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Stabil költségvetés 
– biztos alapok

Elfogadta a Képviselő-testület a város költ-
ségvetését. Pályázatot nyertünk energetikai 
fejlesztésekre. Megújulhat Budakeszi egész-
ségügyi infrastruktúrája. Sajtóbeszélgetés 
helybéli újságírókkal. Véget ért a báli szezon. 
Megemlékezések. Döntés az idei díjazottakról.

KÖLTSÉGVETÉS

Minden település életében a stabil gazdálko-
dás alapja a megalapozott, kiegyensúlyozott 
költségvetés. Amikor a 2017. évre vonatkozó 
célkitűzéseinket meghatároztuk, az lebegett 
a képviselő-testület szeme előtt, hogy az in-
tézményhálózat biztonságos működtetése 
mellett olyan fejlesztéseket hajtsunk végre, 
melyek a város vagyonát gyarapítják, vala-
mint olyan problémákat oldjunk meg, me-
lyek a leginkább érintik a helyi lakosságot. Az 
oktatás és az egészségügy fejlesztése mellett 
a költségvetési főösszeg 30%-át fordítjuk fej-
lesztésekre. Ezt a szemléletet ültettük át aztán 
a 2017. évi költségvetésbe is.

A költségvetés főösszege 2017. évben 
2 603 245 ezer Ft.

A 2016. évi jogszabályváltozások (minimál-
bér és a garantált bérminimum emelése) 
jelentősen megnövelték az intézményekhez 
kapcsolódó finanszírozási igényeket.

Bevétel 2017
(ezer Ft)

Rész-
arány 

(%)

Önkormányzat 
működési 
támogatása

666 621 25,61%

Működési célú 
támogatások 
államháztartá-
son belülről

37 809 1,45%

Közhatalmi 
bevételek 871 700 33,49%

Működési bevé-
telek 216 115 8,30%

Felhalmozási 
bevételek 46 000 1,77%

Maradvány  
igénybevétele 330 000 12,68%

Fejlesztési hitel 435 000 16,71%

Összesen 2 603 245  

A bevételek tervezésében - a korábbi évek-
hez hasonlóan - a konzervatív tervezést tar-
tottuk szem előtt, vagyis csak olyan bevételek 
kerültek tervezésre, melyek realizálása biztos-
nak tekinthető.

Az adóbevételek esetében 2%-kal meg-
emeltük a bevételi előirányzatot az előző év-
hez képest, mivel a 2015. és 2016. évi teljesíté-
sekből kiolvasható trendek ezt megalapozták.

Kiadás
2017

(ezer Ft)

Rész-
arány 

(%)

Személyi  
juttatások 648 638 24,92%

Munkaadókat 
terhelő járulékok 
és szoc.  
hozzájárulási adó

145 742 5,60%

Dologi kiadások 540 677 20,77%

Ellátottak pénz-
beli juttatásai 17 000 0,65%

Egyéb működési  
kiadások 341 670 13,12%

Tartalékok 
 - működési 68 000 2,61%

Tartalékok  
- fejlesztési 31 325 1,20%

Beruházási 
 kiadások 810 193 31,12%

Összesen 2 603 245  

A személyi és dologi kiadások tekintetében 
a 2017-es költségvetés összeállításnál is az 
ésszerűséget és a takarékosságot helyeztük 
előtérbe. Itt csak a jogszabályok által előírt 
béremelések, valamint a feladat bővülés mi-
atti növekményt terveztük. A dologi kiadások 
tekintetében is csak a feladatok megfelelő 
színvonalon történő ellátásához szükséges 
pénzeszközöket rendeltük.

Az intézmények tekintetében 2017-re is el-
mondható, hogy a működtetéshez szükséges 
személyi- és tárgyi feltételeket a korábbi évek-
hez hasonlóan biztosítani tudjuk. 

Intézményfinanszírozás  
összesített megoszlása 

Rész-
arány

Állami 
normatíva 497 559 000 58,85%

Önkormány-
zati támo-

gatás 
347 905 000 41,15%

Összesen 845 454 000  

 

2017. évi 
fejleszté-
sek, beru-
házások:

Intéz-
mény

Bruttó 
összeg

(ezer Ft)

1

Kerek-
mezőn 

építendő 
új iskola 

Budake-
szi Város 
Önkor-

mányzata

284 000

2

Városköz-
pontban 

lévő ingat-
lan vásár-

lása

Budake-
szi Város 
Önkor-

mányzata

25 000

3

Pitypang 
Sport 

Óvoda 
eszközbe-

szerzés

Budake-
szi Város 
Önkor-

mányzata

6 000

4
MLSZ 

pályázat 
önrész

Budake-
szi Város 
Önkor-

mányzata

20 400

5

NGM 
Sport 

pályázat 
önrész

Budake-
szi Város 
Önkor-

mányzata

8 900

6

Önkor-
mányzati 
tulajdonú 
belterü-
leti utak 
pályázat 
önrész

Budake-
szi Város 
Önkor-

mányzata

8 000

7
Vis Maior 
pályázat 
önrész

Budake-
szi Város 
Önkor-

mányzata

12 352

8
Köz-

világítás  
fejlesztés

Budake-
szi Város 
Önkor-

mányzata

157 000

9 Orvosi 
rendelő

Budake-
szi Város 
Önkor-

mányzata

250 000

10

0165/18 
HRSZ 

fejlesztési 
terület 

feltáró út 
kialakítása

Budake-
szi Város 
Önkor-

mányzata

28 000

11

Polgár-
mesteri 
Hivatal 

eszköz fej-
lesztései

Polgár-
mesteri 
Hivatal

10 541

  Összesen   810 193
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PÁLYÁZATOT 

NYERTÜNK

Még a tavalyi évben beadott, nagyon fontos 
pályázatunk pozitív elbírálásáról kaptunk 
február utolsó napjaiban értesítést: 234,5 mil-
lió forint önrész nélküli, vissza nem térítendő 
támogatást nyertünk energetikai felújítások-
ra! Ebből a forrásból lehetőségünk nyílik a 
Széchenyi István Általános Iskola Knáb János 
utcai épületének, a Pitypang Sport Óvodának, 
valamint az orvosi rendelő épületének a teljes 
hőszigetelésére és nyílászáró cseréjére. 

E beruházás megvalósulásával nem csak je-
lentős megtakarítás várható az üzemeltetési 
költségek tekintetében, de – a Nagy Sándor 
József Gimnáziumhoz hasonlóan – sokkal 
jobb körülményeket biztosíthatunk az érin-
tett intézményekbe járó gyerekeknek és az 
épületek külleme is megújul.

EGÉSZSÉGÜGYI  

INFRASTRUKTÚRA  

FEJLESZTÉSE

Az orvosi rendelő természetesen nem csak a 
fent említett energetikai megújulásra szorul: 
a pályázati forrás felhasználásán túlmenően a 
tavalyi év végén felvett hitelkeretből az épület 
teljes felújítását és lehetőség szerinti bővíté-
sét is tervezzük. Az egészségügyi alapellátás 
biztosítása önkormányzati feladat, most eh-
hez szeretnénk megteremteni a régóta várt, 
megfelelő feltételeket. Erről egyeztettünk a 
napokban a házi-, gyermek- és fogorvosaink-
kal is. Ugyanakkor vizsgáljuk szakorvosi járó-
beteg-ellátást biztosításának a lehetőségét is. 

Ennek érdekében több tárgyalást folytattunk 
miniszteri biztosokkal, intézményvezetőkkel, 
egészségügyi és finanszírozási szakemberek-
kel. Bízunk benne, hogy erőfeszítéseinket 
eredmény kíséri, melynek legkorábban jövőre 
érhet be a gyümölcse.

SAJTÓBESZÉLGETÉSEK

Ahogy bizonyára Önök is tapasztalják, renge-
teg dolog történik a városban. Fontos, hogy 
a kapcsolódó információk mindig időben és 
első kézből jussanak el a lakossághoz. A rész-
letesebb és pontosabb tájékoztatás lehetősé-
gének megteremtése érdekében döntöttem 
úgy, hogy minden hónap utolsó péntekén 
sajtóbeszélgetésre hívom a Budakeszin dolgo-
zó, vagy itt élő újságírókat, illetve azokat, akik 
különböző orgánumokon keresztül adnak 
hírt településünk dolgairól. 

Itt megismerhetik a döntéseinket, azok hát-
terét és mód nyílik arra, hogy kérdéseket 
tegyenek fel és válaszokat kapjanak. Örülök, 
hogy sokan elfogadták a meghívásomat, ne-
kik ezúton is köszönöm az érdeklődésüket és 
részvételüket! 

A FARSANG ÉS BÁLI  

SZEZON VÉGE

Véget ért a farsang, a báli szezon. Ezúton is 
köszönöm minden intézmény, egyesület, 
szervezet meghívását a rendezvényükre, igye-
keztem mindenhol tiszteletemet tenni. Jó volt 
ismét megtapasztalni a helyi közösségeink 
erejét, összetartását.

MEGEMLÉKEZÉSEK, 

DÍJAZOTTAK

Idén is megemlékezést tartottunk a Kom-
munizmus Áldozatainak Emléknapja alkal-
mából. Ezúttal Faragó Annamária író, doku-
mentumfilmes tartott előadást „Háború és 
lélek” című könyvének bemutatója kapcsán. 
Megdöbbentő, hogy milyen mélységekbe tud 
süllyedni az ember és még mindig mennyire 
egyoldalú a tájékoztatás a diktatúrák rémtet-
teiről.

