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Eseménydús nyár előtt
Elindult a Budakeszi és Kelenföld
közötti új buszjárat
Május 11-én elindult az új, a Kelenföld va
sútállomás (M4-es metró) és a Budakeszi,
Honfoglalás sétány között közlekedő járatcsalád (188, 188E), melyet már régóta vártunk. Már az első napokban számos lakos
vette igénybe a 188-ast, és idővel remélhetőleg tovább nő a népszerűsége. Hatalmas
könnyebbséget jelentenek ezek a buszok, hiszen gyorsabb haladást biztosítanak, mindössze egy járattal el lehet jutni Budakesziről
Kelenföldre, ráadásul nem kell körbeutazni
ezért a fővárost sem. Ez a járatcsalád akár
alternatív közlekedési módot is jelenthet az
autósoknak. Kelenföld könnyebb és gyorsabb
elérése mellett a korábbinál sűrűbb kapcsolatot is nyújt Budaörs felé. (A buszjáratról bővebben lapunk 4-5. oldalán olvashatnak.)

Az európai parlamenti választások
margójára
A május 26-i európai parlamenti választáson országos szinten rekord részvételi arány
mellett a választópolgárok 43,37%-a, a budakeszi lakosok 59,54%-a élt a szavazati jogával. A Fidesz-KDNP 52,33 %-kal ismét
a legerősebb magyar párt lett, a magyarországi 21 képviselőből 13 főt küld az EU
parlamentjébe. Budakeszi mint járási központ egyúttal választási központ is. A polgármesteri hivatal munkatársaira így jóval
több munka hárult, hiszen a napi ügyek zavartalan intézése mellett a választási eljárást
is szakszerűen le kellett bonyolítaniuk. Ezúton is köszönöm a munkájukat!

kezését is várjuk. Célunk, hogy a kezdeményezés hozzájáruljon a minőségi, innovatív
nevelési-pedagógiai programok helyi bevezetéséhez, az oktatásügy színvonalának megújításához és ösztönözze a diákokat kiemelkedő tanulmányi sikerek elérésére. A nyertes tanárok személyenként, 10 hónapon keresztül havi 75.000 forintos támogatásban,
míg a legjobban teljesítő növendékek ötödik
osztályig 5.000, nyolcadik osztályig 10.000,
12-13. osztályig 15.000 forint havi ösztöndíjban részesülnek. A 2019/2020. tanévre kiírt pályázatra 2019. szeptember 5-ig várjuk
a budakeszi iskolákban tanuló diákok és ott
dolgozó pedagógusok jelentkezését.
*
Nemes és jóleső feladat azokra a személyekre gondolni, akik önzetlenül és állhatatosan
hosszú éveken keresztül a gyermekek oktatásáért dolgoznak. Az önkormányzatunk elismeri és díjazza azon helyi pedagógusokat,
oktatókat, intézményi dolgozókat, akik életpályájukkal elkötelezettségüket bizonyították
a pedagógushivatás mellett. A képviselő-testület április végi ülésén úgy döntött, hogy
a Budakeszi Oktatásügyért díjat Szalóczy
Dóra és Karskó Ilona pedagógusoknak adományozza. A díjak átadására a pedagógusnapon kerül sor. Az önkormányzatunk minden
budakeszi intézményben dolgozó pedagógus
elhivatott munkáját elismeri. A képviselőtestület a pedagógusnap alkalmából minden
helyi óvodában és iskolában dolgozó pedagógus, óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógus részére 10.000 forint
értékű vásárlási utalványt biztosított. Tiszta
szívből köszönöm áldozatos munkájukat!

Az oktatás-nevelés támogatása

Diákmunka lehetőség budakeszi
fiataloknak

Az önkormányzatunk ismét meghirdette a
Budakeszi Oktatásáért pályázatot, melyre a
pedagógusok mellett már a tanulók jelent-

Önkormányzatunk diákmunka lehetőséget
biztosít a budakeszi lakóhellyel rendelkező,
nappali tagozatos tanulói, vagy hallgatói

Ismét családi bográcsozás:
beszélgetés a város vezetőivel
Hagyományos családi bográcsozásra hívjuk a budakeszieket 2019. június 15-én,
szombaton 10 órától a Honfoglalás utcai játszótér melletti zöld területre, hogy
kötetlen formában találkozzunk, beszélgessünk közös dolgainkról.
Az ebéd vendéglátói: Bánhidi László, Bakács Bernadett, ’Sigmond Bertalan önkormányzati képviselők. Jelen lesz dr. Győri Ottilia polgármester és Ohr Alajos alpolgármester is.
Mindenkit szeretettel várunk!

Polgármesteri tájékoztató

jogviszonnyal rendelkező 16-25 éves diákok részére, végzettséget nem igénylő, adminisztratív feladatok ellátására. A program
2019. július 1-től augusztus 31-ig tart, napi
6 órás munkaidővel. A diákok a Budakeszi
Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályán (Fő
utca 103.) kiállított közvetítő lappal tudnak
jelentkezni a diákmunkára a polgármesteri
hivatal szociális ügyintézőjénél.

Táborok önkormányzati támogatással
Önkormányzatunk idén is több, mint 2 millió forinttal támogatja a budakeszi gyermekek nyári táboroztatását. Idén a törökbálinti
Sportcentrummal kötöttünk megállapodást,
ahol háromféle egyhetes tábort (alap napközis tábor, sporttábor, sporttábor plusz) kínálunk a gyerekeknek. Budakeszi Város Önkormányzatának támogatásával így mindössze 13.000 Ft-ba kerül fejenként az alap
napközis tábor a helyi családoknak. A törökbálinti létesítménybe 2019. július 1-augusztus 9. között várják a gyerekeket. Augusztus 12-16. között is biztosítunk kedvezményes nyári táborozást, melynek helyszíne a Generációk Háza (Erdő u. 83.). Az
önkormányzat ezen kívül 150 ezer forinttal
támogatja a Széchenyi István Általános Iskola 2019. június 15-30. közötti napközis
táborát is. Közeledik a szünidő, így minden
gyermeknek, szülőnek és pedagógusnak izgalmas, mégis pihentető nyarat kívánok!
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Új buszjárat a kelenföldi metróhoz
A BUDAPEST-BÉRLET, A KÖRNYÉKI JEGYEK ÉS
BÉRLETEK ÉRVÉNYESSÉGI HATÁRAI

Május közepétől új járatcsalád biztosít
közvetlen kapcsolatot Budakeszi és a 4es metróvonal kelenföldi végállomása
között. Ezt a közlekedési fejlesztést nem
túlzás történelminek minősíteni, hiszen
városunk útjait mindeddig kizárólag a
22-esek koptatták, most új „kék busz” vonalakkal lettünk gazdagabbak: új metró- és vasúti kapcsolattal, és új helyi kapcsolattal városunk nyugati és déli városrésze között.
Munkanapokon csúcsidőszakokban a jellemzően 15 percenként közlekedő 188E jelzésű járattal juthatunk el a Honfoglalás sétánytól Budaörs érintésével az M1-M7 autópályán a 4-es
metró végállomásához.
A 6:15 és 7:45 óra között induló 188E járatok – tanítási időszakban, a Fő és a Temető utcán tapasztalható torlódások miatt
– Kelenföld felé a Szanatórium utcától indulnak, visszafelé pedig 6:00 és 7:30 óra között a Dózsa György térig közlekednek,
ezek a járatok nem térnek be a Budakeszi Tesco áruházhoz.
A 188 jelzésű járat munkanapokon a csúcsidőn kívüli időszakban, munkaszüneti napokon pedig teljes üzemidőben 60
perces követési idővel közlekedik Budakeszi, Honfoglalás sétánytól Budaörs központján áthaladva a Kelenföldi pályaudvarig.
E járatok régi, megalapozott lakossági igényt elégítenek ki,
mivel – elsősorban a 188E a reggeli csúcsban a forgalomtól függő 30-40 perces menetidejével – valós alternatívát kínál metrókapcsolatra a Budakeszi úti forgalmi torlódásokban veszteglő – gyakran 40-50 perces menetidejű – 22-es járatcsaláddal
szemben, de a dél-budai, dél-pesti régióba igyekvőknek is jelentős menetidőcsökkenést jelenthet. Már „kék busszal” érhetők el a dél-budai agglomeráció települései (Budaörs, Törökbálint, Diósd, kiváltva a korábbi 757, 758 jelzésű helyközi
járatokat), valamint átszállás nélkül Kelenföld állomáson a
dunántúli vasútvonalak. A 188 és 188E járatok menetrendjét
– a budakeszi végállomásról történő indulással – lapunk 5. oldalán találják. (Bővebben: https://bkk.hu/menetrendek.)
Mindez jelentős mértékben javítja, bővíti városunk közös-

