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Köszöntjük
a pedagógusokat!

Gyereknap

8-11.
oldal

Módosult a
hulladéknaptár

21.

oldal

Az új jegyző bemutatkozik
KÖSZÖNTÖM BUDAKESZI LAKOSAIT, A TISZTELT OLVASÓKAT!

A polgármester asszony döntése és a
képviselő-testület ülésén jelenlévő tagok
egyetértése folytán számomra kedvezően
zárult a jegyzői munkakör betöltésére
kiírt pályázati eljárás. Ezúton is köszönöm
a bizalmat, a mindennapi munkavégzésemmel igyekszem megszolgálni azt!
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017. május 24-től tartozok a polgármesteri hivatal állományába. A szükséges területeken történő beavatkozások,
intézkedések végrehajtásával kívánok a
minél hamarabb történő beilleszkedés
érdekében önmagam és a szabadidőmet
nem kímélve teljesíteni a velem szembeni elvárásokat. Annak érdekében teszem
ezt, hogy a lakosok, a kollégák lehetőség
szerint a személyi változások esetleges
pozitívumait érzékeljék. Természetesen
ezt kívánom elérni a munkáltatóm, és a
képviselő-testület esetében is.
A 11 éves fiammal és férjemmel Balatonvilágoson élek. A 26 éves lányom
közel 8 éve Budapesten él. Jelenleg napi
szinten ingázok a lakóhelyem és a munkahelyem között. A családunk ez év augusztusában Budakeszire költözik és a
fiúnk a helyi általános iskolában kezdi
már a tanévet.
Engedjék meg, hogy röviden bemutassam a szakmai életutamat.
Napok híján 32 éves folyamatos közszolgálati jogviszonyom alatt 30 évig a
közigazgatásban szereztem tapasztalatot.
Közel 20 évig jegyzői beosztást töltöttem
be, ennek során 16 évig Balatonvilágoson. Összesen 2 évig aljegyzői tisztségből
eredő feladatokat láttam el.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény módosulása folytán
a jegyzői munkakör a lakóhelyemen

megszűnt. Ezt követően Siófok Város
Önkormányzata akkori polgármestere, a Polgármesteri Kabinetében jogász
munkakört ajánlott számomra. A kinevezésemet követő egy hónap múlva
a tartósan keresőképtelen állományba
tartozó aljegyző munkaköréből eredő
feladatok ellátását is rám bízták. Ezt követően fél éven át helyettesítettem az aljegyzőt 2013-ban. 2014 novemberében
2015 októberéig ismételten megbíztak a
távollévő aljegyző helyettesítésével, újabb
11 hónapon át láttam el a feladatokat a
munkakörömből eredő ügyek intézése, a
balatonvilágosi kirendeltség működésére
vonatkozó teljes felelősség, törvényességi
záradékolás, kötelezettségvállalási jogkörök gyakorlása mellett.
A jegyző által ellátandó feladat - és hatáskörök között nem állítok fel fontossági
sorrendet. Egyidejűleg kívánom Budakeszi lakosságának, ügyfeleinknek a minél
magasabb színvonalú kiszolgálását, a polgármester asszony és a képviselő-testület
munkájának segítését, a hivatal vezetését,
a további feladatok ellátását biztosítani.
Fontosnak tartom, hogy a településen
működő civil és társalmi szervezetekkel,
a már kialakított jó kapcsolatot megtartsuk és fejlesszük.
Rendkívüli figyelmet fogok fordítani
a különböző kormányzati, közigazgatási, hatósági, szakhatósági, társ- szervekkel történő kapcsolatfelvételre, és annak
fenntartására.
Hangsúlyos jelentőséggel bír a kormányhivatal illetékes szerveivel, a járási
hivatallal kialakított és folyamatos fenntartást igénylő jó kapcsolat és kommunikáció mélyítése.
Azt vallom, hogy egy jó vezetőnek
arra kell törekednie, hogy ne a beosztással járó hatalom, a beosztás folytán érje
el a lakosság, az állomány támogatását,
elismerését. Bizonyítania kell szinte észrevétlenül nap, mint nap, hogy példaértékűen teljesít, ért a munkájához, s közben
figyelemmel van a kollégáira, segíti őket.
Kellő empátiát, megértést tanúsít velük
szemben. Nyitva áll előttük az ajtaja, fogadó kész, meghallgatja a véleményüket.
Következetes, ugyanakkor humánus velük szemben. A folyamat eredményeként
tekintélyt ér el, s ezáltal egy kölcsönösen
támogató közegben folyhat a munkavégzés, a polgármester, a képviselő-testület,
és nem utolsósorban a város polgárai érdekében.
Ezek a számomra értékként kezelt
elvek nem akadályoznak a személyiségemet jellemző határozott, következetes
fellépésben.
Remélem, hogy az elkövetkezendő
időszakban még eredményesebben, hatékonyabban tudjuk a kollégáimmal biztosítani a lakosok szolgálatát.
Szombathyné dr. Kézi Aranka

Mezítlábas
ösvény
Polgármesterünk a gyermeknap keretében adta át
a 14 méter hosszú mezítlábas ösvényt a város lakói
számára a Meggyes utcai kültéri fitt-parkban.
Szándékosan írtam lakókat, mert a gyermekek mellett a felnőttek is használhatják a pályát, mely nem
csupán a friss levegőn való tartózkodásra csábít,
de egészségmegőrző és javító szerepe is van.

A

mezítlábas ösvény hatféle járófelületével a mozgáskoordinációt, az egyensúlyérzék fejlesztését is
szolgálja. Rendszeres „használatával” a helyes testtartás megőrizhető, illetve a láb esetleges deformálódását is megelőzi.
Az átadó ünnepségen beszédet mondott dr. Győri
Ottilia. A polgármester asszony kiemelte az egészséges élet és a sport fontosságát.

Új jegyző és aljegyző a polgármesteri hivatal élén
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MEGÚJULT ERŐVEL FOLYTATJUK A MUNKÁNKAT SZERETETT VÁROSUNK FEJLŐDÉSE ÉRDEKÉBEN
A képviselő-testület május 15-i rendkívüli
ülésén a jelenlévő képviselők egyhangú
támogatása mellett kineveztem Szombathyné
dr. Kézi Arankát Budakeszi város jegyzőjének.
Jegyző asszonnyal egyetértésben a polgármesteri hivatalban 1999 óta dolgozó dr. Makai
Katalint választottuk ki az aljegyzői feladatok
ellátására.

A

rra kértem az új vezetőket, hogy a szó nemes értelmében, szakmailag és emberileg
is erős, ütőképes csapattá alakítsák a hivatal
állományát. Bízom benne, hogy a szervezet új
vezetői mindent megtesznek a hivatali ügyek
ügyfélbarát, gyors, hatékony és szakmailag
is megfelelő intézése érdekében. Ezúton is
köszönöm és a jövőben is kérem Budakeszi
lakosságának visszajelzését a hivatali munkavégzés hatékonyságával, szakmai minőségével és a határidők betartásával kapcsolatban.

nap alkalmából köszönöm a Budakeszi oktatási-nevelési intézményeiben dolgozó dajkák,
óvodapedagógusok, valamint iskoláinkban
dolgozó pedagógusok és a tevékenységüket
segítők önzetlen és áldozatos munkáját és
remélem, hogy az ország gazdasági erejének
fokozatos növekedésével tovább javul az oktatásügyben dolgozók anyagi elismerése is. Az
önkormányzat a lehetőségei szerint igyekszik
elismerni a kiemelkedő munkát végző pedagógusokat, ebből a célból hozta létre a pénzjutalommal is járó Budakeszi Oktatásügyért
díjat, melynek átadására a pedagógusnapi
ünnepség keretében került sor. De az összes
Budakeszin dolgozó pedagógusnak is ajándékoztunk egy kulturális célra felhasználható

P+R parkolót létesítünk és fejlesztjük a városi
kerékpáros közlekedési infrastruktúrát is.
Ezen fejlesztések kivitelezésének határidejét
2018 őszére tűzte ki a támogató szervezet.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a
1281/2017. (VI. 2.) Kormányhatározat 1.
mellékletében szerepel Budakeszi, mint tanuszoda-fejlesztési helyszín. Ezzel a konkrét
előkészületi, tervezési munkálatok is hamarosan megkezdődhetnek.
A művelődési központ melletti közösségi teret tovább bővítjük, a díszburkolatos tér
mellett egy 1500 m2-nyi pihenőparkot is szeretnénk kialakítani a lakosság részére. Bízom
benne, hogy az új városi tér és a pihenőpark
mindannyiunk örömére fog szolgálni.

Erzsébet utalványt, mellyel erőnkhöz mérten
szerettük volna megköszönni áldozatos munkájukat. Bízom benne, hogy az önkormányzat
ezzel is hozzá tud járulni pedagógusaink szellemi, lelki feltöltődéséhez.
A nyár folyamán előkészítjük a nyertes
VEKOP pályázatunk megvalósítását is, melyet a kiíró szervezet, a Nemzetgazdasági
Minisztérium 118,6 millió Ft-os támogatásban részesített. A pályázat keretében közlekedésbiztonságot fokozó fejlesztéseket valósítunk meg Budakeszin gyalogátkelőhelyek,
buszmegállók környékén és a kerékpáros
közlekedésben. Biztonságosabbá tesszük a
Szivárvány Óvoda előtti és az azt megközelítő
szerviz utat a burkolatának javításával.
A Temető utcában és a Kerekmezőnél új
buszmegállóöblöket építünk. Új, akadálymentesített gyalogátkelőhelyet létesítünk a Fő
utcán a Tarkabarka Óvodánál és a Márity utcai buszvégállomásnál. A Szarvas téren, valamint az Erdő utca - Fő utca kereszteződésénél
lévő gyalogátkelőhelyet akadálymentesítjük
rávezető járdaépítéssel. Az Akácfa utcában

A közösségi tér a nyár folyamán is élettel
telik majd meg, számos szabadtéri rendezvénnyel várjuk a lakosságot. Mostanában igen
népszerű és divatos lett a kertmozi, melynek a
nyári hónapok alatt a közösségi tér is otthont
ad majd. A részletes programot a 22. oldalon
olvashatják.
Végezetül tájékoztatom az érintetteket,
hogy 2017. június 19-től indul a központi
nyári diákmunka program, melynek keretében 2017. július 1. és augusztus 31. között
ismét lehetőség nyílik a nappali tagozaton
tanuló, 16-25 év közötti diákoknak nyári
munkavállalásra központi támogatással. A
Polgármesteri Hivatalban nyíló diákmunka
lehetőségéről honlapunkon tájékoztatjuk az
érdeklődőket!
Minden budakeszi lakosnak jó pihenést,
élményekben gazdag nyarat, minden gyereknek és a családnak a nyári szünidőre tartalmas kikapcsolódást és feltöltődést kívánok!

