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Számvetés�a�2017-es�esztendőről
Az év elején hasznos végiggondolni az el-
múlt esztendőt már csak azért is, hogy az 
esetleg elmaradt vagy nem túl nagy hang-
súlyt kapott feladatokat bölcsebben lássuk 
el a jövőben és észleljük a teendők fon-
tossági sorrendjét a napok forgatagában. 
Jó alkalom ez mindannyiunk számára a 
tisztán látásra. A 2017. év bővelkedett a 
jó hírekben, például a települési intézmé-
nyek épületeinek felújításáról, építkezé-
sekről, megnyert pályázatokról. Az ön-
kormányzat tavaly 1,2 milliárd forintot 
fordított a fejlesztésekre, mely 2017. évi 
költségvetésünk 38,7 százalékát jelentet-
te. Jelenleg 38 fejlesztési projekttel fog-
lalkozik az önkormányzat, melyek közül 
a legfontosabbakról szeretnék az olvasók-
nak beszámolni.

Iskolaépítés

Az Árpád fejedelem téren az általános is-
kola építésének első üteme 2017. augusz-
tus 31-én elkezdődött. 11 tanterem, 2 elő-
adóterem, tornaterem, könyvtár, étkező, 
aula és egyéb kiszolgáló helyiségek épül-
nek fel. A csaknem másfél milliárdos kor-
mányzati beruházáshoz Budakeszi Város 
Önkormányzata 234 millió forinttal já-
rult hozzá, mely révén egy további tan-
terem, pedagógiai szolgálat is épül és na-
gyobb lesz a tornaterem is. Az iskola előt-
ti területrész – 31 állásos parkoló, zöld-
felület, járda, közművesítés - kialakítását 
is önkormányzatunk vállalta. Minden esé-
lyünk megvan arra, hogy Magyarország 
kormánya mintegy 300 millió Ft-tal tá-
mogatja az iskolafejlesztés folytatását, a 
második ütem építését, melyhez az ön-
kormányzat további 200 millió Ft-tal járul 
hozzá. A második ütemben 5 tantermet, 2 
csoportszobát és 2 nyelvi szaktantermet 
alakítunk ki. Így a 16 tantermes iskola 
akár egy ütemben megépülhet.

orvosI rendelő

Ősszel megkezdődtek a felújítási munkála-
tok. A korábbi hat rendelő helyett összesen 
tízet alakítunk ki egy közös, többfunkciós 
egészségügyi helyiséggel együtt. Külön he-
lyiség áll majd rendelkezésére a korábbi éj-
szakai, a 24 órás orvosi ügyelet, a védőnői 
szolgálat és a gyermekorvos számára, to-
vábbá az épület mögött új parkolóhelyeket 
is létesítünk. Az orvosi rendelő teljes be-
fejezése 2018. év első hónapjaiban várható. 
Szakorvosi ellátással bővítenénk a jelen-
leg elérhető funkciókat. Többletkapacitás 
iránti kérelmünket 16 szakmai kollégium 
támogatásával nyújtottunk be a Nem-
zeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek. A 
NEAK Többletkapacitás-befogadási Bi-
zottsága az áprilisi ülésén tárgyalja a ké-
relmünket. 

tanuszoda

A 2017. év egyik nagy eredménye, hogy 
tanuszoda megépítésére és üzemeltetésére  
vállalt kötelezettséget az állam Budake-
szin, a sportpálya telkén. Az önkormány-
zat ehhez a területet biztosítja. Az uszo-
dában két medence, egy 6x10 méteres, 90 
cm vízmélységű tanmedence, valamint 
egy 25x15 méteres, 2 m vízmélységű, fe-
szített víztükrű létesül, mely természete-

sen a tanidőn kívül felnőttek számára is 
rendelkezésre áll majd. 

MezeI MárIa ház

A ház felújítására idén februárban az ön-
kormányzat 10 millió Ft-ot különített el. 
2018. év első felében kialakítjuk a szellőző 
vakolatot és lábazatot, kifestjük a falakat, 
felújítjuk a hajópadlót és a nyílászárókat. 
Megszüntetjük az épület beázását, meg-
oldjuk a csapadékvíz megfelelő elvezetését, 
a tető, a gépészeti, illetve a villamosháló-
zati felújítást.

evangélIkus teMploM

A Magyar Evangélikus Egyház templomot 
épít városunkban. Az önkormányzat terü-
letet ad használatba az egyháznak a Márity 
utcában, a temető szomszédságában. Ok-
tóber 20-án megkezdődött a templom épí-
tésének előkészítése a tereprendezési mun-
kálatokkal. A tervek szerint 2018-ban fe-
jeződik be az építkezés.

utak építése, felújítása

150 millió forint pályázati forrást nyer-
tünk Budakeszi belterületi útjainak fel-
újítására 8 millió forint önerő biztosítása 
mellett. Megvalósul a Kossuth Lajos utca 
burkolatának megújítása az Erdő utca és 
a Jókai utca közötti szakaszon és a csapa-
dékvíz-elvezető rendszer felújítása. A Re-
viczky utca Villám utca és Barackvirág 
utca közötti szakasza szilárd burkolatának 
és csapadékvíz elvezetésének megépíté-
se, a Szél utca és a Munkácsy utca cso-
mópontjának magassági és ívkorrekciója a 
kapcsolódó járdaépítéssel, valamint a Kert 
utca burkolatának felújítása a Fő utca és 
a vastelep között. A kivitelezés 2018. jú-
nius 30-ig fejeződik be minden helyszínen. 
Emellett megújult a Csák József utca alsó 
szakasza 200 méter hosszan 3,5 méter szé-
lességben 2,5 millió Ft értékben.

járdaépítés

Mintegy 7 millió forintból 1360 négyzet-
méternyi járda újul meg városunkban a 
2017. évi pályázatnak köszönhetően. Emel-
lett 200 négyzetméter járdát építettünk a 
Fenyő utca, Ady Endre utca és Munkácsy 
utca közötti szakaszán 3 millió,  és a Te-
mető utca Vásárhelyi Pál és Szél utca kö-
zötti szakaszának térkő burkolatát is fel-

újítottuk 345 négyzetméteres területen 
1,8 millió forint értékben.

közvIlágítás

Az önkormányzat a közvilágítás fejleszté-
sét is megvalósítja - melynek része 2017-
ben a Szarvas téri és a Dózsa György téri 
gyalogátkelő, a Darányi városrészben a 
Rozsnyó utca, Róka köz, Honfoglalás sé-
tány és Paplanhát utcai játszótér megvi-
lágítása. Zöme a 2018. évben valósul meg. 
Összesen 5 kilométernyi közvilágítási há-
lózatot építünk ki. A fejlesztésre 157 mil-
lió Ft-ot fordítunk.

kIsebb fejlesztések

A Székely utcát teljes hosszában szélesítet-
tük csaknem 1 millió forint értékben. Fel-
újítottuk a Fő utcai bölcsőde épületét, ki-
cseréltük a nyílászárókat és kialakítottuk a 
vízelvezető rendszert 6,5 milliós értékben. 
Három fekvőrendőrt építettünk a Szél ut-
cában 400 ezres áron.

pályázatok

l 234,5 milliós önrész nélküli, vissza nem 
térítendő támogatást nyertünk az általá-
nos iskola Knáb János utcai épületének, a 
Pitypang Sport Óvodának, valamint az or-
vosi rendelőnek a teljes hőszigetelésére és 
nyílászárócseréjére, melynek kivitelezése 
2018. február közepéig megvalósul.
l 2,5 milliót nyertünk a temetőben talál-
ható I. világháborús emlékművek és sírok 
felújítására. A kivitelezés 2018. márciusáig 
valósul meg.
l 4 csoportszobával bővítjük a Mosoly-
vár bölcsődét, melyre 177 milliót nyer-
tünk önerő biztosítása nélkül. Az építke-
zés 2018 tavaszán kezdődhet meg. A fej-
lesztéssel további 48 gyermeket tudunk az 
intézménybe felvenni és 15 munkahelyet 
létesítünk.
l 8,3 milliót nyertünk önerő biztosítása 
nélkül a Pitypang óvoda eszközbeszerzésé-
re.
l 100,5 milliót nyertünk a Kert utca felső 
szakaszán 2017. februárjában bekövetkezett 
károk enyhítésére, a csapadékvíz-elvezetés 

megoldására. A kivitelezés legkésőbb 2019. 
augusztusában fejeződik be.
l Önrész nélkül 2 milliós támogatást nyer-
tünk a Budakeszi Tájház épületének felújí-
tására, a homlokzati nyílászárók cseréjére 
és a homlokzat átalakítására, mely 2018. év 
első felében valósul meg.

közlekedésI fejlesztések

A sikeres VEKOP „Fenntartható közle-
kedésfejlesztés Pest megyében” című pá-
lyázatunk keretében 118 milliós támoga-
tásból, önerő biztosítása nélkül új busz-
megálló-öblök épülnek járdával és 6 par-
kolóval a Temető utcában a körforgalom és 
a ravatalozó közötti szakaszon a temetőbe 
vezető gyalogos bejáróval. A Kerekmezőn 
is új buszmegálló-öböl létesül az épülő is-
kolához járdával és gyalogátkelőhellyel. A 
Fő utcán a Tarkabarka óvodánál is új zeb-
ra épül forgalomterelő szigettel. A Him-
nusz-szobornál, az Erdő utcánál és a Dó-
zsa téren is megtörténik a gyalogátkelők 
akadálymentesítése és biztonságosabbá té-
tele. A Fő utca alsó szervizútját is felújít-
juk a csapadékvíz elvezetésével, továbbá 
kerékpáros útvonalat jelölünk ki és 48, a 
szervizúttal párhuzamos parkolóhelyet lé-
tesítünk. 42 állásos P+R parkolót építünk 
az Akácfa utca-Patak utca kereszteződé-
sénél a buszmegállóig vezető járdával és 
gyalogos híddal. A kivitelezések befejezése 
2018-ban várható.

új pályázatok, tervek 2018

Még nem született döntés a Patak utca, 
a Kert utca felső szakaszának, az Árnyas 
utca és a Makkosi utca csapadékvíz-elve-
zetésének kiépítésére beadott pályázatunk 
ügyében. 300 milliós támogatást igényel-
tünk 16 milliós önrész biztosításával. Szin-
tén döntésre várunk a Szivárvány óvoda 
fejlesztésére benyújtott pályázatunkban. A 
tervek szerint a hátsó épületet felújítjuk, 
összekapcsoljuk egy teljesen új épülettel, 
ahol 8 csoportszobát alakítunk ki. A fej-
lesztésre 400 milliót igényeltünk 71 millió 
önerő biztosítása mellett. Pályázatot nyúj-
tunk be az „Önkormányzati tulajdonú 
vállalkozói parkok kialakításának és fej-

lesztésének támogatása Pest megyében” 
című kiírásra, mely keretében vállalkozói 
parkot szeretnénk kialakítani, ami jelen-
tősen növelné az önkormányzat bevételét 
és számos fejlesztés számára biztosítana 
forrást. 200 millióra pályáztunk 50 mil-
liós önerő mellett. Az önkormányzat szá-
mos eredményről számolhatott be az el-
múlt évben. Ugyanakkor az év során sok 
személyes találkozásra volt lehetőségem 
a lakossággal, ahol elismerték a nagy be-
ruházások, összvárosi érdekek fontosságát, 
de a saját utcájuk, lakókörnyezetük látvá-
nyosabb, gyorsabb fejlesztését hiányolták 
leginkább. Ezért polgármesterként fontos 
célkitűzésem, hogy a 2018. évben a kisebb 
volumenű fejlesztésekre, a „kis lépések 
művészetére” is nagyobb gondot fordítson 
az önkormányzat. 
Kérem önöket, magunkat is: ez alkalommal 
emlékezzünk azokra is, akikkel egy évvel 
ezelőtt még közösen terveztük a boldog új 
évet, ma már mégsem lehetnek közöttünk. 
A 2018. esztendőre mindnyájunknak jó 
egészséget, értékes és eredményekben gaz-
dag újesztendőt kívánok!

Polgármesteri köszöntő
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Megújult a Budakeszi Hírmondó Facebook oldala! Iratkozzon fel a Budakeszi Hírmondó hírlevelére is! 

Létrehoztuk az önkormányzati újság új facebook oldalát a Budakeszi Hírmondó hivatalos oldala néven,  
ahol naprakészen információkkal várjuk az érdeklődőket.

