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Becsengettek…
Mi minden épül városunkban?
Ismét együtt Budakeszi nagy családja
Átmeneti helyen az egészségügyi ellátás

Államalapításunk ünnepe

Az új iskoláról kérdezték…
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Mozgalmas nyár,
számos új eredmény
A lapunk megújulása előtti utolsó számban
tájékoztattam önöket, milyen sok feladatot
tervezünk a nyárra. Örömmel számolok be
most arról, hogy terveink valósággá válhattak.
Július végére befejeződött a Fő utcai bölcsőde épületének felújítása, nyílászárócseréje
és vízelvezető rendszerének kialakítása,
melyre az önkormányzat 6,5 millió Ft-ot
biztosított. Az önkormányzati bölcsődékben és óvodákban a nyári tisztasági festés
augusztus elejéig befejeződött.
A nyár elején megkezdődött a Pitypang
Sport Óvodának és a Széchenyi István
Általános Iskola főépületének energetikai
korszerűsítése. Az óvodában augusztusban befejeződtek a munkálatok, melyek keretében nyílászárócserékre, teljes hőszigetelésre és homlokzat felújításra került sor.
Az általános iskolában a belső építészeti
munkálatok nagy része elkészült a tanévkezdésre.
A külső munkálatok teljes befejezésére, az
épület hőszigetelésére és a homlokzat felújítására október végén kerül sor. A beruházás
kivitelezése 177,6 millió Ft-os pályázati forrásból, önkormányzati önrész nélkül valósul meg.
Az orvosi rendelő mielőbbi felújítása érdekében a védőnők, orvosi ügyelet, fogorvosok, háziorvosok már a nyár folyamán kiköltöztek a rendelőből. Elkészültek az új
épületre vonatkozó építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági tervek. A belsőépítészeti munkálatokra vonatkozó közbeszerzést augusztus végén írtuk ki. Egy hónapon belül megkötjük a kivitelezési szerződést a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval és elkezdődhetnek a rendelő felújítási munkálatai.
Az Árpád fejedelem téren épülő új általános iskola esetén a munkaterület átadására
2017. augusztus 31-én került sor és megkezdődött az új iskola építése! A tanuszoda
a sportpálya telkén épül meg, melyre a megállapodást aláírtuk.

Figyelem!

Polgármesteri köszöntő

Nyertes pályázatok,új lehetőségek
Nemcsak beruházásaink folytatódtak a nyári hónapokban, hanem pályázati döntésekről és új pályázatokról is beszámolhatok a
kedves budakeszieknek. A Belügyminisztérium vis maior alapjából 100,5 millió forintot nyertünk a Kert utcában 2017 februárjában bekövetkezett károk enyhítésére.
A „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” elnevezésű pályázaton indul az önkormányzat a Patak
utca, Kert utca felső szakaszának, Árnyas
utca és Makkosi út csapadékvíz-elvezetésének kiépítése érdekében. A munkálatok elvégzésére 300 millió Ft-ot igénylünk, 16
millió Ft-os önerő biztosításával.
Megkezdődött az iskola
Véget ért a nyár, elindult az új tanév! Az
önkormányzat, lehetőségeihez mérten mindent megtesz annak érdekében, hogy segítse
az iskolakezdést. Összesen 147 elsős kisdiák
részére finanszíroztuk a testnevelésórákhoz
szükséges iskolai pólót.
Az oktatás körülményeinek javítása érdekében 1 millió forintot biztosítottunk
a Széchenyi István Általános Iskola karbantartására. Ennek keretében a tornateremben három vizesedő sarok javítása, egy
szennyvízakna teljes körű helyreállítása,
az aulában található térelválasztó átépítése és a sportpályánál rézsű kialakítása valósul meg. Mindezeken túl támogatjuk az
iskola tetőszerkezetének javítását is. A 21
millió Ft-os összköltség 50 százalékát önkormányzatunk, fennmaradó részét az Érdi
Tankerületi Központ finanszírozza.
Budakeszi Város Önkormányzata nevében
ezúton kívánok a gyermekeinknek eredményekben gazdag, sikeres 2017/2018-as tanévet, a pedagógusoknak, valamint a szülőknek pedig erőt, kitartást, türelmet!

A Budakeszi Hírmondó, Budakeszi város havonta
6500 példányszámban megjelenő közéleti folyóirata
lehetőséget kínál hirdetés megjelenítésére.
Hirdetésfelvétel: telefon: +36 (23) 53-57-10/114
e-mail: szauter.aniko@budakeszi.hu

Lapzártakor érkezett…

Önkormányzatunk
ismét pályázatot nyert!
A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Kisgyermeket nevelő
szülők munkavállalási aktivitásának
növelése” elnevezésű pályázatunk keretében 4 csoportszobával bővítjük a
Mosolyvár Bölcsődét, mely 177 millió
Ft-os pályázati forrásból, önkormányzati önrész nélkül a 2018. évben épül
meg.

Változás a Budakeszi
Hírmondó szerkesztésében
A képviselő-testület döntött a Budakeszi Hírmondó
önkormányzati újság főszerkesztői munkaszerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és szerkesztő bizottság felállításáról. Ezúton
is szeretném megköszönni Balczó Kornéliának az
eddigi együttműködést és a közös munkát. A felelős szerkesztői feladatokat dr. Szauter Anikó látja el. Bízunk benne, hogy a lakosság elégedett lesz
a megújult Budakeszi Hírmondóval!
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Városi hírek

Mi minden épül Budakeszin?
OKTATÁS
1. Új általános iskola az Árpád fejedelem téren. A
kivitelezés ősszel elkezdődött, várhatóan 440 napig
tart.
2. Tanuszoda a sportpályán. A kormányhatározat a
Budakeszi Tanuszoda építéséről június 2-án született
meg. Az előkészítés elindult, megvalósulás várható
időpontja: 2019.
3. A Széchenyi István Általános Iskola főépületének,
a Pitypang Sport Óvoda épületének hőszigetelése és
teljes nyílászáró cseréje is elkészül 2017 őszéig.

EGÉSZSÉGÜGY
4. Megújul az orvosi rendelő 2017 végéig. Szakrendelések is helyet kapnak benne 2018-tól.

KÖZLEKEDÉS, UTAK 2018-BAN
5. Szilárd burkolatot kap a Reviczky utca 2018 tavaszán.
6. Felújítjuk a Kossuth Lajos utca burkolatát az Erdő
utca és a Virágvölgy utca között 2018 júliusáig.
7. Elkészül a Szél utca és Munkácsy utca csomópontjának ív-, és magasságkorrekciója, járdaépítéssel 2018
júliusáig.
8. Felújítjuk a Kert utca burkolatát a Fő utca és a jelenlegi vastelep között 2018 nyarán.
9. Ajánlott kerékpáros közlekedési útvonalat jelölünk
ki 2018 nyarán.
10. Akadálymentesítjük a gyalogátkelőt az Erdő utca,
Fő utca kereszteződésénél 2018-ban.
11. Akadálymentes gyalogátkelő készül a Fő utcán a
Tarkabarka Óvodánál 2018-ban.
Tanuszoda terve
12. A Szarvas téren fejlesztjük a gyalogátkelőhely viSPORT
lágítását, és akadálymentessé tesszük 2018-ban.
13. Új buszmegálló és akadálymentes zebra épül az Árpád 19. Műfüves félpálya készül a sportpályán (40x60 m), a páfejedelem térnél 2018-ban.
lya körül viakolor járda, 216 méter labdafogó háló, 18 pa14. Új buszmegálló pár létesül a Temető utcában 2018-ban.
lánkelem, szögletzászlók 2018 tavaszán.
15. P+R parkolót létesítünk az Akácfa utcában 2018-ban.
KULTÚRA, HITÉLET
16. A Szivárvány Óvoda előtti szervizutat biztonságossá
tesszük 2018 júliusáig.
20. Megújul a Mezei Mária ház 2017-ben. Színjátszó kör
helyszíne lesz, kiállítások, rendezvények várják majd a láKÖZVILÁGÍTÁS
togatókat.
17. Közvilágítással látjuk el az új Darányi városrészt, és több 21. Az Evangélikus Gyülekezet templomot épít a temető
területen kiegészítjük a meglévő közvilágítást 2017 őszén és melletti területen 2018-ban, és megépül a temető oldalkapu2018 tavaszán.
ja is.
18. Megfelelő fényerővel világítjuk meg a Dózsa György úti A felsorolás nem teljes. Ezek a beruházások több mint 3 milliárd fogyalogátkelőt 2017 őszén.
rint értékben gazdagítják városunkat.
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Az olvasó kérdezi...