Itt a március, közeledik a nemzeti ünnepünk. 
Ez alkalomból a képviselő-testület idén a Jobb 
Kor Polgári Egyesületnek adományozta a Bu-
dakesziért Emlékérmet és Györgyjakab Máté 
kajakversenyzőnek a Budakeszi Ifjúsági Díjat. 
Köszönöm az Egyesület sokrétű, áldozatos 
munkáját és Máté példamutató sportteljesít-
ményét! A kitüntetetteknek ezúton is gratulá-
lok és további sok sikert kívánok! A díjak át-
adására a helyi március 15-i ünnepségünkön 
kerül sor, melyre szeretettel várjuk városunk 
lakosságát!

dr. Győri Ottilia
polgármester

Helyi adók 
megfizetési 
határideje

TISZTELT LAKOSOK!

Tájékoztatom Önöket, hogy Adóhatóságom 
az előírásoknak megfelelően az elsők között 
bevezette az ASP nyilvántartó programot. 
A program folyamatos központi fejlesztés 
alatt áll, ezért sajnálatos módon nem volt 
biztosítható az, hogy az egyenlegértesítők az 
építményadó, telekadó, gépjárműadó vonat-
kozásában határidőben kiküldésre kerüljenek. 
A probléma más önkormányzatok esetében is 
fennáll, akik az ASP rendszert használják. 

A fenti probléma miatt az építményadó, 
telekadó, gépjárműadó fizetési kötelezett-

ség 2017. április 15-ig pótlékmentesen telje-
síthető.

A helyi iparűzési adóelőleg megfizetését 
ez a probléma nem érinti, annak megfizetési 
határideje változatlanul 2017. március 15-e 
marad.

A telekadó fizetésre kötelezett adózók kü-
lön határozatban kapnak értesítést a telekadó 
2017. évi mértékéről a 2017. január 1-től ha-
tályba lépett adómérték változás miatt.

Azon adózók, akik igénybe vették a 60. 
életévét betöltött nyugdíjasokra vonatkozó 
kedvezményt szintén határozat formájában 
kapnak értesítést a 2017. évre vonatkozó 
adókötelezettségükről, mivel a kedvezmény 
2017. január 1-től kivezetésre került. Ezek 
postázása már folyamatban van, a befizetés 
határidejére vonatkozóan a határozatban ta-
lálnak pontos információkat. A 70. életévüket 
betöltött adózókra vonatkozó adómentesség 
változatlan maradt.

Abban az esetben, ha kérdésük van, kérem, 
keressék az adóhatóság ügyfélszolgálatát bi-
zalommal az alábbi időpontokban:

ÜGYFÉLFOGADÁS:

Budakeszi Polgármesteri  
Hivatal Ügyfélszolgálat

Hétfő:    13.00–17.00
Szerda:  8.30–12.00, 13.00–16.00
Péntek: 8.30–12.00

Telefon: 0623/535-710  
(csak ügyfélfogadási időben)

Megértésüket 
 és türelmüket  

köszönöm.

dr. Remete Sándor, 
jegyző
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Változik a vízóra leolvasásának 
gyakorisága

A Fővárosi Vízművek új leolvasási rendszert 
vezet be az agglomerációban és a budapesti 
családi házak locsolós vízóráinál.

ÍGY NÉZ KI AZ 

ÚJ FORGATÓKÖNYV:
•	 Éves leolvasás:  a lakás-mellékvízmé-

rők a fővárosban és a következő agg-
lomerációs településeken: Biatorbágy, 
Szigetszentmiklós - Lakihegy, Tököl, 
Budaörs, Halásztelek, Budakeszi

•	 Féléves leolvasás:  családi házak be-
kötési és locsolási vízmérői   a fővá-
rosban és a következő agglomerációs 
településeken: Biatorbágy, Dunabog-
dány, Szigetszentmiklós - Lakihegy, 
Tököl, Budaörs, Halásztelek, Buda-
keszi, Pócsmegyer, Szigetmonostor, 
valamint a hétvégi telkeken

•	 Kéthavi leolvasás:  gazdálkodó szer-
vezetek és intézmények bekötési és 
locsolási vízórái és a társasházak be-
kötési és locsolási vízórái

•	 Havi leolvasás:  a kiemelt nagyfo-
gyasztóknál

Fővárosi Vízművek Zrt. 
budakeszi fiókiroda
Cím: Budakeszi, Fő u. 179.
(A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán)

Telefon:  06(40) 247-247

Nyitvatartás: 
hétfő:  13.00–18.00
kedd:  zárva
szerda: 8.00–16.00
csütörtök: zárva
péntek: 8.00–12.00
szombat: zárva
vasárnap: zárva

Település Kategória
Változás idő-

pontja

Jelenlegi 
leolvasási 

gyakoriság

Módosított 
gyakoriság

Budakeszi
társasházi 

lakás-mellék-
vízmérő

2017  
augusztusától

2017 augusz-
tusáig kétha-
vonta páros 

hónapokban

augusztusban 
évente  

1 alkalommal

Budakeszi családi házak 
locsolómérői

2017  
áprilisától

2017 áprilisá-
ig kéthavonta 
páros hóna-

pokban

áprilisban és 
októberben  
6 havonta

Budakeszi
társasházi 
bekötési 
vízmérő

nem változik
páros hóna-
pokban két-

havonta
nem változik

A képviselő-testület  határozatai 
Tisztelt Budakeszi Lakosok!
Budakeszi Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a 2017. 
január 26-án és 2017. február 
14-én tartott képviselő-testületi 
ülésén az alábbi, lakosságot ki-
emelten érintő döntéseket hozta:

1/2017.: Jóváhagyta a Szivárvány 
Óvoda, a Pitypang Sport Óvo-
da és a Tarkabarka Kunterbunt 
Óvoda nyári szünetben esedékes 
zárva tartásának rendjét.

2/2017.: Jóváhagyta a Budakeszi 
Bölcsőde és a Mosolyvár Bölcső-
de nyári szünetben esedékes zár-
va tartásának rendjét.

8/2017.: Árajánlatot kért be az 
árajánlatkérőben felsorolt utcák 
közvilágításának fejlesztéséhez 
szükséges engedélyezési és kivi-
teli tervdokumentációk elkészít-
tetésére.

9/2017.: Árajánlatot kért be 
a 0165/18 hrsz-ú ingatlanhoz 
kapcsolódó bekötőút, és a bekö-
tőút Telki úti közúti csatlakozás 
megtervezésére és engedélyezte-
tésére.

24/2017.: Pályázatot nyújtott 
be az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma által meghirdetett 
„HATÁRTALANUL!” program 
Kárpátaljai akcióprogram pályá-
zat vonatkozásában az alábbiak 
szerint: 
- tárgy: Beregdéda testvérváros 
meglátogatása
- támogatás megpályázott össze-
ge: bruttó 2 400 000 Ft
- önerő: nincs.

25/2017.: Kezdeményezte a 
Budakeszi 878 hrsz-ú ingatlan 
megosztását, és a kialakuló in-
gatlant Dr. Németh László térnek 
nevezi el. A Képviselő-testület 
felhatalmazta a Polgármestert a 
telekalakítási eljárás megindítá-
sára és az eljárás során szükséges 
jognyilatkozatok megtételére, va-
lamint felkérte, hogy a döntésről 
a közterület elnevezését kezde-
ményező Filó Kristóf plébánost 
értesítse.

29/2017.: Támogatta a Budake-
szi, Petőfi u. 18. szám alatti Mezei 
Mária Ház állagmegóvó munká-
latainak elvégzését, mely mun-

kára vonatkozóan vállalkozási 
szerződést kötött a BVV Kft.-vel. 
A munkálatok fedezete bruttó 
10  000  000 forint összeg erejéig 
az Önkormányzat 2017. évi költ-
ségvetése.

31/2017.: Pályázatot írt ki a 
BVV Kft. ügyvezetői munkakö-
rének betöltésére.

A határozatok megtalálhatók  
a www.budakeszi.hu honlapon

ALAPÍTVÁNYI 
KÖZLEMÉNY

A Bede Anna Élő Hit Alapít-
vány az elmúlt karácsonyon  
389 000 Forintot osztott ki a 
Prohászka Ottokár Katolikus  

Gimnáziumban a pályázó 
diákok között.  

Az ő nevükben is köszönjük a 
nagylelkű adományokat  
és az 1% felajánlásokat! 

Közhasznú alapítványunk 
számára is érdemes  

rendelkezni a második 
1%-ról, mert az a környe-

zetünkben élő családokhoz, 
gyermekekhez jut. 

A Bede Anna Élő Hit 
Alapítvány adószáma: 

18674310-1-13
Adományokat a  

11742348–20022253  
OTP számlaszámon  

tudunk fogadni. 

Köszönettel: dr. Bede Antal  
és Bakács Bernadett alapítók
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Budakeszi bölcsődék nyári zárvatartásának tervezett rendje 2017.
Június
19-23.

Június
26-30.

Július
3-7.

Július
10-14.

Július
17-21.

Július
24-28.

Augusztus
(31)-4.

Augusztus
7-11.

Augusztus
14-18.

Nyitva
tartó- 

bölcsőde

BB

MB MB MB MB MB

BB BB BB BB

Zárva
tartó- 

bölcsőde

BB BB BB BB

MB MB MB MB

BB=Budakeszi Bölcsőde MB=Mosolyvár Bölcsőde

Budakeszi óvodák nyári zárvatartásának tervezett rendje 2017.
Június
19-23.

Június
26-30.

Július
3-7.

Július
10-14.

Július
17-21.

Július
24-28.

Augusztus
(31)-4.

Augusztus
7-11.

Augusztus
14-18.

Nyitva
tartó- 
óvoda

T

P

T

P P P
Sz
P

Sz
T

Sz
T

Sz
T

Sz

Zárva
tartó- 
óvoda

Sz Sz
T

Sz
T

Sz
T T

P P P P

P=Pitypang Sport Óvoda Sz=Szivárvány Óvoda T=Tarkabarka Óvoda

A Sport  
Legyen 
a Tied!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért 
Felelős Államtitkársága, a Magyar Diáksport 
Szövetség és minden érintett országos

 sportági szakszövetség intézményünk nagy 
örömére a 2016. évben a Nemzeti Sportfejlesz-
tés részeként megvalósuló „A Sport Legyen a 
Tied!” c. program keretein belül sportág-speci-
fikus eszközcsomagban részesítette iskolán-
kat! Köszönjük! 