188
188E

Budapest-bérletek:
• 22, 22A, 222, 922: Széll Kálmán tér M – Szanatórium utca
(Vadaspark),
• 188: Kelenföld vasútállomás M – Felsőhatár utca,
• 188E: Kelenföld vasútállomás M – Sasadi út.
Környéki helyi bérletek („Budakeszi” felirattal):
• 22, 22A, 222, 922: Szanatórium utca (Vadaspark) – a járatok
budakeszi végállomásai,
• 188, 188E: Budakeszi, Honfoglalás sétány - a 188E reggeli
indulásainál: Szanatórium utca (Vadaspark) –  Farkashegyi
repülőtér.
Környéki 5 km-es bérletek („Budakeszi” felirattal):
• 22, 22A, 222, 922: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
(OKPI) – a járatok budakeszi végállomásai,
• 188, 188E: Budakeszi, Honfoglalás sétány - a 188E reggeli
indulásainál: Szanatórium utca (Vadaspark) –  Farkashegyi
repülőtér.
Környéki 10 km-es bérletek „Törökbálint” felirattal és
Dél-Buda Zónabérletek (10 km):
• 22, 22A, 222, 922: OKPI – a járatok budakeszi végállomásai,
• 188: Budakeszi, Honfoglalás sétány – Rupphegyi út,
• 188E: Budakeszi, Honfoglalás sétány - a 188E reggeli indulásainál: Szanatórium utca (Vadaspark) – Sasadi út,
• 781-791: OKPI – Vastagtanya,
• 793-795: OKPI – Hidegvölgyi erdészlak.
Környéki helyközi vonaljegyek (teljesárú: 250 Ft, 50%
kedvezménnyel: 125 Ft, 90% kedvezménnyel: 25 Ft):
• 22, 22A, 222, 922: OKPI – a járatok budakeszi végállomásai,
• 188: Budakeszi, Honfoglalás sétány – Rupphegyi út,
• 188E: Budakeszi, Honfoglalás sétány - a 188E reggeli indulásainál: Szanatórium utca (Vadaspark) – Sasadi út.
A vonaljegyek (350 Ft), a helyszínen váltott vonaljegyek (450
Ft), a 10 darabos gyűjtőjegyek (3.000 Ft), az átszállójegyek
(530 Ft) a 22, 22A, 222, 922, 188 és 188E járatok teljes
hosszán érvényesek!
Bővebb információk: https://bkk.hu/tomegkozlekedes/jegyekes-berletek/
ségi közlekedését. Bízunk benne, hogy az utazók hamar megismerik és megkedvelik a 188-as járatcsaládot.
Kérjük, az új járatokkal kapcsolatos észrevételeiket juttassák el a pm.titkar@budakeszi.hu e-mail címre, mi továbbítjuk
az illetékeseknek. A járatcsaládon további fejlesztések – a lakossági vélemények figyelembevételével – megfelelő kihasználtság esetén lehetségesek.
(Bővebb információk: http://www.volanbusz.hu/hu/hirek/
forgalmi-hirek/hir/34165)

A hónap témája
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Az EP választás
eredményei
EURÓPAI PARLAMENT� Az Európai Unió tagállamaként
Magyarországon május 26-án választották meg a következő
öt évre az Európai Parlament (EP) képviselőit, akiken keresztül befolyásolhatjuk az Európai Unió politikai irányvonalát.
A 2019. évi EP választás rekordrészvétel mellett zajlott le, a
választásra jogosultak 43,37%-a élt szavazati jogával. A 751
EP-képviselőből Magyarország 21-et delegálhat az EP-be. A
választáson azok a listák szerezhettek mandátumot, melyek
megszerezték a leadott voksok 5 százalékát. A Fidesz-KDNP
a szavazatok 52,33 %-át gyűjtötte be, ami 13 mandátumot jelent. A DK 16,19%-kal 4, a Momentum 9,89%-kal 2, az MSZPPárbeszéd 6,66 %-kal 1, és a Jobbik 6,41%-kal 1 mandátumot
szerzett.
Az Európai Parlament 2019. május 26-án megválasztott
magyarországi tagjai:
Fidesz-KDNP: Győri Enikő, Bocskor Andrea, Gyürk András, dr. Szájer József, Hölvényi György, dr. Trócsányi László,
Deutsch Tamás, Tóth Edina, Gál Kinga, Kósa Ádám, Deli Andor, Hidvéghi Balázs és Járóka Lívia.
DK: dr. Dobrev Klára, Rónai Sándor, Ara-Kovács Attila és
dr. Molnár Csaba.
Momentum: dr. Cseh Katalin és Donáth Anna Júlia.

7

Egy igazán jó intézményt reggeltől estig lehet használni

Élet az iskolában
Fotó: MTI

MSZP-Párbeszéd: A pártszövetség később dönt a képviselő személyéről.
Jobbik: �������������������������������������������
A párt később dönt a képviselő személyéről.
Budakeszin az országos átlag feletti volt az aktivitás, a helyi
választópolgárok 59,54%-a voksolt. Városunkban 11 496 választópolgár szerepel a belföldi szavazóköri névjegyzékben,
melyből 6 845 jelent meg a szavazókörökben. A 6816 db érvényes szavazólap alapján a FIDESZ-KDNP 3 385 (49,66%), a
Momentum 1 205 (17,68%), a DK 983 (14,42%), az MSZP – Párbeszéd 362 (5,31%), az LMP 283 (4,15%), az MKKP 262 (3,84%),
a Jobbik 186 (2,73%), a Mi hazánk 131 (1,92%) és a Munkáspárt
19 (0,28%) szavazatot kapott.
Az Országos Egyéni Választási Iroda vezetőjeként ezúton
is tisztelettel köszönöm a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, a helyi intézmények vezetőinek és dolgozóinak, a BVV
Kft-nek, valamint a polgármesteri hivatal munkatársainak
odaadó, pontos munkáját!

dr. Szelenczy Gabriella OEVI vezető

90 évesen is a Xavér keresztért
A Xavér kereszt a mai Kossuth és nagy részének feloszlatása, vagyonuk
Erdő utca kereszteződésében áll. 29 államosítása után, még ebben a helyzetben is segítettek a nyergesújfalui
éve gondozza egy 90 éves, remek
egészségnek örvendő, friss, fiatalos
budakeszi lakos.
SZOLGÁLAT Történetünk főhőse – ki
szerénysége okán nem kívánt névvel
szerepelni - és családja 1946 márciusában megkapta az értesítőt a kitelepítésről és március 19-én jöttek is a budakeszi németekért a lovaskocsik, melyekre mindenki 50 kilót tehetett föl.
Szinte mindenük Budakeszin maradt.
Biatorbágyon marhavagonokba terelték őket és Heidelbergig meg sem álltak. Fél év után, 1946 őszén abban a
szétzilált helyzetben, amikor az országhatárok sem kaptak még komoly
őrizetet, lehetőségük volt hazaszökni
Magyarországra.
Budakeszin már csak a nagymamája
élt, ott húzták meg magukat, de csak
pár hónapig, mert jöttek a feljelentések,
zaklatások. A Patrona Hungariae anyaházában kaptak szállást és munkalehetőséget a szülei. Az egyházi rendek

Eredményeink

rendházban ezután is működő nővérek.
Férje halála után jött vissza Budakeszire a 70-es években. A házrészt - a
Xavér kereszt közelében -, melyben a
mai napig is lakik, még édesanyja vásárolta meg. A kereszt és gondozója
története nyilván ebből a közelségből
is adódik. 1990-ig üresen, korpusz nélkül állt, majd a falu lakosságának adományaiból született újjá. Saját pénzéből megvásárolta a hiányzó korpuszt
a pesti Ecclesia kegytárgyüzletben, valamint két kőváza és egy kis vaskerítés
is készült. 1990-ben szentelte meg a felújított Xavér keresztet Németh László
plébános.
Figyelme, szeretete révén a két kővázában azóta is mindig friss a virág
és rendezett a környezet. 90 éves gondozója óvó szeme figyeli és keze soha
nem lanyhulóan végzi a dolgát. „An�nyi mindenen mentem keresztül, már
régen a temetőben lehetnék, a Gulágra
is kerülhettem volna. Sok mindentől
megóvott a Jóisten! Őt szolgálom itt, a
Xavér keresztnél!” Ezúton is köszönjük
áldozatos, önzetlen munkáját!

Turi Attila, Ybl-díjas építész, az Árpád fejedelem téri általános iskola tervezője olyan intézményt álmodott Budakeszinek, mely sokkal többet ad városunknak, mint
azt egy iskolától elvárnánk. Mind építészetileg, mind
funkcionálisan újszerű, példaértékű alkotást kapunk.
Mindez azt is jelentheti, hogy az elkövetkező években
településünkön az oktatás, a kultúra és sport területén is
jelentős előrelépés várható.
Mikor indult a projekt?
2015-ben kerültem kapcsolatba Budakeszi önkormányzatával. A létesítmény építése a Nemzeti Sportközpontok, mint
építtető szervezésében, a Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program részeként 2017 őszén kezdődött.
Ez nem egy megszokott kockaépület, ráadásul a dekoratív megjelenését döntően meghatározó külső-belső faépítmények, tetőszerkezetek, ajtók, ablakok elkészítésére mintegy 300 köbméter fát használtak fel.
Valóban, itt nem annyira gyakori a derékszög. Kétségtelen,
a Turi-féle építészetnek vannak bizonyos elemei, logikái az organikus építészet változatai - melynek alapjait a mesterem, Makovecz Imre tanította. Kisvárosiasabb léptékű,
modernistább, picit más hangvételű dolgot csinálok, de
mindig is büszkén vallom, hogy Makovecz Imre egy mozgalom, egy stílus megteremtője. Jómagam ennek az életműnek egy spektrumát tettem magamévá, az egymásból kinövő formákkal, egymásba olvadó terekkel, apró építészeti
trükkökkel. Jó példa erre az iskola aulája. A bejáratnál állva
egy tipikus perspektivikus „csalást” érzékelünk, az egyik
oldalán ívesen szűkülő térrel. Megszokva a párhuzamos falakat, kockákat, „becsap” minket az a látvány, ugyanis ez
az íves szűkület azt az érzetet kelti, hogy szinte „alig” látjuk az aula végét.
Ha végigjárjuk az épületet, sok meglepő megoldással
találkozunk. Mintha nem csak az iskolai funkciót igyekezne kiszolgálni.
Egy igazán jó intézményt reggeltől estig lehet használni.
Abban van élet. Közösségi tere is lesz az ide járó diákoknak,
tanároknak, szülőknek, és annak a szélesebb közösségnek
is, amely itt lakik a közelebbi vagy távolabbi környéken. Az
aula előadások, kiállítások, konferenciák megtartására is alkalmas lesz. Sőt bálokat is lehet ide szervezni, hiszen van
tánctér, étkező, nagy konyhával. A háttérben lévő két tanterem pedig a ruhatárt szolgáltathatja. A galéria kiváló hely
lehet fotózásra, videók készítésére. Mindezek a lehetőségek
az iskolai funkciókon túl a lakókörnyezetet is szolgálni fogják. Mindez ugyanígy vonatkozik az iskola túloldalán az
impozáns, 800 négyzetméteres, önálló bejáratú, szeparálható tornacsarnokra is, melyet a tanítási időn túl kibérelhetnek
a sportkörök és az egyéb rendezvényeket szervezők is.
A szabadban, az aula és a tornacsarnok között pedig már
formálódik a kétszintes udvar, melynek felső szintje az au-

