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Program

Elfogadták a zárszámadást
A 2018. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadás
A képviselő-testület május 30-i ülésén fogadta el 2018. évi költségvetés zárszámadását.
Az önkormányzat tavalyi évi gazdálkodását
a stabilitás és a források észszerű, megfontolt felhasználása jellemezte. A tavalyi bevételi főösszeg 3.521.201.000 forint volt, ezzel
szemben a kiadási főösszeg 2.795.164.000
forint. Az önkormányzat maradványa ebben
az évben 726 millió forint, mely az idei, 2019.
évi költségvetés része lett. A 2018. évi maradványból tudjuk finanszírozni például az iskolaépítés második üteméhez kapcsolódó 200
millió forintot, a vállalkozói park pályázathoz
kapcsolódó 50 milliós önrészt és a Mosolyvár
Bölcsőde építéséhez kapcsolódó közel 90 milliós önkormányzati hozzájárulást is.
Az önkormányzat a 2018. évben jól teljesített az adóbevételek terén is. Az eredeti
előirányzathoz képest 91 millió forintos több-

Ifjúsági ötletbörze
Önkormányzatunk szeretné jobban
bevonni a fiatalokat a város vérkeringésébe, ezért júniusban kötetlen
hangulatú ötletbörzére hívtuk a helyi
ifjúságot. Arra kértük őket, mondják
el véleményüket, milyen programokat szeretnének a városban, mi az,
aminek a szervezésében ők is szívesen részt vennének. A beszélgetés azzal zárult, hogy egy közösen
kitűzött időpontban a fiatalok közösségei szerveznek egy ,,Közösségek
ünnepét” utcabállal, melyre várjuk az ötleteket, a felajánlásokat a
pm.titkar@budakeszi.hu email címen.

letet valósított meg. Ennek legjelentősebb
része, 60 millió az iparűzési adóbevétel
növekedéséből adódik, mely a Budakeszin
működő vállalkozások sikerét és fejlődését
mutatja. Ez a trend várhatóan idén is folytatódik, s előrevetíti, hogy 2019-ben az éves
adóbevétel átlépheti az 1 milliárd forintot, az
iparűzési adóbevétel pedig a 600 milliót.
A kiadások tekintetében számos fejlesztési projektet kezdett meg az önkormányzat
tavaly, például a közvilágításra 157 milliót,
útépítésekre 80 milliót (2018-ban megvalósult rész), az új iskola építésének első részletére 234 milliót és a Mosolyvár Bölcsőde építésének első részletére, 18 milliót fordított.

Útfelújítások
Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy
május végén több utca is megújult városunkban, összesen 3155 négyzetméteren.
Az önkormányzat 21,8 millió forintot
fordított a Villám Miklós utca, Kenderföld
utca, Nagy Sándor József utca, Tavasz utca
alsó szakaszának, és a Tavasz köz, illetve
Táncsics Mihály utca Dió patika előtti szakaszának teljes felújítására, aszfaltozására.
A Kert utca-Patak utca-Budaörsi út mentén
a LIDL-lel kötött megállapodás alapján 300
millió forint értékben út- és ehhez kapcsolódó
infrastruktúra-fejlesztés kezdődik meg idén.

Bicikliutat építünk
200 millió forint támogatást nyert az önkormányzat kerékpárút kialakítására és megépítésére, 11 millió forint önerő biztosítása mellett. A fejlesztés keretében a Kert utca-Domb
utca csomópontjától a régi szennyvíztelepet
megkerülve a Budaörsi úttal párhuzamosan
a Farkashegyi repülőtérig épül meg a kerékpárút közel 2 km hosszan és 2,5 méter szé-

Budakeszi Egészségügyért díj
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város egészségügye
érdekében végzett jelentős eredményt hozó munkája elismeréseként dr. Varga Miklós
nyugalmazott háziorvost és Krutákné Perjési Ilona körzeti nővért tüntette ki a Budakeszi Egészségügyért díjjal. Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak! A kitüntetéseket
2019. július 2-án, a Semmelweis napi ünnepség keretében adjuk át. Az ünnepségről
részletes beszámolót lapunk következő számában olvashatnak.
A testület a Budakeszi alapellátásban dolgozó háziorvosok, fogorvosok, házi gyermekorvosok, gyermekfogorvosok, asszisztensek, valamint a védőnői szolgálat dolgozói
részére személyenként 10.000 Ft értékben vásárlási utalványt ajándékozott a városért végzett kiemelkedő és áldozatos munkájuk elismeréseként.

Polgármesteri tájékoztató

lességben. A megépülő bicikliút egy jövőbeni
gondolkodás és tervezés része, hiszen további és folyamatos fejlesztések révén célunk
az, hogy az útvonal Budaörsnél a balatoni
kerékpárútba csatlakozhasson, így egy komolyabb hálózat része lehessen. Ez tehát azt
jelenti, hogy a jelenlegi projekt csupán egy
láncszeme a régiót behálózni kívánó fejlesztéseknek, így további útvonalak bevonása,
és későbbi bővítése is napirenden van. Nem
elhanyagolható a fejlesztések másik fontos
célja sem, hiszen az egészséges életmódra
nevelés a jövő egyik legfontosabb záloga.
Kicsik és nagyok egyaránt szeretnek biztonságos körülmények között biciklizni, mely
a természet felfedezése mellett a rendszeres
mozgást is biztosítja. A megépülő bicikliúttal kapcsolatban június 28-án lakossági
fórumot tartottunk, melyről részletesen az
augusztusi Hírmondóban számolunk be.

XXV. Családi Nap Fesztivál
Augusztus 24-én, szombaton rendezzük meg a XXV. Családi Nap Fesztivált a
Farkashegyi repülőtéren. A jubileum alkalmával több meglepetéssel is készülünk.
Köszöntjük a 25. életévüket betöltött budakeszi fiatalokat és közösen elfogyasztjuk az óriási születésnapi tortát, majd sötétedéskor együtt megnézhetjük a Családi
Nap Fesztivál elmúlt huszonöt évéből ös�szeállított kisfilmet.
Idén Kökény Attila és a The Old Show
partyzenekar koncertje adja a talpalávalót,
majd a lakosok által igen kedvelt tűzijátékkal zárjuk a rendezvényt. Sok szeretettel
várjuk kedves mindannyiukat!
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Pedagógusokat köszöntöttünk
Budakeszi Város Önkormányzata június 3-án pedagógusnapi ünnepséget
rendezett a településen dolgozó aktív és nyugdíjas pedagógusok számára.
Idén a Budakeszi Oktatásügyért díjat Szalóczy Dóra és Karskó Ilona kapta; akik példaértékű életpályájukkal, gyermekszeretetükkel és folyamatos, kifogyhatatlan energiájuk révén érdemelték ki az elismerést.
ELISMERÉS A településen dolgozó
aktív és nyugdíjas pedagógusok egész
éves munkáját pedagógusnapi ünnepségen köszönte meg Budakeszi Város
Önkormányzata június 3-án. A rendezvény keretében dr. Győri Ottilia polgármester megköszönte a sokszor végtelennek tűnő türelmet, amellyel nevelik
gyermekeinket, valamint a példát, mely
soha nem múló hatással van mindan�nyiunk életére. Felhívta a figyelmet arra
is, hogy az önkormányzat immáron második alkalommal írta ki a Budakeszi
Oktatásügyért pályázatot, hogy ezzel is
ösztönözze az innovatív nevelési és oktatási módszerek elterjedését a helyi iskolákban. A májusban kiírt legújabbra
viszont már nem csupán a pedagógusok, hanem a tanulók jelentkezését is
várják, ösztönözni szeretnék a diákokat
kiemelkedő tanulmányi sikerek elérésére. A budakeszi intézményekben dolgozó pedagógusok az ünnepségen ve-

hették át azt a 10.000 forintos utalványt,
melyet a képviselő-testület biztosított az
oktatóknak megköszönve az egész éves
áldozatos munkájukat. Idén a Budakeszi Oktatásügyért díjat Szalóczy Dóra
és Karskó Ilona kapta; akik példaértékű
életpályájukkal, gyermekszeretetükkel
és folyamatos, kifogyhatatlan energiájuk révén érdemelték ki az elismerést. A
díjazottak laudációját az alábbiakban olvashatják:
KARSKÓ ILONA
1978-ban szerezte meg tanítói diplomáját Nyíregyházán, a Bessenyei György
Tanárképző Főiskolán. Testnevelés és
pedagógia szakkollégiumi végzettséggel rendelkezik. A diploma megszerzésének évében az albertirsai általános iskolában helyezkedett el, ahol négy évig
tanított. 1982-től a budakeszi Széchenyi
István Általános Iskola pedagógusa. A
közösségépítés számtalan formájával

aktív szerepet vállal az iskola életében.
Az elmúlt négy évtized alatt megszámlálhatatlan rendezvény, erdei tábor, műsor, vetélkedő, kirándulás szervezője, és
közreműködője. 1984-1985 között a polgármesteri hivatal oktatási, művelődési, egészségügyi és sportfelügyelői referense volt. Olyan átfogó ismereteket
szerzett ezeken a területeken, melyeket
– visszatérve a pedagógusi pályára – hivatásának gyakorlása során hasznosítani tudott. 1988-ban megszületett fia,
majd másfél év múlva lánya is. A gyes
után újra a budakeszi iskolában folytatta munkáját. A 90-es években egy évig a
napközis igazgatóhelyettesi feladatokat
is ellátta. Négy évig a szakmai munkaközösség vezetője volt. Szaktudásának
gyarapítása érdekében számos továbbképzésen vesz részt.
Precíz, lelkiismeretes, magas szintű
szakmai elkötelezettség jellemzi munkáját. Páratlan türelemmel foglalkozik
a gyermekekkel. Munkája során feltérképezi a diákok képességeit, személyiségét, erősségeit és gyengeségeit és
ezen egyéni sajátosságok figyelembevételével differenciáltan foglalkozik a tanulókkal. Nagy szakértelemmel külön
korrepetálással és támogató pedagógiai
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Szalóczy Dóra