MOZGALMAS NYÁR – FOLYTATÓDNAK A BERUHÁZÁSOK
A személyi változásokat követően újult
energiákkal fordulunk az előttünk álló beruházások, építkezések és felújítások tervszerű,
pontos kivitelezése, megvalósítása felé. A
munkaidőm nagy részét ezeknek a projekteknek az irányítása teszi ki, együttműködve
a beruházások szakmai, hivatali felelőseivel.
A nyár folyamán elkezdjük az orvosi rendelő energetikai korszerűsítését és felújítását.
Ennek során arra törekszünk, hogy a meglévő alapterület átterveztetésével növeljük
a rendelők számát. Az önkormányzat megtette a lépéseket annak érdekében, hogy az
alapellátáson túlmenően a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott
járóbeteg szakellátás is létre jöhessen városunkban. Ez azt eredményezheti, hogy jövő
évtől a társadalombiztosítás által támogatott,
tehát a lakosság részére térítésmentes orvosi
szakrendelések is helyet kaphatnak a felújított
orvosi rendelőnkben. Az egészség az egyik
legfontosabb érték mindannyiunk számára,
éppen ezért az önkormányzat minden erejével javítani szeretné a Budakeszi egészségügyi
ellátás helyzetét.
A budakeszi gyerekek nevelését-oktatását
szolgáló önkormányzati intézmények is „felfrissülnek”, mindenhol megtörténik a nyári
karbantartás. Emellett a szeptemberi kezdésre a Fő utcai, 1. számú Bölcsőde épületét is
teljesen felújítjuk, a Pitypang Sport Óvodában és a Széchenyi István Általános Iskola főépületében energetikai korszerűsítés keretében nyílászárócserékre és teljes hőszigetelésre
is sor kerül.
Az önkormányzat számára azonban nem
csak az épületek megfelelő infrastruktúrájának biztosítása a fontos, hanem az ott dolgozó pedagógusok, munkatársak elismerése,
megbecsülése is. Hiszen lehet egy ház nagyon
szép, de mire jutunk, ha nincs benne lélek, alkotó, nevelő szellem, hozzáállás. Pedagógus-

dr. Győri Ottilia polgármester

BUDAKESZI HÍRMONDÓ
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Ideiglenes
helyszínekre
költözik az
egészségügyi
ellátás
2017 júniusától a Budakeszi Orvosi Rendelő
teljes felújításra kerül. A munkálatok ideje
alatt az egészségügyi szolgáltatók (háziorvosok, fogorvosok, gyermekorvosok, védőnők és
az orvosi ügyelet) ideiglenesen máshol kerülnek elhelyezésre. Múlt havi lapszámunkban
már előzetes tájékoztatást adtunk a várható
új helyszínekről. Az alábbiakban közöljük az
elhelyezésük kiegészített, pontosított listáját:

DR. CSABAI IMRE felnőtt háziorvos a

Fő u. 43-45. számú épület (Átrium üzletház)
földszinti helyiségében nyújt ellátást
2017. június 6. napjától.
Tel: 06-23-451-017

DR. IMRE ÉVA felnőtt háziorvos a
Táncsics M. u. 9. szám alatti rendelőben
látja el a betegeket
2017. június 2. napjától.
Tel: 06-23-450-604
DR. ZOLNAI KATALIN (Tel: 452-732),
DR. TŐKÉS PÉTER (Tel: 452-735) és
DR. VASI GÁBOR (06-30-732-5856)

fogorvosok 2017. június 30-tól a Fő u. 98.
szám alatti (volt Tüdőgondozó)
földszinti helyiségeiben fogják folytatni
a fogorvosi ellátást.

DR. BARTOS MÁRIA gyermekorvos az
Erdő u. 70. szám (volt BVV Kft. Iroda)
alatti ingatlan bal oldalán tartja rendelését
2017. május 24. napjától.
Tel: 06-23-451-705
A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT a Fő u. 111.
számú épületben (volt Keszivíz iroda)
várja a várandós kismamákat,
csecsemőket és kisgyermekes anyukákat
2017. május 25. napjától.
Tel: 06-23-451-919
Az ORVOSI ÜGYELETET ellátó
Főnix-Med Zrt. a Fő u. 43-45. számú
épület (Átrium üzletház) földszinti
helyiségében nyújt ügyeleti ellátást
2017. június 6. napjától.
Tel: 06-23-451-731

2017. JÚNIUS

Felhívás javaslattételre
A VIRÁGOS BUDAKESZIÉRT DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁHOZ
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a város lakóit, hogy
•
saját, közvetlen környezetük tisztán és rendben tartásával, rendezésével,
•
az épülethomlokzat felújításával,
•
utcai, kerti virágok, dísznövények és virágos cserjék
ültetésével,
•
utcai ablakokba, balkonokra cserepes virágok elhelyezésével járuljanak hozzá lakókörnyezetük csinosításához.
Ez évben augusztus 19-én, vasárnap a XXIII. Családi Nap Fesztivál keretében – a főzőverseny eredményhirdetése előtt - kívánjuk átadni a maximum tíz legszebbnek ítélt porta tulajdonosának a Virágos Budakesziért 2017 feliratú, stilizált virágcsokrot ábrázoló, házfalra kihelyezhető, fém emléktáblát. A díjjal 10.000 Ft értékű dísznövény vásárlására jogosító utalvány is jár,
mely a Budakeszi Oázis Kertészet felajánlása.
A 2017. július 14-ig beérkező javaslatokat Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által felkért bíráló bizottság helyszíni megtekintést követően értékeli és maximum a tíz
legjobbat kiválasztja, és a Képviselő-testület elé terjeszti.
Kérem városunk lakosságát, hogy írásos javaslataikat

2017. JÚLIUS 14. PÉNTEK 12 ÓRÁIG
a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) elhelyezett gyűjtődobozba vagy e-mailen a pm.titkar@budakeszi.hu email címre eljuttatni szíveskedjenek!

Kérjük, hogy korábban már díjazott portákra ne tegyenek javaslatot, mert
a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Virágos Budakesziért díj adományozásáról szóló 33/2011. (VI. 10.) önkormányzati rendelete
értelmében a díj csak 10 év után adható ki ismételten!

A BUDAKESZI DÍSZPOLGÁRA CÍM ADOMÁNYOZÁSÁHOZ
Tisztelt Állampolgárok! Budakeszi Város Önkormányzata 2017. augusztus
20-án, a képviselő-testület díszülésén elismeri és díjazza azon magyar vagy
külföldi állampolgár jelentős eredményt hozó munkáját, aki egész életművével a város fejlődése, hírnevének öregbítése, anyagi, szellemi értékeinek
gyarapodása érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett és példamutató
emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.
A díszpolgári címre magánszemély, szervezet, közösség tehet javaslatot.
Kérem városunk lakosságát, hogy indoklással ellátott írásos javaslataikat

2017. JÚLIUS 24-ÉN, HÉTFŐN 12.00 ÓRÁIG
a Polgármesteri Hivatalba, vagy e-mailen a pm.titkar@budakeszi.hu címre eljuttatni szíveskedjenek!
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Állami
költségvetés

A képviselőtestület
határozatai
Tisztelt Budakeszi Lakosok!
Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2017. május 9-én
és 15-én tartott képviselő-testületi
ülésein az alábbi, lakosságot kiemelten
érintő döntéseket hozta:
131.: Megbízási szerződést kötött a Medascot
Egészségügyi és Szociális Szolgáltató Kft-vel
az újabb ingyenes nőgyógyászati szűrővizsgálat szolgáltatásának tárgyában 150 000 forint összegben. A képviselő-testület felkérte
a védőnői szolgálatot, hogy a szűrővizsgálat
hirdetéséről gondoskodjon, és a lebonyolításban a szükséges eszközökkel és személyes
közreműködéssel vegyen részt és felkérte a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a döntésről a
lakosságot a www.budakeszi.hu weboldalon,
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a
háziorvosokon keresztül értesítse.
132.: Belterületbe kívánta vonni a Budakeszi
külterület, 0165/18 hrsz-ú, a Magyar Állam
és az Önkormányzat közös tulajdonát képező
ingatlanból a közös tulajdon megosztását követően kialakuló, az Önkormányzat 1/1 tulajdonába kerülő, Budakeszi 0165/120 helyrajzi
számú legelő művelési ágú, 4,1325 ha nagyságú, 0165/122 helyrajzi számú legelő művelési
ágú, 985 m2 nagyságú és 0165/123 helyrajzi
számú legelő művelési ágú 3 690 m2 nagyságú ingatlanokat.
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2015. (XII. 30.) önkormányzati rendelettel elfogadott Budakeszi Város Helyi Építési Szabályzata és
Szabályozási Terve alapján a Budakeszi
0165/120, 0165/122 és 0165/123 helyrajzi számú ingatlanok közvetlenül belterület mellett,
beépítésre nem szánt Kb-Str – strand területi
– övezetben helyezkednek el, tervezett új belterületi határon belül.
A Budakeszi 0165/120 helyrajzi számú
ingatlan a belterületbe vonást követően az
övezeti előírásoknak megfelelően sport, rekreáció, testedzés, vendéglátás, szolgáltatás területfelhasználási célra, a 0165/122 és
0165/123 helyrajzi számú ingatlanok közterületi területfelhasználásra kerülnek, út kialakítása céljából, a földrészletek 4 éven belül
tényleges felhasználásra kerülnek.
133.: A polgármester munkáltatói jogkörben
hozott döntését, – mely szerint Budakeszi
Város Jegyzőjének 2017. május 17. napjától
határozatlan időre, hat hónap próbaidővel
Szombathyné dr. Kézi Arankát nevezte ki –
tudomásul vette és egyben egyetértését fejezte
ki azzal kapcsolatban.
A határozatok megtalálhatók
a www.budakeszi.hu honlapon
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2018-BAN TOVÁBBI
TÁMOGATÁSOKAT NYÚJT
A KORMÁNY A CSALÁDOKNAK
ÉS A MUNKÁBÓL ÉLŐKNEK

TAK készül
Budakeszi Város Önkormányzata megkezdte
a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK)
készítését. Az előzetes vélemények, javaslatok, észrevételek összegyűjtése folyamatban
van. 2017. május 3-án megtartott lakossági
fórumon a megjelentek elmondták észrevételeiket. Jelenleg a szakmai egyeztetések
zajlanak, az érintett szakemberek – építészek,
kertépítészek – közreműködésével. Az elkészült Kézikönyvet a nyár végén közzétesszük,
hogy Budakeszi lakossága is megismerhesse,
véleményezhesse.
Borsodiné Gláser Krisztina főépítész

TISZTELT BUDAKESZI LAKOSOK!
Budakeszi Város Önkormányzatának
képviselő-testülete

lakossági fórumot tart
2017. június 26-án, hétfőn 18.00 órakor
az Erkel Ferenc Művelődési Házban
(Budakeszi, Fő utca 108.)
A lakossági fórumon bemutatásra kerül
a beérkezett kérelmek, észrevételek alapján
felülvizsgálatra került Budakeszi

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

véleményezési tervanyaga.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
dr. Győri Ottilia polgármester

A kormány parlament elé benyújtott jövő
évi költségvetése a családokat, a munkából
élőket és a nyugdíjasokat is támogatja, de
több forrás jut az egészségügyre, az oktatásra,
a közbiztonság megerősítésére és a határok
védelmére is.