Fotó: Papp Gergely

lától indul és az eggyel lejjebb lévő csarnokhoz érkezik, amelyen keresztben egy széles spanyol lépcső lesz. Ez a tér szabadtéri koncertek, egyéb előadások, kisebb fesztiválok megtartására is alkalmas.
A rendezvények nagy sürgéssel-forgással járnak. Men�nyire lehet majd ezt kezelni?
Nem kell az egész épületet megnyitni ahhoz, hogy használható legyen ilyen célokra. A tervezéskor gondoltunk erre,
így megoldható lesz az elkülönítés.
Ön a tervezője az innen 60 méterre épülő tanuszodának
is. Ennek kivitelezése mikor kezdődhet?
A Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében szerepel az uszoda kivitelezése. Építési engedély van, a
kivitelezési terveket elkészítettük és leadtuk. Véleményem
szerint ősszel letehetjük az alapkövet és 2020 végére, 2021
első felére elkészül az uszoda.
Korábban már láttak a budakesziek ízelítőt a tervekből
és azok alapján kissé mechanikusnak találták a homlokzatot, a bejáratot sajtreszelőhöz hasonlították. Ezen
lehet még változtatni?
A közelmúltban találkoztam a polgármester asszonnyal és
az alpolgármester úrral, ahol erről is szó esett. Ígéretet tettem arra, hogy a lakossági javaslatokat megvizsgálom.

Horváth Jenő
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Fórum Nagyszénászug jövőjéről

Fotó: Torti Szofi

Meseösvényt adtak át a gyermeknapon
EGÉSZSÉG Az idei városi gyermeknap különlegességét az adta, hogy több
olyan programelemmel is gazdagodott a
rendezvény kínálata, mely középpontjában az egészségmegőrzés és környezettudatosság áll. A gyermeknap keretében
adtak át egy, a Mamutfenyőktől induló
és oda visszatérő két kilométeres meseösvényt, mely a Tiszta Lélek-zet nevet
kapta. Az ösvény az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával,
az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (OKPI) sikeres pályázatának köszönhetően valósulhatott meg. Budakeszi Város Önkormányzata tavaly
május óta együttműködik az OKPI-val,
és a Budakörnyéki Egészségprogram
mentén dolgoznak együtt különböző
egészségtudatos, szemléletformáló ren-

dezvény megszervezésével. Ennek a sikeres és gyümölcsöző együttműködésnek köszönhetően dr. Győri Ottilia polgármester és dr. Kovács Gábor az intézet főigazgatója a budakeszi gyermeknap keretében adta át a csodaszép
meseösvényt. Az erdei út bejáratánál
Terra (Föld) és Pulmo (Tüdő) névre keresztelt két hatalmas mamutfenyő várta
az érdeklődő gyermekeket és egy mese
vezette végig őket az út állomásain és a
különféle feladatokon. A mese arról szól,
hogyan kötöttek szövetséget a gyerekek
a természettel a Föld tiszta levegőjéért, és
az egészséges életért. A játékos feladatok
az egészségesebb életre nevelik a gyermekeket, az egészség megőrzésének és
a környezettudatosság fontosságára. A
rendezvény teljes időtartama alatt a 2010

óta működő szakmai és civil közösség, a
Felelős Szülők Iskola standját is felkereshették az érdeklődők, ahol óriás jenga,
kooperációs ernyő, felfedezős tudományos játszóház várta őket.
ÖKO-Játék Környezettudatos Élményprogram keretében egy ökolabi
rintust is kipróbálhattak a kicsik és nagyok egyaránt. A gyerekek animátorok
segítségével különböző játékos feladatokat oldottak meg a labirintus falai között. De a hagyományos programelemek
sem maradtak el, ismét volt Futakeszi,
művészeti csoportok, a BUDA-keszi
Kutyasuli Vakkantó SE bemutatói, lehetett íjászkodni, paravánt festeni. Számos
kézműves foglalkozás, az Ágról ágra zenekar koncertje és számháború is várta
a családokat.

Majális
HAGYOMÁNY A Csángó vonás zenekar tavaszköszöntő felvonulása után dr. Győri Ottilia nyitotta meg a majálist, ezzel
megkezdődtek a város idei szabadtéri rendezvényei. A polgármester arról beszélt, hogy a május elseje Budakeszi éle-

tében mindig különösen szép tavaszköszöntő nap, egyben a
munka ünnepe. „Erről azért érdemes megemlékezni, mert a
munka mindenki életében nagyon fontos. Bízom benne, hogy
mindnyájunknak nemcsak munkája, de hivatása is van, a kiteljesedéshez pedig nélkülözhetetlen, hogy önbecsülést adó
munkánk legyen. Az önkormányzat ebben is igyekszik szerepet vállalni, hiszen sok munkahelyet teremtett az elmúlt
években, ezt pedig a következő években folytatni is szeretné”
– hangsúlyozta. Megemlékezett a májusfa-állítás hagyományáról, és arról, hogy május elseje katolikus ünnepnap is, XII.
Pius 1955-ben vezette be Munkás Szent József ünnepeként.
A közösségi téren népes közönség gyűlt össze ezen az ünnepen, a környező településekről is a idelátogattak az érdeklődők. Ezután a Ládafia Bábszínház szórakoztató előadása
és a májusfa-állítás, kitáncolás, a gyermekek próbatétele, a
fa megmászása következett. Délután a művészeti csoportoké, sport- és fitneszbemutatóké volt a színpad, bemutatkozott
a Harcosok klubja és a Salsation fitnesz is. A színpadi programok mellett játszóházzal, kézműves foglalkozásokkal, népi
játékokkal, íjászkodással és kirakodóvásárral is várták a látogatókat.

PARTNERSÉG Nagy érdeklődéssel kísért lakossági fórumot szervezett Budakeszi Város Önkormányzata, melyen
Nagyszénászug további beépíthetősége
került középpontba. A május 6-án tartott eseményen dr. Győri Ottilia polgármester elmondta, az önkormányzat
partnerségre és együttműködésre törekszik a településrészen élő lakossággal és Budakeszi egészének is az érdekeit szem előtt tartva mindent megtesz
Nagyszénászug fejlesztése érdekében.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a képviselő-testület még az év elején döntött
arról, hogy hatástanulmányt készíttet a
területrész fejlesztési irányairól. A testület ennek alapján tudja megfontolni a
beépíthetőség intenzitásának növelését.
Elmondása szerint a partneri viszonyt
bizonyítja, hogy a nagyszénászugi lakók is javaslatokat tehettek a fejlesztési
elképzelésekkel kapcsolatban május 27ig. A tervezők ezeket is megvizsgálják a
döntést megelőzően.
A lakosok elsősorban a beépíthetőség mértékéről fogalmaztak meg véleményeket. Páczi Erzsébet, a terület

képviselője szerint tisztában kell lenni azzal, hogy a beépíthetőség növelésével a terület még vonzóbbá válik az
ingatlanvásárlóknak, gombamód szaporodnak majd az új épületek és hasonló helyzetek alakulhatnak ki, mint
Makkosmárián. Emiatt alaposan meg
kell gondolni a nyilvánvaló lehetőségekkel járó esetleges negatív következményeket is, hiszen a terület elvesztheti

azt a funkcióját, mely miatt eddig népszerű volt.
Lakossági igény volt, hogy a város
vezetése kérje ki az ott élők véleményét
a beépíthetőségről. Ezt elfogadták, így
a Nagyszénászugban élők kérdőíveken
mondhatják el véleményüket. Az ívek
az önkormányzat és a Budakeszi Hírmondó honlapjáról (www.hirmondo.
budakeszi.hu) is letölthetők.