Karskó Ilona

módszerekkel fejleszti a nehézséggel
küszködő diákokat. Nagy gondot fordít a tehetséggondozásra, melyet a hozzá legközelebb álló területnek érez. Annak érdekében, hogy mélyebben elsajátíthassa a tehetség felismerésének és
fejlesztésének módszertanát, 2015-ben
elvégezte az Apor Vilmos Katolikus
Főiskola tehetséggondozás-tehetségfejlesztés szakirányú képzését és szakvizsgát tett. Ugyanabban az évben elkészítette portfólióját és pedagógus II.
fokozatba lépett. 2018-ban az Érdi Tankerületi Központ a pedagógusnapi ünnepségén oklevéllel ismerte el munkásságát. Igazi tanítói hivatás és a munkája iránti alázat jellemzi, hamisítatlan
értéket teremt az iskolában és a diákok
körében egyaránt. Az odafigyelés, törődés, megbocsátás és a szeretet jellemezi
oktatói tevékenységét. Nagy hangsúlyt
fektet a gyermekek erkölcsi nevelésére
is. A szolgálatkészséget, a másik ember tiszteletét, az együttműködést és
az udvarias viselkedést végtelen türelemmel tanítja a diákoknak. A tanulók
értékelésénél a teljesítmény mellett figyelembe veszi az egyéni képességeket,
a befektetett energiát és a gyermek önmagához mért fejlődését. Jutalmazza a
gyermek személyiségének pozitív fejlődését, az egymás iránt tanúsított jóságot, figyelmességet is. Osztályaiban
összetartó, együttműködő közösséget
alakít ki. Közvetlen kapcsolatot ápol a
gyermekek szüleivel, fogadóórákat tart,
mely keretében egyezteti a tanulók tanulmányi és személyiségi fejlődését is a
szülőkkel. Pedagógus kollégáival rend-

szeres egyeztetés keretében beszélik
meg az alkalmazható módszereket, jó
gyakorlatokat.
Az életét hivatásának és a budakeszi gyermekeknek szentelő pedagógus,
magas színvonalú szakmai felkészültségével, odaadó személyiségével és példamutató tevékenységével méltó a Budakeszi Oktatásügyért díjra.
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SZALÓCZY DÓRA
1996-ban diplomázott az Eötvös Loránd Tudományegyetem ének-zene karvezetés szakán, ahol zongora-módszertani oktatói végzettséget is szerzett.
Olyan kiváló pedagógusok segítették
tanulmányait és egyengették pályáját,
mint Kokas Klára nemzetközileg is elismert zenepedagógus és zenepszichológus, a nevével fémjelzett zenepedagógiai módszer megalkotója, Mohayné
Katanics Mária Liszt Ferenc-díjas karnagy, a magyar kórusélet emblematikus
alakja, Kollár Éva, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Karmester-Karvezetés Tanszékének professzora, valamint Mindszenty Zsuzsánna, a Magyar
Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége - a KÓTA - elnöke. A
zene utat mutat, szebb és értékesebb
életvitelre vezet másokat, tanulása és tanítása, az ehhez szükséges önfegyelem,
kitartás, rendszeresség a gyermekkorától zenélő embert belső iránytűvel látja
el. Ezt az örökséget kapta mentoraitól,
melyet zenei misszióként ad át a gyermekeknek. Pályáját a Tamási Áron Általános Iskolában kezdte, majd tíz évig
volt a Baár-Madas Református Gim-

Városi hírek

5

názium karvezető énektanára. 2001-ben
megjelent saját szerkesztésű könyve Zenei Kislexikon címmel a Tudás Könyvtára sorozatban. Családjával, 2003-ban
költözött Budakeszire. Helybeli kisgyermekes családok kezdeményezésére indította útjára a Cérnahang sorozatot. Elsőként baba-mama órákat tartott, majd
zeneóvodai keretek között folytatódtak
a Cérnahang órák Budakeszin és Telkiben is. Szalóczy Dóra városunk kulturális életéhez is szervesen kapcsolódik.
2010-ben hozta létre a Cérnahangverseny Alapítványt és a helyi, illetve térségi kulturális élet, zenei művelődés elősegítésére koncerteket kezdett szervezni
5-12 éves korú gyermekek részére Cérnahangverseny néven. A kezdeményezés igényes gyermek és felnőtt hangversenysorozattá nőtte ki magát, melynek
keretében számos rendezvényt szervezett a városunkban. Sok száz gyermeknek, szüleiknek, és művészetkedvelő
budakeszieknek ad élményt, játékos tanulást és találkozást a komolyzenével,
népzenével, jazzel. Városunkon kívül a
budapesti Bartók Béla Emlékházban is
szervez gyermekhangversenyeket. Telkiben az idősek otthonában rendszeresen tart zeneterápiás foglalkozásokat is.
Több ezer gyermek, felnőtt és szépkorú
számára tárta ki egy csodákkal teli világ
kapuit. Olyan világba kalauzolja őket,
ahol a zenével mint maradandó, időtlen értékkel gazdagodnak, mely egy életen át elkíséri őket. 2012 óta a Prohászka
Ottokár Katolikus Gimnázium óraadó
tanára, valamint az iskola gyermekkarának vezetője is. Számtalan fiatal jövőjét és értékrendjét alapozta meg kitűnő
munkájával, melyet bizonyítanak azok
a díjak, melyeket a gyermekek a különböző versenyeken nyertek, öregbítve ezzel az iskola hírnevét is. A gyermekkar
kiváló eredménnyel szerepel többek között az Éneklő Ifjúság kórustalálkozóin,
ahonnan arany és ezüst minősítésekkel
térnek haza. Az énekkar számos városi
rendezvény közreműködője, rendszeres
részvevője és vendéglátója a gimnáziumban megrendezett Egyházmegyei
Kórustalálkozóknak is. Rendszeresen
szervez zeneművészeti táborokat. Személyiségével képes hatni a tanulókra,
akiket kiváló szakmai tudással, lelkesedéssel és szeretettel tanít.
Szelíd, kedves jelleme, szakmai elkötelezettsége követendő példa a városban
tevékenykedő pedagógusok előtt, mel�lyel méltó a Budakeszi Oktatásügyért
díjra.
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Budakeszi példák, büszkeségeink

Ani nénit kitüntették

Viadal SE

Sporttal 
a környezetért

Svigruháné Jászkovics Anna, Ani néni a Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda veze
tője az óvodapedagógusok legrangosabb kitüntetését, a Brunszvik Teréz-díjat vehette át Kásler Miklóstól, az Emberi Erőforrások Minisztériumának mi
niszterétől a pedagógusnapon.
Mi volt az első gondolata, amikor
értesült a díj odaítéléséről?
Végtelenül boldog voltam, hogy érdemesnek találtak rá 33 év óvodapedagógusi, valamint vezetői tevékenységem
alapján. Ez ugyanakkor a jövőre nézve
is kötelez, hogy a hátralévő óvodai éveim alatt is méltó és hű maradjak a díj

A gyökerek jelentik a szülőföldet, az ősöket, a családot,
a hagyományokat, az anyanyelvet, a kultúrát, az identitást,
a nevelést
szellemiségéhez. Egyébként Brunszvik
Teréz a példaképem, én is sok-sok szállal kötődöm Martonvásárhoz, mint ő.
Ott töltöttem a gyerekkoromat, az általa megálmodott óvodába jártam. Szüleim elmondása szerint már akkor óvónőnek készültem. Abban, hogy a gyermekkori álmom valóra válhatott, fontos
szerepet játszottak egykori óvónőim, tanítóim, tanáraim és nem utolsósorban
szerető és mindig támogató családom.
Köszönet érte!
E kitüntetés mögött olyan nevelői,
szülői és fenntartói háttér áll, amely
az ön munkája révén alakul igazi
Tarkabarka közösséggé. Milyennek
látja ezeket a közösségi szálakat belülről?
Óvodánk nagy múltra tekint vissza, több
mint 100 éve működik. Az elődeim által
megkezdett munkát igyekszem legjobb
tudásom szerint folytatni. Minden nap
új kihívások elé állít bennünket; csak
csapatban, a Tarkabarka család minden
tagjával, a nevelőtestülettel, a szülőkkel,
a fenntartóval szorosan együttműködve
lehet igazi közösséget formálni.
Milyen óvodai tevékenységek, események járulnak hozzá, hogy a
Goethe-i mottó, miszerint „A két
legnagyobb dolog, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak” megjelenjen az ovisok mindennapjaiban?
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A gyökerek jelentik a szülőföldet, az
ősöket, a családot, a hagyományokat, az
anyanyelvet, a kultúrát, az identitást, a
nevelést. A szárnyak pedig az álmokat,
a lehetőségeket a gyermeki személyiség
sokoldalú, harmonikus fejlesztésére és
kibontakoztatására. Mindennapjainkban a kétnyelvűség megélését biztosítjuk óvodánkban német és magyar énekekkel, játékokkal, versekkel, mesékkel
és a hagyományok ápolásával. Ünnepeinken megjelennek a kapcsolódó népszokások, viseletek és a kultúra kincsei.
Milyen módon tudják bemutatni a
gyermekek és a pedagógusok azt,
hogy a német nemzetiségi hagyományápolás élő, szerves része az
óvodai mindennapoknak?
Szeptemberben a hagyománnyá vált
német nemzetiségi héten, a Tarkabarka napon, decemberben a nemzetiségi

és karácsonyi ünnepélyen, januárban a
jótékonysági óvodabálon, a sváb bálon,
a majálison, a gyermeknapon és egyéb
városi rendezvényeken veszünk részt.
Az óvoda kiemelt szerepet játszik a
3 évesnél idősebb gyermekek közösségi nevelésében. Ennek egyik fontos elemét jelenti a sikeres átmenet
biztosítása. A kunterbuntosoknál
hogyan történik ez?