SZIA vezetése

Ökoiskola 
lett a POKG

Az EMMI Ökoiskola címet adományozott a 
budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gim-
náziumnak, melyet az iskola 2019. december 
31-éig jogosult használni.

MEGHÍVÓ
NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK TALÁLKOZÓJA

TISZTELT NYUGDÍJAS  
PEDAGÓGUSOK!

SZERETETTEL VÁRUNK BENNETEKET 
A PEDAGÓGUSOK HAGYOMÁNYOSSÁ 
VÁLT TALÁLKOZÓJÁRA!

AZ EGYÜTTLÉT A BUDAKESZI VÁROS 
IDŐSÜGYI TANÁCSÁNAK  
SZERVEZÉSÉBEN 2017. ÁPRILIS 11-ÉN,  
15 ÓRAKOR AGENERÁCIÓK  
HÁZÁBAN KERÜL MEGRENDEZÉSRE.

A POLGÁRMESTER ASSZONY IS MEGTISZTEL BENNÜNKET JELEN LÉTÉVEL.
SZÍVBŐL REMÉLJÜK, HOGY AZ IDŐPONT ALKALMAS SZÁMOTOKRA!
Bízunk benne, hogy meghitt időt tölthetünk együtt!

Szeretettel várunk:
Budakeszi Város Idősügyi Tanácsa
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ÁLLÁS AJÁNLATOK
Budakörnyéki Közterület – Felügyelet 
pályázatot hirdet közterület-felügyelő 
munkakör betöltésére.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
Budakörnyéki Közterület-felügyelet illetékességi 
területén (Herceghalom) a közterületek jogszerű 
használatának ellenőrzése, engedélyhez, illetve út-
kezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek ellen-
őrzése, köztisztasági szabályok betartásának ellen-
őrzése, behajtási engedélyek ellenőrzése.
                       
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvő-
képesség, büntetlen előélet, középiskola/gimnázium, 
B kategóriás jogosítvány, vagyonnyilatkozat tételi eljá-
rás lefolytatása, 6 hónapos próbaidő vállalása, egészsé-
gi, - fizikai és pszichológiai alkalmasság, szakképesítés 
megszerzésére irányuló tanulási hajlandóság.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további informáci-
ót Uzsoki Gábor Intézményvezető nyújt, a 06/23/535-
710/0107- es telefonszámon.

Budakeszi Város Önkormányzata pályázatot 
hirdet Budakeszi Városfejlesztési és Város-
üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társa-
ság (BVV Kft.) ügyvezetői munkakörének 
betöltésére.
Az ügyvezető feladata: Az általános ügyvezetői 
gyakorlatnak, valamint a törvényes rendelkezésnek 
megfelelően önállóan és a kívánt szakmai színvona-
lon irányítja a társaság munkaszervezetét, gyakorolja 
a társaság alkalmazottjai felett a munkáltatói jogokat.
Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik sze-
mélyekkel szemben, valamint a bíróságok és más 
hatóságok előtt. 
Az alapító hozzájárulása nélkül jogosult - az alapí-
tó kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével 
- eljárni, az alapító kizárólagos hatáskörébe utalt 
ügyekben köteles képviselő-testületi határozatot 
kérni.  Köteles mindenkor úgy tevékenykedni, hogy 
az alapító érdekeivel teljes összhangban legyen.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői tisztséggel 
járó egyéb feladatok: A gazdasági szervezet irányí-
tása, ezen belül többek között a tervezési, gazdálko-

dási, a gazdasági társaság működésével összefüggő 
gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítá-
sa, az önkormányzat tulajdonában álló vagyonele-
mek szakszerű üzemeltetése, a társaság éves üzleti 
tervének és az előírt éves beszámolónak, az üzleti 
terv és beszámoló adatai valódiságának biztosítá-
sa, a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, 
a tulajdon védelmére vonatkozó előírások érvénye-
sítése.

Pályázati feltételek: felsőfokú szakirányú végzett-
ség, legalább 3 éves műszaki területen megszer-
zett gyakorlat, legalább 3 éves vezetői tapasztalat, 
büntetlen előélet, cselekvőképesség, B kategóriás 
jogosítvány, saját gépjármű. A pályázónak az egyes 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 
2007. évi CLII. törvény rendelkezései szerinti va-
gyonnyilatkozatot kell tennie. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. március 20. 12 óra

Budakeszi Város Önkormányzata pályázatot 
hirdet Védőnői Szolgálat területi védőnő 
munkakör betöltésére.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
Budakeszi VII. körzetében területi védőnői, továb-
bá a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban 
iskolavédőnői feladatok ellátása.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cse-
lekvőképesség, büntetlen előélet, főiskola, 49/2004. 
(V.21.) ESZCSM rendelet 2.§ szerint Egészségügyi 
főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy ezzel 
egyenértékűnek elismert oklevél, felhasználói szin-
tű MS Office (irodai alkalmazások), B kategóriás 
jogosítvány, 4 hónapos próbaidő vállalása, egész-
ségügyi, - és pszichológiai alkalmasság.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további informá-
ciót Gyenes Tamásné csoportvezető védőnő nyújt, a 
06/30/2020-970 - es telefonszámon.

A pályázatokról bővebben a Budakeszi Polgármes-
teri Hivatal hirdetőtábláján és a
hirmondo.budakeszi.hu, varoshaza.budake-
szi.hu honlapokon olvashatnak.
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Csami pékség
Mindennap friss, finom albán pék-
áruval várjuk a buszvégállomásnál  

lévő üzletünkben! Jöjjön!  
Egyen finomat! Várjuk szeretettel!

NYITVA TARTÁS:
H–Szo: 05.00–21.00  

Vas: 05.00–13.00

Vagyonőr-kivonuló járőr  
munkatársat keres  

Budakeszi riasztó távfelügyelet.  
FELTÉTELEK: vagyonőri igazolvány,  
B kat. jogosítvány, erkölcsi bizonyít-
vány, Budakeszi vagy Budakeszihez 

közeli lakóhely, megfelelő fizikai 
állóképesség. 

Biztonságtechnikai szerelő 
munkatársat keres  

Budakeszi távfelügyeleti cég.  
ELVÁRÁSOK: vagyonvédelmi 

rendszerszerelő igazolvány, 2 éves 
szakmai gyakorlat, jó kommunikácós 

készség, ügyfélközpontúság,  
Budakeszihez közeli lakóhely.  

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Budakeszi 
környéke.  FELADATOK: riasztórend-
szerek telepítése, kamera rendszerek 

telepítése, szervizügyelet ellátása. 
JELENTKEZNI LEHET:  0620/951-6526, 

tonguard@t-online.hu 

Egyre többen akarnak gondoskodni 
magukról és családjukról. Olyan 

pénzügyek iránt érdeklődő kollégá-
kat keresünk, aki professzionális 

segítséget tudnak nyújtani,  
miközben saját karrierüket építik  

a világ egyik legnagyobb  
életbiztosító cégénél.  
A JELENTKEZÉSEKET  

az a32@metlifenet.hu  
e-mail címen várjuk. 

Megváltozott munkaképességű 
takarítót keresünk 4 órás munka-
időbe, heti 5 napra Budakeszire a 

Szivárvány Óvodába.
Feladatok: takarítás (söprés, porszí-
vózás, felmosás), gyermekmosdók, 

wc-k takarítása, portalanítás, 
dolgozói mosdók takarítása, 

az óvoda környékének rendben 
tartása. Jelentkezés személyesen 
az óvodában Ligetiné Komáromi 
Gabriella vezetőnél, előzetesen 

 telefonon 0630/227-8884 
 egyeztetett időpontban.  
Kizárólag megváltozott  

munkaképességű kollégák 
 jelentkezését várjuk.

Kéri János: 

Nőnapi köszöntő
Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.

Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol,
És felnevel ő.

Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.

Szépséges nők,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.

Ohr Alajos alpolgármester
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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 KIJELENTI, HOGY HIRDETÉSÉNEK TARTALMA NEM ÜTKÖZIK A JÓ ERKÖLCSBE 
ÉS MÁS JOGSZABÁLYOKBA, AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, VÁLLALJA ENNEK KÖVETKEZMÉNYEIT!

Helyreigazítás
Januári számunkban helytelenül jelöltük meg a „Karácsony” című 
vers szerzőjét.
A vers szerzője Szabolcska Mihály, akinek a versei olyan népszerűek 
voltak, hogy szájról szájra terjedtek, mint a népdalok. Az ő versé-
nek egy variánsa jelent meg a januári számban. A tévedésért szíves 
elnézésüket kérjük!

Az általános iskolai 
beiratkozás rendje

Az általános iskolai beiratkozás 
rendjét a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 
(továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7) 
bekezdése, valamint a nevelési - 
oktatási intézmények működésé-
ről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ 
(1)-(4) bekezdései alapján a Bu-
dakeszi Járási Hivatal az alábbiak 
szerint határozza meg:

A 2017/2018. tanévre történő 
általános iskolai beiratkozásra 

az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. április 20. (csütörtök) 
 8.00 - 19.00 között

2017. április 21. (péntek) 
 8.00 - 18.00 között

A gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig 
a hatodik életévét betölti, legké-
sőbb az azt követő tanévben tan-
kötelessé válik.

A szülő köteles a tanköte-
les korba lépő (2011. augusztus 
31-ig született) gyermekét a la-
kóhelye, ennek hiányában tar-
tózkodási helye szerint illetékes, 
kötelező felvételt biztosító vagy a 
választott iskola első évfolyamára 
beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő 
beiratkozáskor köteles bemutatni:
•	 a gyermek személyazonosítás-

ra alkalmas, a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosítót 
és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványt (a gyermek lak-
címkártyáját), valamint

•	 az iskolába lépéshez szüksé-
ges fejlettség elérését tanúsító 
igazolást.