Közbiztonsági előadás

Bemutatkozott a „LépcsőházŐr”
BŰNMEGELŐZÉS Budakeszin is elszaporodtak az úgynevezett „unokázós” csalások. Ez hívta életre az önkormányzat
szervezésében az április 29-i előadást. Az esemény házigazdája
és szervezője Somlóvári Józsefné közbiztonsági és közellátási
tanácsnok volt. A művelődési központban tartott rendezvényen a Budakeszi Rendőrőrs munkatársai tájékoztatást adtak a trükkös csalásokról, a betöréseket megelőző óvintézkedésekről és bemutatták az új „LépcsőházŐr” bűnmegelőzési

programot is. A rendőrök kisfilmekkel mutatták be a leggyakoribb elkövetési módokat és azt, mire kell figyelni annak érdekében, hogy ne váljanak bűncselekmények áldozataivá,
valamint vagyonvédelmi ajánlásokat
is tettek a betöréses lopások megelőzése érdekében.
Somlóvári Józsefné közbizA rendőrök kérték az időseket, tonsági és közellátási tanácshogy „unokázós” esetben azonnal el- nok, az esemény házigazdája
lenőrizzék a hívás valóságtartalmát, és főszervezője
hívják fel azt a személyt, akire az ismeretlen telefonáló hivatkozik. Hangsúlyozták továbbá, hogy ne beszéljenek idegenek
előtt, nyilvános helyen magánügyeikről, hiszen ezeket az információkat a bűnelkövetők felhasználhatják. Soha ne nyissanak ajtót idegeneknek, és bármilyen indokra is hivatkoznak,
ne adjanak nekik pénzt! Gyanús idegenek látogatása esetén
jegyezzék meg személyleírásukat, gépjárművük rendszámát!
Ha az ismeretlenek valamely szolgáltató dolgozójaként mutatkoznak be, minden esetben kérjék el igazolványukat, majd
a szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán ellenőrizzék!
Az előadás végén a rendőrök kötetlen beszélgetés keretében készségesen válaszoltak a téma kapcsán felmerülő kérdésekre és további tanácsokat adtak az áldozattá válás elkerülésének lehetőségeiről.
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Családi nap a SZIÁ-ban

MEGÚJULÁS Öröm volt látni, hogyan szépül és kel életre iskolánk udvarának
biokertje április 27-én, amikor több mint 250 fát, bokrot, cserjét ültettünk. Köszönet a szorgos munkáért a diákoknak, a szervezésért és az anyagok beszerzéséért a
SZIA Szü-Sze szülői szervezetének, a BVV Kft-nek pedig az ültetéshez szükséges
előkészítő segítségéért.
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Csíkszeredai 
testvériskolások 
városunkban
VENDÉGLÁTÁS Idén áprilisban iskolánk látta vendégül a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola tanárait és
diákjait. Programokkal, élményekkel
teli napok következtek: jártunk Visegrádon, Esztergomban és ellátogattunk
az Országházba, a Szépművészeti Múzeumba, az Állatkertbe és színházba is.
A közösen eltöltött idő, az együtt átélt
élmények összekovácsolták a gyerekeket és a vasárnap reggeli búcsúzásnál,
bizony mindenki sajnálta, hogy ilyen
gyorsan elrepült ez a néhány nap. Bízunk benne, hogy lesz folytatás, és ez
a testvériskolai kapcsolat még hosszú
éveken keresztül megmarad.
 Tymcsák Marianna, szervező tanár

Lakossági felhívás ebösszeírásra
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. §
(1) bekezdése alapján az önkormányzat ebösszeírást végez.
Az ehhez kapcsolódó adatlap a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán igényelhető,
illetve a www.varoshaza.budakeszi.hu oldalról letölthető.
Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt adatlapokat postai úton a Budakeszi Polgármesteri
Hivatal (Fő utca 179.) címére, vagy személyesen az ügyfélszolgálaton vagy e-mailben az ebnyilvantartas@budakeszi.hu címre eljuttatni szíveskedjenek.
Az adatlapok leadási, illetve postára adási határideje:
2019. július 31.
A felhívás teljes szövege a www.varoshaza.budakeszi.hu oldalon olvasható.

dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Kutyapiszok: szedjük fel!
SZEDD MAGAD! Hosszú évek óta neuralgikus kérdésnek számít a kutyaürülék összeszedése. Országos szinten
csak néhány településen természetes,
hogy a gazdik zacskókba szedik kedvenceik ürülékét a sétáltatáskor, de sajnos általánosságban még nem ez a gyakorlat. A kutyapiszkot – tisztelet a kivételnek – nem mindenki takarítja
fel. Mindannyiunk közös érdeke, hogy
környezetünket tisztán tartsuk, azonban az ürülék összeszedése egészségügyi és szabályozási kérdés is.
A kutyaürülék milliónyi olyan élős-

ködőt hordoz, mely az emberre is veszélyes fertőzéseket terjeszt, ezért se
mulasszuk el összeszedni. A kutyapiszok száraz formájában a legveszélyesebb, különösen a pora terjeszthet kórokozókat, és elsősorban a gyerekeket
veszélyezteti, hiszen ők mozognak leginkább talajközelben a kertekben, játszótereken és parkokban. Mérsékelhető a kockázat, ha a felelős állattartók
az ürülék összeszedése mellett rendszeresen kezelik háziállataikat az élősködők ellen. Kutyáknál és macskáknál
évente kétszer célszerű elvégeztetni a

szűrővizsgálatokat. A közterületen hagyott ürülék szabályozási kérdés is, melyet az önkormányzat a helyi állattartás
szabályai, állattartási hely kialakításáról szóló rendelete is meghatároz. Az
állattartó felelőssége, hogy az eb a közterületet és a lakóház közös használatú
területét, helyiségeit ne szennyezze és
ezeken a területeken keletkezett szen�nyeződést haladéktalanul eltávolítsa.
Ennek érdekében a kutyát sétáltató köteles magánál tartani és használni is az
e célra alkalmas eszközöket (zacskó, lapát).
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SZABAD MUZSIKÁK
A május 7-i, Szabad muzsikák tankerületi énekversenyen a Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola négy
tanulója is indult. Mindenki szépen teljesített, Lovas
Réka és Lovas Boróka ezüst, ‘Sigmond Emese arany,
‘Sigmond Zselyke kiemelt arany minősítéssel tértek
haza. Köszönjük a szülők támogató hozzáállását, a
gyerekek lelkes és szorgalmas készülését.

Napraforgó tagozat

Merről süt a Nap?
GYERMEKNAP Ez a Napraforgó valóban különleges, mert kizárólag Budakeszin él, fényérzékenysége minden más társáénál nagyobb, szirmai
pedig gyermekek. Olyanok, akik megkülönböztetett gondoskodást, sajátos
nevelést igényelnek. Az idegen szem-
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Öko-projektnap
a nagysanyiban

Népzene a műzenében
MŰHELYMUNKA A Czövek Erna Zeneiskola a Nemzeti Tehetség Program
„A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása”
elnevezésű pályázat révén valósította
meg a „Népdalok megjelenése
a műzenében” (NTP-MŰV-18)
elnevezésű projektjét. Célunk
volt, hogy a népdalok megjelenési formájával, annak élményszerű előadásával, megtanulásával ismertessük meg a tanulókat. A foglalkozások gerincét Bartók 15 magyar parasztdal
című zongoradarabja alkotta, illetve a zongorista növendékek
által megtanult népdalfeldolgozások. Az egész tanévet átölelő belső műhelymunkák mellett kiemelkedő program volt a
koncertlátogatásunk a Hagyományok Házában, ahol a Magyar Állami Népi Együttes tánckarának és zenekarának műsorát láthattuk és hallhattuk. A látványos produkcióban felcsendültek Kodály és Bartók kompozíciói, illetve az általuk
gyűjtött számunkra is ismert népdalok.
Meghívott vendégünk volt Szokolay Balázs Liszt Ferencdíjas magyar zongoraművész és Szokolay Dongó Balázs
Artisjus és Prima Primissima-díjas népzenész, népi hangszeres, kiknek közös koncertjén elhangzott többek között Bartók
15 magyar parasztdala is, egy igazán különleges előadásban.
A pályázat során megtanult népdalokból és népdalfeldolgozásból álló zárókoncertünkre május 13-án a zeneiskola kamaratermében került sor. A pályázatban megvalósult többi
programról, képes beszámolóról részletesen olvashatnak iskolánk honlapján, a http://zeneiskola.budakeszi.hu/ weboldalon.
Somogyiné Tassi Valéria

intézményvezető-helyettes
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lélő számára csupán a Széchenyi István Általános Iskola SNI tagozatáról
van szó, mi azonban tudjuk, hogy ez a
virág, amelyik a Petőfi u. 47. szám alatt
nyílik, milyen csodálatos, és mennyire
értékes. A gyermekeknek április elején
lehetőségük volt betekinteni a BUDA-

keszi Kutyasuli Vakkantó SE életébe. A
délelőtt folyamán rehabilitációs eszközökkel, játékos formában a kutya-gyerek kapcsolat erősítése volt a cél, ami
nagyon jól sikerült, nagy megelégedettséggel, boldogan távoztak a különböző
képességű gyerekek. Április közepén
a budakeszi arborétumba látogattunk,
ahol segítségünkre volt Tomsics Nóra,
a park vezetője is. A csodálatos környezet, a tavaszi virágzás, a kellemes
séta önmagában is gazdagítja, táplálja
a lelket, ám testünk táplálásáról is gondoskodván paprikás krumplit is főztünk bográcsban. Már a vásárlásba is
bevontuk a gyerekeket, a kitelepülés,
a tűzrakás, a krumpli, hagyma pucolása igazi közösségi élménnyé alakult
mindannyiunkban.
A Napraforgó tagozat pedagógusainak
nevében: 
Oszvaldné Szabó Edit