...az új iskoláról
„Különböző híreket lehet hallani az intézmény nagyságáról, ezért szeretném tudni,
hogy 11 vagy 16 tantermeset terveznek?”
A kormány Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programja keretében hiánypótló tanterem, tornaterem
és tanuszoda beruházások valósulnak
meg országszerte.
A Széchenyi István Általános Iskola telkén áll a 13 termes, a 70-es években is
kifejezetten ideiglenes jelleggel épült,
teljesen leromlott állagú könnyűszerkezetes épülettömb – az úgynevezett Forfa
- étkezővel, tornaöltözőkkel, orvosi szobával és ezek kiegészítő helyiségeivel.
Ezek mára sem a szabványoknak, sem
a jogszabályok által előírt követelményeknek nem felelnek meg, ezért a kialakult helyzetre megoldást jelentett a
kormány által biztosított lehetőség.
Az említett program részeként Budakeszi Kerekmező elnevezésű településrészén új építésű 16 tantermes általános iskola kivitelezése kezdődött meg.

Plusz funkció a szabványtól
eltérő nagyobb tornaterem, ami
három részre osztható
A Nemzeti Sportközpontok tervezésében és építtetésében megvalósuló fejlesztés során a helyi igényeket figyelembe véve vizsgálták meg a beruházás
pontos körülményeit.
Az építés két ütemben történik: az I.
ütemben 11 tanterem, 3 csoportterem,
tornaterem, 2 előadóterem, a II. ütemben 5 tanterem, 2 csoportterem és
szaktantermek épülnek. A megkötött
együttműködési megállapodás alapján
az építés feltételeinek biztosítása (közműbeállások kiépítése megfelelő kapacitással, parkoló és gyalogos megközelítés kiépítése) Budakeszi Város Önkormányzatának feladata.
A tervezési programban két plusz funkció is szerepel: az egyik a pedagógiai
szolgálat önálló bejárattal is rendelkező
helyiségcsoportja, a másik pedig a szabványtól eltérő nagyobb tornaterem, három részre osztható kialakításban. Ez a
helyi sportéleti igények kiszolgálása érdekében tartalmaz egy szintén önálló
bejárattal is rendelkező, 18x36 méteres
gyakorló kézilabda-pályát.
A diákok és a dolgozók étkezését mele-

Válaszol: Borsodiné Gláser Krisztina főépítész

gítőkonyhával oldjuk meg, a karbantartási műhely munkákat pedig központi
telephelyről végzik majd.
Az iskola megközelítésének segítésére
a Márity utcában buszmegálló és parkolók létesítését tervezzük, az épület
előtti parkosított területen a meglévő 33
személygépkocsi parkoló mellé 8 úgynevezett „gyors” parkoló („kiss and
go”) épül szintén a Márity utcában, a
pedagógusok számára pedig további 10
parkoló a gazdasági udvar északi szegélyén.
Az udvarban extenzív zöldtetős kialakítással létesül a fedett kerékpár tároló
és a szelektív hulladékgyűjtő hely.
Az első ütem „U”alakban, az északnyugati hátsó kert felé nyitottan épül, majd
a második ütem oktatási szárnyával kialakul a zárt, két helyen átjárható, kétszintes pihenőudvar. A tervezett lé-

Az iskola látványterve
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Már jár a délutáni
sulibusz
A képviselő-testület határozata
alapján Budakeszi Város Önkormányzata iskolabusz járatot biztosít a budakeszi általános iskolások
részére délutáni hazaszállításra,
tanítási naponként 1 alkalommal,
2017. szeptember 1. és 2017. december 31. közötti időszakban.
A járat indulási időpontja minden
nap 16.05 óra, útvonala a következő:
1. Temető utca–Széchenyi utca sarok
2. Temető utca
3. Fő utca
4. Fő utca–Alsó szervizút (Szivárvány Óvoda)
5. Erdő utca
6. Napsugár utca
7. Makkosi út–Megyei út sarok
8. Megyei út–Kert utca sarok
9. Kert utca
10. Domb utca
11. Sugár utca
12. Holdfény utca–Nagyszénás
utca sarok
A buszjárat üzemeltetője a Tónibusz Kft.
tesítmény a jelenlegi előírásoknak megfelelően akadálymentes, lehetnek mozgás-, hallássérült, vak vagy gyengén
látó látogatói.
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A hónap témája

Becsengettek

Tudta...

...Budakeszi régi 
iskoláiról?
A legrégebbi, ma is álló iskolaépületünk a katolikus templom
alatt lévő „Bagolyvár”, mely az
1700-as évek végén készült el.
 Itt működött a környék és talán
hazánk legrégebbi sváb iskolája.
 A földszinten volt a tanítói lakás, az emeleten a két, 142 illetve
110 fős osztályterem, ahol elkülönítve tanultak a fiúk és a lányok.
 Az iskolamester a tanítói munkán kívül egyházi feladatokat is ellátott, kántor és sekrestyés is volt.
 Edelmann Rezső volt a legkiemelkedőbb tanító, majd iskolaigazgató. Tanítói munkáján kívül


Széchenyi István Általános Iskola
Az iskolában az idei rendezvények az Arany János-évhez kapcsolódnak majd. A
pedagógusok mesemúzeummal, kalandparkkal, Családi-kör rajzpályázattal és
versmondó versennyel készülnek a tanulók számára.

Nagy Sándor József Gimnázium
A Nagysanyiban a hagyományoknak megfelelően alakulnak a rendezvények a
tanév során – így a nemzetközi kirándulások, az Erasmus+ utazások Törökországba, Portugáliába is.

Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium
Az új tanév „A színház éve” a gimnáziumban, ez a kiemelt pedagógiai célkitűzésük, mely minden szakmai munkaközösség és osztály programjában hangsúlyosan szerepel a színházlátogatásoktól a farsangi színházi projektnapon át az
iskolai színielőadásokig.

megalapította és vezette a Lyra
dalkört. Emlékét márványtábla
őrzi az épületen.
 1888-tól ebbe az iskolába csak
a fiúk jártak. A lányok nevelése a
szintén a Fő utcán álló Zárda-iskolában folyt, ahol a soproni Isteni Megváltó Leányai szerzetesrend nővérei tanítottak.
 A lányiskola új épületét, melyben ma a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium működik,
1930-ban szentelték fel.
 A budakeszi oktatás eredményességét mutatja, hogy egy 1930as felmérés szerint az analfabéták
aránya 3,3 százalék, míg az országos átlag 9,6 százalék volt.
Készült a Budakeszi évszázadai a harmadik évezred
kezdetéig (szerkesztő Kőrösiné
dr. Merkl Hilda, 2001.) című könyv alapján

A hónap témája

7

Új igazgató a SZIÁ-ban
Harminckét éve élek itt Budakeszin, szeretett városomban, tosnak tartom. Idegen nyelvtudás nélkül már süket az emsok ismerős, barát vesz körül.
ber a világban. A két tanítási nyelvű angol irányt némettel is
Felsőfokú tanulmányaimat Sárospatakon, a Tanítóképző Fő- bővíteni szükséges és előremutató együttműködést kellene
iskolán kezdtem. Soha nem fogta senki a kezem, amit el- kialakítani a Nagy Sándor József Gimnáziummal
értem önmagamnak köszönhetem, s erre büszke vagyok. A A német nemzetiségi gyökerek ápolása szívügyem, hiszen
XII. kerületben kezdtem el tanítani a Kiss János altábornagy férjem gyerekkorában még az „Ungardeutsch” beszélt nyelv
utcai Általános és Középiskolában, ahol 33 évet töltöttem volt Budakeszin. Célunk, hogy a sváb származású gyerme– ami az ELTE gyakorló iskolája lett. Ezalatt elvégeztem az kek megtanulják szüleik, nagyszüleik nyelvét. A nemzetiséELTE-n a földrajz-történelem tanár szakot, majd a Pázmány gi kötelékek erősítésére Németországból testvériskolát szePéter Katolikus Egyetemen kiegészítő diplomát szereztem retnénk választani, illetőleg nemzetiségi sarkot alakítunk ki
történelemből. Végül a BME-n elvégeztem a közoktatás-ve- az iskola aulájában.
zetői képzést.
Bartók, Kodály országában elengedhetetlenül fontos a zenei
Három éve mestertanár lettem, ami szakértői és tanfel- kultúra megismerése. Így újból lesz az iskolában kórus. A
ügyeleti munkával jár. Oszzeneiskolával való együtttályfőnök és munkaközösműködés keretében szeretség-vezető is voltam foném újra elindítani a zenei
lyamatosan. Három éve taosztályokat.
nítok Budakeszin.
Nyáron elkészült iskolánk
Itt igazgató-helyettesként is
digitális fejlesztési terve,
volt osztályom, mert a taníaminek segítségével pátás számomra igazi hivatás.
lyázhattunk két okos tanFontosnak tartom az értékteremre, ahol tíz kollegánk
alapú oktatást, ahogy Néfog óravázlatokat készíteni,
meth László mondja: „Érbemutatókat tartani alsó és
tékteremtő pedagógusokra van
felső tagozatban egyaránt,
szükség, hogy biztos alapokon
a pályázó iskolákkal közöálljon az iskola. Közel kell kesen (Budaörsi Illyés Gyula
rülnünk a gyermekhez, a szüGimnázium, a Törökbálinti
lőhöz, partnernek kell tekinteni
Zimándy Ignác Általános
őket, és így létrejön az együttIskola, és az Érdi Bólyai Jáműködés, a kölcsönös támoganos Általános Iskola).
tás.”
Az iskola külseje is megCélom, hogy a tudás átadáújul, kifestettük az aulát, a
sa és a nevelés együtt vatanárit, a több célú termünlósuljon meg. Mindennel
ket. Az önkormányzat sinevelünk: a pontos órakezkeres energetikai pályázata
déssel, a tiszta környezettel,
kapcsán új ablakok és szigea következetességünkkel.
telt homlokzat szépíti majd
Hova szeretnénk eljutni tua főépületet. Megjavítjuk a
dásban, viselkedésben? Ehtetőt az önkormányzat és a
hez közzé kell tenni a helyi
tankerület támogatásával.
tantervet, a tanmeneteket,
A tankerület anyagi hozhogy a szülő otthon meg ,,Célom, hogy a tudás átadása és a nevelés együtt valósuljon meg”
zájárulásával kijavítottuk
tudja nézni, mit kell megaz iskola kazánjait is, de eztanulnia a gyermeknek, hogy ő is közvetítse, mik az elvá- zel ki is ürült a kassza, így az egyéb beszerzések most hátrások. Ennek az évnek a fő célkitűzése, hogy közösen át- térbe szorultak.
dolgozzuk a helyi tantervet, a pedagógiai programot, és a Talán apró dolog, de úgy érzem, fontos megemlíteni, hogy
Szervezeti és Működési Szabályzatot. Szeretnénk, ha össz- a rekortán pálya körüli rézsűt megtámasztottuk, hogy ne
hang lenne az iskolai és a családi nevelésben. Állandóság, folyjék a sár a pályára, és talajfogó bokrokat ültettünk köré.
megbízhatóság jellemezze az életünket. Az oktatási szakér- Nagy lelkesedéssel és optimizmussal kezdtem el az igazgatői tanulmány ajánlásait és a szülőkkel való mediáció ered- tói munkát, de tudom, egyedül, társak nélkül, a kölcsönös
ményét a munkaközösségek segítségével szeretném átültet- tiszteleten alapuló kollegiális együttműködés nélkül nem
ni a gyakorlatba, hogy az együttműködésen alapuló oktatás mehetek semmire. Szeretném kiérdemelni a szülők támoélővé váljon.
gatását.
Szeretnénk a Zsámbéki-medence módszertani bázis iskolá- Ígérem, mindent megteszek, hogy igazságos és következejává válni!
tes vezető legyek.
Mind az angol, mind pedig a német nyelvoktatást igen fon- 
Bódi Zsuzsanna
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Ismét együtt a nagy család