Megújítottuk a Budakeszi Hírmondó hírlevelét is, amennyiben szívesen feliratkozna, a hirmondo.budakeszi.hu oldalon 
teheti meg vagy jelezze igényét a pm.titkar@budakeszi.hu email címen.

JANUÁRI LAKOSSÁGI  
FÓRUMOK

Budakeszi Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete lakossági fórumot tart az 
alábbi időpontokban és témákban:

2018. január 8-án, hétfőn 18.00 órakor 
Helyszín: Budakeszi Polgármesteri  
Hivatal (Fő utca 179.) tanácsterme

A fórumon bemutatjuk a patakmeder (Bu-
dakeszi, 2736, 2737 és 2738 hrsz-ú in-
gatlanok) szabályozása érdekében fe-
lülvizsgált Budakeszi Helyi Építési Sza-
bályzat és Szabályozási terv véleményezési 
tervanyagát.

2018. január 18-án, csütörtökön 
18.00 órakor

Helyszín: Erkel Ferenc Művelődési Köz-
pont (Fő u. 108.)

A fórumon ismertetjük a Fő téri parkba 
tervezett kávézóval kapcsolatos elképze-
lést. A lakosság véleményét szeretnénk ezzel 
kapcsolatosan kikérni. 

2018. január 29-én, hétfőn 18.00 órakor
Helyszín: Budakeszi Polgármesteri Hi-

vatal (Fő utca 179.) tanácsterme

A fórumon ismertetjük a több különböző 
módosítási igényre készülő Budakeszi Helyi 
Építési Szabályzat és Szabályozási terv fe-
lülvizsgálatát.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
    
  Tisztelettel: 
	 dr.	Csutoráné	dr.	Győri	Ottilia		
  polgármester
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Varázslatos�hetek

Eredmények

KÜLÖNDÍJ
Zilahy Eleonóra almás-mézes krémese

GYERMEKEK KATEGÓRIA
I. helyezett

Powell Natasa Janka marmalade-je
II. helyezett

Szabó Zsófia csokoládés narancsbombája
III. helyezett

Szabó Hanna sárgarépa tortája

FELNŐTTEK KATEGÓRIA 
I. helyezett

Havasné Ládai Eszter karamellás-chilis   
pattogatott kukoricás, túrókrémes tortája
II. helyezett

Balogh Anna Enikő prágai almás sajttortája
III. helyezett

Csánki Ibolya adventi gesztenyés szelete

FORRALTBOR-FŐZŐ VERSENY
I. helyezett

Mosolyvár karácsony csapata
II. helyzett

Kerekes és barátai
III. helyzett

Tutti csapat

KARÁCSONYI DEKORÁCIÓS 
VERSENY
A Tarkabarka Óvoda Süni és a Csiga 
csoportja adott be alkotást a versenyre. 
A Süni csoport részesült díjazásban.

Süteménysütő�verseny

A fő események a december 8-10. közöt-
ti karácsonyi vásár, játszóházak és szí-
nes színpadi programok voltak a mű-
velődési központban, és a mellette lévő 
közösségi téren. A képviselő-testület 
idén ismét támogatta a Budakeszin élő, 
szociálisan rászoruló nyugdíjasokat 
melyre 1,7 millió Ft-ot, valamint a szo-
ciálisan rászoruló családokat is Erzsé-
bet utalvány formájában, melyre 300 
ezer forintot különített el.

December 8-án, pénteken délután az 
esős időjárás miatt a programokat a mű-
velődési központban tartották: a Szé-
chenyi István Általános Iskola, a Mezei 
Mária Művészeti Iskola, a Czövek Erna 
Zeneiskola lépett fel. A Budakeszi Er-
kel Ferenc Kamarakórus adventi kon-
certjét követően a Folk on 45 zenekar 
adott fergeteges koncertet. A szombati 
nap jóval sűrűbb programokat és élmé-
nyeket tartogatott. 

Délelőtt a Katáng zenekar kápráz-
tatta el a gyermeket adventi dalokkal, 
majd a Mikulás is ajándékkal kedves-
kedett a kicsiknek és nagyoknak. Az 
előző évek sikereire való tekintettel a 
Mikulás szombaton és vasárnap is vár-
ta a gyermekeket egy közös fényképre, 

beszélgetésre, sőt, felkerülhettek a jó 
gyerekek listájára is. 

Idén a Szivárvány Óvoda pedagó-
gusai kisfilmmel készültek: A Grimm 
testvérek Az ördög három arany haj-
szála című meséje alapján az óvónők 
előadását örökítették meg. 

A vállalkozó kedvűek forraltbor-főző 
és süteménysütő versenyen is indultak. 
Számos színpadi fellépést tartogatott 
még a szombati nap: Szulák Andrea, a 
Pitypang Sport Óvoda, a Kiss Zenede 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
a Bojtár Néptáncegyüttes, a Hétlépés 
táncegyüttes, a Prohászka Ottokár Ka-
tolikus Gimnázium gyermekkórusa és 
az Acapella & Musica énekegyüttes is 
szórakoztatta a közönséget. 

Vasárnap délelőtt a Grincs című film 
vetítésével várták a gyermekeket és 
családokat. Kihirdették a karácsonyi 
dekorációs verseny eredményét. Han-
gulatos, szép műsort adott a Budake-
szi Hagyományőrző Asszonykórus, az 
Évelő Énekkar, Kovács Krisztina, a Tar-
kabarka Óvoda óvónői kórusa, a Bo-
rostyán és Fenyőgyöngye Nyugdíjas 
Klub. Délután adventi gyertyagyújtás-
sal ért véget a program. A három nap 

December 1-jén birtokukba ve-
hették városunk lakói Budakeszi 
első műjégpályáját az Erkel Fe-
renc Művelődési Központ ud-
varán. Az ünnepélyes megnyitón 
a Best Dance Club tartott műkor-
csolya bemutatót. A pálya február 
4-ig a korcsolyázni vágyók ren-
delkezésére áll.

JÉGPÁLYA A VÁROSBAN

sűrű és színes programjait karácsonyi 
vásár, kézműves standok és gasztronó-
miai ínyencségekkel teli pultok tették 
teljessé.

A Varázslatos Ünnepi Hetek azon-
ban itt nem értek véget. December 11-
én, a Kincsem című filmet vetítették, 
december 15-én a magyar-amerikai 
énekes, Henderson Dávid adott adven-
ti akusztikus koncertet, majd december 
16-án, az Aranyszamár színház a Régi 
karácsony című gyermekelőadásával 
kedveskedett a budakeszieknek. A téli 
szünetben december 27-29. között csa-
ládi mozimatinéval - népszerű Walt 
Disney animációs filmekkel - készült a 
művelődési központ. 

Bízunk benne, hogy a rendezvény-
sorozat újabb szép alkalmat adott a 
budakeszieknek a találkozásra, a ka-
rácsonyi készülődésre és közös ün-
neplésre.

Az önkormányzat és az Erkel Ferenc Művelődési Központ három héten át 
tartó rendezvénysorozattal, a Varázslatos Ünnepi Hetekkel készült a lakos-
ságnak, gazdagítva ezzel a budakesziek karácsonyi készülődését. 

Az önkormányzat idén ismét megrendezte a népszerű ver-
senyt, mely az adventi rendezvények állandó, elmaradha-
tatlan programja lett az évek során. Az öt főből álló zsűri 
elnöke Janek Gábor, a Budai Gesztenyés étterem konyhafő-
nöke, tagja Szuhánszky Dávid, az étterem cukrászmestere, 
Gräfl László élelmiszertechnológiai mérnök, a Gräfl cuk-
rászda cukrászmestere, az Andrész cukrászda képvisele-
tében Szabó Ádám, és dr. Szelenczy Gabriella, aki január 
1-jétől tölti be a város jegyzői pozícióját. Idén 18 alkotás 
versengett a Budakeszi süteménye 2017 címért. Üres kézzel 
idén sem ment haza egy nevező sem. Akik nem nyertek dí-
jat, kis ajándékot és emléklapot vehettek át. 

A zsűri két kategóriában adott ki három-három díjat és 
egy különdíjat. A szakmai zsűri döntése alapján a verseny 
abszolút győztese és a Budakeszi süteménye 2017 cím bir-
tokosa Havasné Ládai Eszter karamellás-chilis pattogatott 
kukoricás, túrókrémes tortája. Ez a sütemény a 2018. évi 
versenyig kapható lesz a budakeszi cukrászdákban és a 
Budai Gesztenyés étteremben.

Piskóta
5 tojás sárgája és a felvert tojás fehér-
je, 5 ek. cukor, 5 ek. liszt, 1 csomag 
vaníliás cukor, fél csomag sütőpor
Túrókrém
500 gramm túró, 2 dl felvert tejszín, 
2 dl natúr joghurt, 1 tasak expressz 
zselatin fix, 1 tasak habfix, 1 csomag 
vaníliás cukor, 100 gramm fehér cso-
koládé, 5 ek. porcukor
Karamellás-chilis kukorica
1 marék vajas pattogatott kukorica,  
3 ek. barna cukor, icipici őrölt chili, ke-
vés vaj

A piskótát szokásos módon elkészítjük, 
megsütjük. Ha kihűlt, a tortaformából ki-
vesszük. A túrót villával krémesítjük, a 
cukrokat, a joghurtot, a felolvasztott fe-
hér csokoládét és a zselatint belekever-
jük. Végül óvatosan beleforgatjuk a fel-
vert tejszínt. A kész masszát a tésztára 
kenjük. A vajat megolvasztjuk, beletesz-
szük a barnacukrot és karamellizáljuk. 
Közben a chilit is beleöntjük. Miután 
kész, az olvasztott karamellbe belefor-
gatjuk a pattogatott kukoricát. Ezt he-
lyezzük a túrókrémre. Egy éjszakát a hű-
tőben tároljuk, utána szeletelhető.

KARAMELLÁS-CHILIS PATTOGTATOTT KUKORICÁS TÚRÓKRÉMES TORTA
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A tél beálltával településünkön is 
megnövekedett az illegális tüzelő-
anyagok (például gumi, ruha, cipő, 
műanyag stb.) használata, mely zavaró, 
egyes esetekben elviselhetetlen mér-
tékben terheli a levegőt, károsítva la-
kóközösségünk környezetét és egész-
ségét.

Az egyik legfontosabb szabály, amit 
a levegő védelmében tenni lehet, hogy 
tudjuk, mit nem szabad elégetni a ház-
tartási tüzelőberendezésekben. A ke-
zeletlen fa és papír kivételével, tilos 
tüzelni például a kezelt (festett, lakko-
zott) fával (régi ablakkeret, ajtók, rak-
lapok), rétegelt lemezzel, bútorlappal, 
építési fahulladékkal, színes, fényes 
papírhulladékkal, PET-palackkal, mű-

anyag hulladékkal, autógumival, hasz-
nált ruhával, ronggyal, fáradt olajjal, 
üzemanyaggal.

A jogszabályok tiltják a levegő olyan 
mértékű terhelését, amely légszennye-
zettséget okoz, valamint a levegő la-
kosságot zavaró bűzzel való terhelését 
is.

A levegő védelméről szóló 306/2010. 
(XII.23.) kormányrendelet alapján a Pest 
Megyei Kormányhivatal Budakeszi Já-
rási Hivatala jár el első fokon levegő-
tisztaság-védelmi hatósági ügyekben. 
A járási hivatal mint környezetvédelmi 
hatóság a levegővédelmi követelményt 
megsértő személyt, vállalkozást, szer-
vezetet felszólítja a jogsértő tevékeny-
ség megszüntetésére, illetve a mulasz-
tás pótlására, valamint ezzel egy idő-
ben - ha jogszabály másként nem ren-
delkezik –, levegőtisztaság-védelmi 
bírságot szab ki.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy 
a szabályokra legyenek figyelemmel, 
óvjuk lakóközösségünk környezetét 
és egészségét! Amennyiben rendelle-
nes fűtési tevékenységet tapasztalnak 
környezetükben, legyenek szívesek je-
lezni a Pest Megyei Kormányhivatal 
Budakeszi Járási Hivatalánál (2092 Bu-
dakeszi, Fő utca 179., telefon: 06-23-
427-459).

Az avar és a kerti hulladék égeté-

Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete november 23-án 
tartotta éves közmeghallgatását az Er-
kel Ferenc Művelődési Központban. Ez 
a kapcsolattartási forma újabb lehető-
séget biztosít a lakosság részére, hogy 
kérdéseket, javaslatokat fogalmazzon 
meg a képviselő-testület és az önkor-
mányzati intézmények részére.