FŐ AZ EGÉSZSÉG Április 12-én az öko-projektnapot a jól
bevált akadályverseny formájában bonyolítottuk le „Fő az
egészség” címmel. A csapatok 14 állomáson bizonyíthatták
jártasságukat a témával kapcsolatban. Például a gyógynövények felismerése és alkalmazása, a vitaminok élettani hatásai, népi és házi gyógymódok, elsősegélynyújtási ismeretek,
mondj nemet a drogokra, a zene, a színek, az érintés jótékony
hatása az emberek testi-lelki állapotára, illetve mi fő a fazékban? - avagy az egészséges táplálkozás. Voltak állomások,
ahol a sporté volt a főszerep. Az udvaron minden osztály saját kiskertet készített: egy virágládában fűszer- és gyógynövényeket ültettek, ismertetőkkel – amit azóta is gondoznak. A
legtöbb állomáson gyakorlati feladatokat is el kellett végezni,
például összeállítani egy egészséges napi étrendet. Végzős
diákjaink a csapatokat mentorálták, részint önálló állomásokat szerveztek. A versenyt a 10. B osztály nyerte, mellyel jelentőset léptek előre az egész évben tartó zöldpontgyűjtő versenyben. Ez utóbbi győztese egy szabadon felhasználható
ökonapot kap a következő tanévben. A projektnap ezúttal is
összehozta kis közösségünket. A tantestület, a könyvtáros,
a védőnő, a gyakorló tanár, az iskolatitkár, a dolgozók mind
együtt játszottak a diákokkal.
NSJG

Művészeti iskolák 
VI. találkozója
ALKOTÓK Április végén a pilisvörösvári Cziffra György
Alapfokú Művészeti Iskolában idén hatodik alkalommal
rendezték meg a Művészeti Iskolák Találkozóját, ahol az
Érdi Tankerületi Központ iskoláinak növendékei képviselték iskolájukat. A rangos eseményen a fellépők színvonalas
produkciói között a Czövek Erna Zeneiskolát Rácz Mihály
növendék képviselte trombitajátékával. Az előadásra tanára, Szirmai Jenő trombitaművész készítette fel. Ezután a
képzőművészeti alkotásokból létrehozott alkalmi kiállítást
tekinthettek meg a résztvevők. Ez betekintést nyújtott a különböző művészeti iskolák munkájába és a személyes kapcsolatok ápolására is lehetőséget adott.

Barcsik Hédi intézményvezető

Ballagás
Május 3-án, pénteken a Nagy Sándor József Gimnázium
(felső kép) és a����������������������������������������
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium
(alsó kép) virággal,
��������������������������������������������������
a nagybetűs életre felkészítő szavakkal
és rengeteg szeretettel útjára bocsátotta a végzős diákjait.
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A zene éve a Prohászkában

ZONGORAAVATÁS Gyönyörű, új zongora hangjára indult a 2018/19-es tanév
a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban. Az iskola régi, öreg zongorája
már statikailag és szerkezetileg is olyan
rossz állapotban volt, hogy szükség volt
egy új hangszer beszerzésére. Barcsik
Héditől, a Czövek Erna Zeneiskola igazgatónőjétől kaptuk a hírt: pályázni lehet
egy új zongorára. Nagyon kevés idő állt
rendelkezésünkre, de sikerült időben
beadni a pályázatot: az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott
Nemzeti Tehetségprogram NTP-TFJ-18
kategóriájában, mely a tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programokat támogatja (pályázati azonosító: NTP-TFJ-18-0005). A
3.690.000 forintos Kawai GL-10 zongora
megvásárlásához 2.000.000 forint pályázati támogatást nyertünk, 1.500.000

forint segítséget kaptunk Budakeszi Város Önkormányzatától, és 190 ezerrel
a Prohászka Ottokár Alapítvány is támogatta a beszerzést. Nagy örömünkre
már a tanévnyitó ünnepélyen bemutathattuk az új hangszert, ahol Török Csaba igazgató meghirdette a zene évét.
Az egész tanév során számos rendezvényt, programot és projektnapot szerveztünk, hogy mindenki élvezhesse az
új zongora gazdag, tónusos hangzását,
amely nem csak az előadónak, de a hallgatóságnak is maradandó élményt biztosít. Volt diákunk, Cselényi Máté, aki
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
hallgatója, 2018 szeptemberében egy
alapos szakmai bemutatót tartott az iskola közössége számára, ezt követte október 11-én Eckhardt Gábor Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, az egyetem
tanára szórakoztató és ismeretterjesztő

TrachtTag in Wudigess
A NÉPVISELET NAPJA Budakeszi
Város Német Önkormányzata ötödik alkalommal csatlakozott a TrachtTaghoz,
melynek célja a magyarországi németek
kultúrájának, hagyományainak megőrzése, erősítése és megismertetése. A
TrachtTag kiváló bizonyítéka annak,
hogy múltunk fontos részei nem vesznek el, nem merülnek feledésbe, hanem
a jelenünkben is fontos szerepet kap-

nak. Április 26-án, a német népviselet
napján a Széchenyi István Általános Iskola tanulói, helyi lakosok és az önkormányzat képviselői népviseletben, illetve ilyen jellegű öltözetben táncoltak
a polgármesteri hivatal előtti téren, tisztelegve örökségünk és hagyományaink
előtt. Az esemény zárásaként a Gräfl
cukrászda a méltán híres fagylaltjával
vendégelte meg a résztvevőket.

koncertje, a „Zongoraavató”. Az új zongorát nagy örömmel kezdte használni
az iskola közössége az ünnepélyek műsoraiban is, az aradi vértanúk, az 56-os
forradalom ünnepén, majd a karácsonyi
műsorban is.
A Magyar Kultúra Napján, január 22én nagyszerű zenei élményben volt részünk: a Divertimento Kamarazenekar
Bolyki Zoltán vezényletével magyar zeneszerzők remekműveit adta elő. Rózsavölgyi Márk, Weiner Leó, Orbán György
és Bartók Béla műveit hallhattuk, és élvezhettük a Bihari Táncegyüttes tagjainak táncát, majd a Himnusz születésnapján közösen elénekeltük nemzeti
imádságunkat. (A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.) A zene
évében a farsang is különleges volt: zenei projektnapot tartottunk, melyen
minden osztály egy zenés produkciót
mutatott be.
A Czövek Erna Alapfokú Művészeti
Iskola ebben a tanévben is tartott hangversenyt az iskola aulájában. A költészet napján minden szünetben diákok
zongorajátékára gyülekeztünk az aulában, miközben a tanárok kedvenc Adyverseiket adták elő. Komplex művészeti
tehetséggondozó programunk nagyheti
előadásának létrejöttében is nagy szerepet játszott az új zongora – a diákok
saját szerzeményüket adták rajta elő.
Zenét tanuló tanulóink külön engedél�lyel gyakorolhatnak az új hangszeren,
ilyenkor mindig sokan gyűlnek köréjük, akik élvezettel
hallgatják a zenét.

POKG

Intézményi, egyesületi hírek
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Nagy sikerű
LEGO kiállítás
ÉLMÉNY A tavalyi nagy sikerre való
tekintettel idén április közepén az 1-es
Villamosklub Egyesülettel közösen ismét megrendeztük a Lego és Vasútmodell kiállítást. Igazán sok dolguk volt
a modellezőknek, gyűjtőknek, hogy
a sok-sok kérdésre, válaszolni tudjanak, hiszen megközelítőleg 900-an látták, próbálhatták elindítani a szebbnél
szebb járműveket. Örömmel töltött el
bennünket, hogy egy ilyen kiváló programmal gazdagíthattuk a családok hétvégi kikapcsolódását. 
EFMK

Házaspárok hétpróbája

A Föld hete a Pitypangban

KAPCSOLATERŐSÍTÉS Újraszerelem 2.0, ezzel a címmel indult
útjára a Budakeszin élő házaspárok részére az az élményprogram,
mely idén február közepén a Házasság Hetében kezdődött. Az idei
volt a második alkalom településünkön, hogy azon házaspároknak, akik a kapcsolatuk ápolásában elkötelezettek, lehetőségük legyen az előkészített feladatokon
keresztül párkapcsolatukat megújítani, megerősíteni. A házaspárok 7 próbája, a házaspárok 7 hetes
szeretetkalandja során a csaknem
száz játékos kedvű pár minden héten egy újabb kapcsolaterősítő feladatot kapott e-mailben. Az egyszerű és hétköznapinak tűnő, de
színes és izgalmas kihívásokon keresztül alkalmuk volt minőségi időt együtt tölteniük. Így lehetőség nyílt arra, hogy
közösen sportoljanak, táncoljanak, filmet nézzenek, nosztalgiázzanak, újra randizzanak, és természetesen beszélgessenek egymással. A „házas-társasjáték” egyik fő célja és üzenete, hogy a házaspárok időről időre tudatosan szakadjanak
ki a hétköznapokból. A programsorozat záró rendezvénye a
Rathauskellerben volt, ahol a szeretetkalandban részt vevő
párok találkozhattak egymással. „És mi van a happy end
után? Hogyan tudunk hűségesek maradni?” című izgalmas
és tartalmas előadást hallgathatták meg a jelenlévő házaspárok Süveges Gergőtől és feleségétől, Margittól. A szorgalmas párok – akik teljesítették a feladatok java részét – nyereményekkel gazdagodhattak.
A szervezők egy Facebook csoportot is elindítottak, ahol
több – házaspároknak szóló – hasznos gondolatot, cikket
osztanak meg, illetve ahol értesülhetnek a jövőben szerveződő párkapcsolati előadásokról, programokról. Ehhez a
csoporthoz bárki csatlakozhat az Újraszerelem Facebook oldalán. Nincs más hátra, mint előre! Szakítsunk a hétköznapokkal! 
A szervezők

ALKOTÓK Óvodánkban projektszemlélettel dolgozunk fel
több környezeti témát, hogy a gyermekek szélesebb körű tapasztalatot gyűjthessenek az egyes területeken. Elérkezett a
várva várt tavaszias idő, ami lehetőséget adott a kertészkedésre, ezért az április végi Föld heti projektünk része többek
között a virágültetés is volt. A Szülői Szervezet anyagi támogatásával vásároltuk virágainkat, melyekkel szebbé varázsoltuk az intézmény udvarát.

