújtva segítséget több
olyan nagycsaládnak is, akik kétkezi munkájukkal, nagy szülői tapasztalatukkal, és nagyobb gyermekeik segítségével járultak hozzá a tábor
sikeres lebonyolításához.
Mint egy nagy család, úgy lehettünk részei és részesei a Badacsony
lábánál kikerekedő közösen eltöltött napoknak!
Dalottiné Bágyoni Zsuzsa

RICZKÓ
ISTVÁN
(1933–2016)

E

lment Pista bácsi. 1969-től
volt a Makkosmáriai Kegytemplom sekrestyése. Ki tudná
megmondani hány papot, plébánost, püspököt szolgált. Egész
életében gyalog járt a „munkahelyére”. Csupán betegsége
utolsó szakaszában vitette fel
magát a hegyre, de addig, mint
egy zarándok gyalogosan ment
fel télen-nyáron, esőben-hóban,
szikrázó meleg napsütésben. 83
évet élt. Isten végtelen szeretete
legyen vele.

TAKÁCSNÉ
DÁVID
IBOLYA
(1961–2016)

M

ély megrendüléssel tudatjuk, hogy Takácsné Dávid
Ibolya a HÍD Szociális, Család és
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ gondozónője 2016. szeptember 4.-én elhunyt.
Ibolya búcsúztatója 2016.
szeptember 15.-én volt a Budakeszi Református Templomban.
Emlékét kegyelettel őrzik az
intézmény munkatársai.

Borda Mihály
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BALESET
TELJES
ÚTZÁRRAL

3 RENDŐRREL BŐVÜLT
A BUDAKESZI ÁLLOMÁNY
A Budaörs Rendőrkapitányságon 16 új rendőr állt szolgálatba. A Budaörsi Rendőrkapitányság 11 fővel, a Budakeszi Rendőrőrs 3 fővel,
míg a Pilisvörösvári Rendőrőrs 2 fővel bővül.

Baleset történt szeptember 12én, 20 óra körül Budakeszin, a Fő
utcán, a Kossuth Lajos utcai kereszteződésnél. Egy idősebb úr át
akart kelni az úton, de nem mérte
fel kellőképpen a felé haladó busz
sebességét, így az elsodorta őt.
A sérültet mentő szállította kórházba. A forgalmat - rendőri irányítás mellett – 2 órán keresztül
elterelték.
Fotók: Stefkó Lajos

TŰZ A SZÉLBEN
Tűz ütött ki Budakeszin a Szél
utcában egy idősebb hölgy otthonában szeptember 21-én. A tűzoltók perceken belül a helyszínre
érkeztek, de a lakásban felhalmozott éghető anyag gátolta a tűzoltást. A tűzoltást a környékbeliek
is segítették. Az ingatlanon jelentős anyagi kár keletkezett. Személyi sérülés nem történt.
A környékbeliek elmondása
alapján az idős hölgy a lehűlt idő
miatt befűtött, ez okozta a tüzet.

A Budaörsi Rendőrkapitányság állományában 2016. szeptember
1-jén 16 tiszthelyettes kezdte meg szolgálatát. Galuska-Tomsits László r. ezredes, kapitányságvezető távollétében Orosz János r. alezredes,
Budaörsi - bűnügyi osztályvezető köszöntötte a frissen felszerelő őrmestereket. Bemutatta a kollégáknak a kapitányság vezetőit és a beszélt az illetékességi terület különlegességeiről, veszélyforrásairól is.
Az ifjú tiszthelyetteseknek a szolgálati feladataik ellátáshoz sok
sikert kívánt és elvárásként fogalmazta meg, hogy a rájuk bízott feladatokat maradéktalanul, fegyelmezetten, jog- és szakszerűen lássák
el. Kérte őket, hogy forduljanak bizalommal vezetőikhez. Felhívta a
figyelmet az elhivatottságra és arra biztatta a fiatalokat, hogy találják
meg a rendőri hivatás szépségét.
A tiszthelyettesek a jövőben a kapitányság és az ahhoz tartozó rendőrőrsök állományában látnak el közterületi szolgálatot.

ÚSZÁSOKTATÁS

A Gyertyaláng Kft temetőgondnokot keres a budakeszi temetőbe.
Jelentkezni: 06-30-217-9639-es telefonszámon, vagy személyesen az irodában:
Fő u.143.sz.alatt.

Szeretettel várunk minden 3 év feletti úszni tudó és még nem
tudó gyermeket, akik szeretnék elsajátítani az úszás alapjait
illetve fejleszteni úszás készségüket.