Dr. Győri Ottilia polgármester kö-
szöntőjét követően a fórum első felében 
a közlekedéssel kapcsolatos előzetesen 
beérkezett kérdéseket, javaslatokat Ohr 
Alajos alpolgármester foglalta össze az 
önkormányzat válaszával együtt. Sza-
bó Tibor, a BVV Kft. ügyvezetője ismer-
tette a városüzemeltetéssel kapcsolatos 
kérdéseket és válaszokat, majd átadták 
a szót a megjelenteknek. Tizenhárom 

lakossági kérdés érkezett írásban és 
hét szóban. A kérdések megválaszo-
lása után a polgármester beszámolt az 
önkormányzat 2017. évi munkájáról, 
melyről részletesen lapunk 2-3. oldalán 
olvashatnak. A közmeghallgatás zá-
rásaként dr. Makai Katalin aljegyző is-
mertette a polgármesteri hivatal ez évi 
tevékenységét.

A hivatal önkormányzati és hatósági 
tevékenységet lát el. Az önkormányza-
ti munkába tartoznak a képviselő-tes-
tületi ülések előkészítésével és a dön-
tések végrehajtásával kapcsolatos fel-
adatok. Itt kiemelte, hogy idén 22 ülést 
tartott a képviselő-testület, 414 határo-
zat született és 27 rendeletmódosítás. 

Az önkormányzat kiemelkedő fon-
tosságú feladata a beruházásokkal 

kapcsolatos előkészítő és végrehaj-
tó munka. A polgármesteri hivatal 
munkatársai összesen 38 beruházási 
projekttel foglalkoznak. A hatósági 
munkát a hivatal adócsoportja, épí-
téshatósági osztálya (12 település épí-
téshatósági ügyeit intézi) és igazgatási 
osztálya végzi. Ebben az évben 6188 
úgynevezett főszám és 16.074 alszám, 
míg az adócsoportnál 10.370 főszám 
és 17.423 alszám keletkezett az iktatási 
rendszerben. Az aljegyző tájékoztatta 
a lakosságot, hogy a közigazgatási ha-
tósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény hatályát 
veszti és 2018. január 1-jétől az általá-
nos közigazgatási rendtartásról szó-
ló 2016. évi CL. törvény lép hatályba, 
mely a polgármesteri hivatalok mun-
káját is szabályozza. Kiemelte, hogy a 
törvény az ügyfélközpontúságot erő-
síti, példaként a lakossági kérelmek 
elbírálását említette, mely a jövő évtől 
már háromféle eljárásban történhet: az 
automatikus döntéshozatali eljárásban 
24 órán belül születik döntés, a som-
más eljárás változatlanul az egyszerű 
megítélésű ügyekben alkalmazható, itt 
a döntés 8 napon belül születik meg. 
Végül a teljes eljárásra 60 napot határo-
zott meg a törvény.

Közmeghallgatás

...�a�hóeltakarításról
Havazáskor kinek a kötelessége a járda takarítása? 
Milyen szóróanyagot használjunk?

A statisztikák szerint évente átlagosan 
50-60 olyan nap van, amikor a telepü-
lések közútjaira hullott hó eltávolításá-
ról, az utak síkosság-, és csúszásmente-
sítéséről gondoskodni kell. 

Az ingatlanok előtti járda (annak hi-
ányában egy méter széles területsáv) 
megtisztítása az ingatlan tulajdonosá-
nak (kezelőjének, használójának, bérlő-
jének) feladata. A síkosság-mentesítést 
szükség szerint – akár naponta több al-
kalommal is – el kell végezni, hiszen 
egy-egy balesetből adódó kártérítés az 
ingatlan tulajdonosát vagy adott eset-
ben a társasház lakóközösségét együt-
tesen terheli.

Ennek során ügyelni kell arra, hogy 
a járda és az útburkolat ne rongálódjék 
meg, továbbá a terepszint változatlan 
maradjon. 

Nem tilos a sózás, de nem mindegy 
milyen anyaggal történik a síkosság-
mentesítés. A fás szárú növények vé-
delmét kormányrendelet (346/2008. 
XII.30.) szabályozza: „belterületi köz-
területen - a közúti forgalom számára 
igénybe vett terület (úttest) kivételével 
- a síkosság-mentesítésre olyan anyag 
használható, amely a közterületen 
vagy annak közvetlen környezetében 

lévő fás szárú növény egészségét nem 
veszélyezteti.”  

Tehát csak olyan szóróanyag hasz-
nálható, mely nem károsítja a fás szárú 
növényeket. Használható például fű-
részpor, faforgács, fahamu, homok, kis 
szemcséjű salak, zeolit, kálisó. A szó-
róanyag beszerzéséről a tisztításra kö-
telezett köteles gondoskodni. Fontos, 
hogy ha ezeket az anyagokat a hóra 
szórjuk, a várt hatás elmarad, a csa-
padékot először el kell lapátolni a jár-
dáról, ha rendszeresen megtesszük ezt, 
a szóróanyagból is kevesebb kell majd.

A közterület-felügyelet rendszere-
sen ellenőrzi, megtörtént-e a járdák 
megtisztítása, nincs-e balesetveszély. 
Mulasztás esetén figyelmeztet - ha ez 
nem vezet eredményre – helyszíni bír-
ságot szabhat ki, vagy bírság kiszabá-
sát kezdeményezheti. Helyszíni bírság 
esetén 50.000 forintig, közigazgatási 
bírság kiszabására irányuló eljárás ese-
tén 150.000 forintig terjedhet a pénz-
bírság összege.

Mindannyiunk érdeke és felelős-
sége a balesetveszély elhárítása. Szá-
mítunk az Önök közreműködésére! 
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk 
egymásra!

sének szabályait Budakeszi Város Ön-
kormányzata Képviselő-testületének 
29/2008. (VI. 19.) számú rendelete sza-
bályozza, így többek között azt, hogy 
az égetésre kerülő avar és kerti hul-
ladék nem keverhető egyéb hulladé-
kokkal (műanyag, gumiféleségek, cso-
magoló- és festékanyagok stb.). Az ége-
tés ősszel november 30-ig volt meg-
engedett, legközelebb március 1-jétől 
lehet azt végezni.

Az avar és a kerti hulladék égetés sza-
bályainak betartását a Budakörnyéki 
Közterület-felügyelet ellenőrzi. A ren-
delet előírásainak megszegése esetén 
150.000 forintig terjedő közigazgatá-
si bírság, vagy 50.000 forintig terjedő 
helyszíni bírság szabható ki. 

Kérem a tisztelt lakosságot, hogy le-
gyenek körültekintőek, környezetünk 
állapota legyen közös ügyünk, mind-
annyian felelősséggel tartozunk érte.
A kérdésekre válaszolt Uzsoki Gábor, 

Budakörnyéki Közterület-felügyelet 
intézményvezető

...mire�figyeljünk��
a�tüzelésnél?

Az egyik legfontosabb, hogy 
tudjuk, mit nem szabad 
elégetni a háztartási  
tüzelőberendezésekben
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A szivárványosokkal november 11-én 
tartottuk hagyományos jótékonysá-
gi óvodabálunkat. A programot szá-
mos kiváló fellépő színesítette: a Boj-
tár Népzenei Egyesület tánccsoportja, 
Bíró Gabriella és Matkovics Gorán ver-
senytáncosok, valamint Weisz Viktor 
táncdalegyvelege, mely megalapozta a 
jó hangulatot. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni 
támogatóinknak a sok segítséget: Prí-
ma üzletház, Kincses láda, Pizza Porta, 
Színe Java Bt., Hair Line Stúdió, Somlai 
Borpincészet, Stadt Café, Andrész Cuk-
rászda, Gräfl Cukrászda, Szöszi Cuk-
rászda, Aqua Szépségszalon, Jókenyér, 
Schlachta virágbolt, Gräfl Magdolna, 
Kórósi Miklós vegytisztító, Marcsi női 
fodrász, Zsófi női fodrász, Erika gyerek- 
és férfi fodrász, Tóth Zoltán zöldséges, 
Emma Röltex, Schrenk Judit jógaoktató, 
Angyal patika, Lukács Mónika és  még 
sok szülő, akik felajánlásukkal gazda-
gították bálunk bevételét! A jegyek és a 
tombola eladásából, valamint a számos 
támogatásból szép összeget, 647.000 
Ft-os profitot gyűjtöttünk össze, mely-
ből a szivárványos gyermekeknek ka-
rácsonyi ajándékokat és játékokat vá-
sároltunk. 

 Ligetiné Komáromi Gabriella  
� óvodavezető

Jótékonysági�bál�a�
Szivárvány�Óvodában

1%
Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a Budakeszi Amatőr Asztalitenisz 
Sportegyesület jogosulttá vált az  
1%-os személyi jövedelemadó felajánlá-
sok fogadására. Ha szeret pingpongozni, 
vagy szeretné támogatni az egyesületet, 
kérjük, rendelkezzen adója 1%-ról egye-
sületünk javára, akár a NAV, akár mun-
kahelye, akár ön készíti az adóbevallást. 
Kérjük, ügyeljen rá, hogy nyilatkozatát 
határidőben tegye meg. Ha egyetért 
céljainkkal, rendelkező nyilatkozatát 
a következő adatok alapján töltse ki:

BUDAKESZI AMATŐR 
ASZTALITENISZ SPORTEGYESÜLET

Székhely: 2092 Budakeszi, Fő u. 179.
Adószám: 18728471-1-13
Előre is köszönjük, hogy segíti egye-
sületünk biztonságos működését!
 BAASE elnöksége

A Tesco Magyarország a helyi közössé-
gek számára fontos projekteket az „Ön 
választ, mi segítünk” programján ke-
resztül támogatja, így összesen 47 ci-
vil szervezet részére 18,8 millió forintot 
adományoz. A vásárlók szavazata alap-
ján Budakeszin a Széchenyi István Ál-
talános Iskola ESZEMKÁ Közhasznú 
Egyesülete nyerte el a 400.000 Ft-os tá-
mogatást, melyből az általános iskola 

10-13 éves tanulói részére az MFM pro-
jekt „Értékes vagy” interaktív felvilágo-
sító előadásain való részvételt finanszí-
rozzák. Az előadók egy egész délelőttön 
át tartó programban ismertetik meg a 
gyermekekkel a pubertáskori változás 
velejáróit. Fontos, hogy a testük mű-
ködéséről, saját és mások testének tisz-
teletéről ebben a fontos életszakaszban 
megfelelőképpen informálódjanak. 

Tesco�pályázat:�a�SZIA�nyert

Az idei évben november 18-án rendez-
tük meg immáron hatodik alkalom-
mal a Jótékonysági Batyus Borbált.  A 
rendezvény megszervezésében az el-
múlt alkalmaktól eltérően a SZIA Szü-
lői Szervezetének, a SZIA SZüSZé-nek 
tagjai is jelentős részt vállaltak. A pe-
dagógus kar mellett így a szülőknek is 
lehetőségük volt belekóstolni a bál elő-
készületi munkálataiba. Ugyan csak 
egy kis maroknyi csapatot tettek ki, de 
annál nagyobb húzóerőt jelentettek az 
előkészületek során. Külön köszönet 
illeti őket áldozatkész munkájukért.

A tombolatárgyak összegyűjtése is 
sok fáradozást kívánt mind a tanári 
kartól, mind a szülőktől, de a kitartó 
munkának köszönhetően a kisebb ér-
tékű felajánlásoktól kezdve, a nagyob-
bakon át a fődíjakig nagyszámú fel-
ajánlás gyűlt össze. Ezúton is sok-sok 
köszönet a felajánlóknak: magánsze-
mélyeknek, cégeknek. A támogatók 
jegyzékét, valamint a bálon készített 
fotókat az iskola honlapján, a www.
szia.budakeszi.hu weboldalon tekint-
hetik meg.  

A terem berendezése és díszítése a 
tanári kar munkáját dicséri, mely so-
rán a korábbiakban felajánlott sok-sok 
dekoráló anyaggal szép környezetet 
tudtak kialakítani.

A bált a Lukács László-Mayer Zita-
Süli Laura-Urbán Viktória-Urbán Kris-
tóf zenészek alkotta csapata nyitotta 
meg, kiegészülve egy szám erejéig 
Papp Virággal és Urbán Szabolccsal. 