Bohárné Varga Katalin óvodavezető
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Egészség

              Anyakönyvi hírek

Figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre!

Szépkorúak köszöntése

VÍZ A víz élettani szerepe a szervezetben összetett és sokrétű.
Az emberi test jelentős része - az újszülöttek kb. 80 százaléka,
a felnőttek 50-70 százaléka - víz, ami a kor előrehaladtával
csökken. A víz részt vesz a testhőmérséklet szabályozásában,
biztosítja a vérkeringést, szabályozza a vérnyomást, szállítja a tápanyagokat és a salakanyagokat. A nyár közeledtével
a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztására kiemelten
fontos odafigyelnünk. A napi ajánlott folyadékbevitel függ a
kortól, a munkavégzés jellegétől, az évszaktól, sportolási aktivitástól, esetleg fennálló
Fotó: pixabay
betegség meglététől. Általánosságban azt
mondhatjuk, hogy egy átlagos felnőtt napi
folyadékigénye 2-2,5 liter. Vízháztartásunk
egyensúlyának megbomlásakor a szervezetünk kiszárad. Ennek első jelei lehetnek az
éhség- és szomjúságérzet, a fejfájás, a koncentrálóképesség csökkenése. Ha a nyelv,
száj kiszáradását észleljük, mindenképpen
igyunk egy pohár vizet.
Jó, ha tudjuk:
• A gyermekek és az idősek hajlamosabbak
nem inni, ezért fokozottabban figyeljünk rájuk.
• Ha rendszeresen fogyasztunk ásvány-

TOLDY IMRÉNÉ 90. születésnapja alkalmából köszöntötték ������
Toldy Imrénét
��������
az önkormányzat képviselői. Nővéri
gyakorlatát a Hárshegyi Szanatóriumban kezdte, szakvizsgáját pedig az Elme
és Idegkórtani Klinika munkatársaként
szerezte meg. Minden továbbképzési
lehetőséget megragadott, hogy a legjobb tudása szerint segíthesse a betegek
gyógyulását. Anna néni 1957-től dolgozott a Neurológiai Klinikán, majd
osztályvezető főnővérnek nevezték ki.
Nyugdíjba vonulásáig alázattal, lelkiismerettel végezte hivatását. Munkája
elismeréseként több kitüntetést is kapott az egészségügyben eltöltött hos�szú évek alatt. Családjával 1977-ben költöztek Budakeszire.

vizet, váltogassuk a típusát, hogy elkerüljük egyes ásványi
anyagok felhalmozódását a szervezetben.
• Ha sötét színű a vizeletünk, akkor keveset ittunk, minél
hamarabb pótoljuk a folyadékot.
• Energiaitalok a koffeintartalmuk miatt nem javasoltak folyadékpótlásra.
• A megfelelő folyadékbevitel biztosítására a vízen kívül jó
alternatívák lehetnek a magasabb víztartalmú élelmiszerek,
ételek. Ilyenek a levesek, főzelékek, mártások, párolt zöldségek, gyümölcsök, saláták,
pudingok, krémek, sodók, turmixok. Ezáltal
az ételekkel is segítjük a vízfelvételt, hiszen
ezek víztartalma is hozzájárul a napi folyadékszükséglet biztosításához.
Tipp 1: Egy pohár vizet is vonzóvá tehetünk,
ha citromot, lime-ot, narancsot teszünk bele,
reszelt gyömbérrel, mentalevelekkel ízesítjük.
Tipp 2: Ha előző este készítjük el a gyümölcsteánkat, majd lehűtjük, másnap sokkal
intenzívebb, ízesebb italt kapunk.

Korondy Gabriella dietetikus

Forrás: Élelmezés szakmai és információs

folyóirat

ZÖLDSÉGES RAGULEVES
25 dkg csiperkegomba l 25
dkg zöldborsó l 1 db nagy sárgarépa l 1 db nagy burgonya l
1 db vöröshagyma l 2 gerezd
fokhagyma l 5 dkg kolozsvári
szalonna l 10 dkg virsli (2-3 db)
l 1 kk. fűszerpaprika l 1 kk.
zsálya l 1 kk. tárkony l 1 kk.
kakukkfű l 1 kk. bors (őrölt) l
2 ek. olívaolaj l 2 csapott ek.
étkezési keményítő l 1,5 dl
tejföl l ételízesítő ízlés szerint

tával, pirospaprikával. Pici vizet hozzáadunk,
és így fonnyasztjuk 4-5 percig. Beletesszük a
fokhagymát is, amit előtte átpasszíroztunk.
Ezután felöntjük kb. 2 l vízzel, és megvár
juk, amíg felforr. Hozzáadjuk a répát és a
krumplit, és mehet bele a zöldborsó is. Íze
sítjük az összes felsorolt fűszerrel. Miután
a zöldségek megpuhultak, beletehetjük a
felkarikázott virslit. A tejfölt simára keverjük
a keményítővel, óvatosan hozzáadagoljuk
a leveshez folyamatos kevergetés mellett.
Újraforrás után kb. 5 perc múlva kész is.

GYÜMÖLCSLEVES
FŐZÉS NÉLKÜL
4 bögre gyümölcs (pl. magozott meggy-, őszibarack-,
szilvabefőtt vegyesen) l 5 dl rizs
tej (vagy kókusztej) l 1 banán
l 1 citrom leve l 2 ek. pirított
mandulareszelék l mentalevél

JOGHURTOS UBORKALEVES
20 dkg kígyóuborka l fokhagy
ma l 10 dkg natúr joghurt l
fehérborecet l 1-2 evőkanál
tej l 1 teáskanál tökmagolaj l
citromlé l 1 teáskanál cukor l
só, l fehérbors l 1 csomag kapor

Az apróra vágott vöröshagymát megdinsz
teljük az olajon. Mikor félkész, hozzáadjuk a
szalonnát, és együtt pirítjuk tovább. A fel
szeletelt gombát hozzáadjuk, ízesítjük vege

Az uborkát megmossuk, felkockázzuk,
összeturmixoljuk a fokhagymával, joghurt
tal, tejjel, fehérborecettel és a fűszerekkel,
majd összeforraljuk. Tálalás előtt adjuk
hozzá az olajat. A kész levest jól lehűtve,
friss kaporral megszórva tálaljuk.

gor és Tünde, a Csipkerózsika, a Mario
és varázsló és a Fából faragott királyfi
című előadásokon. A társulati turnék
alkalmával a fél világot bejárt művész
büszkén mesélt vendégeinek pályatársairól és a külföldi fellépésekről.

keny tagja a Borostyán Nyugdíjas klubnak. Stahácz bácsinak egy lánya, két
unokája és két dédunokája van.
ZILAHI GYŐZŐ A 90 éve született
Budakeszin élő Zilahi Győző ba
lettművészt otthonában köszöntötték
az önkormányzat képviselői. 1949-57
között a Honvéd Művészegyüttes néptáncosa, majd 1968-tól az Állami Operaház balett-táncosa volt. Több, mint 50
éven keresztül lépett színpadra egyebek
mellett a Csodálatos mandarin, a Cson-

Könnyű levesek
STAHÁCZ ISTVÁN 85. születésnapja alkalmából otthonában, családja
körében köszöntötték Stahácz Istvánt
az önkormányzat képviselői. Stahácz
úr negyven évig dogozott a Magyar
Államvasutaknál
motorszerelőként,
illetve lakatosként. Nagyon szerette
a munkáját, így a MÁV első és utolsó
munkahelye is volt. 1954-ben költözött
Budakeszire és amíg ereje engedte aktívan részt vett Budakeszi közéletében,
segítette a focipálya és az orvosi rendelő
munkálatait. Nyugdíjas korától tevé

Városunk legifjabb polgárai

A lecsepegtetett gyümölcsöket a banán
nal, a citromlével és a növényi tejjel össze
keverjük, majd botmixerrel pépesítjük. Ha
túl sűrű lenne, valamelyik befőtt levével
hígíthatjuk, más ízesítésre nincs szükség.
Tálaláskor meghintjük mandulareszelékkel,
és menta- vagy citromfűlevéllel díszítjük.
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SCHUMICKY IMRE A 90. születésnapi köszöntésére felesége, gyermekei és unokája körében került sor. Egy
évtizedig dolgozott gépészmérnökként
dunaújvárosi Dunai Vasműben, ahol
több szénelőkészítési és szénmosási
szabadalmat nyújtott be. Részt vett
különböző itthoni és külföldi szakmai csoportokban, az akkori KGSTdelegációkban és viszonylag fiatalon
ismertté vált külföldön is. 1963-tól a
Bányatervnél tervezési osztályvezető,
majd az Egyesült Magyar Szénbányák
főosztályvezetője. A Szénbányászati
Tröszt igazgatóhelyetteseként ment
nyugdíjba. 67 éve él boldog házasságban feleségével. Ma már a három gyermek mellett hét unoka és öt dédunoka
boldog nagy-, illetve dédpapája.
Jó egészséget, sok örömet, békés, boldog
életet kívánunk Budakeszi szépkorúinak!