Évek óta megszervezzük a német nyelvű osztályokba készülő nagycsoportosok számára a Goethe Intézet által
kidolgozott „Hans Hase” iskolai felkészítő (Vorschule) programot. Ezeken
a foglalkozásokon a gyermekek örömmel vesznek részt, újszerűségével nagyon motiváló, érdekes és élményekkel
teli, egyúttal nyelvi hidat képez az óvoda és az iskola között, ezzel is segítve az
átmenetet.
Fenntartójuk, Budakeszi Város Német Önkormányzata tervei között
szerepel egy saját fenntartású német nemzetiségi nevelést-oktatást
nyújtó általános iskola elindítása.
Mit gondol, mik lehetnek a két intézmény közötti együttműködés
főbb területei?
A leendő németes elsős tanító nénik
többször ellátogattak óvodánkba, szakmai beszélgetéseket folytattunk, foglalkozásokat tekintettek meg, megismerkedtek a gyermekekkel és bekapcsolódtak a Hans Hase programba.
Ennek a megkezdett közös programnak
az elmélyítését tartom a két intézmény
közötti együttműködés legfőbb területének. Köszönöm kollégáimnak, hogy
munkájuk és a gyermekek iránti szeretetük szerves részét képezik minden elért eredményünknek és zálogai jövőbeli
törekvéseinknek.
*
„Alapjában véve minden mű csekély,
ha a végtelent nézzük; az számít, amit
magunkból: szeretetünkből, jóindulatunkból beleviszünk.” Kívánjuk, hogy
Brunszvik Teréz általános érvényű
gondolata vezérelje óvodapedagógusi
és emberi tevékenységét, hassa át az
intézmény szellemiségét és ezen keresztül a gyermekek és családjaik mindennapi életét.

Szabó Kinga szülő

NEVELÉS Budakeszi sport- és közösségi életének egyik meghatározó közössége 1988-ban alakult, ahol a sísport
melletti elkötelezettség közös családi
programokkal és a természetvédelem
iránti elkötelezettséggel párosul mind
a mai napig. Munkájukat Szent-Györgyi Albert gondolata alapján végzik: „a
sport nem csak testnevelés, hanem az
egyik legerősebb nevelő eszköz. A sport
a test útján nyitja meg a lelket.” Egyesületük meghatározó eleme a sísport
népszerűsítése mellett az egészségmegőrzés és rekreáció, a természettudatos
magatartásra nevelés, a családok közös
programjainak támogatása, együttműködés a szakszövetségekkel. Emellett
részt vesznek az utánpótlás nevelésben,
a városi sportrendezvényekben és buzdítják a gyermekeket, fiatalokat a szabadidejük kulturált eltöltésére.
A síszezont mindig októberben indítják el. Természetvédő kincskereső
túrával kezdenek, majd az ezt követő

szárazedzéseken a mozgáskoordináció,
a mozgáskompetencia kiemelt súllyal
szerepel programjaikban. Novembertől
már a műanyagpályán folynak az edzések, a versenyekre való felkészítések
mellett. Márciusban Viadal Kupa versennyel, a pálya felszedésével, gulyásozással búcsúztatják a szezont, de a nyár
is fontos az egyesület életében. 2012-ben
indították el a nyári sporttábor-edzéseket, ahol a kompetencia-fejlesztés mellett az edzettséget is szinten tartják. Az
egyesület a Magyar Sí Szövetséggel és a
Síoktatók Magyarországi Szövetségével
együttműködve évek óta az utánpótlás

TEGYEN JAVASLATOT...
... a Budakeszi Díszpolgára címre
Budakeszi Város Önkormányzata 2019. augusztus 20-án, a képviselő-testület díszülé
sén elismeri és díjazza azon magyar vagy külföldi állampolgár jelentős eredményt
hozó munkáját, aki egész életművével a város fejlődése, hírnevének öregbítése,
anyagi, szellemi értékeinek gyarapodása érdekében kiemelkedő tevékenységet vég
zett és példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.
Kérem városunk lakosságát, hogy indoklással ellátott írásos javaslataikat 2019. július 22-én, hétfőn 12.00 óráig a Budakeszi Polgármesteri Hivatalba (Fő u. 179.),
vagy e-mailen a pm.titkar@budakeszi.hu címre eljuttatni szíveskedjenek!

... a Virágos Budakesziért díjra
Budakeszi Város Önkormányzatának díjazza a város azon lakóit, akik saját, közvetlen környezetük tisztán és rendben tartásával, az épülethomlokzat felújításával,
utcai, kerti virágok, dísznövények és virágos cserjék ültetésével, utcai ablakokba,
balkonokra cserepes virágok elhelyezésével hozzájárulnak lakókörnyezetük csinosításához.
Kérem városunk lakosságát, hogy írásos javaslataikat 2019. július 12. péntek 12
óráig a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban (Fő u. 179.) elhelyezett gyűjtődobozba
vagy e-mailen a pm.titkar@budakeszi.hu email címre eljuttatni szíveskedjenek! A
díjak átadására a 2019. augusztus 24-én, a XXV. Családi Nap Fesztivál keretében
kerül sor.�
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

nevelésben jelentős szerepet vállal. Számos tanítványuk lett magyar bajnok,
de nemzetközi versenyeken, világbajnokságokon is sok-sok tanítványuk ért
el remek eredményeket. Másik nagy
büszkeségük az edzők összetartó, magas szakmai elvárásokkal munkálkodó
közössége. Remek csapat!
Bíznak benne, hogy még a jövőben is
sok környékbelivel szerettetik meg ezt a
sportágat. Remélik, hatásukra sokan átélhetik milyen örömforrás és éltetőerő a
síelés, a négy évszakban művelhető tevékenységekkel. A sport legyen a mindennapok része!

Prohászka��������
sikerek
VERSENY Ez a tanév a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium diákjai számára szép eredményeket hozott az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen. Az iskola több diákja is bejutott
a második fordulóba, hárman pedig az
országos döntőbe is: művészettörténetből Korompay Balázs (12. b) második,
míg Riedl Nóra Gyöngyvér (12. b) nyolcadik, biológiából Mike Debóra (12. a)
pedig hatodik helyezést ért el. Kokas
Nikolett, a gyermekek felkészítő tanára
kiemelkedően eredményes és áldozatos
tehetséggondozó munkájáért „Kiváló
versenyfelkészítő” címet kapott. Mindezek mellett kiemelendő, hogy Berki Júlia (11. b) az Édes Anyanyelvünk Országos Nyelvhasználati Verseny Pest megyei döntőjében első, majd az országos
döntőben harmadik helyezést ért el.
Jámbor Erzsébet, Júlia felkészítője pedagógusa a tehetséggondozó munkájáért a Pest megyei döntőben elismerő oklevelet vehetett át.
Gratulálunk a gyermekeknek és köszönjük a pedagógusok kiváló munkáját.
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Vállalkozói park létesül a régi
szennyvíztisztító helyén

VERSENY A kihívás napja kezdeményezés 1982-ben indult
Kanadából. Két szomszédos város vezetői elhatározták, hogy
egésznapos verseny keretében döntik el, melyik város sportosabb. Május utolsó szerdáján ezért 0 órától este 9-ig folyamatosan számolták, hányan végeznek aktív testmozgást legalább
15 percen keresztül. A kihívás napja hamar meghonosodott
szerte a világon. Magyarországon 1991-ben rendezték meg
először. A rendezvényt ma már a Magyar Szabadidősport
Szövetség rendezi a Nemzeti Sporthivatal támogatásával, azzal a céllal, hogy minél többen kapjanak kedvet a mozgáshoz
és az egészséges életmódhoz. Hazánkban az elmúlt években
összesen 1596 település vett részt a vetélkedésben.
Budakeszi Város Önkormányzata idén is csatlakozott a
nemzetközi mozgásprogramhoz. Számos helyi intézmény,
szervezet és sportegyesület jelentkezett ez évben is az önkormányzat felhívására, melyet ezúton is köszönünk. Május 29én az egészen pici babáktól kezdve az idősebb generációkon
át sokan megmutatták, hogy a budakesziek összetartással,
együttműködéssel, vagyis a közösség összekovácsolásával
nagyszerű eredményekre, a kihívások legyőzésére képesek.
Kategóriánkban a ötödikek lettünk, ezúton is köszönjük a
résztvevőknek!