Amennyiben a választott is-
kola a gyermek felvételével kap-
csolatban elutasító döntést hoz, a 
szülő a döntés ellen jogorvoslat-
tal élhet.

A szülő az Nkt. 37.§ (2) - (3) 
bekezdései alapján jogszabálysér-
tésre vagy érdeksérelemre hivat-
kozással nyújthat be jogorvoslati 
kérelmet a döntés kézhezvételétől 
számított 15 napon belül. Az el-
járást megindító kérelmet a fenn-
tartóhoz kell benyújtani.

Amennyiben a szülő a vá-
lasztott iskola elutasított döntése 
ellen nem kíván jogorvoslattal 
élni, a döntés jogerőre emelkedé-
sét követő 5 napon belül köteles 
gyermekét beíratni a kötelező 
felvételt biztosító iskola első év-
folyamára.

A kötelező felvételt biztosító 
általános iskola köteles felvenni, 
átvenni azt a tanköteles tanulót, 
aki életvitelszerűen az általános 
iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes 
képviselő, aki a szülői felügyelete 
vagy gyámsága alatt álló gyerme-
ket kellő időben az iskolába nem 
íratja be, továbbá az a szülő, aki 
nem biztosítja, hogy súlyos és 
halmozottan fogyatékos gyerme-
ke a fejlődését biztosító nevelés-
ben, nevelés-oktatásban vegyen 
részt, szabálysértést követ el.

dr. Szelenczy Gabriella
 járási hivatalvezető



2017. MÁRCIUS

8

100 ÉVE SZÜLETETT 
DR. NÉMETH LÁSZLÓ

2017. február 3-án Szemereki Zoltán,  
az iskola egyik alapítója, majd Mózessy  
Gergely a Székesfehérvári Püspöki  
és Székeskáptalani levéltár igazgatója  
osztotta meg  László atya életének  
történetét és vele kapcsolatos emlékeit 
 a POKG diákjai számára, majd a délután  
ünnepi megemlékezést követően 
felszentelték a Németh László közösségi teret. 

Az alapító plébános születésének 100. év-
fordulója alkalmából adták át a tiszteleté-

re elnevezett közösségi szobát.

2017. január 31-én már az iskolában tartot-
tak megemlékeztek a POKG alapítója, dr. Né-
meth László esperes-plébános születésének 
100. évfordulóján.

AZ ISKOLA ALAPÍTÁSA
Az iskolalapítás és működtetés mellett még 
1990 tavaszán döntő egyházközségi képviselő-
testület iskolabizottságot alakított, amelynek 
négy tagja, Németh László plébános, Szemereki 
Zoltán, Kőrösiné dr. Merkl Hilda és Mirk István 
sok lelkes szakember támogatásával elindította 
a szervezőmunkát. 1995 tavaszán meghívásos 
tervpályázatot írtak ki a gimnázium bővítésé-
re. A megbízást Kauser Tibor építész kapta. Az 
építkezés anyagi alapját az 1993-ban kárpót-
lásként a községtől visszakapott tizenhatezer 
négyzetméteres telek képezte, a Barackosban. 
A fáradtságot nem ismerő munkának, a szám-
talan adományozónak és jótevőnek köszönhe-
tően 1996 szeptemberében a diákok birtokukba 
vehették az új épületet is. Az aula csak ezután 
készült el, így Takács Nándor székesfehérvári 
püspök október 15-én ünnepélyes keretek kö-
zött szentelte fel az új épületszárnyat.

Gergely-járás       az óvodákban

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Jánosi 
Attila tanár úrnak és a SZIA 1/b. osztályának, 
hogy március  3-án eljöttek óvodánkba és a 
Gergely-járáshoz kötődő népi hagyományokat, 
nagy sikerrel bemutatták az óvodásainknak.

Komáromi Gabriella óvodavezető, 
Szívárvány Óvoda
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A kommunizmus  
áldozatainak emléknapja

Budakeszin az Erkel Ferenc Művelődési 
Központban emlékeztek a kommunizmus 
áldozataira Faragó Annamária író-dokumen-
tumfilmessel

A MEGEMLÉKEZÉS ELEJÉN  
OHR ALAJOS ALPOLGÁRMESTER 
ÚR BESZÉLT:

„…A kommunista diktatúra bűnösei és 
áldozatai sokszor még ma is köztünk élnek. 
Mi még közvetlenül is bőrünkön érezzük a 
korszak hatásait. Olyannyira friss ez a közös 
emlék, hogy csupán 2000 óta van hivatalos 
emléknapja a kommunista diktatúra áldo-
zatainak, a kicsit idősebbek pedig bizonyára 
jól emlékeznek arra, hogy a rendszerváltá-
sig nemhogy hivatalosan, de – nyilvánosan 
– még magánemberként sem igen lehetett 
emlékezni és emlékeztetni azokra a szörnyű-
ségekre, amelyeket a marxi-engelsi gondolat 
nevében velünk szemben elkövettek. Ezért 
aztán minden egyén, család, baráti társaság 
magában őrizgette a titkait, a vele és köz-
vetlen környezetével megtörtént események 
emlékét. A rendszerváltás előtt született 
generációk számára magától értetődő volt, 
hogy a családi és nemzeti történelem egyes 
epizódjairól, a közügyeket érintő vélemé-
nyéről csak a legszűkebb körben, visszafo-
gott hangon beszél az ember. A gyerekek 
már azelőtt tudták, hogy mit szabad és mit 
tilos társaságban kimondani, hogy értették 
volna a szavak valódi értelmét, jelentőségét. 
Sok család azzal próbálta védeni a leszárma-
zottakat, hogy teljesen elhallgatták előlük 
a közös múltat, és inkább feláldozták saját 
múltjukat, nehogy a kicsikben a kettős tudat 
okozzon traumát.

A kommunista diktatúrák áldozatainak 
emléknapját ma már megünnepelhetjük, és 
el lehet mesélni a sokáig elhallgatott törté-
neteket. Érdemes elgondolkodni azon, hogy 
valójában kik is azok az áldozatok, akikre 
emlékezünk. Azok az osztályidegennek mi-
nősített tízezrek, akiket az újonnan beren-
dezkedő hatalom bebörtönzött, kitelepített, 
megkínzott, vagy akár ki is végzett? Azok a 
kuláknak kikiáltott földbirtokosok, akiktől 
elvették évtizedek – vagy akár évszázadok – 
munkájának gyümölcsét, akiket megnyomo-
rítottak, megaláztak? A szegény parasztok, 
akiknek a padlását is felsöpörték a beszolgál-
tatáskor, hogy vetőmagnak való se maradjon 
náluk? A sztahanovista termelés őrületében 
dolgoztatott munkások, akik rettegtek, hogy 
mikor minősítik őket szabotőrnek? A más 
nézeteket valló politikusok? A papok? A régi 
nemesi családok leszármazottai? Kik az ál-
dozatok?

Megmondom: az áldozatok mi vagyunk. 
Valamennyien. Mindazok, akiket az előbb 
felsoroltam, és azok is, akik nem kerültek 

bele a felsorolásba. A kommunista diktatú-
ra áldozatai mi vagyunk, az egész ország, a 
mai napig hatóan. Az a rengeteg fájdalom, 
szenvedés, trauma, elhallgatás ugyanúgy ré-
sze mindennapjaink nyomorúságának, mint 
a hibát hibára halmozó gazdasági, szociális, 
politikai intézkedések sora, amelyek miatt 
ma is rosszabbul keresünk, mint a nyugat-
európai emberek. A sajnos gyakran tapasz-
talható mindennapos frusztráltságnak, 
idegességnek, rossz társadalmi beidegződé-
seinknek gyökerei közül sok pontosan ide 
vezet vissza. Ma, a kommunista diktatúra ál-
dozatainak emléknapján kicsit önmagunkat 
is siratjuk…”

A megemlékezést követően Faragó An-
namária író-dokumentumfilmes Háború és 
lélek című könyvének bemutatása követke-
zett. Danhauser Soma részletet olvasott fel 
a műből, majd a szerző tartott rendkívül 
szuggesztív előadást a témáról és az érintett 
koról.

Gergely-járás       az óvodákban

A Tarkabarka Óvodába is ellátogatott Jánosi 
Attila és a SZIA 1. b osztálya, akik közreműkö-
désével az ovisaink betekintést nyerhettek a 
Gergely-járás hagyományába.

Svigruha Ani óvodavezető,
Tarkabarka Óvoda
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Oskolabál 2017
A Nagy Sándor József Gimnázium jótékonysági Oskolabálja igazi kuri-
ózum városunkban. Színvonalas műsor, a terített asztalok, és bőséges 
svédasztal, a sztárvendégek miatt joggal nevezhetnénk gálaestnek 
a programot. Az est színvonalát emelte Détár Enikő színművésznő és 
László Attila rögtönzött duettje.

Ötödik alkalommal került megrendezésre a jótékonysági OSKO-
LABÁL a Nagy Sándor József Gimnáziumban. Ebben az évben 

is színvonalas műsort adtak jenlegi és volt diákjaink. A vendégművé-
szek, Détár Enikő és László Attila fergeteges műsora tette emlékezetes-
sé az estét. A zenei és táncprodukciók mellett, íncsiklandozó ételekkel 
kedveskedtünk vendégeinknek. A tombolán sok érdekes nyeremény 
talált gazdára. Ez úton is köszönöm a művészek fellépését és a szülők, 
vállalkozók felajánlását.

Dr. Dömötörné Papp Hargita
igazgató, NSJG
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Prohászka – bál 2017
2017. február 18-án, kilencedik alkalommal rendeztük meg a Prohászka 
Ottokár Katolikus Gimnázium alapítványát támogató batyus bált. 