C

senger-Zalán Zsolt kiemelte, hogy 2018-ban
a kétgyermekes családok adókedvezménye
havi 35 ezer forintra emelkedik, otthonteremtésre még több forrást, 226 milliárd forintot, ingyenes gyermekétkeztetésre 79 milliárd forintot
biztosít a kormány. Ingyenessé válik az első sikeres nyelvvizsga és vezetői engedély megszerzése.
Folytatódnak a
béremelési programok a közszférában, további
8%-kal
emelkedik
a
minimálbér. 102
milliárd forinttal több jut az
egészségügyre
és emelkednek a nyugdíjak is. A családok gazdálkodását segíti a további áfacsökkentés is és
megfelelő pénzügyi háttér áll majd rendelkezésre a határok védelméhez.
Mindehhez a stabil és erősödő gazdaság
biztosít alapot. A jövő évi költségvetést a kiszámíthatóság, a biztonság és a fejlődés jellemzi –
hangsúlyozta az országgyűlési képviselő.
A kormány határozott célja, hogy segélyek
helyett minél többen éljenek meg munkából,
ezért jövőre is folytatódnak a munkahelyteremtő intézkedések. A közmunkaprogramból
egyre több bérért, egyre többen kerülnek át
a munkaerőpiacra.2010-hez képest ma több
mint 700 ezerrel többen dolgoznak, döntően
piaci álláshelyeken. A teljes foglalkoztatottságot
szeretnénk elérni. A piaci szférában a munkát
terhelő adók újabb csökkentése teszi lehetővé a
bérek további emelését. Tovább folytatódik az
áfacsökkentés is, 2018-ban 5 %-ra csökken az
éttermi étkezés, az internet és a hal áfája.
A jövő évtől ingyenesen biztosítja az állam
az első sikeres nyelvvizsga, az első emelt szintű
idegen nyelvből tett érettségi és a fiatalok első
vezetői engedélyének ingyenes megszerzését.
Migránsok betelepítése helyett, minél több
magyar gyermek születésével akarjuk segíteni a
demográfiai növekedést.
Szemben a 2010 előtti pazarló, pénzhiányos, családokat megszorító költségvetésekkel a
2018-as költségvetés kiegyensúlyozott és stabil.
A képviselő végül arra kérte az ellenzési pártokat, hogy most az egyszer álljanak a magyar
emberek oldalára és támogassák a jövő évi költségvetést!

BUDAKESZI HÍRMONDÓ
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EGY KIS NŐI
VARÁZS
A polgármesteri hivatalban megrendezett félnapos program a nőkről,
nem csupán a nőknek szólt. Örömtánc, egészségi állapotfelmérés, jóga,
ételbemutató és kóstoló várta az érdeklődőket.
A színes programokkal tarkított rendezvényt nagy érdeklődés övezte.
Reméljük, hogy lesz folytatás…

2017. JÚNIUS
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Történelmi Vásár Lichben
„A HAGYOMÁNYOK MEGŐRZÉSE
AZ EURÓPAI BARÁTSÁG ALAPJA.”

Budakeszi testvérvárosában, az idén 33. éve megrendezésre kerülő Történelmi Vásár a hagyományokon és az emberi kapcsolatok fontosságának hangsúlyozásán alapult. Budakeszi városa
idén is képviseltette magát a rendezvényen. Ezúttal Csenger-Zalán Zsolt, választókerületünk
országgyűlési képviselője is csatlakozott városunk delegációjához.

L

Histroisches Flair in der
Licher Altstadt

ich (pb.) „Wenn die Licher feiern, scheint die Sonne”, begrüßte am Samstagmorgen Bürgermeister Bernd Klein die Besucher des mittlerweile 33. Historischen Markts. Im Beisein des
Magistrats und einer Delegation der Partnerstädte aus Frankreich, Marokko, Schweden aund
Ungarn eröffnete er zusammen mit der Licher Marktmeisterin Christiane Agel die beliebte
Veranstaltung. Zwei Tage lang stehen buntes Markttreiben mit Musik und Tanz sowie eine Vielzahl
an lukullischen Spezialitäten in
der Altstadt aut dem Programm.
„Lebendige Geschichte” können die Besucher auf dem Kirchenplatz erleben. Der 33. Historische Markt beginnt heute um
11 Uhr mit einem musikalischen
Frühschoppen am Hessentagsbrunnen. Gleichzeitig öffnen auch
die zahlreichen Marktstände. Die
Geschäfte der Licher Innenstadt
laden von 12 bis 17 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

Csúszik
a trafóáthelyezés
időpontja!
Az előző lapszámban értesítettem az
érintett lakosokat arról, hogy a Kossuth
utcában – az Erdő utca sarkán – lévő oszloptranszformátor-csoport a kapcsolódó
légvezetékekkel elbontásra kerül és az új
trafó a közelben épülő, korszerű, kisméretű trafóházban kap helyet földkábeles
betáplálással.

A

trafóház
áthelyezésével közvetlenül érintett
lakók kérésének eleget téve,
velük egyetértésben kezdeményeztem
az ELMŰ-nél
annak máshol
történő elhelyezését. Kérésünknek az ELMŰ helyt
adott, viszont ez a kivitelezés csúszásával jár. A munkálatok megkezdésének
várható új időpontjáról városunk- és a
Hírmondó honlapján értesítjük az érintett lakosokat!
Ohr Alajos alpolgármester, választókerületi képviselő

BUDAKESZI HÍRMONDÓ
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Gyereknap a mamutfenyőknél
A hagyományokhoz híven a FutaKeszivel
indult az idei gyermeknap is. A regisztrálás
és bemelegítés után szép számú résztvevővel
indult el a futóversenyen.

A

rendezvényen megjelent gyereksereget
a Bogár Muzsika zenekar koncertje és

2017. JÚNIUS

Csernik Szende, székely mesemondó, lábbábos előadása szórakoztatta.
Ezt követték a helyi intézmények, egyesületek színvonalas bemutatói. Felléptek: A Szivárvány óvoda Fecske csoportja és a Napraforgó tánccsoport Bokor Ildikó vezetésével,
az Évelők Énekkar Nyitrai Lilla vezetésével,
a Rúzs Tánciskola tánccsoportjai Mihalik

Boglárka vezetésével, a SZIA Gyöngyharmat
táncegyüttes Jánosi Attila vezetésével, sváb
és német gyermektáncosok Bokor Krisztina vezetésével. Volt rock and roll bemutató
Kosír Judit és akrobatikus rock and roll,
Fashion Dance bemutató Stábel Zsófia Szófi
vezetésével, „Oroszlántánc” Kungfu - harcművészeti bemutató Kiss Attila vezetésével.

G Y E R E K N A P
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A számtalan színpadi program mellett
a kézműves foglalkozások, bemutatók is
népszerűek voltak. Az önfeledt játék lehetőségét a Mosolyvár Bölcsőde, Budakeszi
bölcsőde, Pitypang Óvoda, Nagy Gáspár
Városi Könyvtár, HÍD Családsegítő - Generációk Háza - Idősügyi Tanács, Elf Egyesület, Pátyi Waldorf Iskola és a Budakeszi
Arborétum biztosította.
A programot színesítette az íjászverseny
és bemutató a Keszi Hagyományőrző Íjász
Egyesület rendezésében, a Szigeti Éva alapította Budakeszi Kutya Sport Centrum bemutatója, céllövészet csúzlival és számháború
Keresztes Károly és Biczók Zsófi vezetésével,
az ABC Kresz autós- motoros iskola ügyességi vetélkedője Szűcs Marika vezetésével.
A Gyűrűk Ura Cosplay Clubnak köszönhetően ismét különleges élményben lehetett részünk. A II. Középfölde Fesztivál keretein belül igazi hősökkel találkozhattunk,
és egy kicsit mi is hősökké válhattunk.
A rendezvény fő támogatója Budakeszi
Város Önkormányzata volt.

BUDAKESZI HÍRMONDÓ
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Támogatóink: ABC Autós Iskola,
Andrész Cukrászda, Angyal patika, Biotech
USA, Budakeszi Arborétum, Budakeszi
Polgárőrség, Buda Környéki Televízió, Budakeszi Város Német Önkormányzat, Budakeszi Vadaspark, Budaörsi Latinovits
Színház, Budaörsi Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand, BVV Kft., Decathlon
Budaörsi áruház, Ergoline Szolárium, Euro
Family, Fenyőfalvi Franciska - Gyógyászati segédeszköz, Globall Sport és Wellness
Hotel, Glózer László Könyvantikvárium,
GP Shop, Gräfl Cukrászda, Gumidoktor
Bt., Helen-Doron Angol nyelviskola, HP
&HP Budakeszi Drogéria, Kórósi Vegytisztító, Luxórák Bt., MÁV SE., Mountain Béka
Kerékpár Üzlet és Szerviz, Pátyi Waldorf
Iskola, PontVelem Nonprofit Kft, Regina
nyomtatványbolt, Squash klub, Stelázsi vegyesbolt, Stukwerk Kft, Supi+Gyerekcipő,
Budakeszi Tesco, Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár.
Mindent köszönünk közreműködőinknek, segítőinknek és támogatóinknak!
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Várja
a Budakeszi
iskolásokat
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A HEGYVIDÉKI MÁTYÁS TÁBOR!
Önkormányzatunk ez évben is jelentős összeggel támogatja a budakeszi diákok táborozását
a csodaszép Hegyvidéki Mátyás táborban.
Célunk, hogy a nyári szünetben a Budakeszi
gyermekek is pihentető környezetben sportolhassanak, játszhassanak és kiránduljanak,
amíg a szülők dolgoznak. Ez évben a július 10.
és augusztus 18. között tudják fogadni a Budakeszi szülők gyermekeit a Mátyás Táborban
(cím: Budapest, Mátyás király út 53/B).

A

tábor természetvédelmi területen fekszik:
óriási homokozó, sportpályák, játszótér
és úszó medence biztosítja a változatos tartalmas kikapcsolódást. Védőnő ügyel a gyermekek egészségére, és napi háromszori minőségi étkezés biztosított.(Allergiásoknak csak
ebédet tudnak biztosítani, tízórait otthonról
kell hozni.) A programok között szerepel
számháború, sportverseny, homokvárépítő
verseny, kreatív kézműves foglalkozás, és kirándulás, változatos helyszínekre. A túrákon
bebarangolják a Budai – hegyek erdőségeit.
Közvetlenül a táborból nyílik egy tanösvény,
melyet végig járva megismerkedhetnek a Budai – hegység növény,- és állatvilágával, földtörténeti múltjával. Budakeszi pedagógusok
kísérik a gyermekeket. Gyülekezés az Erkel
Ferenc Művelődési Központ ifjúsági klubjában reggel 7.30 –tól, és ide érnek vissza 16.30ra. Jelentkezni folyamatosan lehet az önkormányzat ügyfélszolgálatán a tábor költség
befizetésével, de legkésőbb a tábort megelőző
hét hétfő 17 óráig. A tábor támogatott költsége egy hétre a külön programokkal együtt
14 200 Ft. Jelentkezés csak a befizetett tábordíjjal együtt érvényes. A tábor díját készpénzben az önkormányzat ügyfélszolgálatán kell
befizetni.Betegség esetén a lemondás napját
követő napok étkezési költségét tudja a hegyvidéki önkormányzat visszatéríteni.
A jelentkezési lap az önkormányzat honlapjáról is letölthető. Minimum hét gyermek
jelentkezése esetén indul a táboroztatás. Érdeklődni lehet munkaidőben Tajti Enikőnél,
tel: 06 23 /535-710, e-mail: tajti.eniko@budakeszi.hu
Bakács Bernadett alpolgármester
bede.bakacs@gmail.com, tel: +3630 951 3368

BUDAKESZI HÍRMONDÓ

12

Pedagógusnap
Pilinszky János írja, hogy munka és a szeretet
szorosan összetartozó dolgok, sőt – ebből
következik szerinte, hogy – a munka az
önzetlenség iskolája. Nos, aligha túlzás azt
állítani, hogy ez hatványozottan igaz a pedagógusok munkájára. Hiszen mindenki, aki más
gyermekéért, más gyermekének a jövőjéért,
boldogulásáért él és dolgozik, és mindezt úgy
teszi, hogy szinte szem elől téveszti önmagát,
saját érdekeit, az többszörösen is önfeláldozó.