Fotók: Torti Szofi

- a gázcsonkról - a majdani vállalkozók döntése lesz. A kivitelezés keretében a parkosítás mellett 250 méteres utat, kerítést is építenek.
A park építésének befejezésével az önkormányzat a 13
önálló, egyenként 1500-2500 négyzetméteres telket a Pénzügyminisztériummal kötendő támogatási szerződés rendelkezései alapján, hosszú távú bérleti konstrukció keretében
pályáztatja meg, hasznosítás céljából. Ennek értelmében ezek
a telkek 3 évig nem értékesíthetők. Ez idő alatt a vállalkozó
felépítheti a saját építményét, majd a határidő leteltével eldöntheti, hogy megveszi-e a telket, vagy továbbra is bérleti
díjat fizet az önkormányzatnak.
Már most, a megvalósítás előtt nagy az érdeklődés az új
park iránt. Elsősorban kutatás-fejlesztéssel, mérnöki tevékenységgel foglalkozó cégek jelentkezését várják.

Horváth Jenő

Trianonra 
emlékeztünk

Elkelt a ,,szellemház”

INGATLAN Budakeszi közéletének slágertémája volt több
mint egy évtizeden át a Fő- és Kossuth utca sarkán álló la-
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Mozgásra serkentő
kihívás

A régi szennyvíztisztító telep területének a rekultiválása
után új vállalkozói park épül mintegy 2,3 hektárnyi területen, 13 önálló telek kialakításával. A park megvalósulásával új munkahelyek jönnek létre és az ide települő
cégek által befizetett adó pluszforrásokat generál településünknek.
REKULTIVÁCIÓ 2015. év szeptemberében adták át az új, a
legkorszerűbb technológiával működő szennyvíztisztító telepet településünk határában, és ezzel a régi helyén jelentős
méretű ingatlan szabadult fel az önkormányzat számára.
2018-ban kormányzati pályázati lehetőség adódott vállalkozói park kialakítására, melyet az önkormányzat sikeresen
megpályázott: 200 millió forintot nyert 50 milliós önerő biztosítása mellett.
A park kialakítását megelőzően szükséges elvégezni a terület rekultivációját. A kármentesítés környezetvédelmi szempontból indokolt, a szennyezett talajt kicserélik és elbontják
a területen található építményeket is. A rekultiváció költsége
bruttó 350 millió forint, melyet az önkormányzat külső forrás
bevonásával valósít meg; finanszírozása érdekében a Belügyminisztériumhoz, és a Pénzügyminisztériumhoz is fordult.
A vállalkozói park mielőbbi megépülése érdekében a támogató döntés megszületéséig az önkormányzat előfinanszírozza a szükséges forrást. A rekultiváció reményeink szerint
idén be is fejeződik, és 2020 tavaszán indulhat a vállalkozói
park kialakítása is.
A munkálatok során közművesítik a területet (víz, csatorna, közvilágítás, telekommunikációs hálózat). A gáz bekötése

Városi hírek

katlan, elhanyagolt, bruttó 3390 négyzetméter alapterületű, a
Magyar Design Center Kft. tulajdonában álló üzletház, melyet a lakosság nemes egyszerűséggel csak szellemházként
emlegetett. A felszámolási eljárás eljárási biztosa a Fiskális
Kft. volt.
A sarokházat 311,5 millió forintért vásárolta meg az új tulajdonos, az Árpád Point Irodaház Kft. Az eljárás harmadik
pályázati kiírását követően, ez év márciusában a szellemház
tehát végleg kikerült a felszámolásból. Az építmény bekötött
közművekkel, összességében szerkezetkész állapotúnak tekinthető, de a befejező szakipari és az épületgépészeti munkák hátravannak. Egyelőre nincsenek információk arról,
hogy milyen tevékenységnek ad majd helyet a jelenleg 60 százalékos műszaki készültségű épület, melynek végleges befejezése hosszabb ideig eltarthat.
Korábban többször felmerült a lakosság részéről, hogy a
félkész ingatlant miért nem vásárolja meg a város. A jelenlegi
törvényi szabályozás szerint önkormányzat felszámolási eljárásba nem léphet be vevőként.

H. J.

ÖSSZETARTOZÁS Június 4-én, a trianoni békediktátum
évfordulója alkalmából a nemzeti összetartozás napján az I.
világháborús emlékműnél tartott megemlékezést Budakeszi
Város Önkormányzata. „A több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes
magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme” - idézte ünnepi
beszédében az Országgyűlés törvénybe foglalt kinyilvánítását Bakács Bernadett alpolgármester. Az ünnepségen részt
vettek a Széchenyi István Általános Iskola és a Nagy Sándor
József Gimnázium tanulói. A megemlékezés a városvezetők
és civil szervezetek koszorúzásával zárult.

Hősök napja
ÜNNEP A magyar hősök emlékünnepét május utolsó vasárnapján tartják azokra a katonákra és civilekre emlékezve, akik
az életüket áldozták Magyarországért. Ebből az alkalomból
Budakeszi Város Önkormányzata május 27-én megemlékezést
tartott a temetőben a II. világháborús emlékműnél. „Ha nem
ismerjük hős elődeinket, haditetteiket és nem tudunk büszkék
lenni rájuk, akkor nem is leszünk méltók a jövőre. A múlt hibáiból tanulni kell, erényeiből pedig erőt meríteni. A magyar
hősök pedig a legjobb példái annak, hogy a szorongatott helyzetből is van kiút, hiszen a történelmünk tele van olyan hőstettekkel, melyeknek csodájára járt a világ” - mondta beszédében ’Sigmond Bertalan önkormányzati képviselő. A megemlékezés a Budai 2. Honvéd zászlóalj tiszteletadása mellett
koszorúzással zárult.
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Rendhagyó
múzeumtúra
BEMUTATÓ Idén immár harmadik
alkalommal indul útjára a nagy sikernek örvendő Mozaik Múzeumtúra
iskolai edukációs programja. A kezdeményezést 2017-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Néprajzi
Múzeum és az Örökség Kultúrpolitikai
Intézet hívta életre. A program célja,
hogy bemutassa, megismertesse a hazai
múzeumok és kiállítóhelyek sokszínű
kulturális kínálatát, növelve látogatottságukat. Missziójuk, hogy a 8–16 év közötti korosztállyal, a jövő múzeumlátogatóival megszerettessék a kiállításokat.
2017 óta több, mint ötezer diák vehetett
részt az edukációs roadshow-n. A 2019es tanév tavaszán újabb 8 fővárosi és vidéki iskolába érkezett el a programsorozat, köztük június 6-án a budakeszi Széchenyi István Általános Iskolába is. Interaktív, játékos tanulás keretében olyan
vetélkedőkkel, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal keltette fel a helyi diákok
figyelmét, melyek izgalmasak, élményszerűek, látványosak, a mai felgyorsult, virtuális világban trendinek szá-
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Erkel napi 
ünnepségek

Fotók: Torti Szofi

mítanak. A nagyon jó hangulatú délelőttön olyan izgalmas programokban
vehettek részt a felsős diákok, melyek
keretében kipróbálhatták többek között
a világ legkülönlegesebb hangszereit,
például a didzseridut (képünkön), az
ausztráliai őslakosok fúvós hangszerét. Tabletek és okosjátékok segítségével
megismerhették Einsteinnek vagy éppen Mark Zuckerbergnek, a Facebook
alapítójának életét. Átélhették a vadászrepülőgépek izgalmas világát VR szemüvegeken keresztül, de rendhagyó történelemóra és vetélkedő is volt Jocó bácsival, az ország legnépszerűbb tetkós
töritanárával.

ÖRÖKSÉG Június 24-én kezdődtek
meg a XXXI. Erkel Napok, melynek nyitányaként a Fő téri parkban tartott ünnepségen beszédet mondott dr. Győri Ottilia, városunk polgármestere. Elmondta, hogy ez a rendezvény is közösségépítő erővel bír, hiszen alkalmat
teremt a budakesziek közösségének és
a zeneszerző mint közös kapcsolódási
pont révén a gyulai Erkel Ferenc Társaságnak a találkozásra, beszélgetésre.
A rendezvényen a közösen átélt nagyszerű pillanatokkal valóban részei vagyunk egymás közösségének. Érezzük
a hovatartozást, a gyökereink megtartó
erejét, mely meghatározza jelenünket
és jövőnk alakulását is. A polgármester
megköszönte a Budakeszi Szépítő Egyesületnek a zeneóriás örökségének és
munkásságának bemutatásáért vállalt
áldozatkész munkát, továbbá az Erkel
Ferenc Művelődési Központ munkatársainak az Erkel napok megszervezésé-