Örömünkre szolgált, hogy elfogadta meghívásunkat dr. Győri 
Ottilia polgármester, Bakács Edit Bernadett alpolgármester, Ohr 

Alajos alpolgármester, Schrotti János úr, a Budakeszi Város Német 
Önkormányzatának elnöke, Vágújhelyi Pál úr, a Prohászka Alapít-
vány elnöke, Szemereki Zoltán iskolaalapító, egykori polgármester, 
Filó Kristóf plébános úr, Visnyei László diakónus úr, Menzinger Tibor, 
a Bojtár Népzenei Egyesület vezetője, Dalotti Tibor, a Rathauskeller 
üzemeltetője, Kőrösiné dr. Merkl Hilda, a gimnázium előző igazgató 
asszonya, valamint Török Csaba igazgató úr,  a tantestület és a techni-
kai dolgozók több tagja.

A jó hangulatot színvonalas műsor alapozta meg. Először az isko-
lában helyet kapó művészi torna csoport mutatkozott be Hollanday 
Andrea vezetésével. 

Az ifjú hölgyeket a Hylarion Énekegyüttes követte, akik három 
könnyed hangvételű darabbal szórakoztatták a közönséget. Mechler 
Anna, Estefán Tünde, Marossy Gábriel és Ferenczi Zsolt vokális több-
szólamú műsorszáma után mindenki meglepetésére négy igen ifjú úr 
lépett színpadra.

 A galgamenti és botos táncok koreográfiáját Dalotti Anna és Peták 
András álmodta meg, mint az iskolai néptánccsoport szatmári táncáét 
is. A gimnázium két fiatal pedagógusa később a tanári kar műsorában 
fel is lépett. Tanártársaikkal közösen moldvai táncokat mutattak be. 

Nem volt könnyű helyzetben idén Tóth Balázs, színészi képességek-
kel megáldott édesapa, hiszen a nézők, majd a fellépők között üdvö-
zölhettük Eperjes Károly színművész urat. Balázs Karinthy: A rossz 
tanuló felel című művét adta elő hatalmas sikerrel. 

Igazgató úr beszédét követően Eperjes Károly művész úr a saját éle-
téből vett történetekkel késztette gondolkodásra az évről évre egyre 
nagyobb számban megjelenő közönséget. Sokaknak tényleg megle-
petés volt az előző nap születésnapját ünneplő színész szereplése. Mi 
neki készültünk egy kis meglepetéssel. Zaffiry Dorottya (9.b osztályos 
tanuló édesanyja) az 1953. november 25 – i emlékezetes futball - mér-
kőzésen használt focilabda másolatát készítette el tortaként a művész 
úrnak. 

A műsort a 11. évfolyam Palotás tánca zárta, akiket Tiborcz Zsu-
zsanna tánctanárnő készített fel a szereplésre.

Az est hátralevő részében lehetőség volt a 
büfében és a teaházban meghitten beszélgetni, 
a táncparketten táncolni és értékes ajándékokat 
nyerni a tombolán. 

Köszönet Mindenkinek, aki munkájával, 
felajánlásával, részvételével hozzájárult ahhoz, 
hogy ismét szép összeget nyújthattunk át a Pro-
hászka Alapítványnak.

Kőrösi Annamária
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SZIA 
jótékonysági bál

Számos műsorral várták a vendégeket a budakeszi Széchenyi István 
Általános Iskola bálján, ahol idén is arra gyűjtöttek, hogy minél színvo-
nalasabb legyen az oktatás az intézményben. Czifra Zsuzsanna igazgató 
elmondta, hogy projektor és tabletek vásárlásával kívánják az oktatás 
színvonalát növelni.

Felléptek többek között a Honvéd és a Budapest táncegyüttes tag-
jai, Tunyogi Bernadett színész-énekesnő, Kerényi Róbert (Szigony 

Együttes vezetője), Molnár Zselyke (tanuló, SZIA), Molnár András és a 
MIXYMO - látványos cocktail show-jával. A talpalávalót az Old Show 
biztosította, és tette felejthetetlenné a rendezvényt. A farsangi bálon, 
a tombolajáték főnyereményeként kisorsoltak egy olaszországi utat a 
Velencei karneválra.

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA  
HONLAPJÁN OLVASHATÓ:

Tisztelt Szülők, kedves Kollégák!
A SZIA Farsangi mulatság nagyon jól sikerült. Köszönjük a részvételt, 
együttműködést, támogatást, felajánlásokat. Jó volt együtt lenni, látni, 
hogy mindenki önfeledten tudott szórakozni – melyhez igyekeztünk a 
feltételeket is megteremteni.

SZIA vezetősége

Tanárok farsangja
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Tarkabarka bál
A Tarkabarka–Kunterbunt Óvoda január 28-án az Erkel Ferenc Művelődési 
Központban tartotta az immár hagyományos alapítványi jótékonysági 
ovibálját. Lelkesen és várakozással telve érkeztek az együtt vigadni és 
közben jótékonykodni kívánó résztvevők az eseményre.

A cél újabb fejlesztő játékok és eszközök vásárlása. A farsangi bált 
Svigruháné Jászkovics Anna óvodavezető nyitotta meg. Ezt köve-

tően Krizsán Edit és Ádok-Czégény Éva sváb dalokból vidám duettet 
énekeltek, majd a Tarkabarka–Kunterbunt Tánccsoport három sváb-
táncot adott elő Ormai Sebestyén vezetésével, valamint Fülöp Nóra és 
Sinoros-Szabó Botond táncospár tangóbemutatót tartott. A fellépők 
produkcióikkal megalapozták a remek hangulatot és a színvonalas 
műsor után néhány perc alatt megtelt a táncparkett. 11 órakor a tom-
bolahúzással csak fokozódott az egybegyűltek jókedve, majd hajnali 
kettőig táncolt a vendégsereg.

Köszönjük a részvételt, a rengeteg támogatást, valamint a cégek, in-
tézmények és vállalkozók felajánlásait.

A támogatók névsora az óvoda honlapján megtalálható. 
 www.tarkabarkaovoda.hu

Rapcsákné Csoma Irén óvodapedagógus, Tarkabarka-Kunterbunt Alapítvány         

Fotók: Svigruha Gyula

A Pitypang  farsangon 
is állt a bál

A Pitypang Sport Óvodában örömteli várakozással készültünk a farsangi 
mulatozásra. A talpalávalót Varró János húzta, a táncot Miklós tanította.

A Pensio Kft. jóvoltából a hagyományos fánkkal is megismerked-
hettek a gyerekek.

Az óvodapedagógusok vidám játékokat tanítottak a gyermekeknek, 
és táncos mulatozás közepette kergettük el a telet.

B. Varga Katalin óvodavezető
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A Budakörnyéki  
Székelykör  

farsangi bálja
Már megszoktuk, hogy a szervezők: Bege Attila elnök és 
felesége, Bege Julianna minden alkalommal, színvona-
las műsorral készülnek. Idén sem volt ez másként. Az est 
műsorvezetői (a Duna Televízió kedvelt munkatársai) Erdélyi 
Claudia és Banner Géza voltak. Az est vendége volt többek 
között Pitti Katalin operaénekesnő, Ambrus András erdélyi 
magyar színész és László Attila énekes (a 2011-es Csillag 
Születik győztese). A talpalávalót a Berettyómenti Hajdúsági 
Zenekar biztosította.

Fotók: Rácz Enikő
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Svábbál 2017
Budakeszi Város Német Önkormányzata immár hetedjére 
rendezte meg hagyományos, farsangi bálját. A program 
szervezésében a Budakeszi Hagyományőrző Kör is közremű-
ködött. Idén is igen nagy siker övezte a Budakeszi Svábbált, 
több mint 300 érdeklődőt vendégeltünk meg rendezvé-
nyünkön. Ebben az évben a bál díszvendége a Budapest-
Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata 
volt. A talpalávalóról a Szomor Sramli gondoskodott.

BVNÖ vezetése
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Budakeszi Farsang
Farsangi mulatság és téltemetés volt a Budakeszi Erkel Ferenc Művelő-
dési Központ melletti közösségi téren. Sokéves hagyományát követte 
Budakeszi apraja, nagyja, amikor vidám jelmezeket öltve összegyűltek 
a Farsang Farkát megünnepelni. 

Az Avar Horda és a Szigonyzenekar közreműködésével zeneszóra 
vonult a sokadalom, melyet ezúttal is, Sanyi ló és Zugmann Zoltán 

kikiáltó vezetett. A térre visszaérve elkövetkezett a rabvágás és az ál-
menyegző szertartása, a közönség nagy vígasságára. A farsangi jelmez-

be bújt gyerekek és a sokféle mulatságos maszk mögé rejtett arc csak 
növelte a jó hangulatot.  Így aztán, amikor seprűjükön megérkeztek 
a boszorkák a térre, nem a riadalom, hanem a vigalom fokozódott. 
A meglepetés banyatánc fergeteges sikert aratott, különösen, amikor 
a bámész közönség is csatlakozott a boszorkákhoz. A Keszi íjászok 
látványos tűzgyújtásával elégettük ezt a telet is… reméljük egy évre 
legalább. Köszönjük látogatóinknak a közös mulatságot, jövőre újra 
találkozunk!

Erkel Ferenc Művelődési Központ
 munkatársai
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Fekete kisbárány is született 
ISMÉT NYITVA ÁLL A BUDAKESZI VADASPARK

Az extrém, fagyos időjárásnak köszönhető, pár 
napos kényszerszünet után a Budakeszi Vadas-
park 2017. február 7-től ismét tárt kapukkal 
várja a vendégeket. És nem csak tárt kapukkal, 
hanem új jövevényekkel is, a nagy hidegben 
ugyanis több bolyhos fővel bővült a Pici Tanya 
állománya. 