Pelle Gréta (született 2019. április 23-án)
Tóth Blanka Felícia (született 2019. április 23-án)
Kosznovszky Dorottya Szilvia (született 2019. április 2-án) Büki Balázs (született 2019. április 24-én)
Galyas Benett (született 2019. április 3-án)
Tóth Mirella Nadin (született 2019. április 25-én)
Bernhardt Simon Mátyás (született 2019. április 17-én)
Ujváry Vencel Máté
Lisovszki Luca (született 2019. április 23-án)
(született 2019. április 29-én)
Tisztelettel gratulálunk a szülőknek, kívánjuk, hogy sok örömöt és boldogságot leljenek gyermekeikben.
Jó egészséget kívánunk!
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Kultúra

    Önkormányzati hírek

Júniusi könyvajánló
JEAN-CHRISTOPHE
RUFIN
Vad tengereken

Benyovszky gróf kalandos élete

Jöjjön a sorban egy
másik híres ma
gyar kalandor: Benyovszky Móric.
Jókai Mór is írt
már róla regényt,
meg is filmesítették, de most a gróf
francia
nyelvű
feljegyzései
a
Francia Akadémia
egyik tagját ihlették meg. Nyitra vármegyéből indult,
harcolt a lengyel szabadságharcban,
orosz nőt vett feleségül, végül Madagaszkáron hunyt el. Négy kontinens
18. századi világába nyerhetünk bepillantást általuk.

NEMES PÉTER
Amerigo

Amerigo Tot, szüle
tett Tóth Imre szobrászművész rendkívül sokszínű alkotó volt, sokak
barátja, igazi kalandor. Műteremlaká
sába sok XX. századi művész volt
bejáratos, többek
között Dalí, Fellini,
Moravia. Domborművei megtalálhatók sokfelé a világban, az amerikai galériatulajdonosok
egyik kedvence volt. Életművét egy mai
magyar szobrászművész foglalta össze
regényes formában.

CHRISTINE MANGAN
Tanger titkai

Az 1950-es években, az észak-afrikai
városban, Tangerben gyilkosság áldozata lesz egy fiatal angol férfi. Akár
csak egy Agatha Christie-regényben,
több gyanúsított is szóba jön: a feleség,
a feleség egykori iskolai szobatársa, és
egy arab ember. A regény végére az

ifjú özvegy teljesen összeomlik,
hiszen már maga
sem tudja, mi a
valóságos, és mi
nem. A krimiből
George Clooney és
Scarlett Johansson
közreműködésével
mozifilm is készül.

KISS ATTILA

Ambultan utazása
Az ifjúsági regény
rég szunnyadó kincseket rejt, a szkíta-iráni mitológia
történeteit,
melyek a mi őseink
gondolati világába
is beleszövődtek.
Olyan ez a könyv,
mint egy népmese:
Ambultan, az ifjú
legény hűséges lovával elindul a tágas sztyeppén: egy gyógynövényt ke
res, mely a kígyómarást gyógyítja. Útja
során szembe kerül a hatalmas istenek
uralmával, s eldől, ki az erősebb.

Filmajánló

Angyali követés
– In memoriam 
Nagy Gáspár
PORTRÉ A Magyar Művészeti Akadémia portrésorozatának május 5-én, az
M5-ön bemutatott legújabb filmje Nagy
Gáspár előtt tiszteleg. A költő idén lenne hetvenéves. A film Nagy Gáspár példamutató életművének, művészetének,
életének bemutatásán túl bepillantást
enged abba is, milyen volt a költő magánemberként. Milyen édesapa, diáktárs, barát, pályatárs volt.
1999-ben Pörös Géza forgatott már
egy portréfilmet róla: Félelmen túli tartomány - Nagy Gáspár naplójából címmel. Ebből a filmből is láthatunk rész-

Leltár

A norvég szerző
művei egyszerre
letargikusak, viccesek és provoká
lóak. A Leltárban folytatja írói
hagyományait, főszereplője egy középkorú nő, Nina
Faber, a költő.
Életközépi válságban van, szembe
kell néznie sorsával. Magányos, nincs
ihlete, anyagi problémákkal küzd, és
siratja elveszett hírnevét. Elhatározza,
hogy ismét berobban a köztudatba, és
tragikomikus helyzetek során egy villamos segítségével ez sikerül is neki.

Földházi Teréz

Nagy Gáspár Városi Könyvtár

Képviselő-testületi határozatok
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. április 25-én és május 9-én tartott ülésén a lakosságot érintő alábbi döntéseket hozta:
Újra kiírták a Budakeszi Oktatásáért
pályázatot
Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete „Budakeszi Oktatásáért” tárgyban a pedagógusok és a
tanulók részére pályázatot írt ki bruttó
1.588.000 Ft keretösszeggel. (A pályázati felhívásokat lapunk 20. oldalán, valamint a www.varoshaza.budakeszi.hu
oldalon olvashatják.)

149/2019. (IV. 25.) Kt. határozat

Ismét járdaépítési pályázat
Pályázatot írt ki lakossági részvétellel
megvalósuló járdaépítésre, melynek felhívását lapunk 20. oldalán, valamint a
www.varoshaza.budakeszi.hu oldalon
olvashatják.

151/2019. (IV. 25.) Kt. határozat

A Nagyszénászugi hatástanulmányról

ERLEND LOE
leteket a jelen alkotásban, amint vis�szaemlékezik életének, művészetének
meghatározó élményeire. Az újonnan
forgatott részekben megszólalnak lányai, barátja Orosz István, az ismert
grafikusművész, Korzenszky Richárd
bencés szerzetes, Monostori Imre irodalomtörténész, Müller Rolf történész,
az iskolatárs Gergelyi Ferenc és Pörös
Géza. Az alkotás igyekszik feltárni és
megismerni a Vas megyei Bérbaltaváron
született alkotó személyiségét, valamint
megérteni emberi gesztusait, érzelmeit,
élettapasztalatait és az azokból fakadó
egyedi és kivételes világlátását. A filmet Nagy Anikó rendezte, operatőrök
Sepsy Gergely és Farkas György voltak. Aki megnézi, nagyon szép, megható, tartalmas élménnyel gazdagodik.
A film a www.mediaklikk.hu oldalon
megtekinthető.
Ádám Éva

Nagy Gáspár Városi Könyvtár
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Szerződést kötött a Pestterv Kft-vel Budakeszi Nagyszénászug településrészre
vonatkozó hatástanulmány elkészítésére bruttó 2.857.500 Ft összegben.

153/2019. (IV. 25.) Kt. határozat

Terveztetik a Hajós utca
vízelvezetését
Felkérte a BVV Kft-t, hogy a Hajós utca
csapadékvíz elvezetéshez szükséges útburkolat felújítás műszaki tartalmát határozza meg. Felkérte a polgármestert,
hogy három tervezőnek az ajánlatkérési
felhívást küldje meg. Továbbá felkérte a
polgármesteri hivatalt, hogy az ELMŰ
Nyrt-től kérjen tájékoztatást a Hajós ut-

HÍRmondó
Budakeszi

cában húzódó légvezeték kiváltását célzó föld alá helyezési munkálatok elvégzése érdekében, műszaki és gazdasági
vonatkozásban.

159/2019. (IV. 25.) Kt. határozat

Intézményvezetői pályázatot
véleményeztek
Támogatta Borók Edit pályázatát a Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium intézményvezető álláshelyének betöltésére.

177/2019. (IV. 25.) Kt. határozat

Díjazták Szalóczy Dórát és Karskó
Ilonát
A Díszpolgári cím, a Budakesziért Emlékérem, a Budakeszi Oktatásügyért Díj
és a Budakeszi Egészségügyért Díj megalapításáról és az adományozás rendjéről szóló 37/1995. (XI. 2.) számú rendelet 3/A. §-a alapján a Budakeszi Oktatásügyért díjat a 2019. évben Karskó
Ilona és Szalóczy Dóra részére adományozta. A díjjal járó pénzjutalom összegét díjazottanként nettó 100.000 Ft-ban
állapította meg.

178/2019. (IV. 25.) Kt. határozat

Vásárlási utalvány a pedagógusoknak
A 2019. évi Pedagógusnap alkalmából
a pedagógusok, az óvodapedagógusok,
a pedagógiai asszisztensek, a gyógypedagógusok részére személyenként
10.000 Ft értékben, valamint a részmunkaidőben foglalkoztatottak részére arányosítva biztosított vásárlási utalványt
2.500.000 Ft-os keretösszeggel.

179/2019. (IV. 25.) Kt. határozat

Közbeszerzési eljárás az új iskola
parkolójára
A Kbt. 115. § szerinti meghívásos közbeszerzési eljárást indított az Árpád

fejedelem téri iskola parkolójának kivitelezése tárgyában. Felkérte a polgármestert, hogy a munkálatokra az
ajánlattételi felhívásokat öt vállalkozás
részére küldje meg. A munkálatokra bruttó 120.000.000 Ft keretösszeget
biztosíott.

187/2019. (V. 9.) Kt. határozat

Pályázat a Szivárvány Óvoda
konyhafelújítására
Pályázatot nyújtott be a Pénzügyminisztérium által kiírt a „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” pályázati kiírásra az alábbiak szerint:
- tárgy: Budakeszi Szivárvány Óvoda
konyhájának korszerűsítése.
- támogatás megpályázandó mértéke
bruttó 40 millió Ft.
- önerő: bruttó 7,1 millió Ft.
Felkérte a polgármestert, hogy a pályázati dokumentációt határidőben nyújtsa
be a Pénzügyminisztérium részére.