Mindenki lehet
győztes
FOCIBAJNOSÁG Izgalmas és remek hangulatú focikupát
rendeztek Telkiben a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT) településeinek általános iskolás diákjai között
június 6-án. A cél nem csupán a győzelem volt, hiszen az
esemény fel kívánta hívni a figyelmet a gyermekkori elhízás megelőzésére is. A „Mindenki lehet győztes” néven
futó sportversenyek célja az örömteli, nem versenysport-orientált testmozgás népszerűsítése volt az általános iskolások
körében, de velük együtt természetesen a szülőket és a pedagógusokat is szeretné hosszabb távon megszólítani a kezdeményezés. A rendezvény a Budakörnyéki Egészségprogram keretében, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
közreműködésével valósult meg. Az eseményt dr. Rákosy
Zsuzsa, a program szakmai vezetője nyitotta meg. A rendezvényen a helyezéstől függetlenül mindenki elismerésben részesült, hiszen pontosan arra próbáltak rámutatni a
szervezők, hogy a versenysport mellett igen fontos a testmozgás öröméért végzett tevékenység is, ezzel is motiválva
a diákokat a rendszeres sportra. Az alsós versenyek első helyezettei pingpongasztalt, a felsős versenyek győztesei pedig asztali focit nyertek. Bár a győztesek érdeme az ajándék, a pingpong- és a csocsóasztal a gyermekek iskoláiba

Városi, intézményi, egyesületi, egyházi hírek

kerül, így az összes tanuló részesül az első díjak adta sportolási lehetőségekből. Az alsósok versenyét Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola diákjai nyerték, a felsősöknél
Nagykovácsi lett a bajnok. A verseny díszvendége Dombi
Rudolf olimpiai és Európa-bajnok kajakozó volt, Budakeszi
Város Önkormányzatát Bakács Bernadett alpolgármester
képviselte. A versenyek résztvevői a BÖT egészségprogram
logójával ellátott pólót kaptak. A sportversenyek szervezésében a Magyar Diáksport Szövetség szakemberi nyújtottak
segítséget, a rendezvény az EMMI és a WHO támogatásával
valósult meg. A focikupához a Telki Globall Hotel térítésmentesen biztosította a helyszínt.

ben szintén élenjáró szerepvállalást.
Az Erkel szobor megkoszorúzását
követően a művelődési központban
Kassai István Liszt-díjas zongoraművész hangversenyével folytatódott az
ünnepség. Másnap délután a Himnusz
megzenésítésének 175. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Múzeumban emlékkoncertet tartottak. A hangversenyen Erkel Ferenc Himnusz-megzenésítése mellett az egykori pályázatra
beérkezett további öt mű is elhangzott.

Piknik a Honfoglalás sétányon
HAGYOMÁNY Az előző évek hagyományának megfelelően idén is piknikre
hívta a budakeszi lakosokat június 15én a Honfoglalás sétányra Bakács Bernadett, Bánhidi László, ’Sigmond Bertalan önkormányzati képviselő. Az eseményen dr. Győri Ottilia, városunk polgármestere, Ohr Alajos alpolgármester
és Somlóvári Józsefné képviselő is részt
vett. A hőség ellenére nagyon jó volt a
hangulat, hiszen az árnyékot nyújtó sátrak alatt elfogyasztott ínycsiklandó falatok, a hűsítő italok, a remek programok,
valamint a jó társaság feledtették a kánikulát.
Délelőtt a HÁLÓ A Budakeszi Gyermekekért Alapítvány képviselői sok
apró gyermekkel platánfát ültettek a játszótéren, és a kerítésre kifüggesztettek
egy molinót, melyet az alapítvány pályázatára beérkezett gyermekrajzok díszítettek. A 4-11 évesek azt örökítették
meg, milyen lenne számukra egy tökéletes nap a településen. A Budakeszi
Vadaspark, a Budakeszi Arborétum, a
Gräfl cukrászda, a Babszem kávézó, a
Kanálka manufaktúra, a Betűtészta me-

sekönyvesbolt és az Erkel Ferenc Művelődési Központ támogatásának jóvoltából minden gyermeknek megköszönték
az alkotást és a részvételt. Az 56 rajzos
molinót június végéig tekinthették meg
a Honfoglalás sétányon lévő játszótérre
érkezők, majd július és augusztus hónapban a Fő téri park játszóterén.
Ebéd előtt Stábel Szofi családi össztáncra invitálta a részvevő kicsiket és
nagyokat, ami egy fergeteges limbóval
zárult. Még délelőtt megérkezett a Játszóház Projekt remek társasjátékokkal,
sokat ki is próbáltak a játékmesterek segítségével. Ezalatt elkészült a sűrű bográcsos palócleves is, melyre a képviselők
szívélyesen invitálták a résztvevőket.
Mindenki dicsérte a remek szakácsot,
Bánhidi Lászlót.
A 16 óráig tartó piknik a családi program mellett újabb lehetőséget kínált a
lakosoknak arra, hogy kötetlen formában, egy közösen elköltött ebéd mellett
beszélgessenek a képviselőkkel az őket
érintő kérdésekről. Elhangzott sok jó ötlet, hasznos észrevétel. Köszönjük az
együtt töltött időt.
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Kempo bajnokság a Prohászkában
SIKER A Magyar Kempo Szövetség bajnokságát, a IV. Budakeszi Kempo Kupát
május 25-én rendezték meg a Prohászka
Ottokár Katolikus Gimnáziumban. A
spanyolországi világbajnokságon érmet
szerzett sportolók közül többen is tatamira léptek a tornacsarnokban, ahol
mintegy száz harcművész mérettette
meg magát technikai és küzdelmi versenyszámokban. A kupa megnyitóján
Bakács Bernadett alpolgármester köszönetet mondott a helyi szervezőknek
és a szövetségnek, amiért Budakeszi
is bekerült az országos versenyek vérkeringésébe. Szilágyi András szervező
elmondta, hogy a település mára nem
csak aktív, de meghatározó szereplője
is a hazai kempos társadalomnak, mert
nem csupán negyedjére tartották meg
a kupát, ami az országos bajnokság része is, hanem válogatott sportolót is kinevelt a helyi egyesület Antal Sándor
személyében. A kempo mester szerint
mindez azt mutatja, hogy szakmailag jó
úton jár a Budakeszi Kempo Iskola.

Tanév végi események 
a nagysanyiban
PROGRAMOK Ökoiskolaként egész évben aktivitásra ösztönöztük a tanulóinkat, így az év végén is több programot
kínáltunk a környezetünk védelmében,
a fenntarthatóság jegyében. A madarak
és fák világnapján a 11. a osztály szilvafát ültetett az iskola udvarán, a 11. b madártani totóval játékra hívta diáktársait.
Ahogy ősszel, most is szerveztünk hulladékgyűjtést, a 2709 kg papír 45 megmentett fát jelent. Csatlakoztunk a „Zöl-

den jobb” mozgalomhoz is, zöldbe öltözve hívtuk fel a figyelmet a szelektív
hulladékgyűjtésre. A kihívás napján a
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium diák és tanár focicsapatával játszottunk barátságos mérkőzést. Június elején
Zacher Gábor toxikológus volt iskolánk
vendége, aki a különféle függőségek
csapdáira hívta fel a figyelmünket. Az
előadás információgazdag és derűs hangulatú volt. 
NSJG
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Zenesulisok 
Csehországban
VERSENY Június elején a csehországi
nemzetközi rézfúvós versenyen vettek
részt a Czövek Erna Zeneiskola növendékei, Rácz Mihály és Saxon Hunor. A
megmérettetésen Csehország, Lengyel
ország, Szlovákia és Magyarország kiemelkedő zeneiskolás diákjai indultak három kategóriában. Saxon Hunor
a Junior „A” kategóriában harmadik,
míg Rácz Mihály a Junior „B” kate
góriában az első helyezést érte el. Így
az egész versenyt, minden kategóriát
és hangszert figyelembe véve a második legmagasabb pontszámmal is büsz�����
kélkedhet������������
. Köszönjük Varga
������������������
Petra Júlia
tanárnőnek, aki magas szintű zongorajátékával segítette Mihály produkcióját,
Szirmai Jenő pedagógusnak a felkészítő
munkát és külön a korábbi pedagógusuknak, Szita Csabának, aki szintén
velünk tartott a megmérettetésre, az
ő segítsége és eddigi munkája alapozta meg ezeket a szép sikereket. Az utazás az Érdi Tankerületi Központ támogatásával valósult meg. Gratulálunk a
szép eredményekhez!

Barcsik Hédi intézményvezető

40 éves 
a vadaspark
JUBILEUM Az idén 50 éves Pilisi Parkerdő Zrt. (PP) az ország legnagyobb
ökoturisztikai infrastruktúráját kezeli,
amely kikapcsolódási lehetőséget kínál minden természetbarátnak. A Budakeszi Vadaspark 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit, a magyar vadvilágot
és erdőket kedvelő látogatók előtt. A
park célja, hogy eredeti élőhelyükön ismertesse meg a látogatókkal a Magyarországon őshonos, illetve a Kárpát-medencébe betelepült állatokat. Az alapításkor kitűzött célt mindvégig szem
előtt tartva a park az elmúlt évtizedben
gyökeres változásokon ment keresztül:
mára szolgáltatásait és infrastruktúráját tekintve is korszerű, vonzó programjaival széles közönségigényt kiszolgáló családi kikapcsolódási centrummá nőtte ki magát.
A PP és a Budakeszi Vadaspark
május 24-én, fennállásuk kerek évfordulója alkalmából ünnepélyes, közös rendezvény keretein belül adta át
az új parasztudvart. Az őshonos háziállatok bemutatására alkalmas új tér
a fejlesztéseknek köszönhetően na-

Fotó: Surányi Linda

gyobb, látványosabb és az állatok számára komfortosabb élettér lett. Az átadón köszöntőt mondott Zambó Péter
földügyekért felelős államtitkár, Csen

ger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő, Reinitz Gábor, a PP vezérigazgatója, valamint Szabó Péter, a park
ügyvezető igazgatója is. Az államtitkár beszédében kiemelte, hogy a természeti értekeink megőrzésével, a sze-

mélyes élményekre alapozva kell építkeznünk. Célunk, hogy érjen össze az
erdő a várossal. Az országgyűlési képviselő megköszönte, hogy a természeti
értékeink megőrzése mellett, az agrárhagyományainkat is ápolják és megismertetik az érdeklődőkkel. A zrt. vezérigazgatója és a park ügyvezető igazgatója elhivatottan beszélt arról, hogy
mennyire fontos a szemléletformálás,
a természet élővilágának megismerése,
megértése és megóvása a mindenkori
társadalom számára.
Minden kedves látogatót és természetkedvelőt szeretettel várnak a vadaspark munkatársai.