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ
és Budakeszi Város Önkormányzata
23. alkalommal rendezte meg a járás településeit is megmozgató Családi Nap
fesztivált. Idén is számtalan érdeklődő
kapcsolódott ki a rendezvény változatos programjain. A hagyományokhoz
híven reggel 7 órakor vette kezdetét a
főzőverseny, ahol 19 csapat mérte ös�sze tudását, 22 ételkülönlegesség főtt a
bográcsokban. Délelőtt 11 órakor látványos légi bemutatót, majd gazdag folklórműsort, fitnesz-, tánc, művészeti és
kutyás bemutatókat is láthattak az érdeklődők. A gyermekek nagy örömére
Szandi is fellépett. Az önkormányzat
nemcsak a programokkal kedveskedett
a lakosságnak: a felajánlott alapanyagokból a BVV Kft. 300 adag ételt főzött
és ajándékként kínálta meg a fesztivál résztvevőit. Az önkormányzat sátrában vizet, vajkrémes- és zsíros kenyeret, pogácsát, a gyermekeknek csokoládét osztottak. A kisebbeket lufival
és ingyenes arcfestéssel is várta az önkormányzat, továbbá a törökbálinti
Izgiland játszóházzal kötött együttműködési megállapodásnak köszönhetően ingyenes ugrálóvár és mászódomb

szerzett örömöt a gyermekeknek. A
Pensió Minőségi Közétkeztetés Kft.
idén is felajánlotta a meleg ételek értékesítésből származó bevételét, melyből az első osztályosok tanévkezdését
támogatta az önkormányzat.
Mindezeken túl átadták a Virágos Budakesziért, valamint a főzőverseny díjait is. A tombolasorsolás után az Irigy
Hónaljmirigy és a helyi illetékessé-

gű Kyrusaurus Rock Band, valamint
Ethna biztosította a hangulatot az esti
fergeteges tűzijáték előtt. A város rendezvényei közösségépítő erővel szolgálják a lakosságot, ez a fesztivál is
újabb alkalmat teremtett arra, hogy a
szürke hétköznapokból kilépve egy kicsit egymásra figyeljünk és néhány feledhetetlen órát töltsünk el egymás társaságában.

Városi hírek

Chevrolet-val
a biztonságért
Az idei fesztivál különlegességét egy négymillió Ft értékű
Chevrolet Trax négykerék-meghajtású személygépkocsi átadása jelentette, melyet a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás települései (Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi,
Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Pilisjászfalu, Remeteszőlős, Telki, Tinnye, Tök) közösen vásároltak a rendőrség részére. A Budakeszi rendőrőrs a fesztivál napjáig három
gépkocsival látta el a települések nappali járőrszolgálatát,
azonban a gépkocsik száma a feladat megfelelő ellátásához, a
bejelentések azonnali kezeléséhez és az esetek haladéktalan
megoldásához nem volt elegendő. A személygépkocsit Horváth Lajos ezredes, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi főkapitány-helyettese ünnepélyesen vette át dr. Győri
Ottilia elnöktől. Bízunk benne, hogy a személygépkocsi-állomány növelése a járőrszolgálat hatékonyabb ellátását és a
települések lakosságának nagyobb biztonságát teszi lehetővé
– emelte ki beszédében dr. Győri Ottilia.

Köszönet a támogatóknak

Ezúton is szeretnénk megköszönni a rendezvény
támogatóinak anyagi és természetbeni felajánlásait, melyek lehetővé tették a XXIII. Családi Nap Fesztivál színvonalasabb megvalósítását!
ABC Autósiskola, Aphrodite Hotel Zalakaros,
Andrész Cukrászda, Angyal Patika, Androméda
Utazási Iroda, Baritz Papír-írószer, Budai Gesztenyés
étterem, Budaörsi Városi Uszoda, Csipet Bt., dm Kft.,
Egyesült Acél Kft., Erdért-Tüzsér Zrt. – Budakeszi Facentrum, Euro-family, Glas-Haus- Bau Kft., Gumidoktor, HP&amp;HP Bt., Helen-Doron angol nyelviskola, ifj. Kórósi Miklós vegytisztító, Interat Kft.,
Janics Emília kozmetikus, Járányi Nagy András, ND.
Ragyogás kozmetika, Kiss Zenede AMI, Kiskápolna
Könyvesbolt, Mélyépterv Komplex Zrt., Nagy Gáspár
Városi Könyvtár, Nemzetközi Vadvédelmi Tanács, Pilis Parkerdő Zrt., Póczi patika, Sateam Kerttechnika,
Zöld Pont Kertészeti Áruda, ZenAbrosz, Zsámbéki
Közművelődési Intézet és Könyvtár.
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A főzőverseny eredményei
(erdélyi fatányéros áfonyás vargányakörettel)

Profi a csapatban! kategória
I. Budakeszi Fiúk (veteránok lakomája, avagy csülökpörkölt Budakeszi
Fiúk-módra)
A főzőverseny abszolút győztese és Józsa
Lajos által készített vándordíj tulajdonosa egy évig a Budakörnyéki Székelykör
csapata az erdélyi fatányéros áfonyás
vargányakörettel.
vaddisznópörkölt nudlival

A verseny abszolút győztese a Budakörnyéki Székelykör csapata

Idén sem volt könnyű dolga a zsűrinek. 19 csapat 22 ételkölteménnyel
mérte össze az erejét. A zsűri elnöke
Majoros Zsolt, a Budai Gesztenyés étterem séfhelyettese, a tagjai Somlóvári
Józsefné tanácsnok, és a főzőverseny
vándordíjának alkotója, Józsa Lajos
Holló László-díjas szobrászművész.