E

z a lelki hozzáállás, az erre való képesség
az, ami talán a legnagyobb elismerést váltja ki belőlünk, a város vezetéséből, budakeszi
lakosaiból, és különösen a szülőkből. Annál is

2017. JÚNIUS

Szita
Csaba 1990-ben fejezte
be tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti

inkább, mert szülőként az ember sokszor tart
önvizsgálatot, és pontosan tudja, milyen nehéz jó szülőnek, jó nevelőnek lenni. Tudjuk,
milyen nehéz teljes mértékben elfogadni egy
gyermek személyiségének minden vonását.
Igen, szülőként tisztában van vele az ember,
hogy milyen nehéz a legkülönbözőbb nevelési helyzetekben jó válaszokat adni. És azt is
tudjuk, hogy – az öröm mellett – micsoda felelősség élni a belénk helyezett gyermeki bizalommal. Azzal a bizalommal, amely a kulcsa
annak, hogy útmutatásainkkal, tanácsaikkal,
jobbító szándékú akaratunkkal célt érjünk.
További munkájukhoz sok erőt, türelmet
és kitartást, örömet és a közelgő szünidőhöz
jó pihenést kívánok Önöknek!
dr. Győri Ottilia polgármester

Főiskolán, ahol trombitatanári, majd 1993-ban
trombitaművész végzettséget szerzett.
Az etyeki Nemzetiségi Művészeti Iskolában kezdett tanítani 1992-ben, ezt követően
1996-tól a bicskei Prelúdium Zeneiskolában,
2000-ben Gyömrőn, a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és
Táncművészeti Intézményben folytatta pedagógusi pályafutását. Ettől az évtől kezdett el
a Czövek Erna Zeneiskolában rézfúvós pedagógusként dolgozni.
2001-től vette át a zeneiskola fúvószenekarának a vezetését. A zenekar aktív szerepet vállal Budakeszi kulturális életében,
önálló koncertek mellett rendszeresen fellép
városunkban szervezett rendezvényeken is.
2004-től több éven át nagy sikerrel szervezett
kistérségi fúvósfesztivált a környező településeken. A zenekar 2007-ben kapcsolódott be a
Budakeszi sváb hagyományok ápolásába is.
Szita Csaba trombitatanári szakmai tapasztalatainak kamatoztatásával a fúvószenekart a
budakeszi ifjúság egy központi értékteremtő,
példamutató közösségévé formálta. Szakmai
hozzáértésével, kitartó, szívvel-lélekkel végzett munkájával, lendületes és lelkes magatartásával az évek során felvirágoztatta a fúvószenekart. A zenekar idén ünnepelte húszéves
fennállását, melyet április 21-én ünnepeltek
meg egy jubileumi koncert keretében a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban.
Számtalan fiatal tanulmányát, jövőjét és értékrendjét alapozta meg kitűnő munkájával,
melyet bizonyítanak azok a díjak, melyeket
a gyermekek a különböző tanulmányi versenyeken nyertek, öregbítve ezzel a zeneiskola
hírnevét is.
Az általa felkészített diákok 2002-ben az
Országos Zeneiskolai Trombitaverseny megyei válogatóján 4. helyezést, 2012-ben a
Bolya László Regionális Rézfúvós Versenyen
1. helyezést és két 3. helyezést értek el. 2013ban a III. Pest Megyei Rézfúvós Versenyen
tanítványa, Papucsek Bence 1. helyezést ért
el. Bence 2013-ban bejutott az Adj teret a
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tehetségnek c. országos merítésű tehetségkutató verseny 21 kiválasztottja közé. Szintén diákja, Rácz Mihály a 2014-es Országos
Trombita Versenyen 2. helyezést ért el. Ennek
az eredménynek azért is kimagasló az értéke, mivel az országos hangszeres versenyeket
csak 3 évente rendezik meg. 2015-ben a IV.
Pest Megyei Rézfúvósversenyen 1., 2. és 3. helyezést értek el a különböző korcsoportokban
növendékei. Rácz Mihály megnyerte az összetett versenyt. Ugyanez a növendéke 2015-ben
bejutott a Virtuózok c. országos tehetségkutató televíziós adásába is. A 2017-es V. Pest
Megyei Rézfúvósversenyen szintén egy 1 2. 3.
helyezést értek el diákjai, ahol Rácz Mihály az
összetett versenyben ismét a legjobb lett.
Fontos feladatának tartja a tehetséges tanítványok zenei pálya felé való vezetését. A
továbbtanulni készülőkkel időt és energiát
nem sajnálva foglalkozik, ennek eredményeképpen 2000 és 2014 között 5 fő tett eredményes felvételit a zeneművészeti szakközépiskolába. Közülük egy fő eddig egyetemi
alapképzést teljesített 2 fő pedig jelenleg mesterszakos hallgató. Továbbtanuló növendékei
rendszeresen, még évek múltán is visszajárnak hozzá tanácsokért. Szakmai tevékenységének elismeréseként 2015-ben és 2017-ben
a IV. és V. Pest Megyei Rézfúvós Versenyen
tanári különdíjat kapott a kiváló versenyfelkészítésért. 2015-ben a Klebersberg Kúnó
Intézményfenntartó Központ Budakeszi Tankerületének vezetőjétől a kiváló pedagógusi
munkájáért kapott elismerést.
Magas színvonalú szakmai felkészültségével, a gyermekek előrehaladásáért felelősséget
érző, kitartó, lelkes és lendületes pedagógus,
példaértékű tevékenységével méltó a Budakeszi Oktatásügyért díjra.

Kőrösi
Péterné Budakeszin született, több, mint négy évtizedig, 1969
szeptemberétől nyugdíjba vonulásáig, 2012.
november 30-ig dolgozott óvodapedagógusként a III. számú Napközi Otthonos, későbbi
nevén, a Szivárvány Óvodában. 1990-ben az
óvodák szétválasztása után lett a már önálló
intézmény vezetője nyugdíjazásáig. Vezetői
megbízatása alatt az irányítási feladatokat
mindvégig magas szakmai-pedagógiai
színvonalon végezte a kollégái és a szülők
megbecsülésével.

A

z évtizedek alatt az óvodavezetői szakvizsga megszerzésén túl, szakmai ismereteinek bővítése érdekében számos továbbképzésen, tanfolyamon vett részt, sőt
kezdeményezésére az intézmény több pedagógiai továbbképzésnek is otthont adott, és
kollégáit is ismereteik bővítésére ösztönözte.
Kőrösi Péterné a pályakezdése óta a budakeszi gyermekek nevelését tűzte ki életcéljának, több ezer gyermek óvó nénije volt. Az
általa vezetett intézmény légköre, a pedagógusok hozzáállása, az érdeklődő gyermekek
létszámának jelentős növekedése eredményezte, hogy aktív munkájának utolsó 10
éve alatt az óvoda 4 csoportosról 8 csoportos
óvodává bővült. Ehhez öt alkalommal volt
szükség az intézmény átépítésére, melyet
óvodavezető asszony felügyelt, segítette az
intézményben folyó munkálatokat, gyakran
szabadsága alatt és munkaidején túl is.
Szakmai tapasztalatával, kitartó és emberséges magatartásával biztosította a gyermekek harmonikus fejlődését és mindezek
mellett törekedett arra, hogy az óvodai dolgozók részére az adottságokhoz képest optimális munkahelyi körülményeket, kiegyensúlyozott és ideális légkört teremtsen. Ez a
törekvése áthatotta mindennapi munkáját,
mindent megtett annak érdekében, hogy a
kollégák szeressenek az óvodában dolgozni,
a gyermekek szeressenek az intézménybe
járni, a szülők pedig elégedettek legyenek az
óvoda által nyújtott szolgáltatásokkal. Közvetlen kapcsolatot alakított ki a gyermekek

szüleivel, rendszeres szülői összejöveteleket,
munka délutánokat szervezett a pedagógusok és a szülők egymással történő jobb megismerkedése és együttműködése érdekében.
Legfontosabb ilyen közös tevékenység volt
néhány éve, a több hétvégén át tartó udvarrendezés, mely során sikerült a gyermekek
részére számos mozgásfejlesztő játékot, megfelelő ütéscsillapító burkolatot, esztétikus
kertet és még egy kemencét is elhelyezni, melyeket a mai napig használnak a gyermekek.
A fejlesztéshez pályázati úton és az önkormányzat támogatásával biztosította az intézmény az anyagi forrást.
Olyan összetartó szülői közösséget teremtett, hogy az óvodát elhagyó gyermekek
szülei évekkel később is örömmel és rendszeresen visszajárnak az óvoda rendezvényeire.
Több olyan kezdeményezés fűződik a
nevéhez, melyet ma már egész Budakeszin
ismernek. A Szivárvány Óvodában indult
először az óvodások hitoktatása, itt szerveztek először óvodabált, jótékonysági estet. Ez az intézmény volt a Bojtár néptáncegyüttes és a Rúzs tánciskola elindulásának
bölcsője. Mindkét szervezet városunk társadalmi és közéletében máig aktív szerepet tölt be, rendszeresen lépnek fel önkormányzati és intézményi rendezvényeken is.
Ebben az intézményben volt először óvodai
Cérnahang foglalkozás is, ami szintén elterjedté vált városunkban.
Aktív kapcsolatot tartott fenn a város mindenkori vezetésével, intézményeivel és a környékbeli óvodákkal is.
A hivatásának gyakorlása mellett mindig
igyekezett részt venni a város társadalmi
életében. Külső bizottsági tagként hét évig
segítette az önkormányzat szociális bizottságának munkáját és éveken keresztül a német
önkormányzat tevékenységét. Két évtizeden
keresztül vett részt a szavazatszámláló bizottság munkájában is. Hagyományőrző Körnek
jelenleg is aktív tagja.
Életét hivatásának és a budakeszi gyermekeknek szentelő óvodapedagógus, magas
színvonalú szakmai felkészültségével, odaadó, aktív tevékenységével, emberi magatartásával, példamutató tevékenységével méltó a
Budakeszi Oktatásügyért díjra.
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Pitypang-nap
Idén 2017. május 18-án tartottuk a
hagyománnyá vált Pitypang napot.
Már reggel nagy izgalmat kavart a pónik
megérkezése. Közben, - a jeles nap
tiszteletére - díszbe öltözött az udvar is.