Beregdédai gyerekek jártak nálunk
KÁRPÁTALJA Új kulturális kapcsolat jött létre Beregdéda
és Budakeszi között. Az Erkel Ferenc Művelődési Központ és
a kárpátaljai Beregdédai Kultúrház együttműködésének első
lépése a Beregdédai Gyermek- és Ifjúsági kórus és tánccsoport
fogadása és fellépése volt a gyermeknapon május 25-én a ma-

mutfenyőknél. A 16 fős csoport péntektől
vasárnapig volt a vendégünk. Ellátogattak a Budakeszi Vadasparkba és a Himnusz szoborhoz. Részt vettek a gyermeknapi rendezvényen, mely keretében lelket
melengető vers- és énekműsorukkal, valamint nagyszerű hagyományőrző táncbemutatójukkal idézték meg kárpátaljai hagyományaikat.
A rengeteg élmény után a felajánlásokból származó szép
ajándékokkal térhettek haza: Budakeszi Város Önkormányzata ajándékcsomagokat, Somlóvári Józsefné tanácsnok
mazsorett fellépőruhákat, az általános iskola igazgatója
pénzadományt, könyveket és pólókat, a Nagy Gáspár Városi Könyvtár könyveket, az Erkel Ferenc Művelődési Központ tanszereket és játékokat adott át a csoportnak és küldött
Beregdédára az otthon maradt gyerekeknek.
Köszönjük a segítőinknek, hogy minden nap friss süteményt sütöttek: Barkóczi Petrának, Hellner Katalinnak és Péternek, Korondy Gabriellának és Ködöböcz Tassi Juditnak.
Nagyon örülünk, hogy sikerült élővé tenni kulturális kapcsolatunkat és lehetővé tettük, hogy a kárpátaljai Beregdéda
és az anyaországi Budakeszi közösségei találkozhattak.
Köszönjük a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatását.
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Szakmai műhely
az EFMK-ban

Nyáron: védelem 
és hidratálás

PÁRBESZÉD Intézményünket az a megtiszteltetés érte,
hogy a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Igazgatósága a közművelődésben dolgozó szakembereket május közepén Budakeszire hívta össze szakmai párbeszédre.
A műhely fókuszában a forrásteremtés állt, mely a közművelődési intézményeknek és színtereknek egyaránt fontos, hiszen ma már egy település, egy intézmény számára komoly
bevételi forrást és lehetőséget jelentenek a pályázatok.
A találkozó résztvevőit dr. Győri Ottilia polgármester köszöntötte, aki beszédében hangsúlyozta mennyire fontosak a
közösségek, a közös gondolkodás. Tóthné Fajtha Anita, a művelődési központ igazgatója bemutatta a város sokszínű közművelődési életét és aktív közösségeit, előadásában külön kitért arra is, milyen pályázati forrásokkal egészítik ki az intézmény bevételét. Szigetvári József a százhalombattai Barátság Kulturális Központ igazgatója, a Nemzeti Kulturális
Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiumának bírálója az NKA
pályázatok kapcsán tartott tájékoztatót, melyben hasznos tanácsokat osztott meg a kollégákkal. A nap zárásaként Csóka
Eszter a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Igazgatóságának vezetője tartott átfogó előadást a pályázatokról, melyben kitért a hazai és nemzetközi forráslehetőségekre egyaránt.
Az EFMK munkatársai

BŐRÁPOLÁS Nyáron - különös tekintettel a fényvédelemre - a szokottnál is jobban oda kell figyelni, 11-15 óra között a napozást érdemes a minimálisra csökkenteni. A déli
nap mindenképpen kerülendő, még napernyő alatt is. A leégést nagyon nehéz helyrehozni, és sok esetben csúnya
pigmentfoltok maradnak utána. A legfontosabb az arc és a
kéz védelme, itt a bőrt hamarabb éri fénykárosodás, mint a
test többi részét.
Ha megtehetjük, vásároljunk külön fényvédőt ezekre a
területekre, mert itt érzékenyebb a bőr. Ma már számtalan
kozmetikum közül választhatunk. Fontos, hogy lehetőleg fizikai, titán-dioxidos fényvédőt válasszunk, ez sokkal egészségesebb a bőrnek, mint a kémiai napvédő krémek. Vásárlás előtt az összetevőket érdemes alaposan átnézni, amen�nyire lehet, mellőzük a kőolajszármazékokat tartalmazó készítményeket.
Ha a faktorszámokat nézzük, a fehérebb bőrtípusúaknak,
csecsemőknek és kisgyermekeknek 50 és 30-as faktorú termékek javasoltak, aki pedig könnyen barnul, és kevésbé hajlamos a leégésre annak a 20-as faktorszám is tökéletes. Ha
sokat tartózkodunk a vízben, érdemes gyakrabban átkenni
a bőrt, mert a vízben is könnyen le lehet ám égni! A napozás után is gondoskodnunk kell a hidratálásról, mert ilyenkor fokozott védelemre van szüksége a bőrnek. Válasszunk
olyan összetevőket tartalmazó krémet vagy gélt, amely segít hosszabban megőrizni a megszerzett barnaságot, és előkészíti a bőrt a további napozásra. A napozás utáni készítmények mellett ugyanúgy használjuk a megszokott testápolót is.
Van néhány olyan körülmény, amire nagyon fontos odafigyelni a napozás előtt és közben:
- Arckezelés, szőrtelenítés után napozni, strandra menni nem ajánlott, mivel a mikrosérülések helyén a bőr
pigmentálódhat, és fogékonyabb a fertőzésekre is.
- Figyelni kell azon krémek használatára és gyógyszerek
szedésére, melyek fényérzékenységet okoznak, olvassuk át
a gyógyszerek tájékoztatóját, ha abban szerepel a fényérzékenyítő hatás, akkor mindenképpen kerüljük a napozást!

FOGADALMAT TETTEK

Konfirmáció a református gyülekezetben 2019 pünkösdjén.

Felhívás
2019. szeptember 26-án az idősek világnapja budakeszi
megünneplésének keretében kiállítás nyílik az Erkel Ferenc
Művelődési Központ (EFMK) minigalériájában hatvan éven
felüli budakeszi alkotók munkáiból. Szeretettel várunk minden
olyan alkotást - varrást, hímzést, kötést, horgolást, és más
textilműves munkát, kerámiát, fafaragást, kisbútort, fényképet, bőrdíszművet, illetve bármilyen egyedi darabot -, ami budakeszi szépkorú polgárainak alkotó fantáziáját reprezentálja.
Az alkotásokat Nagy Mónika művelődésszervezőnél lehet
leadni az EFMK-ban szeptember 19-től.

Budakeszi Város Idősügyi Tanácsa
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Zene és szó 
párbeszéde
JÓTÉKONYSÁG Különleges élményben volt részük mindazoknak, akik május 19-én a Deák téri evangélikus templomban részt vettek Fassang László Liszt-díjas és érdemes művész jótékonysági orgonaestjén, mellyel a tervezett budakeszi
evangélikus templom építését támogatja. Az ötletgazda, gyülekezetünk tagja, a művész nagynénje, Fasang Márta, aki
presbiterként is szívén viseli templomépítésünk ügyét.
Ebből a nézőpontból élmény volt már maga az előkészület
is, hiszen a feladat olyan erőket mozgatott meg a gyülekezeten belül, ami mindenkiben tovább munkálta a már eddig is
meglevő elkötelezettséget és felelősségvállalást. Presbiterek,
ifjúság, a Budakeszi Evangélikus Templomért Alapítvány
kuratóriuma, és még a közösség sok tagja működött közre,
hogy jól szervezett alkalom, szíves vendéglátás fogadja az érkezőket. Komoly támogatást kaptunk az Északi Evangélikus
Egyházkerülettől és a Luther Kiadó munkatársaitól is a plakátok elkészítésében, a média nyilvánosságának elérésében.
Köszönet illeti a Deák téri gyülekezetet is, hogy helyet adott
ennek az alkalomnak.
Fassang László két hangszert is megszólaltatott az est folyamán. A templom oltárterében elhelyezett kis műemlék
torvaji orgonán először a 17. század zenéjét hozta közénk.
Ezt követően Fabiny Tamás püspök olyan bibliai igéket olvasott fel és kommentált, melyek megidézték a hitükért mártírsorsra jutott testvéreink szenvedését. Az ezekre válaszoló
improvizációk szívünkbe égették az elhangzott szavakat. Az
igehirdetést követően orgonán monumentális Bach-darabot
hallhattunk, majd eljutottunk egészen korunk zenéjéig. Az
est üzenetét keretbe foglalta az a korál, melyet Luther Budavár eleste alkalmából írt: „tarts meg, Urunk, szent igédben”.
Ez az ének hitért könyörgő, hitet erősítő imádság.
A tervezett templom a 20-21. század keresztény mártírjainak állít emléket. Az ének sorai emlékeztetnek arra, hogy a
Krisztusba vetett hit minden korban és minden körülmények
között megtartó erő. A záró zenei gondolatok ehhez kötődő
improvizációk voltak. Köszönjük Fassang Lászlónak, hogy
művészetén keresztül zenei élménnyel, a hitbeli elmélyülés
alkalmával ajándékozott meg minket, s hogy ezeken keresztül támogatja templomépítésünk ügyét. Köszönjük a megjelentek imádságát, adományait, hogy egy alkalomra, vagy talán hosszabb távon is közösséget vállaltak a budakeszi gyülekezettel.
Lacknerné Puskás Sára lelkész