Majd Szobácsi Gergő stand-up- os mű-
sora és Weiss Viktor énekes fellépése 
következett.  A műsor meghozta a jó 
kedvet, melyet az utána következő 
táncos est tovább fokozott.  A táncpar-
kett zsúfoltsága kiválóan tükrözte a je-
lenlévők jó hangulatát. Ennél már csak 
a szervezők voltak elégedettebbek, mi-
kor a jótékonysági bálon befolyt belé-
pő-, és támogatójegyek, adományok és 
tombolavásárlások értéke a hétszámje-

gyű tartományba lépett. A bálra fordí-
tott kiadások levonása után az eddigi 
legmagasabb összeggel, 800.000 Ft be-
vétellel zártuk a rendezvényt.  

A befolyt támogatás összegének fel-
használásáról a tanári kar és a szü-
lők közösen hoznak döntést. Számos 
terület felmerült, ahol helye lenne az 
összegnek, például az iskolaudvar 
gyermekbarát és funkcionális kialakí-
tásának elkezdése, vagy a XXI. század-
nak jobban megfelelő iskolai könyvtár 
kialakítása.

A bálnak forrásteremtő célkitűzése 
mellett igen nagy jelentősége van ab-
ban, hogy egy jó hangulatú és em-
lékezetes est eltöltésével segít össze-
kovácsolni a szülőket, valamint erő-
síti a szülők és a pedagógusok közötti 
együttműködést is.

Örülünk a tanári karral folytatott 
közös munkának, az együttműködés 
elindulásának. Bízunk abban, hogy a 
jövőben tovább folytatódik, és remé-
nyeink szerint a kétoldalú tenni aka-
rás fémjelezi majd.
 SZIA�Szülők

Magyarország adott otthont szeptem-
ber 28. és október 2. között a IV. Makel 
Los Sans Tache Fesztiválnak. A ren-
dezvény alapítója Roselyne Crausaz 
Németh, a svájci Fribourg államtaná-
csának első női tagja, a magyarországi 
rendezvény főszervezője pedig a Nem 
Adom Fel Alapítvány volt. 

A 2017-es nemzetközi integrált művé-
szeti találkozóra összesen öt országból 
(Dél-Koreából, Törökországból, Olasz-
országból, Németországból és Ukrajná-
ból) érkeztek fogyatékkal élő és nem fo-
gyatékkal élő tagokból álló integrált ze-
nekarok és táncegyüttesek, hogy meg-
mutassák egymásnak és a magyar kö-
zönségnek is tehetségüket. A részt-
vevők között olyan neves együttesek 
is szerepeltek, mint az Esagramma 
milánói integrált szimfonikus zene-

kar, a dél-koreai Kojedo Aikwangwon 
táncegyüttes, vagy a német Groove 
Inclusion integrált formáció. 

A Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnáziumban kerülhetett sor az öt-
napos programzáró rendezvényre és 
az utána tartott ünnepi fogadásra, ahol 
a legjobb résztvevő csapatok léptek fel, 
a műsort pedig a Magyarországon hí-
res, és a gimnáziumban már számta-
lanszor fellépett Nemadomfel Együttes 
fergeteges showműsora zárta. Jelenlegi 
és volt prohászkás diákok is bekapcso-
lódtak a koncert szervezésébe és az ön-
kéntes helyszíni munkába.

A Nem Adom Fel Alapítvány ezúton 
is hálásan köszöni az iskola, a munka-
társak és a diákok segítségét! 
� Dely�Réka�Luca,
� volt�prohászkás�diák,�főszervező

Fesztivál�a�Prohászkában

Az eddigi legmagasabb  
összeggel, 800.000 Ft  
bevétellel zárt a rendezvény
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Intézményünk 1977 augusztusában 
nyitotta meg kapuit. „Az óvodát a bu-
dakeszi nagyközségi tanács építtette, 
sok társadalmi munka szervezésével. 
Alapítása után 150 kisgyermek vet-
te birtokába a gyönyörű, csupa napfé-
nyes, szívből, szeretetből épített új óvo-
dát.” - írja Veres Jánosné az óvoda ala-
pításáról szóló beszámolójában. 

A 40 év alatt sok bővítésen, felújítá-
son és szakmai fejlődésen ment keresz-
tül. 1998. május 26-án - Bárkányi Erzsi-
ke vezetése alatt - vette fel a Pitypang 
Óvoda nevet. Ebben az évben szü-
lői együttműködéssel jött létre a Gyer-
mekláncfű Alapítvány, mely az óvodai 
fejlesztő munka támogatását szolgálja.

Andrejkó Bernadett szakmai ve-
zetésével, a pedagógus kollektíva ak-
tív közreműködésével elkészült in-

tézményünk helyi programja: a Moz-
gás-Sport-Egészség óvodai program, 
melynek eredményeként 2010-ben a 
Pitypang Sport Óvoda nevet vette fel 
az intézményünk.

Az elmúlt években a pedagógiai 
program alapjait nem változtattuk, a 
mozgásfejlesztés továbbra is a fő pro-
filunk, igyekszünk az egyéni bánás-
mód, a differenciált fejlesztés szellemi-
ségében végezni munkánkat. 2017-ben 
elnyertük a regisztrált tehetségpont 
címet, melyre nagyon büszkék va-
gyunk.

Az óvodánk 40 éves fennállását no-
vember 21-én ünnepeltük. Az elő-
készületek során régi fotók gyűjtésére 
kértük a szülőket, hiszen több gyer-
meknek már apukája, anyukája is in-
tézményünkben nevelkedett. Az ösz-
szegyűlt képekből vetítést rendeztünk 
az aulában. Szívet melengető látvány 
volt, hogy a szülők gyermekeikkel sok 
időt áldoztak a kiállításra. 

Az óvónők a rendkívüli alkalomra 
Pitypang újság című kis nyomtatvány-
nyal is készültek, míg a gyermekek 
szép műsorral kedveskedtek vendége-
inknek. Örömmel fogadtuk városunk 
vezetését, az intézményvezetőket, sze-
retettel vártuk régi kollégáinkat.

Az ünnepi hangulatot emelte Tő-
kés Ágnes természetfotós kiállításának 
megnyitója, akinek munkáit a gyerme-
kekkel is sokszor megcsodáltuk.

Köszönöm kollégáim áldozatos 
munkáját, mellyel hozzájárultak az ün-
nepi hangulat megteremtéséhez!
 Bohárné Varga Katalin 
� intézményvezető

40�éves�a�Pitypang�Óvoda

PHYSIOM Gyógyítás, Szilvia fod-
rászat, Tom Yum étterem, Utazá-
si iroda- Tesco, Betűtészta köny-
vesbolt, 220 Kocka.hu-lego, Opel 
Interat, Pontvelem Nonprofit 
Kft., Ragyogás kozmetika (Dá-
vid Noémi), Ergoline szolárium, 
Sport TFWG 12, Kamocsay pin-
cészet, IN-Q Tech Kft., Gumidok-
tor, Texas Ranch, Bosch szer-
viz, Supi cipő, AVON (Csörget El-
vira), Helen Doron, Rita zumba, 
Hairline szalon, Goma, Gräfl cuk-
rászda, Budakeszi Város Ön-
kormányzata, Erkel Ferenc Mű-
velődési Központ, Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola, Tarkabarka 
Óvoda.

KÖSZÖNET

A már hagyománynak számító batyus 
Pitypang bált november 25-én rendez-
tük meg a Széchenyi István Általános 
Iskola tornatermében. Mint minden 
évben, idén is nagy izgalommal készü-
lődtünk. A bált megelőző napokban 
szépen fogytak a belépő - és a támoga-
tó jegyek is. 

A 20 órai kapunyitás és a köszöntő-
beszéd után az óvoda – szülőkből és 
óvodapedagógusokból álló – kórusa 
énekelt vidám dalokat, majd Kovács 

András Péter humorista nevettette 
meg a vendégeket. Ezután az óvó né-
nik és a dadus nénik tánca következett, 
amely idén is nagy sikert aratott, majd 
22 órától vette kezdetét a retró buli DJ 
Viktorral. Éjfélkor tombolahúzást tar-
tottunk, majd ismét a táncé és a mu-
latozásé volt a főszerep, egészen haj-
nali két óráig.

A hangulat a visszajelzések és a ta-
pasztaltak alapján is nagyon jó volt, 
amit ezúton is köszönünk a résztve-
vőknek és a támogatóknak!

A bál teljes bevételét udvari játékok 
beszerzésére fordítjuk.

Retro�buli�tombolával�
és�DJ�Viktorral

A bál teljes bevételét az 
udvari játékok beszerzésére 
fordítja az óvoda

A Borostyán nyugdíjas klub decem-
ber 13-án tartotta hagyományos ka-
rácsonyi ünnepségét az Erkel Ferenc 
Művelődési Központban, ahova dr. 
Győri Ottilia polgármester, Ohr Ala-
jos, Bakács Bernadett alpolgármeste-
rek és Somlóvári Józsefné tanácsnok 
is meghívást kapott. A polgármester 
asszony és a tanácsnok köszöntötte a 
klub tagjait. 

Győri Ottília Pál apostol szeretet-
himnuszából idézett. Elmondta, hogy 
a szeretet az életünkben élő, ható, 
mozgató valóság. Amíg a szeretetet 
valami lágy hangulattal azonosítjuk, 
vagy csupán érzésekkel, addig a sze-
retet lényegét nem értjük és nem éljük 
meg. A szeretet erős, határozott, ami-
nek célja van, és van egyértelmű jö-
vőképe. A szeretet nem sodródik, ha-
nem magával sodor. A szeretet életet 
ad. A szeretet nem engedi meg, hogy 
a bűn, a hamisság, az aljasság álarcá-
nak használják. Szereti az igazságot, 
de nem örül a hamisságnak. A sze-
retet épít. A szeretet soha el nem mú-

lik. Elmondta, hogy a szeretet a legna-
gyobb ajándék, melyet önmagunkból 
önzetlenül adhatunk: egy kedves mo-
solyt, egy jóízű nevetést, egy segítő ke-
zet, egy odafigyelő beszélgetést vagy 
egy olyan apró ajándékot, melybe tel-
jes szívünket és szeretetünket is be-
lecsomagoltuk. Ez a szeretet az, mely 
képes tartalommal megtölteni az ün-

nepet, az azt követő hétköznapokat. 
Ez a felemelő és örök érték az, mely 
bennünket is áthat, és ha engedjük, 
kisugározhat a környezetünkbe, szű-
kebb és tágabb közösségbe, saját csa-
ládtagjaink, ismerőseink ás barátaink 
felé is. A polgármester asszony az ön-
kormányzat nevében szaloncukorral 
és aprósüteménnyel kedveskedett a 
klub tagjainak.

A Fenyőgyöngye nyugdíjas klub 
tagjai december 14-én ünnepelték  
a közelgő karácsonyt a művelődé-
si központban. A klub ünnepségén 
Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési 
képviselő, a polgármester és a tanács-
nok mondott beszédet. A polgármes-
ter elmondta, hogy a szeretet a leg-
szebb és legtermészetesebb dolog a vi-
lágon, mely nélkül nem lehet élni. Ez a 
legnagyobb ajándék, melyet adhatunk  
a másiknak. Nem a fényes külsősé-
gek, hanem egy kedves szó, mosoly, 
vagy éppen a közelgő karácsonyra és 
az újesztendőre szánt jó kívánsága-
ink. Így élhetjük csak át az igazi cso-
dát, amire a szeretet teszi képessé az 
embert. Ezeknek a gondolatoknak a 
jegyében kívánt szeretetteljes adven-
tet, áldott karácsonyt, békés, boldog, 
egészségben gazdag újévet a klub va-
lamennyi tagjának. Dr. Győri Ottilia  
a Fenyőgyöngye nyugdíjas klubot is 
pogácsával, szaloncukorral köszöntöt-
te. 

Csenger-Zalán Zsolt ajándékkal ked-

Szépkorúak�karácsonya

A jelenlegi közlekedési helyzet javítása érdekében tárgyalt 
dr. Győri Ottilia polgármester, Ohr Alajos alpolgármester, 
Kálóczi Imre, Budaörs város alpolgármestere, Szilvai Jó-
zsef Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
és Magyari László, a cég Pest megyei igazgatója. A tárgyalás 
fontos lépés volt annak érdekében, hogy javítsunk a jelenlegi 
közlekedési helyzeten. Egyetértettünk olyan fontos kérdések-
ben, mint a buszsáv megépítésének szükségessége Budapest 
irányába és a Fő utcai lámpák áthangolása. A Budakeszin át-
haladó országos főutak csomóponti fejlesztésére és karbantar-
tására is ígéretet kaptunk. A Budaörs és Budakeszi közötti, a 
Metro áruház közelében lévő közlekedési csomópont „turbó” 
körforgalommá történő átépítése ügyében pedig a terveztetés 
megindításáról egyeztettünk, ami Budakeszi szempontjából  
a Kelenföldi metróvégállomás tömegközlekedéssel való 
gyorsabb közvetlen elérése miatt elengedhetetlen. Folytatjuk 
a közös munkát.