Családi pingpong verseny
A Budakeszi Amatőr Asztalitenisz Egyesület
május 28-án családi pingpong versenyt rendezett a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban. Idén ez a második rendezvénye az
önkormányzat sportegyesületének.

T

A

délelőtt folyamán a gyerekek lovagoltak,
majd meghallgatták a – szülőkből és óvó
nénikből alakult – Bóbita-kórus előadását.
Délután kezdetben Mikola Péter szórakoztatta az ovi apraját-nagyját, majd a gyerekek a
szülőkkel együtt megismerkedtek a teljesítésre váró feladatokkal, amit minden „pitypangos” kiváló eredménnyel teljesített.
A nagy próbatétel után lehetőség volt zsákbamacskát vásárolni, arcfestésre; akik közben
megéheztek, jóllakhattak a dajka nénik által
készített finomságokkal, továbbá büfé is várta
a résztvevőket.
Szép napot zártunk, a visszajelzések alapján mindenki jól érezte magát, aki velünk tartott ezen a szép napon.
Köszönjük szépen a hozzájárulásokat!
Kerékgyártó Csilla

2017. JÚNIUS

ervezünk egy őszi versenyt is, mert felvette a kapcsolatot a sportegyesülettel
Neckarsulm Obereisesheimi pingpong csapata:
“Szívesen meglátogatnák Budakeszit október 28. és 31. között. Reméljük, létrejön a
találkozó, és tartunk egy fergeteges baráti bajnokságot ennek kapcsán. Ez lesz az első sport
diplomáciai sikerünk.”
A gyermeknapi családi versenyt a nevezőkön kívül az tette emlékezetessé, hogy sportegyesületünk tagjai saját készítésű süteményekkel örvendeztették meg a résztvevőket.
Ki kell emelni Dr. Draskóczy András profizmussal elkészített “Rákóczi túrós” süteményét, és a Peszmeg család által hozott több,
mint száz kókuszgolyót.
A gyermeknapra tekintettel sok ajándék
talált gazdára a Dechatlon áruház, az Itt-Ott
TV, a Dr.Kelen, a Gilan Kft, és az Open Network jóvoltából. Budakeszi önkormányzata
a büfét biztosította, hogy erőre kapjanak a
sportolók.
Idén először kisgyerek kategóriában is hirdethettünk eredményt!
Szeretnénk kérni a szülőket, hogy ezután is
fogják kézen csemetéiket, szerezzenek nekik
emlékezetes sportélményt azzal, hogy elhozzák őket ezekre az alkalmakra!
A gyermekek sosem felejtik el a szülőkkel sportosan eltöltött időt, így esélyt kapnak
arra, hogy egészséges felnőttek legyenek, és
majd tovább adják a jó példát. Egyesületünknek ez az elsődleges küldetése.
Lássuk a győzteseket!
Kisgyermek kategória: 1. Duliskovich Dávid 2. Sólyomvári Jázmin 3. Huszár Tímea
4. Ifj. Kovács Péter 5. Fenó Tibor és Huszár
Kristóf
Nagygyerek kategória: 1. Schrotti Mátyás
2. Nagy Levente 3. Ifj. Peszmeg László 4.
Peszmeg Mátyás
Női kategória: 1. Ozsváth Rita 2. Lengyel
Katalin 3. Joóné Kelen Márta 4. Fenó Katalin
5. Peszmegné Bodrogi Gabriella

Férfi kategória: (16 induló) 1. Sólyomvári
Tamás 2. Szemereki Tamás 3. Szabó Gábor 4.
Szemereki Barna
Páros kategória: 1. Sólyomvári Tamás
- Schrotti Mátyás 2. Szemereki Tamás Szemereki Barna 3. Szabó Gábor - Nagy Ferenc 4. Seres Tibor - Bánáti Katalin
Családi kategória: (felnőtt, gyerek , páros, 8 családi csapat) 1. Peszmeg László - Ifj.
Peszmeg László 2. Peszmegné Bodrogi Gabriella - Peszmeg Mátyás 3. Záhonyi Andor Záhonyi Mátyás
Gratulálunk a szép eredményekhez!
Önkormányzatunk ezúton is köszöni
az önkéntes szervezők áldozatos munkáját, nagyrabecsült elnökünk: Pósfai Gábor
nagylelkű szervezési, anyagi hozzájárulását,

Fodorné Süvegh Júlia könyvelőnk felelősségteljes, munkakörén túlmutató gondoskodását, Lengyel Katalin és Bánáti Katalin, Seres
Tibor, Szemereki Tamás szervezői, titkári,
alelnöki tevékenységét, Nagy István önkéntes
grafikus tervezői munkáját, melynek révén
elkészültek divatos logós pólóink, melynek
vásárlásával támogathatják egyesületünket
(2 500Ft), kiemelten Valovics Gyula és Szily
Márta versenyszervezői és szakmailag magas szintű bírói munkáját (szerencsénk, hogy
Budakeszin laknak!), köszönjük a Buda Környéki Televíziónak, a Mi kis városunknak a
verseny népszerűsítését, és Tajti Enikőnek az
önkormányzati honlapon való megjelentetést
és háttérmunkát.
Hajrá Budakeszi Pingpong!
Bakács Bernadett alpolgármester
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Prohászka tehetségtábor
BAKONYBÉL, 2017. MÁJUS 20-23.

A

Május végén táborba szálltak a Prohászka
tehetséges diákjai, akik az egész idei tanévben
részt vettek az iskola tehetséggondozó
programjában. Ennek során három műhelyben
(csillagászat/geológia, biológia és kémia) az
élet keletkezését kutatták, a fenntarthatóságát vizsgálták, és arra keresték a választ, hogy
hogyan védhetnénk még hatékonyabban;
mindezt abban a meggyőződésben, hogy hit
és természettudományok nem zárhatják ki
egymást.

tábor négy napja során gyönyörű környezetben végezhették el azokat a terepi
munkákat (kőzetminták gyűjtése, növény-, és
állathatározás, vízminták elemzése), amelyekre tantermi körülmények között nem, vagy
alig kerülhet sor. A mikroszkópos vizsgálatok, a kémiai kísérletek, valamint a növények
és állatok gyűjtése mellett esténként, a naplementét követően elmerülhettek a csillagos
égbolt végtelenségében. Távcsövükkel megpillanthatták a Jupitert és egyik holdját. Sikerült megmászni a Kőris-hegyet, valamint bejutottak az Likas-kő barlangjába is. Vasárnap
szentmisén vettek részt a bakonybéli bencés
monostorban, és jutott idő sok-sok játékra is.
A gimnázium negyedik tehetségtábora volt
az idei, melyet az különböztetett meg az előzőktől, hogy ez egy 90 órás tehetséggondozó
műhelymunka lezárásaként jött létre, és az
Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti
Tehetségprogram pályázatán elnyert támogatással valósulhatott meg.
„Az élet keletkezése, fenntartása és védelme komplex természettudományos megközelítésben” (NTP-MTTD-16-0075)
Balogh Zoltán
munkaközösség-vezető, a tábor vezetője

SZIA versés prózamondó
verseny
A Széchenyi István Általános Iskola vers- és
prózamondó versenyén a diákok 1-1 életkoruknak megfelelő, szabadon választott költemény
elszavalásával készülhettek fel.

A

z egyik résztvevő, Király Zsuzsi III. e osztályos tanuló örömmel mesélt a megmérettetésről:
„A vers kiválasztásában és a felkészülésben
a tanító néni segített. Otthon sokat gyakoroltam, hogy hibátlanul tudjam elmondani a
verset. Egy hosszú verset tanultam meg és a
versenyen nagyon izgultam. Az osztályunkból hatan vettünk részt a megmérettetésen és
többen oklevelet is kaptunk.
Jövőre is örömmel fogok jelentkezni a versenyre.”
Fotó: Király Zsuzsi
III. e osztályos tanuló

Zeneiskolások
az Országos
Szolfézsversenyen
Május 12-14. között rendezték meg a
Kodály Zoltán Országos Szolfézsverseny
debreceni döntőjét. A budakeszi Czövek
Erna Zeneiskola két növendéke, Rétháti
Júlia és Korondi Benedek a márciusi
kecskeméti területi válogatón sikeresen
túljutva képviselték az iskolát a végső
megmérettetésen.

A

három napos rendezvényen hallásgyakorlatokat és lapról éneklési
feladatokat oldottak meg a versenyzők,
valamint improvizációs készségükről
is számot adtak. A rendkívül erős mezőnyben Júlia és Benedek is a 11. helyen
végzett, előbbi a IV, utóbbi a II. korcsoportban. Felkészítő tanáruk: Juhos-Kiss
Eszter.
Gratulálunk mindhármuknak!

Mezítlábas park
a Szivárványban
Kedves Szülők! Mai világunkban egyre nehezebb közösségeket megmozgatni, szinte
a semmiből teremteni valamit, mégis van
erre esély.

E

nnek ékes példája a Budakeszi Szivárvány Óvoda, ahol a szülői összefogás
eredményeként egy mezítlábas parkot építettünk a gyermekeknek. Az óvoda báli bevételéből és a szülők önzetlen segítségével
jöhetett létre a 12 méter hosszú mezítlábas park. Az Óvoda Helyi Programjában és küldetésnyilatkozatában megfogalmazott környezettudatos
magatartás és életmód megvalósítása, pedagógiai értékeink és feladataink középpontba helyezése a célunk. A nevelőtestület első alkalommal pályázott a ZÖLD óvoda cím elnyerésére, az óvoda óriási udvara jó
személyi feltétele biztosíték ennek megvalósítására. A mezítlábas park
hat féle járófelületével, a friss levegőn való tartózkodás mellett segíti a
gyermekek talpi érzékelését, mozgás koordinációjuknak, egyensúly
érzéküknek és a helyes testtartásuknak kialakítását a láb deformitások
megelőzését. A mezítláb járás jóval nehezebb és összetettebb izommunkát igényel, ezért az óvodás gyermekek számára igazi kihívást jelent a
terep használata. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a szülőknek, akik aktívan segítettek a mezítlábas taposó megvalósításában.
Ligetiné Komáromi Gabriella óvodavezető
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„Te látsz engem”

REFORMÁCIÓ 500. BERLIN-WITTENBERG
Ez a Szentírásból vett mondat volt a mottója a Berlinben-Wittenbergben tartott egyházi hétnek, mely május 23-án kezdődött a német
fővárosban. A több mint 100 000 látogatót vonzó emlékhét, közel 2000
rendezvényen kínált programokat a részt vevők számára.

Elsőáldozás
Idén kimagaslóan szép számmal, 53 gyermek járult először az Úr
asztalához.