- Vannak természetes illóolajok is melyek fototoxikus hatásúak, ilyenek például a citrusfélék illóolajai, ha ezekkel
érintkezett a bőrünk, szintén óvatosnak kell lennünk, mert
csúnya foltokat okozhat a napsugárzás.
- Nagy melegben, ha nem strandolni készülünk, akkor is
kenjük be a szabadon maradt bőrfelületeket napvédővel.
- Napozáskor felejtsük el az erős sminket, mert bőrirritációt
és idő előtti öregedést okoz.
- Védjük a fejünket, így hőségben kalappal, sapkával védekezzünk a káros napsugarak és a hőguta ellen.
- A sós tengervíz és a medencék klórtartalma könnyen töredezetté, szárazzá teheti hajunkat. Fürdőzés után mindig
zuhanyozzunk le, és a hajunkat is mossuk meg, utána hidratáló készítményekkel ápoljuk bőrünket és hajunkat is.

Budakeszi Védőnői Szolgálat

Az első elsősegély-tanfolyam
ÉLETMENTÉS A Budakeszi Egészségügyi Központ az intézmények dolgozói és iskolások egészségügyi alapismereteinek bővítése érdekében kiemelt figyelmet fordít az egészségügyi
oktatásra. Május 30-án tartották az első,
emelt szintű elsősegélynyújtó tanfolyamot Budakeszi intézményeinek dolgozói részére. Minden bölcsőde, óvoda és
iskola 2 főt delegálhatott a tanfolyamra,
ezt a létszámot tudták megfelelő szakmai szinten, egy csoport keretében felkészíteni. Szó volt sérülésekről, azok

ellátásáról, görcsrohamról, idegentest
légutakba kerüléséről, eszméletlen álla-

potokról, újraélesztésről és a defibrillátor
használatáról. Csaknem 5 órát töltöttek
a résztvevők az Erkel Ferenc Művelődési Központban a gyakorlatközpontú oktatáson. Az egészségügyi központ vezetője fontosnak tartja a vészhelyzetekben
a gyors, határozott és a probléma megoldására koncentráló megoldást, melyet
csak megfelelő gyakorlati képzésekkel
tudnak elérni. Elmondta, évente két alkalommal szeretnék biztosítani a lehetőséget az intézmények és diákok számára erre a képzésre.
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Születésnapi köszöntések
BAGYINSZKI
ILONA
80.
születésnapja alkalmából kö
szöntötték június 4-én Bagyinszki Ilonát az önkormányzat
képviselői. Ilona életét végigkísérte szűnni nem akaró tudásvágya, így folyamatosan képezte magát. Életfilozófiája is ebből
fakad, amit az utókornak is
szeretne örökül hagyni: „Csak
a tudás számít, azt visszük magunkkal!” Kedves Ilona, jó egészséget és még hosszú, örömteli, békés éveket kívánunk!
BOKROS LÁSZLÓNÉ 90. szüle
tésnapja alkalmából otthonában köszöntötte dr. Győri Ottilia polgármester. Sárika néni
szerint a színtiszta szeretet a
hosszú élet titka: adni és kapni,
szeretve lenni. Egész életét aktívan töltötte, már 13 éves korában megismerkedett a szövés
fortélyaival és hosszú éveken át,
fáradságot nem ismerve végezte

a munkáját. Az 1982-es év igazán meghatározó volt számára.
A munkában eltöltött több, mint 30 évnyi odaadását, szorgalmát Kiváló Munkáért érdeméremmel ismerték el. Ebben
az évben vonult nyugdíjba, ám azóta sem unatkozik, mindig talál magának valami hasznos elfoglaltságot. 90 évesen
is képes akár napi 8 órát hímzéssel eltölteni. Az örökké mosolygós Sárika néninek egészségben gazdag éveket kívánunk!
BUGYI BÁLINTNÉ ERZSÉBET Június 6-án otthonában
köszöntötte Bugyi Bálintné Erzsébetet 95. születésnapja alkalmából dr. Győri Ottilia polgármester és Bakács Bernadett
alpolgármester. Erzsi néni lelkesen révedt a múltba és mesélt
szülőfalujáról, gyermekkoráról,
szerelemről, anyává válásról
és az idő múlásáról. Erzsébet
már egészen fiatal korában a kézimunka szerelmese volt,
12 évesen készítette el első hímzését és 14 évesen már saját
varrógépe lett. Ruhák tervezésével és azok elkészítésével
foglalkozott. Egészségben gazdag éveket kívánunk Erzsi
néninek!

Minden élet érték - Babaköszöntések
Minden gyermek születésével bővül,
erősödik közösségünk is. Budakeszi Város Önkormányzata 5000 Ft értékű babacsomaggal lepi meg a város újszülöttjeit és családjukat.
Az önkormányzat képviselői május 23-án Huszár Henrietta édesanyát
és csodaszép ikerbabáit, Korom Maját
és Korom Mátét köszöntötték az ajándékcsomagokkal. Az édesanya akkor
ünnepelte születésnapját, így őt is megünnepelték, Isten éltesse!
Június 6-án az önkormányzat képviselői köszöntötték Bernhardt Simon
babát és édesanyját, Bernadettet, valamint nővérét, Edinát, és átadták az ajándékot.
Gratulálunk a családoknak, jó egészséget kívánunk mindannyiuknak.

Városunk legifjabb polgárai
Kovács Miló (született 2019. május 3-án)
Morber Dorián Krisztián (született 2019. május 8-án)

Sándor Alíz (született 2019. május 14-én)
Kucska Léna Lilla (született 2019. május 17-én)

Tisztelettel gratulálunk a szülőknek, kívánjuk, hogy sok örömöt és boldogságot leljenek gyermekeikben. Jó egészséget kívánunk!

Kultúra
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Válogatás a könyvheti újdonságokból
PÉTERFY GERGELY

A golyó, mely megölte Puskint

„Egy regény mindenkiben benne
van. Mindenkinek jut egy történet, ami csak vele
eshetett meg. Valami különösség
a sorsban, amely
mások számára
idegen és elképzelhetetlen. Minden élet megkapja az aranyfedezetet, amitől érdemes elmesélni. Talán ez a lélek igazi halhatatlansága. Talán nem. Velem is történt
valami. Megpróbálom elmondani.”- írja
Péterfy Gergely.
A lélek és az idő mélyébe vezető elbeszélés mágikus erővel jeleníti meg a 20.
és 21. század Kelet-Európáját, ahol újraelevenednek a szenvedély, a gyűlölet, a
barátság és az árulás ősi történetei. Vane élet a szerelmen túl? Felülemelkedhetünk-e vágyainkon és ösztöneinken?
Képesek lehetünk-e ellenszegülni a
történelemnek? Lehetséges-e a sza
badság a diktatúrák romjain? Ezekre
a kérdésekre keresi a választ Péterfy
Gergely új regénye, amely a nagy sikerű
Kitömött barbár méltó párja.
PÉCSI GYÖRGYI

Honvágy egy hazáért
Irodalmi tanulmányok

A kötet a József
Attila-díjas iroda
lomtörténész, kritikus, szerkesztő
és irodalomszer
vező utóbbi években írt, válogatott
esszéit tartalmazza.
Ebben a kötetben leginkább határon túli szerzőkről ír: mások mellett
Szilágyi Domokosról, Markó Béláról,
Ferenczes Istvánról, Grendel Lajosról,
Tőzsér Árpádról. A kötet címadó írása a
Magyar Művészeti Akadémián elmondott székfoglaló előadása, mely az erdélyi és a vajdasági magyar irodalomban
megjelenő identitásváltozásokat tekinti

át. „Előadásom címét hallva – Honvágy egy hazáért – a magyarországiak
megjegyezték, hogy nyelvtanilag valami nincs rendben vele… A határon
túliak viszont ráismerően felnevettek:
igen honvágy egy még ma sem létező,
de nagyon óhajtott haza után.”
Az anyaországi szerzők közül Csoóri
Sándornak, Ágh Istvánnak és Nagy
Gáspárnak szentel egy-egy tanulmányt. Nagy Gáspár két reprezentatív
közösségi ódáját mutatja be, melyeket a
millenniumi ünnepségre írt, a Symphonia Ungarorum és a Hullámzó vizeken
kereszt címűeket.
MÉSZÖLY ÁGNES –
MOLNÁR T. ESZTER
Az Emberek Országa
Kalaallit Nunaat