Pörköltek, paprikások,
tokányok kategória
VI. TakarékLáng.ON csapata (Bogrács
á la B3)
V. Csipet-csapat hivatalosak csapata
(vörösboros gombás-zöldséges vaddisznóragu sztrapacskával)
IV. Gyógyászati bolt és Panoráma
optika
csapata
(áfonyás-gombás
szarvaspörkölt)
III. IlLaNó csapata (kakaspörkölt nokedlivel)
II. Villásfarkú fecskék csapata (vörösboros marhapörkölt velőscsonttal)
I. Glas Haus Bau Kft. (vaddisznópörkölt nudlival)

Összetett különleges
levesek kategória
V. SB Dynamic Kft. csapata (marhagulyás bográcsban)
IV. Glas Haus Bau Kft. (Jókai bableves)
III. Budakeszi FIDESZ-KDNP csapata

(sertésgulyás FIDESZ-módra)
II. Budakörnyéki Székelykör csapata
(kapros erdélyi csorba)
I. Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub csapata (tárkonyos palócleves bográcsban)

Káposztás ételek kategória
II. Demokratikus Koalíció Pest 2. csapata (babos káposzta)
I. 336. Karácsony Sándor Cserkészcsapat (káposztás csülök kelt gombóccal
cserkész-módra)

Egyéb, szabadtűzön készült
ételek, kreációk kategória
Különdíj: Zöldikék gyerek csapata
(gyerek menü)
VIII. IlLaNó csapata (szüreti bográcsos)
VII. Bianhua Kung-fu csapata (wokban
készült zöldbabos darált hús tarjával
és rizzsel)
VI. Széchenyi István Általános Iskola
csapata (zöldséges ragu tarhonyával)
V. Budakeszi Bölcsődék csapata (lecsó
gazdagon)
IV. Czabán Attila csapata (chilis bab)
III. Budakeszi FIDESZ-KDNP csapata
(Jarasovics Anna házi palacsintája)
II. Járási menyecskék csapata (sárkány
lecsó)
I. Budakörnyéki Székelykör csapata

2 kg vaddisznóhús
5 fej hagyma
3 gerezd fokhagyma
pirospaprika
3 szem egész borókabogyó
4 evőkanál zsír
2-3 evőkanál áfonya- vagy meggylekvár
só, bors, kakukkfű
ételízesítő ízlés szerint
1 paprika
2 paradicsom
2-3 dl a kedvenc száraz vörösborunkból
3-4 babérlevél
1 csipet őrölt kömény
A zsíron az apróra kockázott hagymát egy kis sóval megdinszteljük.
Rádobjuk a felaprított fokhagymát,
paradicsomot és paprikát. Ha jól
megfonnyadtak a zöldségek, akkor
kap egy kis pirospaprikát, valamint
fűszereket, hogy jó alapot adjanak
a húsnak, majd azonnal felöntjük
egy kis vízzel. Rárakjuk a húst és
jól elkeverjük, majd felöntjük annyi
vízzel, amennyi épp ellepi. Ha a hús
nagyjából megpuhult, akkor utána
fűszerezzük, és a borókabogyókat
is belemorzsoljuk. Ahogy elfőtt a
víz a húsról, ráöntünk egy kis száraz vörösbort, és a legvégén, amikor már puha a hús, elkeverünk a
pörköltben 2-3 evőkanál lekvárt.

Városi hírek

Veteránok lakomája, avagy csülökpörkölt Budakeszi Fiúk-módra
15 dkg füstölt szalonna
3 ek zsír
2 kg vöröshagyma
2-4 babérlevél
0,5 kg paprika és 0,5 kg paradicsom
6 kg csülök, 3 kg nyers füstölt csülök
1 ek őrölt bors
2 ek őrölt kömény
3-4 ek őrölt fűszerpaprika
2 ek füstölt fűszerpaprika
3 ek zúzott fokhagyma
1,5 dl száraz vörösbor
3 csokor petrezselyem
8 kg burgonya
6-7 ek libazsír
2 kg vöröshagyma
1 ek zúzott fokhagyma
1 ek apróra vágott rozmaring
1 ek füstölt fűszerpaprika

A füstölt szalonnát a zsíron kisütjük. Mikor aranybarnára
sült, vöröshagymát pirítunk rajta babérlevéllel. Mikor
a hagyma is kezd kissé megpirulni, akkor hozzáadjuk
apaprikát és paradicsomot, sózzuk. 5-10 percig pirítjuk.
Ekkor rátesszük a nagyobb kockákra vágott csülköt. Kifehéredésig sütjük, majd hozzáadjuk a nyers füstölt
csülköt és megszórjuk feketeborssal, köménymaggal,
fűszerpaprikával, füstölt fűszerpaprikával és zúzott fokhagymával. Felöntjük annyi vízzel, amennyi még épp
nem lepi el. Körülbelül 1,5 órát főzzük, amíg háromnegyedig megpuhul a hús. Ekkor hozzáöntjük a vörösbort.
Készre főzzük. Petrezselyemmel gazdagítjuk. Egy másik
bográcsban a kockára vágott tisztított burgonyát megfőzzük sós, babérleveles vízben. A boronatárcsában libazsírt olvasztunk. Ha a zsír forró, kockákra vágott vöröshagymát pirítunk. Ha már aranybarna, hozzáadjuk a
zúzott fokhagymát, a rozmaringot, a sót és a füstölt fűszerpaprikát. Elkeverjük és a főtt burgonyához adjuk.

Erdélyi fatányéros áfonyás vargányakörettel
GYÖNGYÖLT CSIRKEMELL 1 kg
csirkemellet vékonyra szeletelünk,
sóval, borssal fűszerezzük. 25 dkg
juhtúrót, 1 kis csokor friss aprított
kaporral összeverünk, majd rákenjük a csirkemellszeletekre, felgöngyöljük és kb. 40 dkg szeletelt
baconbe csomagoljuk. FŰSZERES TARJA 1 kg szeletelt tarját befűszerezzük sóval, borssal, rozmaringgal, kakukkfűvel, fokhagymával, mustárral és olívaolajjal (lehetőség szerint az elkészítés
előtti este). MICCS 30 dkg borjúnyakat, 30 dkg birkacombot és 30 dkg sertéscsülköt megdarálunk és 2 dl marhacsontvelő alaplével felöntünk. Ízesítjük sóval, borssal, fokhagymával, csomborral és 1 kávéskanál szódabikarbónával. Jól összedolgozzuk és 1 napig állni hagyjuk. A húsokat
parázs fölött grillezzük. ÁFONYÁS VARGÁNYA 20 dkg mangalica szalonna szeleteket kisütünk,
majd a kiolvadt zsírjába belerakunk 1 kg szeletelt lilahagymát, 4 dl vörösbort, 3 kg vargányát, 1
kg erdei áfonyát, sózzuk, borsozzuk és készre főzzük.

tárkonyos
palócleves borgácsban (10 főre)
2 kg marhahús
2 kg sertés lapocka
Előkészítjük a hozzávalókat. A bográcsban a zsíron meg0,5 kg zsír
dinszteljük a hagymát, hozzáadjuk a kockára vágott hú1 kg sárgarépa
sokat, fehéredésig pirítjuk, belerakjuk a fűszereket, fel0,5 kg fehérrépa
öntjük vízzel, hogy ellepje. Ha a hús félig megpuhult,
2 kg burgonya
belerakjuk a fehér- és sárgarépát. Lassú tűzön főzzük.
1 kg zöldbab
Ha már megpuhult a hús és a répa, hozzáadjuk a zöld4 dl tejföl
babot és a burgonyát. Felöntjük vízzel, hogy ellepje. A
2 dl száraz fehérbor
tejfölt a borral simára keverjük és hozzáadjuk az ételsó, bors, pirospaprika, bazsalikom,
hez. A végén hozzáadjuk a tárkonyt és összeforraljuk.
erős paprika, tárkony

Káposztás
csülök
gombóccal
cserkész-módra

20 kg savanyú káposzta
4 kg vöröshagyma
5 fej fokhagyma
2 kg kolozsvári szalonna
2 kg debreceni
6 kg sertéscsülök
5 db paprika
5 db paradicsom
fűszerpaprika,
só,
bors, köménymag,
babérlevél
Gombóchoz
3 l víz
50 dkg élesztő
10 db tojás
1 ek só, 1 ek cukor
4 kg liszt
Kevés zsiradékon a
szalonnát, hagymát
üvegesre pirítjuk. Rajta a felkockázott csülköt fehéredésig sütjük. Jöhet a paprika,
paradicsom, fokhagyma, a fűszerek és kevés vízzel félpuhára
főzzük. Rátesszük a
kolbászdarabokat, és
a káposztát.
A gombóc
Keményebb galuska
sűrűségű tésztát dagasztunk, és letakarva kelesztjük kb. 30
percet. Ha a hús és
a káposzta is megpuhult, a kézzel formázott gombócokat
a tetejére rakjuk. Jól
lefedjük, már nem rakunk a tűzre, hagyjuk
párolódni. Így a gombócok duplájukra nőnek, és nem fő szét
semmi. (60 főre)