Németül folyékonyan beszélő fiatalt keresünk most alakuló, nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásunkba. Változó munkahely, teljes munkaidőben.
Önéletrajzokat a katalin.lorinczy@yahoo.com e-mail címre várjuk.
Angolul folyékonyan beszélő fiatalt keresünk most alakuló nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásunkba. Változó munkahely, részmunkaidőben.
Önéletrajzokat a katalin.lorinczy@yahoo.com e-mail címre várjuk.

Úszó múlttal rendelkező szakképzett oktatóink
nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a gyerekek szeretettel és élvezettel
tanuljanak meg úszni.
Időpontok: kedd, csütörtök 16:00-16:45; 16:45-17:30; 17:30-18:15

10 alkalmas bérlet:
Testvér kedvezmény • 2 gyermek esetén:
• 3 gyermek esetén:

22.000 Ft
20.000 Ft
19.000 Ft

Alkalmanként fizetéssel:

2.400 Ft/alkalom

Óvodai és iskolai csoportok szervezett oktatását is vállaljuk!

Érdeklődni és jelentkezni lehet:
Gerencsér Ákos: 06-30-816-3982

Budakeszin 30 éve működő, egész évben nyitva tartó, igényes vendégkörrel rendelkező családi cukrászdánkba keresünk önmagára és munkájára igényes, vendégcentrikus, nagy teherbírású pultos/eladó, cukrász, és kézilány munkatársat hosszú
távra, akár teljes, akár rész munkaidős foglalkoztatással. Jelentkezni fényképes
szakmai önéletrajzzal a korona20@t-online.hu e-mail címen, vagy személyesen
a Budakeszi, Fő u. 161. sz. alatti cukrászdában 10.00-17.00 óráig lehet. További
információ a következő telefonszámon kapható: 06 23/450-295
GÁBOR ESZMERALDA becsüs, műgyűjtőnő legmagasabb áron, helyszínen készpénzért vásárol antik és modern festményeket, bútorokat, ezüst tárgyakat, evőeszköz
készleteket, órákat, aranyakat, bronztárgyakat, borostyánokat, porcelánokat,
Kovács Margitot, egyebeket.
Kiszállás díjtalan: 06/1/789-1693, 30/382-7020
Osztrák-német határon felszerelt, panorámás, emeleti 54 nm-es jó infrastruktúrájú Passau-Landshut közeli városi lakás extrákkal 11,4 Millió forintért eladó.
Munkalehetőségek! Tel.: +36 30 6855 874.
Otthoni munka!
Ajándéktárgyak összeállítása, stb.
Érd: 06-90-60-3607
(audiopress.iwk.hu min. 500 Ft+áfa, 06-209104517)

OORI (XII. kerület és Budakeszi határán)
1121 Budapest, Szanatórium u. 19.
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Victofon
Hallásvizsgáló

A MEDILINE

EGÉSZSÉGCENTRUMBAN

HALLÓKÉSZÜLÉK ÉKSZERBE ÖLTÖZTETVE
MIÉRT ÉRDEMES MÉG ELLÁTOGATNI HOZZÁNK?
Egyedülálló 3D LED technológiával
készült hallójárati hallókészülékek
magyar szakértőktől.
Modern hallókészülékek, melyek a
televízió és a mobiltelefon használatát is megkönnyítik.
Vegyen részt díjmentes hallásállapot
felmérésen, és szépüljön AJÁNDÉK
ARCKRÉMMEL.

VICTOFON HALLÁSVIZSGÁLÓ SZALON

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 32-34. (A MediLine Egészségcentrumban)

Bejelentkezés, érdeklődés: 06 30 361 2268
SzemfenyKID_180x120_FF
2014. december 15. 14:18:39
Black 150 lpi at 45 degrees

www.victofon.hu
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„ÍZÜLETEIMRE ÉN AZ
ARTHRO GUARD-OT HASZNÁLOM.”
M.”

3 990 Ft
Kiszerelés: 120 tabletta
K
4 990 Ft

33 Ft/tabletta

T MIT TESZEL
TE
A
AZ ÍZÜLETEIDÉRT?
HOSSZÚ KATINKA

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

BUDAKESZI TEMPÓ ÜZLETHÁZ, FŐ TÉR 3.

Az akciós árak 2016. 10. 01-31. között, ill. a készlet erejéig
j g érvényesek!
y
A termékek csomagolásban,
g
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.