A�közlekedési�helyzet�javítása�a�cél

,,A szeretet erős, határozott, 
aminek célja van, és van 
egyértelmű jövőképe”

  Alapító: Budakeszi Város Önkormányzata, 2092 Budakeszi, Fő u. 179., Tel.: +36(23)535-710, 
honlap: www.hirmondo.budakeszi.hu  Lapkiadó: Budakeszi Városfejlesztési és Város-
üzemeltetési Kft., 2092 Budakeszi, Fő u. 179., Tel.: +36(23)535-710  Szerkesztő�bizottság: dr. 
Szauter Anikó felelős szerkesztő, Ádám Éva, Péter-Szabó Kinga; e-mail: pm.titkar@budakeszi.
hu  Hirdetésfelvétel: +36(23)535-710/111; +36(30)630-8597  Lapzárta: minden hónap 9-én 

 Nyomdai munkák: Paletta Press Kft., 2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 19., tel.: +36(23)451-959  Megjelenik 6500 példányban  ISSN 1586-
2704  A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetés tartalmáért és az abban közölt adatok helyességéért. Hirdetéseket nem őrzünk meg és nem adunk vissza. A hir-
dető a megjelenéskor kijelenti, hogy hirdetésének tartalma nem ütközik a jó erkölcsbe és jogszabályokba. Amennyiben ettől eltér, vállalja ennek következményeit.
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A Nagy Sándor József Gimnázium 
tanulói és pedagógusai az 56-os for-
radalom 60. évfordulóján a 301-es par-
cellában tartott megemlékezést kö-
vetően az áldozatok falánál koszorút, 
Nagy Imre és Maléter Pál sírjánál vi-
rágot helyeztek el. 

A parcella látogatását követően a 
felsőbb évfolyamra járó diákoknak a 
fogház megtekintésére is lehetőségük 
volt. Fónay Jenő, a Magyar Politikai 
Foglyok Szövetsége örökös elnöke a 

személyes benyomásairól, emlékeiről 
mesélt a tanulóknak a cellákban. A 
diákok 60. évfordulós iskolai ünnepé-
lyén is részt vett Fónay Jenő és Straub 
János együtt tartottak visszaemléke-
zést. 

A napokban örömmel értesültünk 
arról, hogy gimnáziumunk diákjait és 
igazgatóját a hagyományok ápolásáért 
oklevéllel és emlékéremmel jutalmaz-
ta a POFOSZ vezetősége. Köszönjük! 
 NSJG tanárai és diákjai

„Más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, 
aki Jézus Krisztus.” (1Kor 3,11)

2017. november 29-én különleges is-
tentiszteletet tartott a budakeszi evan-
gélikus gyülekezet a Márity László 
utca Mol benzinkút és Spar parkoló kö-
zötti területén. Sokak kíváncsiságát fel-
keltette a rendkívüli időpont. „Hat óra-
kor?” - kérdezgették. „De hisz addigra 
koromsötét lesz!” Az időpont kiválasz-
tása részben többek szempontjainak 
összehangolásából adódott, másrészt 
kicsit üzenetnek is szántuk. A fáklyák 
fénye, ahogy az igehirdetés szolgálatát 
végző püspök is fogalmazott, „ősegy-
házi hangulatot” idézett. A sötétben vi-

lágító lángok azonban emlékeztetnek 
Jézus szavára is, melyet a Budakeszi 
Evangélikus Egyházközség két éve tör-
tént önállóvá válásakor mottójául vá-
lasztott: „Úgy ragyogjon a ti világossá-
gotok az emberek előtt, hogy lássák jó 
cselekedeteiteket, és dicsőítsék meny-
nyei Atyátokat.” Reményeink szerint 
a készülő ház is Isten dicsőségét, a kö-
zösség épülését szolgálja, és Budakeszi 
városának is javára szolgál majd a ben-
ne folyó munka.

Az ünnepet sokan megtisztelték je-
lenlétükkel: Fabiny Tamás püspök, 
Bence Imre esperes, Némethyné Uzoni 
Hanna egyházmegyei felügyelő, az 
evangélikus egyházmegye és a test-

véregyházak lelkészei, Csenger-Za-
lán Zsolt országgyűlési képviselő, 
Bakács Bernadett és Ohr Alajos alpol-
gármesterek, képviselők és sokan, akik 
munkájukkal, imádságukkal, figyel-
mükkel, érdeklődésükkel támogatják 
az elkezdődött munkát - és természete-
sen a gyülekezet tagjai.
 Lacknerné Puskás Sára

Emlékérem�a�Nagysanyinak

Letették�az�evangélikus�
templom�alapkövét

Kellemes időben, remek hangulatban 
töltöttek két napot Galyatetőn a re-
formátus gyülekezet házaskörösei no-
vember közepén. 

A péntektől vasárnapig tartó „csen-
des” hétvége a református üdülőben jó 
alkalmat adott arra, hogy a párok egy 
kicsit jobban magukra, egymásra és Is-
tenre figyeljenek. Ez a hármasság: be-
felé, a másikra és Istenre figyelés el-
engedhetetlen a szilárd keresztyén há-
zassághoz. 

A párkapcsolatainkban gyakrabban 
kellene egymással minőségi időt töl-
teni, amely nem csak a jelen nehézsé-
geit segít feloldani, megoldani, hanem 
megelőző jellege is van a házasság sta-
bilitása szempontjából. 
 Boros Péter lelkész, 
 mentálhigiénés szakember

Az orosz Golden Turtle (Arany Teknőc) 
nemzetközi természetfotó pályázat ki-
állításán több magyar fotós képeit is 
megcsodálhatta a nagyközönség.  A két 
magyar díjazott egyike ifj. Gönye Csaba 
budakeszi lakos, aki a „Mikrokozmosz” 
kategória első helyezését nyerte el. 

A pályázatra az idén 92 országból 
több mint tízezer fotót küldtek be. A 
Golden Turtle az egyik legfontosabb 

környezeti nevelési tevékenységet foly-
tató szervezet Oroszországban, fotópá-
lyázata több mint tíz éves múltra tekint 
vissza. A pályázat is segíti ráirányítani 
a figyelmet a biológiai sokféleség meg-
őrzésének fontosságára. A kategória-
győztes fotót és készítésének történetét 
mi is közreadjuk.

„2014 nyara különösen csapadé-
kos volt, ami kedvező feltételeket biz-

tosított a gombáknak a budakeszi er-
dőkben. Több, őzlábgombából álló úgy-
nevezett boszorkánykört is találtam. 
A meleg és nedves időjárásnak kö-
szönhetően sok rovarfaj is nagy egyed-
számot ért el. Alkonyatkor, miközben 
én a csípőszúnyog hadak igencsak za-
varó társaságát élvezhettem, apró gom-
baszúnyogok repkedtek az őzlábak kö-
rül. E rovarcsalád néhány faját a gom-
batermesztők kártevőnek tartják, még-
is fontos lebontó szerepet töltenek be 
az erdei életközösségben. Lárváik a ta-
lajban és az avarban élnek, ahol gom-
bákkal és állati ürülékkel táplálkoznak. 
Az a meleg és csendes szeptemberi este 
különösen alkalmas volt az imágók re-
pülésére. Így lehetőségem nyílt, hogy 
ne csak a gombákat, hanem a rovarok 
röptét is megörökíthessem. Négy va-
kut állítottam fel, melyek stroboszkóp 
módban hatszor villantak az expozíció 
során. Minden előkészület ellenére, a 
több száz felvételből mindössze néhány 
sikerült úgy, hogy a szúnyogok az éles-
ségi síkon belül maradtak.” - mondta 
ifj. Gönye Csaba.

Gratulálunk a kiváló eredményhez!

A budakeszi Czövek Erna Zeneiskola trombita tanszakát 
négy tanuló képviselte a XIV. Lubik Imre Országos Trom-
bitaverseny válogatóján. A tanulók a felkészülést már a nyá-
ri szünidő idején elkezdték. Lengyel Gábor, Nusser Csanád, 
Rácz Mihály és Saxon Hunor koncertekkel és sok gyakorlás-
sal készültek a megmérettetésre. A válogatót október 11-én 
tartották a dunakeszi Farkas Ferenc Művészeti Iskolában, 
ahol három megye trombita tanszakos tanulói mérték össze 
tudásukat négy korcsoportban. A színvonalas válogatón a 
budakeszi trombitások jól teljesítettek, és közülük Rácz Mi-
hály II. korcsoportos növendék maximális pontszámmal ke-
rült be az országos döntőbe. 

Ezt a szokásoknak megfelelően Zalaegerszegen rendez-
ték meg november 16-19. között. Rácz Mihály a 28 verseny-
zőt felvonultató II. korcsoportban november 18-án szom-
baton adta elő műsorát. Misi előadása remekül sikerült. Ösz-
szeszedetten, zeneileg kidolgozottan és technikailag is ma-
gas szinten interpretálta a műveket. A zsűri Misi előadását 
első díjjal jutalmazta. 

Az eredményhirdetés utáni gálakoncerten játékával ismét 
bizonyította, hogy méltó az első díjra. Gratulálunk és sok si-
kert kívánunk neki további pályafutásához. Felkészülését a 
Czövek Erna Zeneiskolában Szita Csaba trombitaművész ta-

Első�díj�az�országos�
trombitaversenyen

nár irányította. Szakács István zongoraművész tanár szín-
vonalas zongorakísérettel járult hozzá a nagyszerű ered-
ményhez.   Szita Csaba

Arany�Teknőc�ifj.�Gönye�Csabának

Református�házasok�
Galyatetőn
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Aknay János, Aurell David, Dévényi János, Balassa Jú-
lia, Bernáth Béla, Fehér Irén, Géczy Olga, Giese Piroska, 
Józsa Lajos,  Kaippel Emília, Keresztes Dóra, Kerezsi Éva 
Mária, Kósa János, Lehoczki Katalin,  Lázár Erzsébet, Nagy 
Levente, M. Sarlós Erzsébet, Nagy Imola, Orosz István, 
Mészöly Zsófia Éva, Lopusny Erzsébet, Tarcsányi Ottilia, 
Tongori Szilvia, Serény H. Zsigmond, Somogyi Réka, Szil-
ágyi Dóra, Szilágyi Özséb, Vágvölgyi Attila, Vitkó Mónika

A KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK

A Keszi-Art Egyesület jótékonysági kiállítását immár nyolca-
dik alkalommal rendeztük meg a Kálvin teremben. A meg-
nyitó ünnepségen Boros Péter református lelkész igei köszön-
tőjében az ajándékozás önmagán túlmutató jelentőségéről 
szólt. Ezt követően dr. Győri Ottilia polgármester beszédében 
kiemelte, hogy a művek felajánlása, a rászorulók segítése, és 

a kölcsönös felelősségvállalás közös érdekünk, amelyért min-
den kiállító művésznek köszönettel tartozunk.  

A megnyitón a Járdányi kvartett előadásában Mozart 
egyik vonósnégyesének három tételét hallgattuk meg. Mes-
ter András, Dévényi-Győrffy Imola, Kisdi Gellért és Kisdi 
Janka kamarajátéka felemelő zenei élményt nyújtott a kö-
zönségnek. Ezúton is köszönjük Horváth Dénes pedagó-
gusnak a gyermekek felkészítését. A kiállításon elhangzott 
megnyitó beszédemből néhány gondolatot szeretnék ki-
emelni. Az egyesület különböző kiállítások színvonalas 
megrendezésével, jeles és kiemelkedő művészek sorát tudta 
megszólítani. Jelmondatunk szerint Budakeszi a művészek 
városa, és mi ennek jegyében szerveztük meg 8. karácsonyi 
tárlatunkat is. A jótékonysági tárlat célkitűzése akkor tel-
jesül maradéktalanul, ha a vásárlásból befolyt összeggel a 
Budakeszin élő szociálisan rászoruló családok, idős és beteg 
emberek kézzel fogható segítséget kapnak. A tárlaton min-
den művész egy alkotással szerepelt, amely teljes körképet 
nyújtott a meghívott és az egyesülethez tartozó művészek 
szemléletéről, alkotói felfogásáról. Köszönöm mindazoknak 
akik segítették a kiállítás megszervezését megrendezését, a 
megnyitó ünnepség lebonyolítását. 