A

z elsőáldozást megelőző este a gyermekek elvégezték első szentgyónásukat, így az elsőáldozás napján, fehér ministránsruhába
öltözve tiszta lélekkel járultak az oltárhoz.
A szentmisén a ministránsok és a budakeszi templom Szent Cecília
kórusa segítették Kristóf atya szolgálatát. A gyermekek az elsőáldozás alkalmával megújították keresztségi fogadalmukat, majd szülők
és gyermekek olvasták fel az egyetemes könyörgéseket. Ezt követően
Kristóf atya elé járultak, és fogadták kezéből Krisztus testét. Majd közösen, imádságban adtak hálát az Oltáriszentség ajándékáért.
A szentmise után agapé/szeretetlakoma várta a gyermekeket és
hozzátartozóikat.
Az elsőáldozók névsora:
Asztalos Réka, Bánhidi Luca, Bechtold Márk, Bohár Levente, Budai
Hédi, Bujtor Balázs, Csaba Erzsébet, Csonka Lőrinc, Dankó Hanna
Luca, Farkas Ádám, Farkas Kata, Fogarasi Lilla, Földi Zsófia, Frank
Villő, Gulyás Fanni, Hajdú Dávid, Harmatos Albert, Illés Kinga, JánosiFehér Panna, Kalivoda Sára, Keszei Ágoston, Király Benedek, Kőrösi
Luca, Major Huba, Major Soma, Matkó Júlia, Menyhei Zita, Nagy Kornélia, Pallós Benedek, Papp Bernát, Pincze Boglárka, Ruzman Botond,
Schrotti Kinga, Sekeres Márton, Selmeczi Csenge, Simon Áron, Szabó
Botond, Szabó Jenő, Szabó Máté Miklós, Szalay Attila, Szamosi Zsófia, Takács Bence, Takács-Uri Balázs, Takács-Uri Flóra, Téglásy Emma,
Tóth Bálint, Tóth Beatrix , Tóth Dávid, Tölgyesi Kelemen, Velich Bíbor,
Velich Zalán, Zágoni Réka, Zsila Ilona
Dominka nővér
Fotók: Dalotti Márk

A

Budakeszi Református gyülekezetet fiatalok (ifisek) képviselték a
nemzetközi egyházi napokon. A pályázati, szülői és gyülekezeti
támogatással utazó fiatalok többsége most kóstolhatott bele először
egy 4 milliós város, lüktető életébe. A városban örömmel találkoztak egymással a látogatók, akiket narancssárga sálukról könnyen
fel lehetett ismerni. Az egyházi napokon lehetőség nyílt a fiatalok
számára megismerkedni más gyülekezet fiataljaival, és segített elmélyíteni a tudásukat a reformáció korszakáról. Emellett kiállításokon,
koncerteken, szabadtéri rendezvényeken gyűjthettek tapasztalatokat
más nemzet gyülekezeteinek életéről: Koreától, Afrikán át az Amerikai kontinensig.
A rövid, de annál intenzívebb tanulmányi kirándulás a résztvevők
hitét elmélyítette, ismeretüket bővítette.
Boros Péter lelkész
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Idén májusban két alkalommal is ellátogatott
egy-egy budakeszi csoport Bérbaltavárra,
Nagy Gáspár szülőfalujába (a 10 éve elhunyt
költő nevét viseli a budakeszi városi könyvtár,
és idén januárban szobrot is állított neki a
Jobb Kor Polgári Kör).

M

ájus 6-án, a költő születésnapja alkalmából a Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti Díjat adták át, amelyet idén a városunkban
élő Keresztes Dóra grafikusművész kapott –
ez az első eset, hogy nem írót, hanem képzőművészt jutalmaztak. A díjazottat Szakolczay
Lajos irodalomtörténész méltatta. A szombat
egyébként is Nagy Gáspárra való emlékezés
jegyében telt: délelőtt hat csapat részvételével
rendeztek országos futballkupát a nagytilaji
sportpályán. Nem véletlen a sportágválasztás:
a költő kedvenc sportja volt ugyanis a labda-

Keresztes Dóra képzőművész, a díjazott,
és méltatója, Szakolczay Lajos irodalom
történész, kritikus
Fotó: Pogács Mónika, forrás: Vas Népe online

rúgás. A dobogó legfelső fokára a nagytilaji és
bérbaltavári futballistákból álló „Gazsifalva”
csapata állhatott, akik négy év után szerezték
vissza a kupát budapesti, pannonhalmi, vasvári és budakeszi versenytársaiktól. A mérkőzések után vadpörköltre és babgulyásra várta a csapatokat a Nagy Gáspár Alapítvány a
bérbaltavári szülőház udvarán. Itt tartották az
irodalmi és művészeti díjátadót is.
Május 13-án pedig a Nagy Gáspár Városi
könyvtár szervezett buszos kirándulást: ezzel
az a régi álom teljesült, hogy a könyvtárunk
olvasóiból szervezett túracsoport meglátogathatta a bérbaltavári emlékházat, egyúttal az
éppen szebbnél szebb virágokban pompázó
Jeli arborétumot is bejárta a csapat.
Szőts Dávid
fotók: Tőkés Ágnes

Para sikerek az EB-n
A Para-szkander Európa Bajnokságot LengyelS
országban rendezték, ahol „VISSZAJÖTTEK AZ
OROSZOK”, és mindjárt sokkal nehezebb dolga
lett az összes para-szkanderosunknak, hisz a
világ legerősebb csapata az orosz válogatott.
Ennek ellenére tisztességesen helyt álltak a
fiaink, hisz több éremmel tértek haza.

zólt magyar himnusz is, ugyanis a junior
+55 kilós kategóriát a biatorbágyi Farkas
István és a Power Station színeiben versenyző
Simon Danika vívta, vagyis inkább nyomta.
Óriási csatában István győzött, maguk mögé
utasítva török és orosz ellenfelüket.
Fenyvesi Joni, Ozy legrégebbi tanítványa
most is döntős volt úgy, mint tavaly a világbajnokságon, de sajnos most is az ezüstérem
került a nyakába. Nyertünk még 1 ezüst és 2
bronzérmet. Tehát egyáltalán nem vagyunk
elkeseredve, mert még csak ezután jön az
IGAZI NAGY KIHÍVÁS, a szeptemberi budapesti világbajnokság!!
Most először lesz Magyarországon VB!!!
Ez hatalmas diplomáciai siker. A világ minden tájáról érkeznek a nevezések… A magyar
csapat nagyon elszánt, szorgalmasan készül.
A budakeszi roki-csapat nagyon meg szeretné mutatni a világnak, Magyarországnak
(Budakeszinek), hogy milyen erősek, gyorsak, sikeresek vagyunk!!! – nyilatkozta Ozy, a
Magyar Para-szkander Szövetségi Kapitány.

„Megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló
erejét, és tanúim lesztek.” (ApCsel 1:8)
Konfirmációs fogadalomtétel volt a budakeszi
református gyülekezetben és az újonnan
konfirmáltak először vettek úrvacsorát a
pünkösdhétfői istentiszteleten.

A budapesti világbajnokság időpontja:
2017. szeptember 4–10.
Szurkoljunk együtt! Hajrá Magyarország!
Hajrá Budakeszi!
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A Keszi-Art Egyesület
5. TAVASZI TÁRLATA

A kiállításon a vendégművészekkel együtt 30 művész 65 alkotását
állították ki.
A tárlat teljes képző- és iparművészeti anyagát a Budakeszi
Polgármesteri Hivatal folyosóin
helyezték el.

Kiállító művészek: Aknay János,
Aurell David, Balassa Júlia, Bernáth Béla, Budai Csilla, Dévényi
János, Géczy Olga, Giese Piroska,
Józsa Lajos, Kaippel Emília, Kerezsi Éva Mária, Kovács István,
Kósa János, Fehér Irén, Lázár Erzsébet, Lehoczki Katalin,

A

Lopusny Erzsébet, Matzon Ákos,
Mazura Dóra, Mészöly Zsófia
Éva, M. Sarlós Erzsébet, Nagy
Imola, Serényi H. Zsigmond,
Sigmondné Borz Judit, Somogyi
Réka, Szilágyi Dóra, Dr. Tóthné Dr. Tasnádi Mária, Tarcsányi
Ottilia, Vágvölgyi Attila, Vitkó
Mónika.

Negyvenéves általános
iskolai osztálytalálkozó
8.M/A – 1969-1977

A „legendás” Pávay-Meditz osztályba jártunk; alsós tanítónőnk Pávay
Éva, felsős osztályfőnökünk Meditz Józsefné, Ani néni volt. Mindkettőjük a szó legnemesebb értelmében pedagógus, sokat köszönhetünk
nekik. Az élet úgy hozta, hogy a nyolc év alatt pont kétévenként, másmás helyre költöztünk az osztállyal.

A

z első két évben a Petőfi utcai „kisegítő” iskolában kapott helyet az
osztálytermünk, majd harmadik-negyedikben a „Bagolyvár”-ban
(mai Szent László Ház), ötödik-hatodikban a „Zárdá”-ba jártunk (mai
Prohászka Ottokár Gimnázium épülete), és végül hetedik-nyolcadikos
korunkban pedig az „új iskolába” (mai Nagy Sándor József Gimnázium). Ekkor történt a két párhuzamosan működő általános iskola
összevonása. Ebből is látszik, hogy akkor is meg kellett küzdeni szervezési feladatokkal, teremhiánnyal.
Általános iskolai tanulmányaink alatt igazi, életre szóló barátságok
születtek, sokszor tartottunk osztálytalálkozókat az elmúlt évtizedekben. Úgy gondoljuk, hogy ez példaértékű.
Szerettünk iskolába járni, szerettük egymást, biztonságban éreztük
magunkat, szüleink is biztonságban tudtak minket, jó pedagógusaink
voltak, igazi tanáregyéniségek, akik sok mindenre megtanítottak minket. Sokan közülünk szép karriert építettek, ketten iskolaigazgatók, de
lett ügyvéd, közgazdász, gyógyszerész, mérnök, köztisztviselő, tanár,
fodrász, vállalkozó. Hát kell ennél több?
Osztálytársak voltunk: Azari Mária, Egerszegi László, Farkas Judit,
Finta Ferenc, Fodor Erzsébet, György Hilda, Hegedűs Ottó, Herczeg
Attila, Horváth Éva, Junek Mariann, Kacskovics Endre, Kenessey
Andrea, Kerekes Márton, Keszei Angéla, Lendvay Attila, Lipták Edit,
Merkl Ildikó, Nagy Dezső, Nyiszteruk Hilda, Pataki József, Perényi Judit, Schiller Károly, Skornyák István, Szabó Anna, Szabó Lajos, Szommer Margit, Vastag Edit
Tanítónő: Pávay Éva
Osztályfőnök: Meditz Józsefné
Farkas Judit

2017. JÚNIUS

megnyitón először Vágvölgyi
Attila az ünnepség szóvivője
szólította meg a jelenlévőket, melyet követte dr. Győri Ottilia polgármester köszöntő beszéde.
A megnyitó beszédet Dévényi
János festőművész, a Keszi-Art
elnöke tartotta meg. A tavaszi témájú klasszikus művek bemutatása után minden kiállítóművészről mondott néhány mondatot.
A 2017. évben az egyesület
arany emléklapját Nagy Imola iparművész kapta, melyet az
egyesület elnöke adott át a kiállításon bemutatott kiemelkedően színvonalas alkotásaiért.
Az ünnepség zenei közreműködője Fóris Szilárd zongoraművész volt, aki két klasszikus
hangvételű darabot adott elő. Az
ünnepség végén megterített asztalhoz vártuk vendégeinket.
A tárlat megnyitóján részt
vett Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő, Serényi
H. Zsigmond és kedves felesége,
Szabó Lilla a Nemzeti Galéria
művészettöténésze és még sokan
mások.
Vendégművészeik: Aknay János Kossuth díjas festőművész,
Srényi H. Zsigmond Káplár díjas
festőművész, Matzon Ákos Munkácsy díjas festőművész. Első kiállítóikat köszöntötték: Sigmondné
Borz Judit iparművészt, Lehoczky Katalint és Mazura Dórát.