A Családi napon és a főzőversenyen készült további képeket keresse a www.hirmondo.budakeszi.hu oldalon!
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Megújított testvérvárosi
szerződés Csíkszeredával
A magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapján, 2017. augusztus
20-án tartotta Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ünnepi ülését az Erkel Ferenc Művelődési
Központban, mely keretében Csíkszereda és Budakeszi testvérvárosi kapcsolatának húsz éves jubileuma alkalmából a két település vezetése megújította testvérvárosi szerződését. Az
ünnepségen a németországi Lich testvérváros képviseletében Bernd Fischer
alpolgármester, a kárpátaljai Beregdéda
testvérvárosból pedig Egressy István
polgármester is részt vett.
Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési
képviselő ünnepi beszédét követően dr.
Győri Ottilia polgármester asszony kifejtette, hogy a Magyar Királyság megalapítása előtt az évezredek során rengeteg nép és néptörzs
próbálta megszilárdítani a hatalmát a Kárpát-medencében,
azonban állandóságot csak Szent István királyunknak sikerült elérnie azzal, hogy egységes akaratot teremtett a Magyar Királyságban és a megmaradást tűzte ki célul.
A Csíkszeredával való húszéves testvérvárosi kapcsolatról elmondta, hogy az azóta eltelt évek alatt a családi kötelékek, a cserelátogatások, intézmények révén tovább erősödött a két település kapcsolata. Sok mindent tettek együtt
és egymásért. Ez alatt az emberöltő alatt sok-sok ponton ös�szekapcsolódott, a közös nemzeti ügyeket tekintve újra ös�szekapcsolódott az életük.
Ráduly-Róbert Kálmán, Csíkszereda város polgármestere
felidézte a testvérvárosi kapcsolat kezdeteit. A csíktaplocai
és a Budakeszi katolikus egyházak között 1992-ben kialakult szoros kapcsolat alapozta meg a két település vezetése
között a partnerség létrejöttét. Így kerülhetett sor 1997. május 16-án településeink elöljárói, dr. Csedő Csaba István és

Szemereki Zoltán polgármesterek által a testvérvárosi szerződés megkötésére Csíkszeredában.
A testvértelepülés meghívására Botár Endre erdélyi származású színművész megindító vallomását követően a két polgármester aláírásával megújította testvérvárosi szerződését.
Városunk vezetője a kerek évforduló alkalmából Budakeszi
kulcsával ajándékozta meg Csíkszeredát, Ráduly Róbert
Kálmán pedig egy csíki tájképet ábrázoló festménnyel köszönte meg az elmúlt húsz évet.
Ezt követően dr. Győri Ottilia polgármester ünnepélyes keretek között adta át a Budakeszi Díszpolgára címet. A képviselő-testület úgy döntött, hogy 2017-ben a Budakeszi Díszpolgára címet néhai Somos Miklós és Lieber Éva, valamint
Albert Gábor és Albert Zsuzsanna művészházaspárok részére adományozza.
A Somos házaspár nevében gyermekeik, Éva és Gyula vették át a kitüntetést. (A díszpolgárok laudációját a www.
varoshaza.budakeszi.hu oldalon olvashatják.)
A képviselő testület a júliusi ülésén
címzetes főorvosi cím adományozásáról is döntött. Azoknak, akik 20 éven
keresztül folyamatosan körzeti, illetve
háziorvosi, körzeti gyermekorvosi, illetve házi gyermekorvosi, fogorvosi
alapellátási feladatokat látnak el, adományozható a cím.
A címzetes főorvosi címet idén öten
kapták meg: dr. Bartos Mária házi gyermekorvos, dr. Imre Éva felnőtt háziorvos, dr. Zolnai Katalin, dr. Rajnai Judit
és dr. Kovács Sándor fogorvosok. Ezúton is gratulálunk kiemelkedő tevékenységükhöz, melyet Budakeszi egészségügyéért végeztek. A továbbiakban is
sok sikert kívánunk munkájukhoz!
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Ideiglenes helyszínekre költözik az egészségügyi ellátás
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017 május végétől került sor a Budakeszi Orvosi Rendelő felújítási munkálatai miatt az alábbi egészségügyi szolgáltatások ideiglenes elköltöztetésére. A rendelések helyszíne az alábbiak szerint módosult:
Név

Rendelés helyszíne

Átköltözés dátuma

Rendelési idő

Elérhetőség

Dr. Imre Éva
felnőtt háziorvos

Táncsics M. u. 9.

2017. június 2.

Hétfő: 15:00-19:00

06-23-450-604

			

Kedd: 08:00-12:00

(nem változott)

			

Szerda: 15:00-19:00

			

Csütörtök: 10:00-14:00

			

Péntek: 15:00-19:00

(nem változott)

Erdő utca 70. (volt BVV. Kft. iroda) 2017. május 24.

nem változott

06-30-295-9546

Fő utca 43-45. (Átrium Üzletház)

2017. június 6.

nem változott

06-23-451-017

Fő utca 98. (volt tüdőgondozó)

2017. július 28.

nem változott

06-30-732-5856

Fő utca 98. (volt tüdőgondozó)

2017. július 28.

nem változott

06-20-396-1321

Fő utca 98. (volt tüdőgondozó)

2017. szeptember 1. nem változott

06-23-452-735

fogorvos

Fő utca 98. (volt tüdőgondozó)

2017. július 28.

nem változott

06-23-452-732

Védőnői szolgálat

Fő utca 111. (volt Keszivíz iroda)

2017. május 25.

nem változott

06-23-451-919

Orvosi ügyelet

Fő utca 43-45. (Átrium Üzletház)

2017. június 6.

nem változott

06-23-451-731

Dr. Bartos Mária
gyermekorvos
Dr. Csabai Imre
felnőtt háziorvos
Dr. Vasi Gábor
fogorvos
Dr. Illés Emil
szájsebész
Dr. Tőkés Péter
fogorvos
Dr. Zolnai Katalin

Útinfó

A Fenyő utca kétirányú lett
A képviselő-testület a város egésze
közlekedésének tehermentesítése
érdekében a Fenyő utca forgalma
kétirányúsításáról döntött. A kivitelezés augusztus 25-én elkészült, a
Fenyő utca új forgalmi rendje ettől
az időponttól lépett érvénybe.
Kérjük, hogy a változások miatt fokozott óvatossággal közlekedjenek!

A Knáb J. utca egyirányú lett
A rendőrség javaslatára augusztus 29-től a Knáb János utcát a Temető utca felől a Zichy Péter utcáig
egyirányúsították egy hónap időtartamra, az ott folyó építési munkákra
és az iskolakezdésre tekintettel.
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Képviselő-testületi határozatok
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. június
29-én, július 7-én, július 27-én, valamint augusztus 14-én tartott ülésein az
alábbi, lakosságot kiemelten érintő döntéseket hozta.
193/2017. (VI. 29.) Kt. határozat
A Képviselő-testület csatlakozik a
2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, melyhez 1.600.000 Ft
keretösszeg fedezetet biztosít.
195/2017. (VI. 29.) Kt. határozat
A tanuszoda építés helyszínének
kijelöli a városi sportpálya telkét.
199/2017. (VI. 29.) Kt. határozat
A Sourcing Kft. (1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.) ajánlatát
Budakeszi 12 közintézményi épületére vonatkozó energia-megtakarítási intézkedési tervek elkészítésére elfogadja egyszeri 480.000,- Ft
+ ÁFA összegben.
204/2017. (VI. 29.) Kt. határozat
Meghívásos építési beruházás közbeszerzési eljárást indít, melyek
tárgya a Budakeszi Orvosi Rendelő
épületének átalakítása.
208/2017. (VI. 29.) Kt. határozat
Szerződést köt a BEST-VILL 2000
Kft.-vel az Etheles park területén
elektromos közvilágítási hálózat
kiépítésére 2.979.529 Ft + ÁFA ös�szegben.
209/2017. (VI. 29.) Kt. határozat
Szerződést köt a TERRA 21 Közműés Mélyépítő Kft.-vel az Etheles
park területén vízvezeték építésére
3.861.841 Ft + ÁFA, szennyvíz csatorna építésre 3.710.977 Ft + ÁFA
és csapadékvíz csatorna építésére
2.534.466 Ft + ÁFA összegben.
218/2017. (VI. 29.) Kt. határozat
Felszólítja a Nagyszénászugi Beruházó Viziközmű és Csatornázási
Társulatot:
- a Társulat hívja össze a küldöttgyűlését, válasszon a lemondott
tisztségviselők helyett újakat és
kérje azok bejegyzését a cégjegyzékbe;
- amennyiben a Társulat bejegyzett
székhelyén nem elérhető, úgy jelöljön ki új székhelycímet és jegyezze
be a cégjegyzékbe;
- a Társulat határozzon elszámolási
eljárásának megindításáról, válas�-

sza meg az elszámolási bizottság
tagjait és kérje az eljárás megindításának bejegyzését a cégjegyzékbe.
225/2017. (VII. 07.) Kt. határozat
A Képviselő-testület egyetért a
Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt pályázaton történő részvétellel, a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek
fejlesztése, valamint a települési
vízgazdálkodás korszerűsítése tárgyában.
231/2017. (VII. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert, hogy a Darányi
városrész közvilágítás kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárást a végleges kiviteli tervek alapján, közbeszerzési tanácsadó bevonásával előkészítse és a felhívás
megjelentetéséről a közbeszerzési
tanácsadó útján gondoskodjon.
234/2017. (VII. 27.) Kt. határozat
Iskolabusz járatot biztosít a budakeszi általános iskolások részére
délutáni hazaszállításra, tanítási
naponként 1 alkalommal.
241/2017. (VII. 27.) Kt. határozat
Vállalkozási szerződést köt a BVV
Kft-vel a 2017. évi járdapályázat
keretében elvégzendő kivitelezési
munkákra 4.266.446 Ft összegben.
249/2017. (VII. 27.) Kt. határozata
A Képviselő-testület a 2017. évben
az alábbi ingatlantulajdonosok részére adományozza a Virágos Budakesziért díjat:
- Ács Józsefné (Vásárhelyi Pál utca
3.)
- Zsikla Mihályné (Fenyő utca 13.)
- Winterkorn Imre és Imréné, Antal Lászlóné, Révész Csilla (Fő utca
150.)
- Nagy Katalin (Széchenyi utca
161.)
- Orgona Márta (Széchenyi út 11.)
- Dr. Imre Éva (Krúdy Gyula utca
1.)
- Hidas Mátyás (József Attila utca
71.)