188/2019. (V. 9.) Kt. határozat

Támogatták a nyári táboroztatást
Együttműködési megállapodást kötött
a budakeszi gyermekek nyári táboroztatása céljából a Törökbálint Sport és
Üzemeltető Nonprofit Kft-vel. A Budakesziről a tábor helyszínére való utaztatás költségét, a törökbálinti napközis tábor ellátási díjának egy részét, valamint
délutáni gyermekfelügyeletet az önkormányzat fedezi, melyre bruttó 2.270.000
Ft összeget biztosított. Továbbá támogatta a Széchenyi István Általános Iskolát a 2019. június 15-30-ig terjedő időszakra, a gyermekek ügyeletének biztosítása céljából, melyre 150.000 Ft ös�szeget biztosított.

192/2019. (V. 9.) Kt. határozat
A további határozatok szövegét a www.
varoshaza.budakeszi.hu oldalon olvashatják.
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Pályázatok/Hirdetés

ÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZATOK

Hirdetés

JÁRDAPÁLYÁZAT

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt
pályázatot hirdet az 1/1 tulajdoni részben Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában álló,
Budakeszi 899 hrsz-ú természetben 2092 Budakeszi, Erdő
u. 101. sz. alatt, valamint a Budakeszi belterület, 959 hrsz-ú,
természetben 2092 Budakeszi, Erdő u. 70. sz. alatt található

A 151/2019. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozat alapján
Budakeszi Város Önkormányzata pályázatot ír ki

ingatlan
elidegenítésére

A pályázat célja: a lakossági önerővel megvalósuló járdaépítés- és felújítás támogatása.
A pályázók köre: Budakeszi város közigazgatási területén járdával kiszolgált vagy kiszolgálandó ingatlanok tulajdonosai (tulajdonközösség
esetén a tulajdonostársak), továbbá ezen ingatlanok bérlői, a használói,
valamint a haszonélvezői, illetve az általuk létrehozott közösségek.
A pályázaton való részvétel feltétele: az adott pályázatra vonatkozó
támogatásként a járdaépítés- és felújítás munkadíját és egyéb költségeit
– az anyagköltség kivételével – Budakeszi Város Önkormányzata biztosítja. A kivitelezést a BVV Kft. végzi. A pályázók pályázati önrészként biztosítják az adott járdaszakasz építéséhez vagy felújításához szükséges
építőanyag költségét, négyzetméterenként bruttó 2.500 forintot.
Pályázatok beadása: A pályázatokat pályázati űrlapon szükséges a Budakeszi Polgármesteri Hivatalnak (Fő utca 179.) postai úton megküldeni
vagy a hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban kell leadni.
A pályázatok benyújtási határideje: 2019. június 11. (kedd) 12:00
A pályázatok elbírálása: A pályázatokat Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.
A beérkezett pályázatok elbírálási határideje: 2019. június 27.
További információ Nagy-Kalló Szilvia ügyintézőtől kérhető telefonon: 06/30-903-32-26.

Ingatlan címe: 2092 Budakeszi,
Ingatlan címe: 2092 Budakeszi,
Erdő utca 101. (899 hrsz.)
Erdő utca 70. (959 hrsz.)
Megnevezés: kivett lakóház
Megnevezés: kivett lakóház, udvar
Teljes alapterület: 740 m2
Teljes alapterület: 1035 m2
Minimálár: 69,5 millió Ft
Minimálár: 47,1 millió Ft
Pályázati kiírás típusa: nyílt liPályázati kiírás típusa: nyílt licites pályázat
cites pályázat
A pályázatok benyújthatók személyesen a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban (Fő u. 179.) vagy postai úton a hivatal címére.
A pályázatok beérkezési határideje: 2019. június 13. 10 óra
A pályázatok felbontásának időpontja: 2019. június 13. 11 óra
A licit időpontja: 2019. június 13. 11.30 óra
A képviselő-testületi döntés várható időpontja: 2019. június 27.
A pályázati eljárásokról felvilágosítást dr. Gyimóthy Roland vagyongazda ad személyesen a polgármesteri hivatal 10. számú irodájában, ügyfélfogadási időben, vagy emailen: gyimothy.roland@budakeszi.hu.

BUDAKESZI OKTATÁSÁÉRT PÁLYÁZAT
Budakeszi Város Önkormányzata a pedagógusoknak és
a diákoknak pályázatot hirdet a 2019/2020. tanévre

„Budakeszi Oktatásáért”
PEDAGÓGUSOKNAK
A pályázat benyújtására jogosultak: Széchenyi István Általános Iskola,
Nagy Sándor József Gimnázium, Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium,
Czövek Erna Alapfokú Művészeti Intézmény, Mezei Mária Alapfokú Művészeti Intézmény pedagógusai, akik innovatív és minőségi pedagógiai
gyakorlatot dolgoznak ki és valósítanak meg a mindennapokban.
A támogatás mértéke: A nyertes pedagógusok havonta bruttó 75.000
Ft pályázati támogatásban részesülnek programjukért.
A támogatás időtartama: 2019. szeptember – 2020. június.
DIÁKOKNAK
A pályázat benyújtására jogosultak: Széchenyi István Általános Iskola,
Nagy Sándor József Gimnázium, Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium tanulói 2. osztálytól, akiknek a tanulmányi átlaga 4,5 felett van,
és eredményesen szerepeltek 2018/2019. tanévben tanulmányi, zenei,
vagy sportversenyen.
Az ösztöndíj mértéke: Az ösztöndíj mértéke az ötödik osztályig 5.000
Ft/hó, nyolcadik osztályig 10.000 Ft/hó, 12-13. osztályig 15.000 Ft/hó.
A támogatás időtartama: 2019. szeptember – 2020. június.
Mindkét felhívásra a pályázatok beérkezési határideje: 2019. szeptember 5. 12 óra.
A pályázatok benyújtásával, tartalmával kapcsolatban további információt Bakács Bernadett alpolgármester nyújt az alábbi telefonszámon:
30/951-3368.

lakossági járdaépítés
támogatására
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Hirdetések

              Hirdetések

23

Generációk Háza júniusi programok

3. hétfő
8.15 Jóga
11.00 50 elszánt magyar
nő
14.00 Kalandozás a zene
világában: volt egyszer
egy Sergio Leone
4. kedd
10.00 Pókerarcok
14.00 A csábítás szimfóni
ája
5. szerda
10.00 Torna
11.00 Nevető délelőtt
13.30 Nobel-díjas kopo
nyák
14.30 Filmklub: Átejtve
6. csütörtök
10.00 Ország-város vetél
kedő
13.00 Túrázzunk könnye
dén

15.30 Olajfestés Szakácsi
Éva vezetésével (3000 Ft/
alkalom)
16.00 Számítógépes tan
folyam időseknek
(előzetes regisztráció szük
séges)
7. péntek
10.00 Daloló délelőtt
11. kedd
10.00 Kerti piknik: szalon
nasütés (aki tud, hozzon
nyársat!)
13.30 Senior tánc
(700 Ft/alkalom)
15.00 Kreatív alkotókör
Szakácsi Éva vezetésével
12. Szerda
10.00 Torna
11.00 Poéták szalonja:
nyári versek
13.00 Sportos percek:
pingpong, tollaslabda a
kertben
14.30 Filmklub: Wind river
13. Csütörtök

Szent István hava – Nyárelő– Napisten hava

10.00 Júniusi hiedelmek,
népszokások
13.00 Kapaszkodó klub
16.00 Számítógépes tan
folyam időseknek (előzetes
regisztráció szükséges)
14. péntek
10.00 Decoupage (szalvé
ta technika) lépésről lé
pésre
17. hétfő
8.15 Jóga
10.00 Jeles napok - kvíz
11.00 Híres festők: Giovan
ni Battista Tiapolo, Ili me
séi: neostílusok
14.00 7 dolog, amit a római
aknak köszönhetünk
18. Kedd
10.00 Társasozzunk: Scrab
ble
15.00 Művészetterápia
Havasi Viktória vezetésé
vel, téma: végtelen
19. szerda
10.00 Torna

13.00 Házi praktikák nem
csak nőknek: spenót, sós
ka, cseresznye
14.30 Filmklub: Instant
család (amerikai vígjáték)
20. csütörtök
10.00 Játékos délelőtt
14.00 Nemzetek nap
ja: Bali, érdekességek,
kultúra, gasztro, vendé
günk: Fehér György
15.30 Olajfestés Szakácsi
Éva vezetésével
(3000 Ft/alkalom)
21. péntek
10.00 Europa Nostra-dí
jas helyszínek: Székes
fehérvár
24. hétfő
8.15 Jóga
10.00 Heti pletyi
13.00 Kóborló kultúra: láto
gatás a Frankel és az óbu
dai zsinagógába
25. kedd
10.00 Kockapóker

13.30 Senior tánc
(700 Ft/alkalom)
15.00 Kreatív alkotókör
Szakácsi Éva vezetésével
26. szerda
10.00 Torna
13.00 Irodalmi klub:
Háy János
14.30 Filmklub: Én, a séf
27. csütörtök
10.00 Klubtagjaink szül
inapi, névnapi köszöntése
13.00 Kapaszkodó klub
28. péntek
10.00 Receptcsere: Főzzük
ki, hogy mit főzzünk!
Térítés ellenében igény
be vehető szolgáltatások:
fodrász, pedikűr (bejelent
kezés szükséges).
A változás jogát
fenntartjuk! További
információ:
06/23/451-279, ino.buda
keszi@gmail.com,
facebook.com/GenerációkHáza-Budakeszi, 2092
Budakeszi, Erdő utca 83.