A fekete színű bárányka az ilyenkor szoká-
sos, állatvédelmi célból történő megfigye-

lést és elkülönítést követően már megerősö-
dött annyira, hogy kíváncsian felfedezhesse a 
körülötte lévő világot, és a közös „játszótéren”, 
a többi kis háziállattal együtt rosszalkodhas-
son, a Budakeszi Vadaspark látogatói és gon-
dozói legnagyobb örömére.

A fekete szőrű bárányka születését követő 
napon egy hófehér gyapjas bárányka is csatla-
kozott. Ők ketten alkotják most a Pici Tanya 
rosszcsont újonc-csapatát. 

Budakeszi lakosoknak 
-15% kedvezmény!

Hajdan Vali: 

TAVASZI SZÓVIRÁG-CSOKOR

Szirmaimat bontom a panasz világában,  
illatomat ontom a szavak virágában. 
Szóvirágszirmaim kinyílnak, bezárnak, 
rejtőzködő titkokat a szívekbe zárnak. 
Szóvirágszálaim hajladozva szállnak,  
rímek bokrai közt Hozzád eltalálnak? 
Lelkeknek üzennek, szívekhez beszélnek, 
bárhogy ki vannak is téve szembe szélnek. 
S tán eszedbe juttat majd, néha egy poétát,  
ki szavakból kötötte Neked e bokrétát!

Virágzó szívekben örök a tavasz, 
színek pompája mindig ugyanaz!   
Zöldül és virul, friss itt a pázsit, 
ha fárad a lomb, még este sem ásít.  
Télben a Napnak sugara látszik,  
fényben a szél ma új tavaszt játszik!

A tél az emberekben szíveket fagyasztott,  
de ahol Krisztus jár, már látni a tavaszt ott!  
Mert a Szeretet jegeket olvasztott 
és a lelkekben életet sarjasztott! 
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Isten éltesse!
A 95 éves Verebélyi Lajost köszöntötte Budakeszi Város Önkormányzatá-
nak nevében dr. Győri Ottilia polgármester és Ohr Alajos alpolgármester.

Lajos bácsi szerint a nyugalom és a béke a hosszú élet titka. Isten 
éltesse Lajos bácsit jó egészségben! Nyugodt, békés, hosszú életet 

kívánunk!

Kingának  
ismét vérre van  
szüksége S.O.S

Biztosan emlékeznek  
a kedves olvasók,  
hogy a korábbi műtétnél  
is összefogtunk, és a vérado-
mányok miatt sikerült Kinga 
műtétje, nem kellett a lábát 
amputálni. 

Most egy újabb műtétre van 
szüksége a kislánynak, és 

ehhez újabb S.O.S. véradásra 
lenne szükség!!! Sajnos most a 
tüdejét támadta meg a rák, te-
hát azonnali beavatkozás szük-
séges. Kingának B-s vére van, 
de BÁRMILYEN vért befogadnak, mert el tudják cserélni. Vér adható: 
reggel 7-től este 7-ig Országos Vérellátó Szolgálatnál (Budapest, Ka-
rolina út 19-21.). Ott ki kell tölteni egy nyomtatványt, hogy célzott 
legyen a véradás. Be kell írni a kislány nevét (Kisfaludi Kinga, TAJ: 
137239946, születési idő: 2002.10.17.) és azt hogy az Országos Onko-
lógiai Intézet várja a vért. Előre is nagyon köszönjük mindenkinek a 
segítségét! 

Aki szeretné a családot is támogatni, itt megteheti: 10405004-
84525248-48491002 Mártika Tófalvi (ő az édesanya testvére). 

Az egész család hálásan köszöni az önzetlen véradásokat!!!

Jellemző megrendeléseink:

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

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

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

www.palettapress.hu

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

paletta hird hirmondo 2017 copy.pdf   1   2014. 03. 01.   8:50
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DR. SIKLÓSI GYULA (1949–2017)

A Marosi Arnold díjas, Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztjével 
kitüntetett, Székesfehérvár 
díszpolgárává megválasztott, dr. 
Siklósi Gyula régész- történész 
professzor elhunyt.

Budapesten, 1949-ben szüle-
tett, Az ELTE-BTK-n régé-

szet-történelem szakon, 1977-
ben szerzett diplomát. Munkáját 
nemcsak hivatásnak, hanem kül-
detésnek tekintette.

Szülei révén sváb származású 
volt, feltehetően ezért is válasz-
totta Budakeszit. Még a rend-

szerváltás előtt kialakult új város-
részben építkezett és itt élt hosszú 
évekig családjával.

Újraalakulásakor belépett a 
Budakeszi Szépítő Egyesületbe 
és aktívan részt vett az egyesü-
let munkájában. 1988-89-ben 
feltárta a budakeszi temető 1-es 
parcelláját, az ott lévő régi síro-
kat, számba vette Budakeszi he-
lyi védettségre javasolt épületeit, 
vallási építményeket és számos 
további értéket tárt fel. Budakeszi 
Évszázadai, a harmadik évezred 
kezdetéig című, városunk múltját 
bemutató monográfiájában több, 
mint 200 oldalon tudományos 
igénnyel írja le a település föld-
rajzi, településtörténeti múltját, 
hiteles levéltári és általa feltárt 
anyagok alapján.

Településünk ezer éves múlt-
jának legendáit Ő bizonyította 
munkáival. Dr. Siklósi Gyula ré-
gész- történész professzor beírta 
magát Budakeszi történelmébe 
is.

Hálás neki a város mindenko-
ri vezetése és lakossága. Emlékét 
megőrizzük!

Farkas Gyula EM. polgármester

ERKEL TIBOR 

(1934–2017)

2017. január 28-án, szombaton, 83 
évesen elhunyt Erkel Tibor, a Ma-
gyar Érdemrend Lovagkeresztjével 
kitüntetett zongoraművész, zenei 
rendező, a Liszt Ferenc Zeneaka-
démia tanszékvezető egyetemi 
tanára, országgyűlési képviselő és 
a Fővárosi Közgyűlés tagja.

1934 januárjában született 
Csökmőn. Az Erkel-család 

leszármazottjaként tanulmánya-
it fiatal korától meghatározták 
a család zenei hagyományai. A 
debreceni Piarista Gimnázium-
ban töltött évei után az Erkel 
Ferenc Zenei Gimnázium és Kol-
légium (ma Bartók Béla Konzer-
vatórium), majd a Liszt Ferenc 
Zeneakadémia zongora szakos 
hallgatója volt, Wehner Tibor ta-

nítványaként. Tanárai közt olyan 
nagyságok is formálták életútját, 
mint Höchtl Margit és Zempléni 
Kornél. Zongoraművészi fellépé-
sei mellett pályafutását 1958-tól 
a Szegedi Konzervatóriumban 
zongora és kamarazene oktatá-
sával kezdte. 1964-től 50 éven át 
a Zeneakadémián tanított, ’69-
től mint tanszékvezető egyetemi 
tanár. Tanítványai közül számos 
nemzetközi rangot elért karmes-
ter, fúvós- és egyéb hangszeren 
játszó művész került ki.

1963-tól Lendvai Ernő, nem-
zetközi hírű Bartók-kutató hívá-
sára a Magyar Rádióhoz került, 
melynek előbb zenei rendező-
jeként, majd ’92-ig zenei főosz-
tályvezetőjeként működött. Több 
rangos díjat elnyerő lemez- és rá-
dió felvétel fűződik nevéhez, me-
lyeken számos hazai és nemzet-
közi hírességgel dolgozott együtt. 
Munkásságának számára mindig 
kedves állomásaként, fontos sze-
repet töltött be a Dolby Surround 
rendszerek elődjéül szolgáló 
kvadrofón technológia Magyar 
Rádiónál való kidolgozásában. 
Az ezzel a technológiával ké-
szült felvételei nyugaton is nagy 
sikert hoztak a magyar rádiózás 

számára a hetvenes-nyolcvanas 
években.

1979-től 1983-ig a Művelődési 
Minisztérium Színház-, Zene- és 
Táncművészeti osztályának veze-
tője volt, majd ’92-től két éven át 
a Művelődési és Közoktatási Mi-
nisztériumban töltött be hasonló 
posztot. 1996-tól a MIÉP színe-
iben politizált, elsősorban kul-
túrpolitikai kérdésekben foglalva 
állást, 1998 és 2002 között, mint 
országgyűlési képviselő, majd 
2002 és 2006 között a Fővárosi 
Közgyűlés tagjaként. Élete során 
számos ismert művész, politikus 
és más közéleti személyiség ba-
rátságát élvezhette.

Munkásságát 1986-ban Er-
kel-díjjal, 2012-ben a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztjével 
ismerték el. Ugyanebben az év-
ben szeretett kerülete, Újpest 
Képviselőtestülete díszpolgárává 
választotta érdemeiért. Az Erkel 
Ferenc Társaság alapító tagja, al-
elnöke majd örökös tiszteletbeli 
alelnöke volt.

Gyászolják felesége, Dr. Bog-
nár Márta gyermekorvos, fia, 
Erkel László Kentaur, érdemes 
művész, testvérei, unokái és szá-
mos barátja.

DR. HAMVASI (HUBER) 

GYÖRGY 

(1934–2017)

Édesapám, Dr. Hamvasi (Hu-
ber) György, nyugdíjas uroló-

gus szakorvos, budakeszi lakos 82 
éves korában 2017. január 9-én, 
súlyos betegség után elhunyt. 
Búcsúztatása 2017. január 27-én 
a budakeszi temetőben katoli-
kus szertartás keretében számos 
résztvevővel történt meg.  Az 
együttérzést, a hagyományőrző 
kórus megható tiszteletadását, ez 
úton is megköszönjük.

«Pihenj csendesen, míg újra 
találkozunk. Itt hagytál minket, 
de szívünkben megőrzünk».