Támogatók: Budakeszi Önkormányzat, Buda Környéki Televízió, Erkel Ferenc Művelődési
központ, Dekorprint Plusz Bt.,
Andrész Cukrászda.
Dévényi János
elnök, Keszi-Art Egyesület

A budakeszi Janicsák Veca nyerte
A nagy duettet
A harmadik helyen Erdei Zsolt és
Judy végzett, a dobogó második
fokára Mádai Vivien és Csipa
állhatott. Az Év Duettje címet
pedig Simon Kornél és Janicsák
Veca nyerte el.

A

Nagy Duettben sokat próbált
énekesek és dalolással eddig
csak a fürdőszobában próbálkozó
sztárok lépnek együtt színpadra.
Amatőr és profi énekesekből álló
sztárpárok adtak számot tudásukról élőben, hétről-hétre.
A TV2 zenés show-jának utolsó
adását részletezve próbáljuk annak
hangulatát visszaadni:
Mádai Vivien és Csipa a borzasztóan hangzó Pappa Pia című
film betétdalaként beharangozott
Zene nélkül mit érek én című
örökzöldet adta elő, valamilyen okból egy karaoke buliba cseppenve.
Ábel Anita és Emilio a határaikat szerették volna átlépni a Push
it című dallal, amiben a színésznő
valóban kihozta magából a dögös
énjét, a zsűri kellőképpen oda is
volt a nyolcvanas éveket megidéző
partihangulatért. Janicsák Veca és
Simon Kornél mulatásival érkezett: a Bulibárót a színész szavalni
kezdte először a színpadon, majd
pedig egy kicsit visszafogott, de
alapvetően leginkább Macskajajos
hangulatban folytatódott a produkció.
Judy és Erdei Zsolt a Neoton
Família slágerével próbált igazi
diszkóhangulatot hozni a fináléba,
ami a Travoltaként rázó Madárral
meglehetősen viccesre sikerült. A
második kör első előadói, Mádai

Vivi és Csipa a 99 Luftballonsszal és
a német nyelvvel birkóztak derekasan, Ábel Anita és Emilio pedig az
FLM egykori, csapból is folyó dalával hozta vissza a kilencvenes éveket; megspékelve egy kis modern
társkereséssel is.
Janicsák Veca és Simon Kornél második produkciója a Vaya
Con Dios Hey Na Na Na című
klasszikusa volt, amit fantasztikusan sikerült előadniuk. Judy és
Madár ezúttal a bokszoló egykori
bevonulózenéjét, a Republic Szállj
el kismadárját vitte színpadra, nem
is akármilyen kalitkás körítéssel.
És elérkezett a pillanat, amikor a
két döntő során legkevesebb szavazatot kapó páros nem folytathatta
tovább a versengést: e szerint pedig
A Nagy Duett a negyedik helyre
elég voksot szerző Ábel Anita és
Emilio számára ért véget pár perccel az adásfolyam befejezése előtt.
A harmadik körben így már
csak három pár mérkőzhetett
meg, amikor is egymástól rabolt
dalokkal álltak színpadra a profi
és amatőr énekesek. Erdei Zsolték

Ábel Anitáék Hungária mixével
limbóztak be, és adták elő utolsó
versenydalukat. Janicsák Veca és
Simon Kornél Csipáéktól rabolta
el az énekesnő édesapjának nagy
slágerét, a Z’Zi Labortól a Honky
Tonk Womant. Mádai Vivienék
pedig Janicsák Vecáéktól a Boney
M dalt választották, és ezzel zárult
is versenydalok sora.
Az énekesnő a Bornak azt
nyilatkozta, hogy, nemcsak amiatt örül, hogy kevésbé ismert oldalait is megmutathatta a közönségnek, de van még valami, ami miatt
hálás a műsornak:
„Kornél barátságát A Nagy
Duettnek köszönhetem, ő nagyon
hiányzik majd, ha véget ér a műsor. Elfoglaltak vagyunk, de nem
szeretnénk elengedni egymás kezét. Úgy tervezzük, összehozzuk
a családokat, én pedig szeretném
megnézni őt a színházban is. (…)
Ha netán elsőként szakítjuk át a
képzeletbeli célszalagot, az már
csak hab lenne az amúgy is édes
tortán”– nyilatkozta Janicsák Veca.
Forrás: TV2 / 24.hu

„Egér”, a gólzsák
„Egér”, a 19 éves budakeszi
Szatmári Kristóf 2016-ban az
UVSE utánpótlás csapatából a
bajnok Szolnok csapatába igazolt.
Ez nagy dolog volt, hiszen ritka,
hogy a bajnokcsapat egy utánpótláskorú játékost igazol.

A

csapat 2016/2017-es szezonban megnyerte a bajnokságot, a Magyar kupát, a Szuperkupát és most a napokban a
Bajnokok Ligáját is.
Kristóf azonban nem ünnepelhet sokáig, hiszen csak néhány nap pihenőt kapott, aztán
megkezdődnek az edzések, hiszen nyáron jön az újabb kihívás:
a Junior világbajnokság ahol a le-

hető legjobb eredményt szeretné
elérni.
A Budakeszin élő Szatmári
család minden tagja sportember.
Kristóf anyukája kézilabdázott,
apukája pedig síugró volt. A szülők a két fiúgyermeket a FaragóCsapó-féle pólósuliba íratták. A
mindennapos edzés a gyermekek és szüleik számára is sok lemondással járt. De a befektetett
munka meghozta eredményét.
Kezdetben mindkét fiúgyermek
Sziklai Attila bácsihoz került.
Kristóf testvére Bence, gyorsan
„felkerült” Faragó Tamáshoz,
hiszen idősebb volt. Nem sokkal
később azonban Tamás bá’ odament Kristófhoz és azt mondta,
szívesen megnézné, hogyan tel-

jesít. Szatmári Kristóf életének
meghatározó napja volt ez, hiszen onnantól kezdve a legenda,
Faragó Tamás kezei között tanulta a vízilabda fortélyait.
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Darus kocsit kezelni tudó
sofőrt keresünk

Elvárás: C kategóriájú jogosítvány,
Gkí kártya, járműre szerelt daru
végzettség, hasonló területen szerzett
szakmai tapasztalat, gyors, önálló,
precíz munkavégzés, józan életvitel,
dolgozni tudó és szerető személy,
Budakeszi környéki lakos és helyismeret.
Amit kínálunk: hosszútávú
munkalehetőség, versenyképes
jövedelem, biztos munkahely,
kulturált környezet, fiatalos csapat.
Előnyök: Budakeszi környéki lakos,
Budakeszi és környékbeli települések
helyismerete.
Jelentkezni az alábbi e-mail címre
elküldött fényképes önéletrajzzal,
vagy személyesen leadva a
2092 Budakeszi, Külterület 0198/54
Telki úti tüzépen lehet vagy emailen a
info@budakesziepitoanyag.hu
-------------------------

Raktári árukiadót keresünk

Feladatok: anyagmozgatás, rakodás,
munkaterület tisztántartása, vásárló
kiszolgálás, áruátvétel/kiadás.
Elvárások: önálló munkavégzés, precizitás,
megbízhatóság, vevő orientált szemlélet,
ápolt megjelenés.
Amit kínálunk: versenyképes jövedelem,
kulturált munkakörnyezet, hosszútávú
munkavégzés, fejlődési lehetőségek.
Munkaidő: H-P, egy műszakos munkarendben. Munkavégzés helye: Budakeszi.
Jelentkezését fényképes önéletrajz formájában az alábbi e-mail címre várjuk:
info@budakesziepitoanyag.hu
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
06 23/452-868.
------------------------GÁBOR ESZMERALDA becsüs,
műgyűjtőnő legmagasabb áron,
helyszínen készpénzért vásárol antik és
modern festményeket, bútorokat,
ezüsttárgyakat, evőeszköz készleteket,
órákat, fazon aranyakat, szobrokat,
borostyánokat, porcelánokat,
Kovács Margitot, egyebeket.
Kiszállás díjtalan:
061/789-1693, 0630/382-7020

APRÓ-

HIRDETÉSEK

Forrás: SZVSC
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Változások
a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtésben
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a Depónia Nonprofit Kft. 2017. júniusától tovább bővíti a házhoz menő
rendszerben gyűjthető hulladékok elszállításának gyakoriságát, valamint körét a csomagolási
üveghulladékkal. A műanyag-, fém- és papírhulladékok a jövőben havonta két alkalommal, az
üveghulladék negyedévente kerül begyűjtésre az alábbiak szerint:

MŰANYAG-, FÉM-, PAPÍR HULLADÉK
Házhoz menő gyűjtési napok 2017. *

június

július

augusztus szeptember

13, 15, 16.

11, 13, 14.

08, 10, 11.

27, 29, 30.

25, 27, 28.

22, 24, 25.

október

november

december

05, 07, 08.

03, 05, 06.

07, 09, 10.

05, 07, 08.

19, 21, 22.

17, 19, 20.

21, 23, 24.

19, 21, 22.

*Ahol hétfőn és kedden van kommunális szállítás, ott a szelektív szállítás napja kedd.
Ahol szerdán és csütörtökön van kommunális szállítás, ott a szelektív szállítás napja csütörtök.
Ahol pénteken van kommunális szállítás, ott a szelektív szállítás napja is péntek.
A 2017. januárban meghirdetett hulladéknaptár értelemszerűen a fentiek szerint módosul!
Szelektíven gyűjthető csomagolási műanyag-, és fém hulladékok: (áttetsző zsákban)
A zsákban kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjen gyűjteni:
•

műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok,

•

műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok,

•

többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok,

•

fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok

A műanyag és fém palackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, laposra taposva rakják a gyűjtőzsákba, így kevesebb helyet igényel!
Szelektíven gyűjthető csomagolási papírhulladékok: (kötegelve)
Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve, a műanyagos gyűjtőzsák mellé helyezzék, lehetőleg olyan módon, hogy az a forgalmat ne zavarja!
•

újságpapír, prospektus, irodai papírok, géppapír, papírzacskó, kartondoboz
A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék nem lehet olajos, zsíros
vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!
A műanyag-, fém- és a papírhulladék gyűjtése egyszerre történik!

A műanyag/fém- és papírhulladék elszállítása továbbra is ingyenes és nincs mennyiségi korlátja.
Kérjük a szelektíven gyűjtött hulladékokat is a szállítás napján reggel 6 óráig az ingatlanuk
elé szíveskedjenek kihelyezni úgy, hogy az se a gyalogos, se a járműforgalmat ne akadályozza.