 Dévényi János festőművész, 
 a Keszi-Art Egyesület elnöke

A Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény 
Baráti Köre Egyesület szervezésében, a 
hagyományokhoz híven idén is közö-
sen készültünk az adventi és karácso-
nyi időszakra.

November 25-én, a Helytörténeti 
Szombatok programsorozat keretében 
gyertyakészítésre hívtuk a családokat. 
Kicsik és nagyok próbálhatták ki a ha-
gyományos gyertyamártást, önthettek 
különböző formákba színes gyertyákat, 
mécseseket. A legkisebbek szakértő se-
gítséggel laminált papír ablakdíszeket 
készítettek. A szorgoskodók meleg te-
ával, keksszel gyűjthettek erőt a mun-
kához.

December 2-án, az advent első va-
sárnapját megelőző napon, már hagyo-
mányosan az adventi koszorúkészítésé 

volt a főszerep. A római katolikus egy-
házközség és a Budakeszi Helytörté-
neti Gyűjtemény és Tájház közös prog-
ramján száz koszorú készült, melyeket 
a katolikus templomban árusítottunk. 
A hagyományos lila és rózsaszín gyer-
tyákkal és sok kreativitással feldíszített 
adventi koszorúk a várakozás és a se-
gítő szándék szimbólumává váltak. Az 
egyházközség a bevételt a rászorulók 
karácsonyi megsegítésére fordítja.

Budakeszi Város Német Önkormány-
zatával közösen bonyolítottuk le a Bet-
lehem készítő pályázatot, a pályaművek 
2018. január 8-ig láthatók a polgármeste-
ri hivatal ügyfélszolgálatán.

A programok szervezésében és le-
bonyolításában közreműködtek: Mol-
nár Károlyné, Hidas Annamária, Hóbor 

Anna, Danhauserné Werle Marianna, 
Nemeskéri Kata, Makk Cecília, Szilágyi 
Zsuzsa, Tótth Réka és a Nagy Sándor Jó-
zsef Gimnázium diákjai.
 Nádas Anna gyűjteményvezető, 
 Budakeszi Helytörténeti 
 Gyűjtemény és Tájház

Karácsonyi�tárlat�
a�rászorulókért

Készülődés�a�tájházban

A nitrát a csöppség szervezetében 
(gyomrában) baktériumok révén 
nitritté alakul, majd a vérben lévő vér-
festékhez (hemoglobinhoz) kötődik. 
Emiatt a baba vére nem lesz képes oxi-
gént felvenni, szállítani, így kialakul 
a kék kór, a methaemoglobinaemia. 
Az elnevezés onnan ered, hogy a baba 
bőre kékeslila színű lesz. Ha nem tör-
ténik azonnali orvosi beavatkozás, ful-
ladásos halállal végződik a kék kór.

Különösen azok a tavaszi zöldségek 
tartalmazhatnak sok nitrátot, amelyek 
üvegházban, fólia alatt ne-
velkedtek. A rossz táro-
lás miatt a nitrát nitritté 
alakul. Az elkészített 
ételben pedig hűtve 
tárolás során is fel-
dúsul a nitrát.

A szakemberek 
emiatt nyolc hó-
naposnál kisebb 
csecsemőknek 
csak bevizsgá-
lás után ajánlják 
azokat a házi 
t e r m e s z t é s ű 
z öld s égeke t , 
a m e l y e k b e n 
sok nitrát lehet. 
Többek között a céklát,  
a sárgarépát vagy a spenótot.

Azért a nyolc hónapos kor a határvo-
nal, mert a legkisebbeknél még hiányzik  
a nitrátot lebontó enzim. A megfelelő 
enzimszint csak három éves korra áll 
be a gyermekeknél.

A nitrát az ivóvíz révén is a szerve-
zetbe kerülhet, de ez csak ásott kút ese-
tében fordulhat elő. A vezetékes ivó-
víz vagy babavíz természetesen csak a 
megengedett határérték alatt tartalmaz 
nitrátot.  A magas nitrát-tartalmú víz 
fogyasztásának elkerülése érdekében 
ajánlatos a fúrt, vagy ásott kutak vizét 
bevizsgálni nitrit és nitrát tartalomra 
különösen, ha a vizet kismama, illetve 
később csecsemő is fogyasztja. Ha az 
ivóvízellátás magánkútból történik, a 
csecsemők tápszerét ajánlatos palacko-
zott, vagy zacskós vízből készíteni. 

Figyelem! A víz forralása nem csök-

kenti annak nitrát tartalmát, csak a 
baktériumokat pusztítja el! 

A termesztett zöldségek és gyümöl-
csök nitrát tartalma függ a termesztett 
növény fajtájától, a termesztési mód-
szertől, a felhasznált műtrágyától, az 
évszaktól, valamint a fénytől.

A nitrát tartalom alapján 3 csoportot 
különböztetünk meg. 

1. A leveles zöldségeknek (saláta, 
cékla, spenót, zeller) van a legnagyobb 

nitrát tartalma (> 1000 
mg/kg), 100–1000 

mg/kg-os.
2. Közepes nitrát 

tartalommal jel-

lemezhető a burgonya, 
a káposzta, a tavaszi zöldségek, a répa, 
zöldbab és a padlizsán. 

3. Harmadik kategóriában a leg-
alacsonyabb nitrát tartalmú növények 
vannak (<100 mg/kg): spárga, hagyma, 
friss gyümölcsök, paradicsom, zöld-
paprika, szójacsíra, gomba, gyümöl-
csök, mint például a ribizli, egres, mál-
na, cseresznye, szamóca.

E zöldségek rendkívül egészségesek, 
ezért kár lenne teljesen kiiktatni az ét-
rendből őket. Inkább legyünk nagyon 
óvatosak: biozöldségeket vegyünk, 
amelyek nem tartalmaznak veszélyes 
dózisban nitrátot. A gyárban készült 
bébiételek és italok veszélytelenek, 
mert kivonják belőlük a nitrátot. 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-bizton-

sági Hivatal is felfigyelt a veszélyre. 
Arra az eredményre jutottak, hogy a 
répa és a cékla a babák esetében ki-
válóan helyettesíthető a batáta, más né-
ven az édesburgonya különböző faj-
táival. Sokféle létezik belőle, van, ame-
lyiknek fehér vagy világosszürke szí-
nű a húsa, a bőre pedig mély lila, íze 
a szelídgesztenyéhez hasonlít. A másik 
fajta sötét narancssárga húsú, bőre sár-
gás, pirosas. Íze nagyon hasonlít a leg-
édesebb sütőtök ízéhez.

Felhasználása – íze miatt – szélesebb 
körű, mint a burgonyának: édes süte-
ményekhez is használhatjuk.

A növény gyökerében található a 
tápanyag, ami egyben a termése is. 
Ez a sokféleképpen elkészíthető zöld-
ség ásványi anyagokban és vitaminok-

ban (A, C, B2 és B6, valamint 
E) rendkívül gazdag. Egyet-

len közepes méretű batáta 
biztosítja a szervezetünk 
számára a napi A és C vi-
tamint, valamint magas 
rosttartalma mellett a ká-
lium, magnézium, réz és 
mangán szükségletet is, 
emellett antioxidánsokat 

is tartalmaz. 
Alacsony a zsír-, 

és koleszterintartal-
ma, s neve ellenére 
cukorbetegek is fo-
gyaszthatják.

Az édesburgo-
nya ráadásul nem 
igényel növényvé-

delmet: trópusi nö-
vény lévén Magyarországon – leg-
alábbis egyelőre – nincs elterjedt be-
tegsége vagy kártevője.

Fontos tudni, hogy az édesburgo-
nyát sosem szabad hűtőszekrényben 
tartani, mert +10 fok alatt a benne lévő 
cukor átalakul keményítővé. Kamrá-
ban, 10-15 fok közötti hőmérsékleten 
viszont sokáig eláll.

A batátát csak rozsdamentes késsel 
szabad vágni, mert a régi vas késektől 
azonnal befeketedik. A hámozott, illet-
ve felszeletelt édesburgonyát felhasz-
nálásig tegyük vízbe, mert a levegőn 
hamar oxidálódik.

Az édes krumpli, nem rokona a bur-
gonyának és ezred annyi nitrátot hal-
moz fel, mint a cékla.   
 Védőnői Szolgálat

A�nitrát�veszélyes�–�Éljen�a�batáta
Nitrát a zöldségekbe műtrágyázás révén kerülhet, s a vegyszerrel földre 
juttatott anyag egyes zöldségekben felhalmozódhat. Miért veszélyes gyer-
mekeinkre a nagy mennyiségű nitrát? 

Balassa Júlia festménye
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JANUÁRI KÖNYVAJÁNLÓ

November 19-én megható szertartás ré-
szesei lehettünk a 10 órai szentmise után.
„Ígéred-e, hogy leendő férjedet/felesé-
gedet tiszteled és szereted, amíg a halál 
el nem választ benneteket egymástól? 
Ígérem.” - válaszolták 1947. november 
19-én, Erzsébet napon, Martin Lőrinc 
és felesége Mayer Erzsébet a budakeszi 
Havas Boldogasszony templom oltára 
előtt. A II. világháború után, a rokonok 
és barátok kitelepítése még fájdalmasan 
friss élmény volt, amikor a két fiatal fe-
lelősen, egy életre szóló ígérettel köte-
lezte el magát Istennek és egymásnak. 
Hittek abban, amit Szt. Máté így ír evan-
géliumában (19,6) „Amit Isten egybekö-
tött, ember szét ne válassza!” 

Az eskü és a mai ünnep között 70 
küzdelmekkel teli esztendő telt el. A 
kommunizmus embert próbáló évei, az 
államosítás és kolhozosítás, az 1956-os 
forradalom és az azt követő félelmekkel 
teli évek nehéz fizikai és lelki terhet je-
lentettek. A kisebbségi létből fakadó 
megalázó helyzetek a mindennapok ré-
szévé váltak. A sok munka és gond mel-
lett Lenci bácsiban, Erzsi néni támoga-
tásával, maradt elegendő erő és energia 
a szülőfalujához fűződő emlékek ösz-
szegyűjtésére, dokumentálására, a ha-
gyományok őrzésére. 

Az egykori Martin Vendéglő a közös-
ségi élet fontos színtere volt. A vendéglő 
már csak képeken látható, de a közös-
ségteremtő erő és szándék, a vendégfo-
gadás kultúrája és készsége azonban tö-
retlenül élt a Martin házaspárban. Így 
vált Erzsi néni és Lenci bácsi Erdő ut-
cai otthona a „40 cseppes” találkozások 
színhelyévé. Lassan azonban sűrűsöd-
tek a betegségek, majd üres maradt ket-

tejük helye a templomban. Hol Lenci bá-
csi, hol Erzsi néni került kórházba, ahol 
mindig egymásért aggódtak.  

Nemrégiben Erzsi néni a Korányi 
kórház palliatív osztályára került, ahol 
a látogató megtanulja az elválás tényé-
nek lassú elfogadását. Erről az osztály-
ról nem térnek haza az ápoltak. Erzsi 
néni a szív okosságával küzdött a beteg-
séggel, mert „Lenci bácsinak szüksége 
van rám!”- mondta. „Sorsunk egybeforr,/
együtt megyünk tovább,/az élet viharában Te 
vigyázol reám”.(Ady Endre) Saját esendő 
állapotával nem törődve, még ott is szó 
szerinti „élettársáért” aggódott. Erzsi 
néni mindig „fele-sége” volt férjének.

Filó Kristóf atya erősítette őket és az 
elfogadás gyakorlásához kívánt erőt az 
ünneplő házaspárnak és megértésre, tü-

relemre, buzdította a fiatalabb családta-
gokat. Kiemelte, hogy a Tíz parancsolat 
sorrendje egyértelmű üzenetet hordoz. 
A 4. parancsolat: „Szeresd atyádat és 
anyádat, hogy hosszú életű légy a Föl-
dön”- az Istenre vonatkozó első három 
után következik!

A Martin házaspár példája két gyer-
mekük, öt unokájuk és tizenkét déd-
unokájuk számára értékes útmutatás.