- Gesztesi Árpád (Kenderföld utca
1/a)
- Kabai József (Kenderföld utca
6/a)
- Vargáné Özse Julianna (Ady Endre utca 10/a)
250/2017. (VII. 27.) Kt. határozat
A Budakeszi Díszpolgára címet a
2017. évben néhai Somos Miklós és
Lieber Éva, valamint Albert Gábor
és Albert Zsuzsanna részére adományozza.
252/2017. (VII. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület megállapodást köt a LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt.-vel, melyben a beruházó műszaki fejlesztéseket vállal minimum bruttó 300.000.000.- Ft
értékben.
257/2017. (VII. 27.) Kt. határozat
Támogatja a Széchenyi István Általános Iskola Napraforgó tagozatának a Széchenyi István Általános
Iskola elkeríthető területrészére
történő áthelyezését.
258/2017. (VII. 27.) Kt. határozat
Támogatja a város közigazgatási
területén lévő forgalomirányító jelzőlámpák átprogramozásának terveztetését.
259/2017. (VII. 27.) Kt. határozat
Felkéri a Polgármestert, hogy a
„Települések felszíni csapadékvízelvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás
korszerűsítésének támogatása Pest
megye területén” pályázattal kapcsolatos szakmai anyag elkészítésére, összeállítására vonatkozó
ajánlattételi felhívást négy, a testület által meghatározott vállalkozás
részére küldje meg.
266/2017. (VII. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület pályázatot
nyújt be a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt az „önkormányzati tulajdonú egészségügyi
alapellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázatra.
278/2017. (VIII. 14.) Kt. határozat
Az Erkel Ferenc Művelődési Központ intézményvezetői munkakörének betöltésére pályázatot ír ki.

Önkormányzati hírek

pályázat

Budakeszi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az

Erkel Ferenc Művelődési Központ

IGAZGATÓ
(magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 108.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok:
Az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá az önállóan működő költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdasági feladatok ellátása. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért, a takarékos
gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
melyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal
más hatáskörébe. Ellátja az egyéb vezetői feladatokat.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z)
150/1992. (IX. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
l Főiskola, közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga
l Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
l Végzettségnek, képesítésnek megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatról szóló hitelt érdemlő igazolás
l Kiemelkedő közművelődési tevékenység
l Büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
l Vezetői tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
l Kiváló szintű elhivatottság, kapcsolatteremtő képesség,
szervezőkészség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
l Szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, és
az intézmény vezetésére vonatkozó program
l Három hónapnál nem régebbi, teljes körű hatósági erkölcsi
bizonyítvány;

l a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdés szerinti képesítés megszerzéséről szóló igazolás, ennek hiányában
a képesítés vállalásáról szóló nyilatkozat;
l Oklevél- és bizonyítványmásolatok;
l Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással
összefüggő, a szükséges mértékben való – kezeléséhez hozzájárul
l Nyilatkozat arról, hogy zárt vagy nyilvános ülésen kéri pályázatának megtárgyalását
A beosztás legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 4.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Budakeszi Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő
megküldésével (2092 Budakeszi, Fő utca 179. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 323/2017/HR , valamint a beosztás
megnevezését: igazgató.
Személyesen: Budakeszi Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatán, Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot A/4-es méretű gépelt oldalak formátumban, 2
példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési,
megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A kinevezési,
megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első
ülésén dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. október 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Budakeszi Város honlapja - 2017. szeptember 5.
• Budakeszi Hírmondó online - 2017. szeptember 5.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat,
aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy
a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A pályázat kiírója a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 4 hónap próbaidőt köt ki.
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Nyílt napok a Viadal
Sport Egyesületben
A 2017-18-as síszezonban ünnepeljük a
VIADAL SPORT EGYESÜLET alakulásának 30. évfordulóját, melyre ünnepi
programsorozattal készülünk.
Budakeszi sportkedvelő lakosait - elsősorban a nagycsoportos óvodásokat és
az alsó tagozatos diákokat - szeretettel
várjuk két rendezvényünkre:
Október 7-én, szombaton 9 órakor indulunk KINCSKERESŐ TÚRÁNKRA
a sípályától. Jelmondatunk: „Legyél te
is természettudatos! Védd a természetet!”
Október 14-én, szombaton 9 órakor
NYÍLT SZÁRAZEDZÉSEN vehettek
részt. Akadálypályáink fejlesztik a mozgáskoordinációtokat, a gyorsaságtokat,

az egyensúlyérzéketeket. A sok játékos
feladat szuper élményt nyújt! Mindkét
alkalommal edzőcipőben, tréningruhában várjuk a sportszerető gyerekeket a Viadal SE sípályánál, a Kossuth
Lajos utca végén. A nyílt programok
9-11 óráig tartanak.
A VIADAL SPORT EGYESÜLET Budakeszi sportéletének egyik mozgatórugója. Műanyagpályán síoktatásra,
hétvégi edzésekre, havas sítáborokba,
mozgáskompetenciát fejlesztő nyári táborba várjuk a sportolni vágyó gyermekeket.
Nálunk ősszel, télen, tavasszal, nyáron
sportolhattok!!!
GYERTEK!

Makkosmárián járt az 1Úton
Több hetes előkészület után augusztus 26-án, szombat reggel a Normafánál gyülekeztünk, szülők, gyermekek, nagyszülők, hogy nyitott szívvel induljunk útnak a 2,5 km-es
távnak.
Szláby Tibor atya, a plébánosunk, nagy lelkesedéssel készült fel a zarándoklat vezetésére. Összesen 4 állomást alakítottunk ki a zarándoklat során, ami mind az „Isten és az
élet” témához kapcsolódott. Ennek témafelelőse, Fürediné
dr. Kovács Annamária és Tibor atya ezeket a gondolatokat felhasználva gyermekeknek szóló elmélkedésekkel
készült, majd cserkészjátékokkal megmozgattuk a gyerekeket. A Nótafa, Rigó István pedig vidám énekekkel fűszerezte meg az állomások közötti zarándoklatot.
Ismeritek az IRGALMASSÁG KAPUJÁT? Két édesapa kaput tartott a kezével, és ahogy közeledtünk Makkosmáriára
a kapu egyre szűkebb lett.
Makkosmárián szentmise keretében a szülők megáldották
gyermekeiket, majd a kertben karizmatikus dalok szóltak:
lehetett táncolni, énekelni, kézműveskedni, trambulinozni, gólyalábazni, fára mászni, hajat fonatni, beszélgetni,
agapézni és kipróbálni a Kezes-lábas játszóház innovatív
játékait.
Búcsúzáskor azt mondták a családok, hogy ÉREZNI LEHETETT A SZERETETET. Ennél több, már nem
is kell! A munkánk beteljesedett! Nagyon szépen köszönjük a részvevőknek, a támogatóknak és a Mária Rádiónak, hogy ilyen szép napot tudunk a családok számára szervezni. Jövőre újra találkozunk!


Rigóné Tomka Lea, koordinátor 1Úton,
	
Mária Rádió Szent Mónika Baba-mama Közössége

http://szentmonikabmk.blogspot.hu/
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Napközis tábor a „HÍD”-dal
Augusztus első hetében, a gyermekek
által egész évben várt vakáció derekán
a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat szervezett nyári napközis
tábort gyermekeknek. A városban sokak által ismert és szeretett Generációk
Házának (Erdő u. 83.) színei élénkebbé,
színesebbé váltak: a gyermek kacajok,
az önfeledt derűbe ágyazott kíváncsisággal lüktető csintalanságok gyermekkorunk emlékeinek képkockáival
fűszerezett mosolyt csalt mindannyiunk arcára.
Néhány villanással szeretném érzékeltetni azt a gazdag, élmény dús tematikát, amit azon a héten közösen átélhettünk.
A Budakeszin szolgáló tűzoltók munkájába bepillantva szívmelengető volt
látni a gyermekek szemében az izgalmat, csodálatot tükröző csillogást.
Az állatok szeretetét, a felelősségteljes
állattartást, a szocializációt erősítette
több nap programja is. A kalandpark
nagyobb lendületbe hozta a gyerekeket. A vadasparkban hatványozott
energiával és érdeklődéssel ismerkedtek meg az ott lakókkal. Az egyik nap
lovardában is jártunk, a lovaglás sokak
számára felejthetetlen élményt nyújtott.
Budapesten egész napos programot töltöttünk hajózással, Margitszigeti programokkal, Gellért hegyi csúszdaparkkal. Számos élményt nyújtott nekünk,
felnőtteknek is a kívülről talán olykor
rendezetlennek látszó kis csapatunk.
A szeretet, az odafordulás, az elfogadás varázsvesszőként hat. Büszkék voltunk, mert tudtuk, hogy a látszaton
túl nagy dolgok történnek: csapatszellemből, tartalmas élményekből egy új
együttműködés, kapcsolat rajzolódott
ki a hét végére. A Generációk Házának
vendégszeretetével élve „otthon” is jól
éreztük magunkat. Oktatással egybekötve táncoltunk, kézműveskedtünk,
festőművész vezetésével festettünk;
moziztunk, csúzliversenyt rendeztünk.
A felszabadult héten megélt „dínom-dánom” evés-ivás részét is megéltük. Kollégáinkkal főtt ételeket készítettünk a
gyerekeknek, szalonnát sütöttünk, pizza és gyümölcs adományt szereztünk,
limonádéval és jégkrém desszerttel hűsöltünk. A sikeres kivitelezés receptjé-

nek mégis a legfontosabb alkotóeleme
a lélekből táplálkozott. Ezért is köszönöm minden szívvel résztvevő kollégának, segítőnek, önkénteseinknek és támogatóinknak, adományozóinknak