ÜVEGHULLADÉK
Szelektíven gyűjthető csomagolási üveghulladékok:
• befőttes üvegek, ásványvizes üvegpalackok, röviditalok üvegpalackjai,
borosüvegek, sörösüvegek, pezsgősüvegek, szörpös üvegek, konzerves üvegek,
bébiételes üvegek
Nem kerül elszállításra:
• ablaküveg, tükör, villanykörte, hőálló
üvegtál, szemüveg, neoncső, gyógyszeres üvegek, porcelán, kerámia, jármű
szélvédő.
A gyűjtőzsákban kizárólag az ép, egész
üveget lehet gyűjteni.
A szelektíven gyűjtött üveghulladék nem
lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel
szennyezett!
Amennyiben a hulladék nem felel meg a fenti
követelményeknek, Társaságunknak nem áll
módjában azokat elszállítani!
HÁZHOZ MENŐ ÜVEGHULLADÉK
gyűjtési napok 2017. Budakeszi

július

október

A Fő utca – Pátyi
út tengelyvonaltól
Telki település felé
eső, nyugati településrész *

05.

11.

A Fő utca – Pátyi
út tengelyvonaltól
Makkosmária felé
eső, keleti településrész *

06.

12.

*(A Fő utcáról és a Pátyi útról mindkét megjelölt napon történik gyűjtés.)
Az üveghulladék elszállítása díjmentes,
mennyiségi korlátja nincs. A városban elhelyezett üveghulladék-gyűjtő konténerek
továbbra is változatlanul üzemelnek!
Kérjük a szelektíven gyűjtött csomagolási
üveghulladékokat a szállítás napján reggel 6
óráig műanyag áttetsző zsákban az ingatlanuk elé kihelyezni úgy, hogy az se a gyalogos,
se a járműforgalmat ne akadályozza.
A zöldhulladék gyűjtése továbbra is a januárban közzétett Hulladéknaptárban meghirdetett napokon történik!
Köszönjük együttműködését!
Friss információkról honlapunkon
www.deponia.hu és közösségi oldalunkon
tájékozódhat. További kérdésekkel forduljon
Ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Telefon: 06/22/507-419 vagy 06/22/504-412
E-mail: ugyfel@deponia.hu
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A házhoz menő, rugalmas lomtalanítás 2017.04.01 - 2017.10.31. között évi egy alkalommal vehető igénybe, kizárólag a 06 (22) 202-260 számon történt előzetes igénybejelentés alapján!
2017. júniusától a szelektív hulladékgyűjtés kéthetente történik. Kedden a hétfő-keddi, csütörtökön a szerda-csütörtöki, pénteken a pénteki kommunális gyüjtés szerinti területről történik a szállítás.
A Fő utca – Pátyi út tengelyvonaltól Telki felé eső településrészen szerdai-, a Makkosmária felé eső településrészen csütörtöki napon van házhoz menő üveghulladék gyűjtés a fenti naptár szerint.
2017. évben minden előfizetőt megillet 8 db matrica ingyenes zöldhulladék szállításra (számlalevélben kiküldve). E matricával ellátott zsákok, vagy kötegek díjmentesen kerülnek elszállításra.
A veszélyes hulladékok begyűjtése az eddigi gyakorlatnak megfelelően, az Erdész téren (a Pátyi úti Fatelep parkolójában) történik évi két alkalommal a fenti napokon.
Kommunális hulladék szállítási nap áthelyezése kizárólag Húsvét Hétfőt és az Újév napját érinti! Más ünnepnapra eső szállítás a szokásos rendnek megfelelően megtörténik!

Kommunális hulladék gyűjtése
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Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft.
Székhely: 8000
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A DEPÓNIA KFT ÜGYFÉLSZOLGÁLATA 2016. DECEMBER 1‐
TŐL A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN (FŐ UTCA 179.)
FOGADJA ÜGYFELEIT A KORÁBBIVAL AZONOS
IDŐPONTBAN, CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT 9 ‐ 13 ÓRA KÖZÖTT!

FIGYELEM!
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2017. JÚNIUSI PROGRAMOK A

GENERÁCIÓK HÁZÁBAN

2092 Budakeszi, Erdő utca 83.
SZENTIVÁN HAVA –NYÁRELŐ HAVA-NAPISTEN HAVA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. CSÜTÖRTÖK:

2. PÉNTEK:
6. KEDD:
7. SZERDA:
8.CSÜTÖRTÖK:
9.PÉNTEK:
12. HÉTFŐ:

13. KEDD:
14.SZERDA:
15.CSÜTÖRTÖK:

16.PÉNTEK:
19. HÉTFŐ:

20. KEDD:
21. SZERDA:
22. CSÜTÖRTÖK:

23. PÉNTEK:
26. HÉTFŐ:

27. KEDD:
28. SZERDA:
29. CSÜTÖRTÖK:

30. PÉNTEK:
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15h:
16h:
10h:
8h:
10h:
16.30:
10h:
15h:
10h:
13h:
16h:
10h:

REJTVÉNYFEJTŐ DÉLELŐTT
KAPASZKODÓ KLUB
OLAJFESTÉS SZAKÁCSI ÉVA VEZETÉSÉVEL (2000FT/ALKALOM)
TÁRSASOZZUNK: SZÓKIRAKÓ ÉS TÁRSAI
„ILI MESÉI”: HÍRES FESTŐK
KREATÍV ALKOTÓ KÖR SZAKÁCSI ÉVA VEZETÉSÉVEL
HÁZI PRAKTIKÁK NEM CSAK NŐKNEK: KAPOR, CUKKINI, MENTA
FILMKLUB: KALIFORNIAI ÁLOM CÍMŰ FILM
OLAJFESTÉS SZAKÁCSI ÉVA VEZETÉSÉVEL
JÁTÉKOS DÉLELŐTT
JÓGA
KALENDÁRIUM KVÍZ: JELES NAPOK A HÉTEN, „ILI MESÉI”: HÍRES FESTŐK
VARRÓKLUB KOÓS ÁGI VEZETÉSÉVEL: PATCHWORK TECHNIKÁK, TÁSKA VARRÁS
JÁTÉKOS DÉLELŐTT
FILMKLUB: A KÉTELY CÍMŰ FILM
PAPÍRKOSZORÚ FONÁS KOMLÓSI MÓNIKA VEZETÉSÉVEL (500FT/FŐ)
TÚRÁZZUNK KÖNNYEDÉN: SZABADTÉRI KIRÁNDULÁS
OLAJFESTÉS SZAKÁCSI ÉVA VEZETÉSÉVEL (2000FT/ALKALOM)
TÁRSASOZZUNK: SZÓKIRAKÓ ÉS TÁRSAI

8h:
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8h:
10h:
14h:
10h:
15h:
13.30:
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10h:
13h:
16h:
10h:

JÓGA
„ILI MESÉI”: HÍRES FESTŐK
NEMZETEK NAPJA: BRAZÍLIA, HELYI SZOKÁSOK, GASZTRO
JÁTÉKOS DÉLELŐTT
KREATÍV ALKOTÓ KÖR SZAKÁCSI ÉVA VEZETÉSÉVEL
FILMKLUB: MÁRIS HIÁNYZOL CÍMŰ FILM VETÍTÉSE
TOJÁSTARTÓBÓL RÓZSA DÍSZEK KÉSZÍTÉSE KOMLÓSI AMINA VEZETÉSÉVEL
KAPASZKODÓ KLUB
OLAJFESTÉS SZAKÁCSI ÉVA VEZETÉSÉVEL (2000FT/ALKALOM)
JÁTÉKOS DÉLELŐTT
JÓGA
KALENDÁRIUM KVÍZ: JELES NAPOK A HÉTEN
VARRÓKLUB: PATCHWORK TECHNIKÁK NAGY MÁRTI VEZETÉSÉVEL
REJTVÉNYFEJTŐ DÉLELŐTT
MŰVÉSZETTERÁPIA HAVASI VIKTÓRIA VEZETÉSÉVEL
IRODALMI KLUB: SZERB ANTAL IRÁSAIBÓL OLVASUNK
FILMKLUB: ÉLETEM NAGY SZERELME CÍMŰ FILM
JÁTÉKOS DÉLELŐTT
TÚRÁZZUNK KÖNNYEDÉN: SZABADTÉRI KIRÁNDULÁS
OLAJFESTÉS SZAKÁCSI ÉVA VEZETÉSÉVEL (2000FT/ALKALOM)
TÁRSASOZZUNK: SZÓKIRAKÓ ÉS TÁRSAI

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
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Nyerje meg a képen
látható táskák egyikét!
Válassza ki a helyes megoldást és a megfejtést vágja ki (de fénymásolatot is elfogadunk) és személyesen vagy postán juttassa
el a Polgármesteri Hivatalba (2092 Budakeszi, Fő utca 179.).
A helyes megfejtők a képen látható táskák egyikét nyerhetik meg,
melyet a Baritz papír-írószer üzlet (Budakeszi, Tiefenweg u. 14.)
ajánlott fel.

Mi jellemző leginkább
Budakeszi legnagyobb
papír-írószer üzletére?
1. széles választék
ridő:
.
ési hatá
Beküld 2017.06.20

22

2. kedvező ár
3. széles választék
és kedvező ár

23

A mi csekkjeink miatt
nem kell aggódnod
ezen a nyáron!!

NYARALJ

GONDTALANUL!

új szerződés kötés vagy meglévő szerződés módosítása esetén

veheted igénybe a választott csomagajánlatainkat!

Jelen tájékoztatás nem teljeskörű! Az akció további részletei és feltételei a 1231-es zöldszámon vagy a www.pr.hu-n!

Ügyfélszolgálat: Budakeszi, Szüret utca 4.

Nyitva: Hétfo: 8.00 - 12.00 Kedd, szerda: 12.00 - 17.00 Csütörtök: 12.00 - 18.00 Péntek: 8.00 - 12.00

Kérd kényelmes, díjmentes és kötelezettségmentes
visszahívásunkat a www.pr.hu/visszahivas oldalon!

Infovonal: 1231

e-mail: ugyfelszolgalat@prtelecom.hu

www.pr.hu

Budakeszi lakosoknak
-15% kedvezmény!

BUDAKESZI HÍRMONDÓ

paletta hird hirmondo 2017_juni.pdf
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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!

DIÉTA AKCIÓ!
június 1-30.

3 190

Ft

Kiszerelés: 120 tabletta
3 990 Ft

27 Ft/tabletta

TABLETTÁS KÉSZÍTMÉNY KOLINNAL,
L-LIZINNEL ÉS L-KARNITINNEL.
A kolin részt vesz a normál
zsíranyagcserében.

www.protein-vitamin.hu | www.biotechusa.hu

BUDAKESZI TEMPÓ ÜZLETHÁZ, FŐ TÉR 3.
Az akciós árak 2017. 06. 01-30. között, ill. a készlet erejéig érvényesek! A termékek csomagolásban, színben és méretben a fotón látottaktól eltérhetnek.
Áraink fogyasztói árak, melyek az ÁFÁ-t tartalmazzák. Két akció egymással össze nem vonható.