Ők ketten 70 esztendő alatt meg-
értették a titkot: „A boldogságot nem le-
het ajándékba kapni,/Egyetlen titka: adni, 
mindig csak adni, /Jó szót, bátorítást, mo-
solyt, hitet,/És sok, sok önzetlen, tiszta sze-
relmet.”(Goethe)

Isten áldása kísérje további életük 
minden napját!
 Kőrösiné Merkl Hilda

Holtomiglan-holtodiglan

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a Magyar 
Írószövetség, a Magyar Művészeti Akadé-
mia és a Százak Tanácsának tagja, Budake-
szi díszpolgára, Albert Gábor városunk-
ban élt Kossuth-díjas író 2017. december 
6-án, - életének 88. évében - visszaadta föl-
di életét Teremtőjének. A gyászoló családnak részvétünket nyil-
vánítjuk. Emlékét örökre megőrizzük!

A HÍD Szociális, Család és Gyermekjólé-
ti Szolgálat és Központ mély fájdalommal 
tudatja, hogy szeretett kollégánk, Horváth 
Ágnes életének 56. évében 2017. december 
3-án tragikus hirtelenséggel elhunyt. Em-
léke örökre szívünkben él!

A 90 éves Tóth Istvánnét, Manci nénit 
december 6-án köszöntötte születés-
napján dr. Győri Ottilia polgármester 
és Bakács Bernadett alpolgármester. 
Manci néni egész életében konzerv-, 
majd cementgyárban dolgozott, ki-
váló munkájáért kitüntetésben része-
sült. Tóth Istvánnénak egyetlen lánya 
van, akinek boldogulásáért jó anya-
ként mindent megtett. 25 éve szeretetben él Budakeszin a 
ma már őt segítő lányával és vejével. Két fiúunokája és öt 
dédunokája van. Isten éltesse Manci nénit születésnapján 
jó egészséget, békés és hosszú életet kívánunk neki!

90.�születésnap

Egykor szervesen élt a hagyományok-
ban, a falusi életforma természetes ré-
sze volt. A falusiak, de a városi lakosság 
egy része is, késő ősszel, karácsony előtt, 
de a tél folyamán máskor is, szükség 
és tehetősség szerint vágott sertést. A 
disznóvágás biztosította a háztartások 
hús- és zsiradékigényének egy részét. A 
disznóölést rendszerint a családok ma-
guk végezték, böllért csak nagygazda, 
a városi lakosság hívott, a falusiak csak 
egészséges férfi családtag hiányában. 

A disznóvágás olyan gazdasági ese-
mény volt, mely erősítette a rokoni és 
baráti szálakat, összekötötte az embere-
ket. A nagycsalád, a barátok segítettek 
egymásnak a disznóölés körüli mun-
kákban, az esti közös vacsorán, a disz-
nótoron és a kóstoló küldésével erősítet-
ték kapcsolataikat.

Magyarországon a különböző tájegy-
ségeken, a különböző közösségekben 

összességében hasonló módon folyt a 
disznóvágás. 

A feldolgozás fázisai: a bökés, for-
rázás vagy pörzsölés, belezés, bontás, 
kolbász és hurka töltése, később a sózás 
és a füstölés. E folyamatok végterméke 
például az ízletes húsvéti sonka, vagy 
az egész évben fogyasztható füstölt sza-
lonna, kolbász, szalámi.

Az egész napos kemény munka so-
rán természetesen vendégül kellett lát-
ni a szorgos segítőket. Jellemző ételek: 
a hagymás vér, paradicsomos máj, to-
ros káposzta, velős tojás, orjaleves, sült 
hurka, kolbász. A friss alapanyag, a hi-
deg levegőn végzett fizikai munka és a 
jó társaság miatt finomabb volt minden 
falat, mint egyéb napokon.

A finom ételekhez dukált az ital is: 
reggel a „bökőpálinka”, napközben a 
forralt bor vagy a fröccs. 

A sváb hagyományokban az eltérés a 

technológiában és a fűszerezésben mu-
tatkozik. A németek lakta területeken 
jellemzőbb volt a forrázás a perzseléssel 
szemben, a bontást is más módon végez-
ték. A sváb hurka zsemlével készül. A 
fűszerezés családonként változott. Né-
met hagyomány a stifolder készítése, fő-
leg az ország déli felében élő svábok kö-
rében. Ezt a szalámit Fulda megye ko-
lostoraiban készítették eredetileg borsos 
ízesítéssel. Magyarországon pirospapri-
kával készül, itt tetten érhető a német és 
magyar hagyomány keveredése.

Január 20-án a Budakeszi Német Ön-
kormányzat immár 4. alkalommal ren-
dezi meg a Sautanzot, vagyis a sváb 
disznótort. Itt megismerkedhetünk a 
disznóvágás sváb hagyományaival. Ha 
még nem lenne, saját benyomásokat 
gyűjthetünk a disznóvágásról, és nem 
utolsósorban jókat falatozhatunk.

 Nagy Gáspár, Városi Könyvtár

BORBÁS MARCSI
A sűrűje 2. 
100 recept a családi asztalra

Télen van néhány ünnepünk, szo-
kásunk (Márton nap, karácsony, 
Szilveszter, disznótor, stb.), me-
lyekhez finom étkek dukálnak, s 
ezeket legjobb egy szépen terített 
asztalnál baráti, családi közösség-
ben, jókedvvel elfogyasztani. El-
készítésükben segít a képernyőről 
ismert Borbás Marcsi második sza-

kácskönyve. Hagyományos és különleges magyar ételek el-
készítési módjait ismerhetjük meg, sokszor olyan ételekét, 
melyekről nagyanyáink, dédanyáink főztje jut eszünkbe. 
Igazi házias receptek, próbáljuk ki, kóstoljuk meg!

SCHMIDT EGON
Madárvendéglők
A neves ornitológus gyermekek-
nek írt könyvében mesébe ágyaz-
va ír a madarak téli életmódjáról, 
etetésükről. A leggyakoribb Ma-
gyarországon telelő madarakat 
(rigó, zöldike, veréb, tengelice, vö-
rösbegy, meggyvágó, cinke, fa-
kopáncs, csuszka, stb.) Budai Ti-
bor élethű illusztrációi segítenek 
beazonosítani. A mese arról is tá-

jékoztat bennünket, milyen növények (bodza, berkenye, 
örökzöldek, mogyoró) ültetésével adunk természetes táp-
lálékot és búvóhelyet madárvendégeink számára. A ma-
dárkalács receptjét is megtudhatjuk, ha elolvassuk ezt a bá-
jos könyvet. 

GIULIA EDERS
Bélügyek 
A belek csodálatos világa és a jó emész-
tés

A fiatal német doktornő a legfris-
sebb kutatási eredmények isme-
retében ír beleink működéséről, a 
bennük élő milliárdnyi sokszínű 
baktérium jelentőségéről. Olyan 
mennyiségű és olyan sokféle mik-
roorganizmus él bennünk, hogy 
szinte kitesznek egy szervet. Mai 
életmódunk, a helytelen, rendszer-
telen evés, kevés mozgás, a néhány évtizede rendszeresen 
adott antibiotikumok és a stresszes mindennapok sokat ron-
tanak állapotunkon. Emésztésünk kisebb-nagyobb gond-
jaira találunk a könyvben megoldást, miközben az érthető 
és humoros stílusnak köszönhetően jól szórakozunk. Mivel 
immunrendszerünk 80 százalékban a beleinkben található, 
nem árt tudni, hogyan is működik ez a valójában csodálatos 
szerv.
 Földházi Teréz
 Nagy Gáspár Városi Könyvtár

Régmúlt idők hagyományai

Disznóvágás�–�a�közösség�kovásza
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Tudnivalók időseknek az „unokázós” 
csalásokról és a trükkös lopásokról

Ne�váljon�
áldozattá!

Figyelem! A csalók a bűncselekmé-
nyek elkövetésére felkészülnek és a 
sértett bizalmának elnyerése érdeké-

ben olyan valós információkat is közöl-
hetnek, amelyek valóban a hozzátarto-
zóhoz kapcsolódnak.

Egyedülálló időskorúak célpontjai az 
újra és újra felbukkanó csalóknak. Az 
„unokázós” módszer lényege, hogy a 
késő esti, éjszakai órákban felhívják a 
kiszemelt áldozatot a következő szín-
lelt indokokkal:
l Az unoka, vagy hozzátartozó bal-

esetet szenvedett, az okozott károk ren-
dezése miatt pénzre van szüksége.
l Az unoka, vagy hozzátartozó köl-

csönt vett fel, amit sürgősen vissza kell 
fizetni.
l A hozzátartozó bajba került, eset-

leg fogságban van, csak pénzért cse-
rébe engedik szabadon.
l Életmentő műtétet kell végrehajta-

ni az unokán, vagy más hozzátartozón.
Nagyon gyakran a telefonhoz hív-

nak egy magát rendőrnek kiadó sze-
mélyt is, aki megerősíti abban, hogy 
valóban megtörtént az eset, ezzel erő-
sítve azt, hogy mindenképpen segí-
tenie kell. Ezekkel az ürügyekkel rá-
veszik a gyanútlan idős embert arra, 
hogy minden pénzt, ékszert, értéket 
átadjon a telefon után nem sokkal ér-
kező közvetítőnek. Felhívjuk az idősek 
figyelmét arra, hogy a gyanús éjszakai 
telefon esetében kételkedjenek, kérdez-
zenek, igyekezzenek minden lehetsé-
ges eszközzel meggyőződni a hallottak 
valóságtartalmáról, értesítsék a rend-
őrséget, ha feltételezhető, hogy csaló 
van a telefon másik végén.

A rendőrség tanácsa:
l Ne beszéljenek idegenek előtt, 

nyilvános helyen magánügyeikről, 
ezeket az információkat a bűnelköve-
tők felhasználhatják.
l Ne bízzanak meg a váratlanul te-

lefonon vagy személyesen jelentkező 
idegenekben.
l Ha gyanús telefonhívást kapnak, 

haladéktalanul vegyék fel a kapcsola-
tot unokájukkal, hozzátartozójukkal, 
mert ezzel tudják ellenőrizni a hívás 
valódiságtartalmát.
l Soha ne adjanak át pénzt vagy 

más értéket idegeneknek.
l Bűncselekmény gyanúja esetén 

értesítsék a rendőrséget.

Mindennapjaink jelenségévé vált az a 
bűnelkövetési módszer, amikor idősko-
rúak lakóhelyén megjelennek idegenek, 
majd különféle hivatalos személynek 
kiadva magukat, hihetőnek tűnő ma-
gyarázatokkal, kérésekkel (ELMŰ, víz-
óra, gázóra leolvasás, stb.) bejutnak a la-
kásba és a tulajdonos figyelmét elterelve 
elemelik értékeiket. A legfontosabb, 
hogy óvakodjunk az idegenektől, és ne 
engedjük be őket lakásunkba! 

Mit tegyen, ha idegen érkezik? 
l Idegent lehetőleg ne engedjen be a 

lakásába! Ha ez mégis elkerülhetetlen, 
akkor soha ne hagyja őt egyedül egyet-
len pillanatra sem! Amennyiben kellő 
határozottsággal lépnek fel, vélhetően 
meghátrál, és távozni fog. A „vendégtől” 
mindig kérdezzék meg a nevét, írják fel 
a gépkocsija rendszámával együtt. 
l Az önhöz becsengető idegenekkel 

kapcsolatban mindig legyen óvatos! 
Előfordul, hogy hivatalos vagy hason-

ló személynek (postás, újságos, szerelő, 
díjbeszedő, mérőóra-leolvasó) adják ki 
magukat csalók, vagy házaló árusként, 
bajba jutott személyként segítséget kér-
ve próbálnak bejutni a lakásokba!
l Kérésére ne váltson pénzt, és le-

gyen óvatos, ha nagy címletű pénzből 
kell visszaadnia, nehogy hamis bank-
jeggyel fizessenek önnek!
� Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

A�trükkös�lopásokról

Ha mégis bűncselekmény áldo-
zatává válna: kérjük, azonnal ér-
tesítse a rendőrséget a bárhonnan 
ingyenesen hívható 107-es, illetve 
a 112-es segélykérő számon. For-
duljon bizalommal és hívja az Ál-
dozatsegítő Szolgálat ingyenesen 
hívható zöld számát: 06/80/244-444

Képviselő-testületi�határozatok

A Mezei Mária Emlékház  
fűtéskorszerűsítése

A Képviselő-testület megbízza a BVV 
Kft-t a Mezei Mária emlékház fűtés-
korszerűsítési munkálatai keretében 
gázfűtés kiépítésével. 
 412/2017. (XI. 7.) Kt. határozat

A térfigyelő kamerarendszer  
üzemeltetése

Támogatja, hogy a kamerarendszer 
üzemeltetési és karbantartási feladata 
átadásra kerüljön a Budakörnyéki Köz-
terület-felügyelet részére.
 413/2017. (XI. 7.) Kt. határozat

A Makkosmáriai kegytemplomhoz  
vezető turistaút kiépítése

A VEKOP-1.3.2-17 Turisztikai térségek 
pozicionálása című pályázaton részt 
kíván venni és felkéri Budaörs Város 
Önkormányzatát, hogy a pályázatban 
konzorciumi partnerként vegyen részt. 
A pályázat tárgya Budaörsről a Buda-
keszi Makkosmáriai Kegytemplomhoz 
vezető turistaút kiépítése, önerő nin-
csen.
 414/2017. (XI. 7.) Kt. határozat

Bódi Krisztián r. törzsőrmester  
körzeti megbízott lett

A Budakeszi Rendőrőrs állományába 
tartozó – Bódi Krisztián r. törzsőrmes-
ter körzeti megbízotti kinevezését tá-
mogatja.
 415/2017. (XI. 28.)