Schlumm›re sanft, bis wir uns 
wiedersehen. Du bist von uns 
gegangen, aber nicht aus unseren 
Herzen. 

eva.monika.huber@gmail.com
Huber Éva Mónika

N E K R O L Ó G
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GAZSI LÁSZLÓ

(1955 –2017)

Fájdalommal megtört szívvel, 
de isten akaratában megnyu-

godva tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 
Gazsi László nyugállományú 
honvéd törzszászlós, egyesü-
letünk alapító tagja, szolgálat-
vezető, majd későbbi alelnök, 
hosszantartó súlyos betegség kö-
vetkeztében, 2017. január 31-én, 
62 éves korában elhunyt. Teme-
tése, katonai tiszteletadás mellett 
2017. február 16-án volt a Buda-
keszi temetőben. 

Emlékét kegyelettel megőriz-
zük. Nyugodjék békében!

Budakeszi Városi 
Polgárőrség elnöksége

N E K R O L Ó G

Terepfutó verseny Budakeszin

Budakeszi lakosai fölöttébb el van-
nak kényeztetve, hiszen annyi hegy, 
völgy, domb illetve erdő öleli körül a 
kisvárost, amennyi országos szinten 
is a legzöldebb települések közé 
emeli. Ez a hatalmas „kincs”, melyet 
sokan ki sem aknáznak, azon túl, 
hogy észrevétlenül mindennapja-
inkat is zöldebbé varázsolja, első 
osztályú terep a természetben 
sportolni vágyók számára. Bár a mai 
napig is sokaknak a Budakeszi és a 
sport főnevek összekapcsolása a té-
lisportokat juttatja észbe, az elmúlt 
évek/évtizedek gyenge teleinek 
köszönhetően, ez mára már sajnos 
többnyire csak emlék.

Másik oldalról nézve, egyre 
többen hódolnak a futás-

nak, ami kétségkívül, minden 
sport alapja és tán a legköny-
nyebben elérhető mozgásforma. 
Jótékony, élettani hatásait nem 
ez az írás hivatott ragozni, de 
örömmel konstatálhatjuk, hogy 
napról napra egyre többen húz-
nak nyúlcipőt és mennek ki a 
szabadba futni. Nincs ez másként 
Budakeszin sem, illetve a környe-
ző erdeinkben. A sok egyéni futó 
mellett, immár futócsapatok ill. 
–közösségek is öregbítik e csodá-
latos sport hírnevét.

2017. március 12-én pedig egy  
- remélhetőleg - hagyományte-
remtő rendezvényre fog sor ke-
rülni. Budakeszi egyelőre egy 4 

alkalomból álló versenysorozat 
2. állomásának fog otthont adni. 
A Garamszegi Zsolt által jegyzett 
WadkanZ Multisport Egyesület 
2016-ban rendezett először te-
repfutó versenyt Biatorbágyon. 
Aki valamelyest is járatos terep-
futó körökben, az jól tudja, az 
ilyen versenyekre hatalmas és 
hála Istennek növekvő igény van 
Magyarországon, nemtől, kortól 
függetlenül.  A biatorbágyi si-
keren felbuzdulva a főszervezők 
úgy döntöttek, hogy sorozattá 
bővítik a megmérettetést itt a 
régióban, így született meg a Tö-
rökbálint – Budakeszi – Budaörs 
– Biatorbágy 2017-re tervezett 
széria. Az első, törökbálinti ver-
seny február 12-én zajlott le, s 
minden szempontból sikeresnek 
bizonyult, hiszen a 3 különböző 
távon közel 300 futó állt rajthoz. 

Nem lesz ez másként Budake-
szin sem: S (8 km), M (14 km) és 
L (31 km) távokon lehet verse-
nyezni. A wadkanz.hu sportklub 
vezetői e sorok íróját tisztelték 
meg bizalmukkal és kérték meg, 
hogy az útvonalat „kitalálja”. 
Soha rosszabb feladatot!

A versenynek a Prohászka Ot-
tokár Katolikus Gimnázium tor-
naterme fog otthont adni, mint a 
rendezvény bázisa. Innen a Kos-
suth Lajos utcán keresztül éri el 
majd a mezőny a Budakeszierdőt. 
Elhaladva a sípálya mellett a Vi-
rágvölgy érintésével jut fel a 
mezőny a Csacsi-rétre, majd a 
katonasírokig, ami után nem 
sokkal a 8 km-s táv jobbra visz-

szafordul Budakeszi irányába. 
A közép- és hosszútáv futói a 
Vasas Síház mellett buknak át a 
Svábhegy gerincén, majd a Szent 
Anna kápolna után érik el a Tün-
dérhegyi utat, ahonnan a legvad-
regényesebb erdei szerpentin ös-
vényen, 10-15%-os emelkedőket 
legyűrve jutnak fel a János-hegy 
csúcsára az Erzsébet-kilátóhoz. 
Innen Makkosmária felé vezet az 
útvonal, de még azelőtt a közép-
táv visszafordul Budakeszire, a 
hosszútáv pedig átfut Budaörsre, 
majd egy másik útvonalon vissza.

Szeretettel hívjuk és várjuk 
Budakeszi minden lakosát, ha 
nem is futni, de legalább druk-
kolni. A futókat is szeretettel vár-
ja a Wadkanz Multisport, hiszen 
aki valamelyest edzésben van, 
könnyen magáévá teheti a 8 km-
es rövidtávot, de a 14 km-es táv 
sem teljesíthetetlen feladat. A 31 
km hosszútávot azonban csak az 
edzésen lévő, rendszeres terepfu-
tóknak ajánljuk, hiszen az a maga 
+840 méteres pozitív szintemel-
kedésével, komoly erőpróba, te-
repfutós hasonlattal élve: nem az 
angolkisasszonyok teadélutánja.

A szervezők köszönnek min-
den támogató hozzájárulást, kü-
lön köszönet illeti a Buda Kör-
nyéki Televíziót, mely megörökíti 
a lelkes kezdeményezést.

Találkozunk március 12-én 
délelőtt. Futásra fel!

Információk, nevezés: 
wadkanz.hu

Huber-Szabó Lőrinc

BÓRA ATTILA

(1968–2017)

Mély fájdalommal és meg-
tört szívvel tudatjuk: 

Bóra Attila Zsolt 48 éves ko-
rában tragikus hirtelenséggel 
elhunyt. Köszönet mindenki-
nek, aki együttérzését bármi 
módon kifejezte.

A gyászoló család
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Gyászolnak a polgárőrök
 

Budakeszi és Páty polgárőrei gyászolnak. 
Tragédiákkal vette kezdetét az idei év, Gazsi 
László a Budakeszi Városi Polgárőrség alapító 
tagja, majd alelnöke január 31-én, 62 éves 
korában, súlyos betegség következtében 
elhunyt. Szaktudása, szervezőkészsége, 
empátiája (mint volt katona és diplomata) 
hiányozni fog a szakterületről. 

 

A gyászt még fel sem 
dolgozták a polgár-

őr kollegák, és újabb 
halálesetek rázták meg 
a környéket. Pátyi Pol-
gárőrség fiatal, aktív 
önkéntese, Dudás Ká-
roly 23 éves korában 
közúti baleset áldozata 
lett február 21-én haj-
nalban Biatorbágy és 
Páty között. Juhász Jó-
zsef 39 éves pátyi pol-
gárőr február 25-én, 
reggel 7 órakor vesztet-
te életét szintén közúti 
balesetben Perbál és 
Tinnye között.  A két 
fiatal jó barát voltak, sokat járőröztek együtt.  
Szabadidejüket áldozva, falunk és a környék 
közbiztonságát, rendezvények lebonyolítását 
felügyelték, segítették a szervezők munkáját. 

Fiatalok voltak, de a szórakozás mellett ko-
molyan vették ezt az önkéntes munkát. Civil 
foglalkozásuk mellett sokszor vállaltak éjsza-
kai-hajnali szolgálatot. 

Józsi szolgálatot teljesített a rendőrökkel, 
amikor autójuk balesetet szenvedett, sérülé-
sei olyan súlyosak voltak, hogy a helyszínen 
meghalt, éppen úgy, mint barátja, Karesz.  Jó-
zsi életében rendszeres volt, hogy hétvégeken 
is áldozatkészen állta a sarat.  

 Budakeszi és Páty polgárőrsége valamint 
a Budaörsi Rendőrkapitányság szoros együtt-
működésben végzik munkájukat az agglo-
merációban. Ennek köszönhetően az elmúlt 

években jelentősen csökkentek a betörések, 
lopások, köztéri rongálások eseteinek száma. 
A polgárőrök balesetek eseményeihez is kivo-
nulnak, és szakszerű segítséget nyújtanak.

 Mindhárman képzett polgárőrként teljesí-
tettek szolgálatot. 

 Székely László polgármester tájékozta-
tott, hogy Dudás Károly és Juhász József 
polgárőröket a pátyi Polgármesteri Hivatal 
saját halottjának tekinti. Temetésükről az 
Önkormányzat gondoskodik. A falu honlap-
ját gyászhír jelent meg. A polgármester és a 
hivatal dolgozói mély fájdalmukat és együtt-
érzésüket fejezik ki a családtagoknak!

 Igen rövid idő adatott, a költő szavaival 
búcsúzunk Tőletek.

 Hájas Ágnes
Fotó: Budakeszi Városi Polgárőrség

PROGRAMOK A GENERÁCIÓK HÁZÁBAN
Budakeszi, Erdő utca 83.