átitatott összefogás éltető és teremtő
erejét. Erre joggal lehetünk büszkék.
Nyitott szívvel várjuk az idősebb generációk tagjait is, akik a Generációk
Házában változatos, tartalmas, igé-

(Papp Éva festőnőnek, Marosiné Bokor
Krisztina néptánc oktatónak, a Budakeszi Lovardának, a JYSK áruháznak,
valamint a Pizza Portának) is ezt az elhivatott kivitelezést, a programsorozat
megvalósítását.
Budakeszin munkánk mindennapjaiban is megtapasztalhatjuk a szeretettel

nyes programjainkkal felpezsdíthetik
hétköznapjaikat. Igyekszünk „második otthont” építeni összetartó, lelkes, energikus tagjainkkal. Nyitottan,
szeretettel és meglepetésekkel várunk
mindenkit, aki csatlakozna közösségünkhöz, programjainkhoz!

Bencsik Zsolt, intézményvezető
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sajtóközlemény
MEGKEZDŐDTEK AZ ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSOK
BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYEIN
A nyár folyamán megkezdődtek az épületenergetikai felújítások Budakeszi Város Önkormányzatának intézményein a KEHOP-5.2.9-16 pályázati konstrukció keretében. A 234,52
millió forint értékű beruházással megújul az orvosi rendelő, a Pitypang Sport Óvoda és a
Széchenyi István Általános Iskola.
A 234,52 millió forint európai uniós támogatás segítségével megújulnak Budakeszi Város
Önkormányzatának alábbi intézményei:

 Pitypang Sport Óvoda  Széchenyi István Általános Iskola  Orvosi rendelő
A fejlesztés célja az intézmények épületenergetikai felújítása, melynek eredményeként korszerűbb, modernebb, szebb épületekben kezdhetik meg a tanévet a gyerekek. Az orvosi
rendelő pedig megújult, modern környezetben fogadja a budakeszi lakosokat.
Mindhárom intézmény homlokzati nyílászáróit modern, energetikai követelményeknek
megfelelő nyílászárókra cserélik és az épületek hőszigetelést kapnak. Az orvosi rendelő tetőszerkezetén napelemes rendszert épít ki a kivitelező.
A projekt fizikai befejezése 2017. november végére várható. A projekt a VivaPalazzo Kft. kivitelezésében valósul meg.
A projektről bővebb információt a www.varoshaza.budakeszi.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Sebestyén László projektmenedzser
+3623/535-710/172 mellék
sebestyen.laszlo@budakeszi.hu

Pingpong
mindenkinek
Önkormányzatunk szeretettel vár
mindenkit egy kis sportolásra városi
amatőr pingpong klubunkban. Minden korosztálynak felfrissülést és szórakozást jelent ez a sport.
Miért jó a gyereknek?
 Felkel a számítógéptől,
 javítja a koncentrációt, a finom mozgást, tanulási teljesítményt,
 bármilyen testi adottsággal művelhető,
 szórakoztató, társaságban van.
Miért jó a felnőtteknek, a 60+nak is?
 Frissítő, nem megerőltető sport,
 javítja az ízületek állapotát, serkenti a
vérkeringést, javítja az agyi működést,
 növeli az állóképességet,
 jó a társaság, szórakoztató, örömet és
sok nevetést ad.
Próbálja ki, kezdje újra minden hétfőn
és csütörtökön a Prohászka Ottokár
Katolikus Gimnázium (2092 Budakeszi, Fő u. 141.) alagsori tornatermében.
Diákoknak edzés: 16-18 óra között.
Felnőtteknek örömjáték, igény szerint
edzés: 18-20 óra között. Jelentkezni lehet 2017. szeptember 11-től a helyszínen, edzésidőben, a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán
Tajti Enikőnél, a bede.bakacs@gmail.
com emailcímen, vagy a 06-30/95133- 68-as telefonszámon, Bakács Bernadettnél.

Anyakönyvi hírek

Farkas Réka és Vadasi Balázs 2017. június 24-én, a Polgármesteri Hivatalban, Gábor Emese és Kiss Zsolt 2017. június 30-án, a budakeszi mamutfenyőknél kötött házasságot.

           Kultúra
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Könyvajánló szülőknek
F. VÁRKONYI ZSUZSA
Amire felnövünk

BAJZÁTH MÁRIA
Így megyek az iskolába

Az író gyakorló pszichológus, sok népszerű és olvasmányos szakkönyv szerzője. Ebben a kötetben arról számol
be, hogy rengeteg dolgot hozunk magunkkal, van „lelki alkatunk”, vannak sokgenerációs örökségeink, melyeknek legtöbbször nem is vagyunk
tudatában. Nemünk, kulturális közegünk úgyszintén megszabják, alakítják adottságainkat. Terápiás tapasztalatain keresztül mutatja be ezeket a
„működésformákat”. Minden szülőnek
vannak saját szüleitől, nagyszüleitől,
dédszüleitől örökölt mondatai, melyek
többnyire negatív üzeneteket hordoznak saját utódaink számára. Ezek an�nyira beidegzettek, (mivel saját gyermekkorunkban rögzültek bennünk),
hogy nehezen irthatjuk ki a nevelési kelléktárunkból. Ha segítséget szeretnénk
kapni ahhoz, mit tegyünk, ha gyermekünk letépkedi a növények leveleit, nem
köszön pár évesen a felnőtteknek, nem teszi helyükre a játékait, akkor vegyük
kezünkbe F. Várkonyi Zsuzsa gyakorlati példákkal teli új írását.

A Népmesekincstár sorozat e kötete
az iskolakezdéshez választott mesék
füzéréből áll, 6-8 éves gyermekeknek
ajánljuk akár önálló olvasásra, de inkább közös esti mesélésekhez való.
„Olyan meséket válogattam ebbe a gyűjteménybe a világ minden tájáról, amelyek segítenek átlépni a gyerekeknek
egy új életszakaszba. Az iskolába induló kisgyerekekre − az erősödő fogalmi gondolkodás mellett − még jellemző
a mesevilágban létezés. Képzeletüket
a varázslat és a csoda éppúgy izgatja,
mint ahogy érdeklik őket a számok, a
test, az élet és a halál kérdései, a barátok, az ellenfelek, és a megfejthetetlennek tűnő talányok. Mesehallgatás közben a gyerek tét nélkül tapasztalhatja
meg a jó és a rossz utak különbözőségét, kikacaghatja félelmeit, belebújhat
bárki és bármi bőrébe. Miközben rengeteg információt szerez a világról, a
népmese – nélkülözve az oktató szándékot – az érzelmeire hat, és évezredek
tapasztalatát, tudását, örök emberi értékeket közvetít számára.”
Így vall munkájáról Bajzáth Mária
szerkesztő, meseterapeuta, mesemondó, aki az Országos Könyvtári Napok
alkalmából 2017. október 4-én két alsós
diákcsoportnak fog mesélni a budakeszi Nagy Gáspár Városi Könyvtárban.