Közvilágítás fejlesztése Budakeszin

Budakeszi város területén közvilágítás 
fejlesztésének tárgyában végleges ki-
viteli tervek alapján nyílt közbeszerzé-
si pályázatot ír ki és ennek összegét a 
2018. évi költségvetésében biztosítja.
 444/2017. (XI.28.)
Támogatja a Budakeszi, Dózsa György 
tér és Szarvas tér gyalogátkelőhelyek 
közvilágításának kivitelezését.
  445/2017. (XI. 28.) Kt. határozat

Felkéri a polgármestert, hogy a Róka 
köz, a Rozsnyó utca, valamint a Hon-
foglalás sétány és Paplanhát utca kö-
zötti játszótér közvilágításának kivitele-
zésére ajánlatokat kérjen be.
 446, 447, 448/2017. (XI. 28.) Kt. határozat

Elektromos autó töltőállomás 
Budakeszin

Támogatja és tárgyalásokat kezdemé-
nyez a bekért árajánlat alapján az E-
MOBI Elektromobilitás Nonprofit Kft-
vel elektromos autó töltőállomás lé-
tesítésére.
 436/2017. (XI.28.)

Iskolabusz

Támogatja és továbbra is biztosítja az 
iskolabusz költségeit a budakeszi ál-
talános iskolások részére.
 451/2017. (XI.28.)

Tanuszoda

Lezárult a Helyi Építési Szabályzat 
tanuszodával kapcsolatos partnerségi 
egyeztetése, a végső főépítészi szakmai 
véleményezési szakasz megkezdődött.
 437/2017. (XI.28.)

Sportpálya közművesítése

Árajánlatot kér be és pályázatot ír ki a 
sportpálya 2500 m2 területének köz-
művesítése vonatkozásában.
 462/2017. (XI.28.)

Orvosi rendelők takarítása

Vállalkozási szerződésben megbízza 
a BVV Kft. az orvosi rendelők taka-
rítási feladataival és ennek költségeit 
biztosítja.
 429/2017.  (XI.28.)

A Fő téri park 150 m2-es részének 
hasznosítása

Lakossági fórumot tart 2018. január 18-
án (csütörtök) 18.00 órakor az Erkel Fe-
renc Művelődési Központban a Buda-

keszi, Fő téri park 150 m2-es részének 
hasznosítása tárgyában.
 422/2017. (XI. 28.) Kt. határozat

A Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda  
kiegészítő finanszírozásáról

Budakeszi Város Német Önkormány-
zata által fenntartott Tarkabarka óvo-
da által igényelt 5.102.811 Ft kiegészítő 
támogatást az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésről szóló 2/2017. (II. 28.) ön-
kormányzati rendeletének 2. számú 
melléklet 1.3 Dologi kiadások sora ter-
hére biztosítja.
 423/2017. (XI. 28.) Kt. határozat

A téli felkészüléséről

Elfogadja a BVV Kft. ügyvezetőjének 
2017. évi téli felkészüléséről szóló be-
számolóját, és a síkosság-mentesítéssel 
kapcsolatos munkálatok költségeinek 
fedezetére 3.783.000 Ft-ot biztosít. 
 430/2017. (XI. 28.) Kt. határozat

Kiemelt fejlesztési területté  
nyilvánításról 

Kiemelt fejlesztési területté nyilvánít-
ja a Budakeszi külterület, 0200/107 és 
0200/108 helyrajzi számú ingatlanok te-
rületét.
 435/2017. (XI. 28.) Kt. határozat

A régi szennyvíztisztító telep  
rekultivációja

Elfogadja a Budakeszi 2427 hrsz. alatt 
található szennyvíztelep rekultiváci-
ójáról szóló döntés-előkészítő tanul-
mányt.
 440/2017. (XI. 28.) Kt. határozat

A Napraforgó tagozat elhelyezése

Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy 
a Budakeszi, Erdő u. 101. szám alatti 
ingatlannak – jelenleg főzőkonyha – a 
jogszabályoknak megfelelő közoktatási 
intézménnyé alakítása tárgyában kér-
jen be három tervezői árajánlatot.
 461/2017. (XI. 28.) Kt. határozat

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a november 7-én és a november 28-án tartott 
ülésein az alábbi, a lakosságot kiemelten érintő döntéseket hozta.
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PÁLYÁZAT

A Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 
pályázatot hirdet a

Budakeszi Hírmondó  
önkormányzati lap Budakeszi  

területén történő terjesztésére
A pályázat tárgya: A Budakeszi Hírmondó 5343 példányban A/4-es 
formátumban 53 gramm súlyú önkormányzati lap Budakeszi teljes köz-
igazgatási területén, levélszekrény útján történő címzetlen kézbesítése.
A pályázat benyújtásának módja, helye: Az árajánlatot elektronikus 
úton a bvv.ugyintezo@gmail.com e-mail címre kell megküldeni.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 15.
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
  a pályázó adatait (egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói 
igazolvány másolatát, gazdasági társaság esetén a cégkivonat másolatát),
  a megajánlott darabonkénti bruttó díjat,
  terjesztés időtartamának megjelölését.
A pályázat egyéb feltételei: A szerződés határozatlan időre 30 na-
pos felmondási idővel kerül megkötésre. A díjazás havi elszámolásban, 
egyösszegű banki átutalással, 8 napos fizetési határidővel történik, tel-
jesítésigazolás alapján kiállított számla ellenében.
Az árajánlat nyelve: magyar.
Ajánlati kötöttség: a beadástól számított 45 nap.
A kiírónak jogában áll a pályázati lejárást eredménytelenné nyilvánítani.
A pályázat elbírálásának időpontja: 2018. február 20. (kedd).
Szerződéskötés várható időpontja: 2018. február 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ az alábbi email cí-
men kérhető: bvv.ugyintezo@gmail.com.
    Szabó Tibor ügyvezető

1. határozott idejű közszolgálati jogviszonyban, előreláthatóan 2019. 02. 
28-ig tartó foglalkoztatással heti 30 órás részmunkaidőben, 
2. valamint határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyban teljes mun-
kaidőben.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó 
feladatkörök:
1. számú melléklet 19. pont, Pénzügyi és számviteli feladatkör
A munkakörökhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Vevői számlák kiállítása, szállítói számlák készítése, szállító/vevő fo-
lyószámlák egyeztetése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
  magyar állampolgárság,
  cselekvőképesség,
  büntetlen előélet,
  középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai vég-
zettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, 
banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens 
szakképesítés, vagy felsőfokú végzettség, felsőoktatásban szerzett gaz-
daságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármér-
nöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség 
és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai fel-
sőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,
  vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A munkakörök betölthetőségének időpontja:
A munkakörök a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserép Zsolt nyújt, 
a 0623/535710/138 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Salamon Emese részére a hr@budakeszi.hu e-mail cí-
men keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Budakeszi Város Önkormányzatának honlapja - 2017. december 18.
 Budakeszi Hírmondó online - 2017. december 18.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A kinevezés feltétele a tiszta erkölcsi 
bizonyítvány, melyet a kinevezésig át kell adni a munkáltatónak. Jelen hir-
detésünkre megváltozott munkaképességű pályázók jelentkezését is várjuk.
A pályázati kiírás teljes terjedelmében a www.varoshaza.budakeszi.hu ol-
dalon érhető el.

A Budakeszi Polgármesteri Hivatal a „Közszolgálati  
tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)  

bekezdése alapján pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintéző
munkakörök betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatok: Budakeszi IV. számú védőnői körzetében védőnői 
feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
Pályázati feltételek: Főiskola, 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet 2. § sze-
rint egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy ezzel 
egyenértékűnek elismert oklevél, felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások), B kategóriás jogosítvány, 4 hónapos próbaidő vállalása
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pá-
lyázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyenes Tamásné 
csoportvezető nyújt, a 06/30/2020-970 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: hr@budakeszi.hu 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 26.
A pályázati kiírás teljes terjedelmében a www.varoshaza.budakeszi.hu ol-
dalon érhető el.

Budakeszi Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Bu-
dakeszi Város Önkormányzata által működtetett Védőnői Szolgálat 

területi védőnő
munkakör betöltésére

Generációk Háza januári programok  Boldogasszony�hava – Télhó, Fergeteg hava

	 5.	péntek	
10.00 Évindító meditáció 
Hargitai Krisztával
	 8.	hétfő	
  8.30 Jóga
13.30 Varróklub Szilvivel és 
Edittel
 9.	kedd	
10.00 Játékos délelőtt
 10.	szerda	
10.00 Torna 

15.00 Mozi: Egy veszedelmes 
viszony (történelmi dráma)
 11.	csütörtök	
  8.30 Jóga Hadizsával (500 Ft) 
10.00 Kézműves foglalkozás 
13.00 Túrázzunk könnyedén
16.00 olajfestés Szakácsi Éva 

vezetésével (2000 Ft)
 12.	péntek	
10.00 Torna
 15.	hétfő	
  8.30 Jóga 
10.00 Jeles napk - Kalendári-
um kvíz 
11.00 Ili meséi: Tiziano 
13.30 Nemzetek Napja: Orosz-
ország érdekességek, kultúra, 
gasztro
 16.	kedd	
10.00 Furfangos rejtvények 
15.00 Kreatív alkotó kör 
Szakácsi Éva vezetésével
 17.	szerda	
10.00 Torna 
15.00 Mozi: A bűbájos ame-
rikai romantikus film
 18.	csütörtök	
8.30 Jóga Hadizsával (500 Ft) 
11.00 Könnyített torna Biczók 
Zsófival 
13.00 Kapaszkodó Klub

 19.	péntek	
10.00 Hangoskönyv
 22.	hétfő	
  8.30 Jóga 
10.00 A magyar kultúra Nap-
ja  
13.30 Varróklub Szilvivel és 
Edittel
 23.	kedd	
10.00 Társasozzunk: szókira-
kó és társai 
15.00 Művészetterápia Havasi 
Viktória vezetésével, téma: 
színek – citromsárga
 24.	szerda	
10.00 Torna 
13.30 Irodalmi Klub: 
Rejtő Jenő 
15.00 Mozi: Fejvadászok (nor-
vég thriller)
	 25.	csütörtök	
  8.30 Jóga Hadizsával (500 Ft) 
10.30 Mesterségem címere:  
Szabó Ildikó színművésznő 

13.00 Túrázzunk könnyedén 
16.00 Olajfestés Szakácsi Éva 
vezetésével
 26.	péntek	
10.00 Activity
 29.	hétfő	
  8.30 Jóga 
10.00 Kalendárium kvíz 
11.00 Ili meséi: Velasquez 
13.30 Hangoskönyv
 30.	kedd	
10.00 Nevető délelőtt: vicces 
jeleneteket nézünk 
15.00 Kreatív alkotó kör 
Szakácsi Éva vezetésével
 31.	szerda	
10.00 Torna 
13.30 Cserebere klub 
15.00 Mozi: Brazilok 
(magyar vígjáték)

A változás jogát fenntartjuk! 
További információ: 23/451-279
2092 Budakeszi, Erdő u. 83.
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