Böjtmás hava- Tavaszelő-Kikelet hava

MÁRCIUS
13. HÉTFŐ                8h:     JÓGA
                              9.30h:     KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL  
                             16.30h:    VARRÓKLUB PATCHWORK TECHNIKÁK
14. KEDD               10h:       JÁTÉKOS DÉLELŐTT
                               15h:        MŰVÉSZETTERÁPIA HAVASI VIKTÓRIA MŰVÉSZETTERAPEUTA VEZETÉSÉVEL
16. CSÜTÖRTÖK: 10h:        NEVETŐ PERCEK
                                16h:       OLAJFESTÉS SZAKÁCSI ÉVA VEZETÉSÉVEL (2000 FT/ALKALOM)
17. PÉNTEK:         10h:         ACTIVITY

20. HÉTFŐ:   8h:      JÓGA
                              9.30:       KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
                               14h:        VARRÓKLUB: PATCHWORK TECHNIKÁK
21. KEDD 10h:        JÁTÉKOS DÉLELŐTT
                               15h:        KREATÍV ALKOTÓ KÖR SZAKÁCSI ÉVA FESTŐMŰVÉSZ VEZETÉSÉVEL
22. SZERDA          8.30:       JÓGA GANZ-KHODER HADIZSA VEZETÉSÉVEL (500 FT/FŐ)         
                               10h:        TORNA
                               15h:        FILMKLUB: BRIDGET JONES BABÁT VÁR CÍMŰ FILM
23. CSÜTÖRTÖK: 10h:        REJTVÉNYFEJTŐ DÉLELŐTT
                               13h:        KAPASZKODÓ KLUB
                               16h:        OLAJFESTÉS SZAKÁCSI ÉVA VEZETÉSÉVEL (2000FT/ALKALOM)
24. PÉNTEK: 10h:        EZER KÉRDÉSRE EZER VÁLASZ VETÉLKEDŐ

27. HÉTFŐ:              8h:      JÓGA
                               9.30:      KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
                             13.30:      ZENETERÁPIA KOZÁK MÁRTA VEZETÉSÉVEL
28. KEDD    :          10h:      FURFANGOS REJTVÉNYEK
29. SZERDA:        8.30:       JÓGA GANZ-KHODER HADISA VEZETÉSÉVEL (500FT/ALKALOM)    
                                10h:      KERÁMIA FOGLALKOZÁS ARANY BETTI KERAMIKUS VEZETÉSÉVEL (500FT/ALKALOM)  
                                13h:      IRODALMI KLUB:SZABÓ T. ANNA MŰVEIBŐL OLVASUNK
                                15h:      FILMKLUB: MIELŐTT MEGISMERTELEK CÍMŰ FILM
30. CSÜTÖRTÖK   10h:      KÉZMŰVES DÉLELŐTT: HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS KOMLÓSI AMINA VEZETÉSÉVEL
                                13h:      TÚRÁZZUNK KÖNNYEDÉN: SZABADTÉRI KIRÁNDULÁS 
                                16h:      OLAJFESTÉS SZAKÁCSI ÉVA VEZETÉSÉVEL (2000FT/ALKALOM)
31. PÉNTEK           10h:      ACTIVITY

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 23/451-279, e-mail: ino.budakeszi@gmail.com,
www.facebook.com Generációk Háza Budakeszi

BUDAKESZI PROGRAMOK
Dátum Időpont Esemény Helyszín

3/11/2017 19.00 Hangversenysorozat 
felnőtteknek - Jazz kettesben Rathauskeller

3/11/2017 19.00 Keszi Táncház Erkel Ferenc  
Művelődési Központ

3/13/2017 18.00 Hargitai Zsuzsanna  
kiállításának megnyitója

Erkel Ferenc  
Művelődési Központ

3/15/2017 10.00 Március 15. - Városi Ünnepség Erkel Ferenc  
Művelődési Központ

3/16/2017 19.00

Kerpa, lajbi, rokolya  
- Lőrincz Beáta viselet-  

és jelmeztervező,  
koreográfus előadása

Kálvin terem

3/17/2017 14.00 Bon Bon Matiné - Ventoscala 
Sextet: Fehérlófia

Széchenyi István  
Általános Iskola

3/22/2017 15.00 MOZI: Bridget Jones babát vár Generációk Háza

3/22/2017 19.00 Világkép - Kepes András 
előadása

Erkel Ferenc  
Művelődési Központ

3/25/2017 18.00 KultFilmklub - A gyűlölet Rathauskeller

3/25/2017 19.00 SELF Compact - Fóris Szilárd 
zongoraművész önálló estje Rathauskeller

3/29/2017 15.00 MOZI: Mielőtt megismertelek Generációk Háza

4/8/2017 09.00 - 
13.00

Bababörze  
és gyermekruha vásár

Erkel Ferenc  
Művelődési Központ

4/8/2017 19.00 Laár András önálló estje: 
 „Mi hülyeség, mi nem az?!” Rathauskeller

4/19/2017 19.00 Bödőcs Tibor önálló estje Erkel Ferenc  
Művelődési Központ
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Kérjük,  
adójának 1%-ával  

támogassa a 
Keszi-Art Egyesület  

művészeinek kiállításait!

Adószám: 18334519113
www.keszi-art.hu
Budakeszi a művészek városa

 SZŐNYEG

 PVC

 PADLÓSZŐNYEG

 LAMINÁLT PADLÓ

 LAKÁSTEXTIL

 TAPÉTA

1021 BUDAPEST,

HŰVÖSVÖLGYI ÚT 138.

STOP-SHOP BEVÁSÁRLÓKÖZPONT

TEL: 06-1-630-1290

HŰVÖSVÖLGY

Pénztárosi állás 
a Budakeszi Arborétumban!

A Budakeszi Arborétum csapata  
állást hirdet pénztárosi- és egyéb  
kisegítő feladatok betöltésére

- Márciustól októberig tartó munkavégzés 09:00–18:00 
- Szombat, vasárnap és előre egyeztetett munkanapok 
- Rugalmas időbeosztás (egymás között beosztott szombati napok) 
- Alkalmi munkavállalói szerződés 
-  1000 Ft/óra órabér

Feladatok: 
- A pénztárhoz kapcsolódó 
dolgok elvégzése,  
ajándéktárgyak értékesítése 
- Látogatók tájékoztatása  
személyesen, telefonon  
és e-mailen keresztül 
- Honlap, Facebook oldal  
esetleges aktualizálása 
- Programok lebonyolításában 
való közreműködés 
- A portaépület és szaniter- 
konténer tisztán tartása

Elvárásaink: 
- Monotónia tűrés, stressz tűrés, 
nyitottság 
- Önállóság, precizitás,  
megbízhatóság 
- Középfokú végzettség 
- Hasonló munkakörben való 
tapasztalat előnyt jelent

Amit nyújtunk:  
- Kiszámítható, korrekt jövedelem 
- Kellemes környezet 
- Rugalmas időbeosztás

A munkavégzés helye: Budakeszi Arborétum 
2092 Budakeszi GPS koordináta: 47.525943, 18.873417

A fényképes önéletrajzokat a  

budakesziarboretum@gmail.com  
e-mail címre várjuk 2016. 02. 15-ig.

ZORÁN KONCERT TURNÉ 2017  
MÁJUSBAN BUDAKESZIN!

Zorán évtizedek óta a magyar könnyűzenei élet egyik legnépszerűbb 
előadója, dalain nemzedékek, nőttek fel, előadásain a legkülönbö-

zőbb generációk énekelnek, örülnek együtt. A Kossuth- és Liszt-díjas 
énekes, gitáros, zeneszerző koncertjei mindig telt házasak, dalai nem-
csak a fülnek, de a szívnek és a léleknek is szólnak. Ezek a nagykoncer-
tek mindig ünnepi alkalmak, mind Zorán, mind a közönség számára. 
Találkozhatunk különleges vendégekkel, egyszeri, csak ott és akkor 
látható produkciókkal, és Zorán nagyszerű zenészei is megcsillogtat-
hatják hangszeres képességeiket.  A ritkán előadott szerzemények és 
igazi zenei csemegék is megszólalnak, de a programból természetesen 
nem hiányozhatnak a „kihagyhatatlan”, erejükből az évtizedek során 
mit sem vesztő dalok sem. A magas színvonalú zenei élményt ezúttal 
is a legkiválóbb zenészekből álló csapat garantálja. Zorán május 24-i 
koncertjére jegyek már kaphatóak az Erkel Ferenc Művelődési Köz-
pontban a Jegy.hu és az InterTicket jegyiroda országos hálózatában!

BUDAKESZI PROGRAMOK
Dátum Időpont Esemény Helyszín

3/11/2017 19.00 Hangversenysorozat 
felnőtteknek - Jazz kettesben Rathauskeller

3/11/2017 19.00 Keszi Táncház Erkel Ferenc  
Művelődési Központ

3/13/2017 18.00 Hargitai Zsuzsanna  
kiállításának megnyitója

Erkel Ferenc  
Művelődési Központ

3/15/2017 10.00 Március 15. - Városi Ünnepség Erkel Ferenc  
Művelődési Központ

3/16/2017 19.00

Kerpa, lajbi, rokolya  
- Lőrincz Beáta viselet-  

és jelmeztervező,  
koreográfus előadása

Kálvin terem

3/17/2017 14.00 Bon Bon Matiné - Ventoscala 
Sextet: Fehérlófia

Széchenyi István  
Általános Iskola

3/22/2017 15.00 MOZI: Bridget Jones babát vár Generációk Háza

3/22/2017 19.00 Világkép - Kepes András 
előadása

Erkel Ferenc  
Művelődési Központ

3/25/2017 18.00 KultFilmklub - A gyűlölet Rathauskeller

3/25/2017 19.00 SELF Compact - Fóris Szilárd 
zongoraművész önálló estje Rathauskeller

3/29/2017 15.00 MOZI: Mielőtt megismertelek Generációk Háza

4/8/2017 09.00 - 
13.00

Bababörze  
és gyermekruha vásár

Erkel Ferenc  
Művelődési Központ

4/8/2017 19.00 Laár András önálló estje: 
 „Mi hülyeség, mi nem az?!” Rathauskeller

4/19/2017 19.00 Bödőcs Tibor önálló estje Erkel Ferenc  
Művelődési Központ



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 2017. 03. 01-31. 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. 

IZOMÉPÍTÉS PRÉMIUM 
FEHÉRJÉVEL*

FEHÉRJE AKCIÓ!

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

március 1-31.