Összeállította: Földházi Teréz

(Nagy Gáspár Városi Könyvtár)

GARY D. CHAPMAN
Netfüggő gyerekek
Gary Chapman pszichológiai sikerkönyvek szerzője, az „öt szeretetnyelv”
kitalálója. Jelen kötetében korunk jellegzetes problémájáról ír: a billentyűket
akár órákig sebesen püfölő gyerekekről, fiatalokról. Kutatási eredményeket,
életből vett példákat olvashatunk arról,
hogyan mentsük meg a digitális nemzedéket a képernyőfüggőségtől: men�nyi a „kütyühasználat” optimális időtartama, hogyan használhatjuk ezt
tudatosan, milyen értelmes elfoglaltsággal helyettesíthetjük, hogyan tanítsuk ezt a generációt társas kapcsolatok
kialakítására, és mi felnőttek milyen
használati szokásokkal járhatunk elől
példaként. A kötetet azoknak ajánljuk, akiket gyermekeik érdekében remélhetőleg önvizsgálatra késztetnek a
könyvből megismert eljárás- és szemléletmódok, átültetik a gyakorlatukba azokat a gondolatokat, amelyekkel azonosulni is tudnak.
aPRÓHIRDETÉS

GÁBOR ESZMERALDA becsüs, műgyűjtőnő legmagasabb áron, helyszínen készpénzért vásárol antik
és modern festményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, evőeszköz-készleteket, órákat, fazon aranyakat,
szobrokat, borostyánokat, porcelánokat, Kovács Margit kerámiákat, egyebeket. Kiszállás díjtalan:
06/1/789-1693, 30/382-7020
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Tanácsok a tanév biztonságos
megkezdéséhez
Az iskolába vezető úton mindig legyünk elővigyázatosak és körültekintőek. Mutassunk példát gyermekeinknek, a közlekedési szabályokat minden
esetben tartsuk be, még ha nagyon sietünk is.Akik már egyedül járnak iskolába, hazafelé mindig a megszokott,
biztonságos útvonalat használják, idegenekkel ne álljanak szóba. Idegen autójába SOHA ne szálljanak be, még
akkor sem, ha szülőkre hivatkoznak,
vagy „segítséget kérnek”!
Az értékes technikai eszközöket
(okostelefon, tablet, Ipod, MP3 lejátszó
stb.), mindig biztos és zárt helyen kell
tárolni. A gyermek annyi zsebpénzt
vigyen magával, ami aznapra szükséges.
Az iskolában is TILOS az erőszak minden formája. Játékból, poénból vagy
csak a diáktársak előtti „menőzésből”
sem szabad a másik embert se tettleg,
se szavakkal vagy az interneten keresztül bántani, megalázni. Ezeknek

súlyos következményei lehetnek. Fontos! A Büntető Törvénykönyv alapján
2013. július 1-jétől egyes bűncselekmények (emberölés, erős felindulásban elkövetett emberölés, halált vagy életveszélyt okozó testi sértés, rablás és kifosztás) elkövetésének megalapozott
gyanúja esetén a 12. életévét betöltött
kiskorú is büntethető.
Kábítószerrel bárhol kínálhatják a fiatalokat. Ha bármilyen ismeretlen tablettát, „cukorkát”, vagy egyéb más
anyagot kínálnak számukra, azt SOHA
SENKITŐL ne fogadják el. Érdemes a
gyermekekkel leülni és beszélgetni a
kábítószerek káros hatásairól és használatuk következményeiről.
Ha a gyerekek egyedül maradnak otthon, emlékeztessék őket arra, hogy kinek nyithatnak ajtót, milyen információt oszthatnak meg. Ha van egy megbízható ismerős, szomszéd, meg lehet
kérni, hogy nézzen rá a gyermekre.
Fel kell hívni a gyerek figyelmét az

internet veszélyeire, a chat használatának szabályaira. Idegeneknek SOHA
ne adjon meg személyes adatokat, ne
küldjön, és ne tegyen fel olyan fényképet, amit később megbánhat, vagy
rosszindulatúan felhasználhatnak ellene. Ami az internetre felkerül, az ott
is marad!
Hasznos tanácsok találhatóak a www.
biztonságosinternet.hu és a www.
saferinternet.hu oldalakon.
Fontos, hogy a gyerekek ismerjék jogaikat és a kötelezettségeiket is, hogy
alkalmazni tudják ezeket saját maguk
és diáktársaik védelme érdekében. Felelősségteljes és másokat segítő attitűd
alakuljon ki bennük!
A gyerekek jogairól és kötelességeiről
bővebb információkat találhatunk a
www.unicef.hu oldalon.
Biztonságos és sikeres tanévet kívánunk!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság,

Bűnmegelőzési Osztály

Erdőtűz a város határában
Szeptember 1-én, pénteken délután fél
kettőkor, a Napfény utcából kapott riasztást a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület, hogy egyre sűrűbb füst tör
az ég felé. A jelzett hely zsákutca volt, a
tűzhöz ott nem lehetett átjutni.
A II. kerületi tűzoltó-parancsnokság
már felülről, a Konkoly-Tege útról, és a
szennyvíztelep felől fogták közre a kigyulladt területrészt. A terepviszonyok
miatt légi felderítés is szükséges volt, a
Farkashegyi repülőtérről szállt fel egy
gép a szemlét tartó tűzoltóval.
Az erős szél miatt a lángok gyorsan terjedtek, felkúsztak a fára, az üszkös törzsű fák sorra ledőltek. Csak kézi oltóval, lapáttal, kapával, motoros fűrésszel
tudták irtani a bozótot, és a tűzfészkeket. A cél az volt, hogy körbeárkolják a
hatalmas területet és megállítsák a tűz
terjedését. Az oltást nehezítette az erősen lejtős talaj, a felső részeken az alacsony víznyomás. Puttonyfecskendővel
lehetett csak haladni.
A budakeszi önkéntes tűzoltók este tíz

óráig álltak helyt a füstben, hőségben.
Az önkormányzat ivóvizet, élelmet, a
BioTech üzlet izotóniás italport adott a
tűzoltóknak, hogy legyen erejük a megfeszített munkához. Köszönjük a budakeszi cserkészeknek, hogy Heinz Rita
vezetésével azonnal segítettek a 100

szendvics elkészítésében. Ifjabb Hidas
Mátyás szállította a helyszínre az ivóvizet. A gyors összefogás hatékonynak
bizonyult. A tűzoltóság másnap estére
a parázsló gócokat is kioltotta. A szombat esti zápor már csak hűlt helyét találta a tűznek.

             Ajánló
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2017 szeptemberi-októberi programok
a Generációk Házában
Szent Mihály hava – Földanya hava –
Mindszent hava – Őszhó-Magvető hava
8.00
11.00
13.30
10.00
19.00
10.00
13.30
15.00
  8.30
13.00
16.00
10.00
8.00
10.00
10.00
15.00
19.00
10.00
13.30
15.00
  8.30
11.00
13.00
16.00
lom)
10.00
8.00
10.00
11.00
11.30
13.30
10.00
15.00
19.00

25. hétfő
Jóga
Ili meséi: híres festők
varróklub Szilvivel és Edittel (patchwork)
26. kedd
Játékos délelőtt
Jóga Ganz-Khoder Hadizsával (1000 Ft/alkalom)
27. szerda
Torna
Irodalmi klub: Örkény István
Filmklub: Ernelláék Farkaséknál (filmdráma)
28. csütörtök
Jóga Ganz-Khoder Hadizsával (500 Ft/alkalom)
Túrázzunk könnyedén! Kis-Hárshegyi kilátó
Olajfestés Szakácsi Évával (2000 Ft/alkalom )
29. péntek
Torna
2. hétfő
Jóga
Koborló kultúra: várbéli séták
3. kedd
Társasozzunk: szókirakó és társai
Művészetterápia Havasi Viktória vezetésével
Jóga Ganz-Khoder Hadizsával (1000 Ft/alkalom)
4. szerda
Torna
Házi praktikák, nem csak nőknek: alma, lilahagyma
Filmklub: Toszkán szépség (olasz dráma)
5. csütörtök
Jóga Ganz-Khoder Hadizsával (500 Ft/alkalom)
Könnyített zenés torna Zsófival
Túrázzunk könnyedén!
Olajfestés Szakácsi Éva vezetésével (2000 Ft/alkaTorna

6. péntek

9. hétfő
Jóga
Jeles napok: kalendárium kvíz
Híres festők: Giotto
Ili meséi
Nemzetek napja: Bajorország, helyi szokások, gasztró
10. kedd
Nevető délelőtt-vicces jeleneteket nézünk
Kreatív alkotó kör Szakácsi Éva vezetésével
Jóga Ganz-Khoder Hadizsával (1000 Ft/alkalom)

Minden programunk ingyenes, kivéve: buszos kirándulás, olajfestés, jóga hadizsa, bórkóstolás. Térítés ellenében
igénybevehető szolgáltatásaink: fodrász, pedikűr, svédmasszázs (bejelentkezés szükséges).
A változás jogát fenntartjuk! További információ: 23/451-279
2092 Budakeszi, Erdő utca 83.
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MEZEI MÁRIA BÁL
A tavasszal alakult Mezei Mária Kulturális Egyesület célja Magyarország
Kiváló és Érdemes Művésze szellemi és tárgyi hagyatékának gondozása,
művészeti műhely létrehozása, a művésznő egykori házának emlékházként való működtetése, valamint emlékét méltóképpen őrző szobor felállítása. Az egyesület, együttműködésben Budakeszi Város Önkormányzatával és a Mezei Mária Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel, jótékonysági bált szervez céljai támogatására, melynek keretében könnyed
hangvételben, de magas művészi színvonalú produkciókkal emlékezünk
Mezei Máriára 2017. október 21-én az Erkel Ferenc Művelődési Központban. Minden érdeklődőt és támogatót szeretettel várunk!



’Sigmond Bertalan, az egyesület elnöke

       Hirdetés
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Mi minden
épül város-