Mészöly
Ágnes és Molnár
T. Eszter már
több
ifjúsági
könyvvel örvendeztette meg a
tiniolvasókat az
elmúlt években.
Az idei könyvhétre közösen
írt regénnyel jelentkeztek. A regény a távoli jövőben játszódik.
Föld, 2646. Kalaallit Nunaat – az Emberek Országa, a kultúra utolsó menedéke a Harmadik Háború és a klímaváltozás miatt lakhatatlanná������
�����
vált
bolygón. A Heim – az iskola, ahová
csak a legjobbak juthatnak be: Kalaallit
Nunaat leendő vezetői, akik biztosítják az emberiség fennmaradását. Umia
– egy lány, aki a kiválasztottak között is
a legtehetségesebb. Nanouk – egy fiú,
aki egy visszatérő álom miatt nem lelhet otthonra az iskola falai között. Ez az
álom előbb csak a két fiatal világát forgatja ki a sarkaiból, de később már az
egész bolygó hatalmi egyensúlyát veszélyezteti. Umiának és Nanouknak
döntenie kell, pedig az sem világos,
hogy saját maguk alakítják-e sorsukat,
vagy nagyhatalmi játszmák feláldozható szereplői csupán.
Elképzelhető-e lázadás a legigazságosabb társadalomban? Van-e értelme
az összetartozásnak és a szerelemnek
ott, ahol a napfény és a víz halálos ve-

szélyt jelent még a legerősebbek számára is? A könyv olvasása gondolatébresztő mind a kamaszok, mind a felnőttek
számára. Lehetőséget kínál, hogy elgondolkodjunk jövőképről, szabadságról, klímaváltozásról.
ZALKA CSENGE VIRÁG

Ribizli a világ végén
Régi magyar népmesék mai gyere
keknek

Ribizli a világ
végén egy kalandos
sorsú
kislány, aki az
apácazárda ablakából kikandi
kálva ismerkedik
meg
a
legkisebb király
fival, és a világ
végére is eljutva
segíti őt a trónra. A kötet többi hőse is csupa izgalmas
és gyakran rendhagyó fiú és lány, akik
a hagyományos magyar népmesekincs
kevésbé ismert zegzugaiból érkeznek a
mai olvasóhoz.
A nemzetközi hírű, professzionális,
fiatal mesemondó, Zalka Virág Csenge
gördülékeny stílusban újramesélt, minden motívumában hiteles forrásokat
felhasználó történetei közül több korábban sohasem jelent meg nyomtatásban. A gyűjtemény kiterjed az egész
magyar nyelvterületre, Szigetköztől
Székelyföldig, Vajdaságtól Kárpátaljáig, képviselve a magyar nyelvű mesehagyomány lenyűgöző szépségét és
gazdagságát.
,,A mese akkor él, ha mesélik. Bár
számtalan csodálatos történettel találkozhatunk a levéltárakban és a
néprajzi gyűjteményekben, ezek eredeti formájukban elérhetetlenül távoliak a mai olvasó számára. Fontos, hogy
megőrizték őket, mint Hófehérkét az
üvegkoporsó, de ahhoz, hogy új életre keljenek, mai mesemondókra van
szükség. A jó mesemondó tudós és
előadóművész egy személyben: felkutatja és összeveti a különböző változatokat, majd tisztelettel és hozzáértéssel
nyúl a régi szövegekhez. Zalka Csenge
Virág ilyen mesemondó” - írja Gimesi
Dóra író, a Budapest Bábszínház dramaturgja.
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Képviselő-testületi határozatok
Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2019. május 30án tartott ülésén a lakosságot érintő
alábbi döntéseket hozta:
Forgalomtechnikai tükör a Megyei
út-Gerinc utca kereszteződésénél
Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkérte a BVV Kft-t
forgalomtechnikai tükör kihelyezésére
a Gerinc utca-Megyei út útkereszteződésben.

203/2019. (V. 30.) Kt. határozat

Elindul a tűzifa program
1.100.000 Ft-ot biztosított 40 m3 tűzifa
vásárlás céljára, melyet pénzeszköz átadási megállapodás keretében átad a
Budakörnyéki Önkormányzati Társulásnak annak érdekében, hogy a HÍD
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
és Központon keresztül valósítsa meg
a program lebonyolítását. Felkérte a
szolgálatot, hogy gondoskodjon a tűzifa megvásárlásáról és kiosztásáról a
2019. évben a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény alapján a szociálisan rászoruló jelentkező személyek részére.
Felkérte a BVV Kft-t, hogy a szociális
tűzifa kiosztásában működjön közre.

222/2019. (V.30.) Kt. határozat

Fekvőrendőrök a József Attila utcán
Javasolta, hogy a szakvélemény sze
rint lecsavarozható forgalomcsillapító
küszöbök kerüljenek kiépítésre. Felkérte
az érintett terület önkormányzati kép
viselőjét, hogy a lakókkal egyeztesse
a forgalomcsillapító eszközök pontos
helyszíneit és kérje ki a hozzájáruló

nyilatkozatokat. Ezek teljesülése esetén
felkérte a polgármesteri hivatalt, hogy
készítse elő a közúti forgalmi rend változtatásáról szóló 14/2007. (IV. 24.) rendelet módosítását. Továbbá felkérte a
polgármesteri hivatalt, hogy ÉP-TOTÁL
Kft-vel érvényben lévő vállalkozási
keretszerződés keretében intézkedjen
a forgalomtechnikai terv, valamint a
költségbecslés elkészíttetéséről és azokat terjessze a képviselő-testület elé.
Felkérte a polgármesteri hivatalt, hogy
a forgalomtechnikai terv és költségbecslés rendelkezésre állását követően
készítsen előterjesztést a forgalomtechnikai eszközök kivitelezésére és a költségfedezet biztosítására vonatkozóan.

204/2019. (V. 30.) Kt. határozat

Döntés az Álomvölgyről

értői hatástanulmányt készíttet abból a
célból, hogy az ingatlan önkormányzati
tulajdonba kerülése esetén mutassa ki az
önkormányzatra háruló terheket és kötelezettségeket, esetleges lehetőségeket.
Felkérte a polgármesteri hivatalt, hogy
kérjen be legalább három árajánlatot a
hatástanulmány elkészítésére, és azokat
terjessze be az ajánlatok beérkezését követő képviselő-testületi ülésre. Továbbá
felkérte Baumgartner Antal és Takács
István tulajdonosokat, hogy a Budakeszi
külterület 081/12. hrsz-ú, Natura 2000 ingatlan ingyenes tulajdonba adása céljából keresse meg a magyar államot, és az
esetleges tulajdonba adás folyamatáról,
részleteiről tájékoztassa a képviselő-testületet.

218/2019., 219/2019.,

220/2019. (V. 30.) Kt. határozat

Úgy döntött, hogy Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján élni kíván az Épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseire
vonatkozó módosítás kezdeményezésének jogával, különös tekintettel a Natura
2000-es, országosan fokozottan védett területekre. Felkérte a polgármestert, hogy
kezdeményezze a jogalkotónál a változtatási tilalom törvényben meghatározott
3 éves időtartama meghosszabbításának,
illetve fokozottan védett területek esetében a határozatlan időtartamban történő
meghatározásának lehetőségét. Továbbá
felkérte a polgármesteri hivatalt, hogy a
felterjesztés szövegét és annak részletes
jogi indokolását készítse elő, és terjes�sze a képviselő-testület elé. Továbbá úgy
döntött, hogy a fokozott természetvédelem alatt álló Budakeszi külterület 081/12
hrsz-ú, legelő (71.750 m2) megnevezésű
Natura 2000 ingatlanra független szak-

Új térfigyelő kamerákat telepítenek

hangszereket, írógépeket, varrógépeket, szőrméket,
csipkét, bizsukat, borostyánt, kitüntetéseket, teljes

hagyatékot becsléssel, díjtalan kiszállással. Tel.: 0620/597-8280

Úgy döntött, hogy a bűnmegelőzési helyzet javítása céljából támogatja 3 db új térfigyelő kamera felszerelését és a városi
térfigyelő rendszerhez való integrálását,
melyhez bruttó 1.401.413 Ft fedezetet biztosított. A 3 db térfigyelő kamera felszerelési helyszínei az alábbiak:
1. kamera: a Kossuth utca- Jókai utca útkereszteződésnél a Jókai utca 2. szám
előtt lévő villanyoszlopon, a Kossuth
utca irányába fordítva.
2. kamera: a Napsugár utca-Gábor Áron
utca útkereszteződésnél a Gábor Áron
utca 69-71. számmal szemben lévő villanyoszlopon, a Napsugár utca (Erdő
utca) irányába fordítva.
3. kamera: A Kert utca 38. szám előtt
lévő villanyoszlopon a Kert utca (Budaörsi út) irányába fordítva.

230/2019. (V. 30.) Kt. határozat
A további határozatok szövegét a www.
varoshaza.budakeszi.hu oldalon olvashatják.

Apróhirdetés
Készpénzért veszek bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, órákat, porcelánokat, csillárokat, könyveket,

HÍRmondó
Budakeszi
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PÁLYÁZAT

Hirdetés

Nevezzen Ön is a főzőversenyre!

A Budakeszi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet Budakeszi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői referens
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, középiskola/gimnázium, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Főiskola, egyetem, felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, igazgatásszervező, igazságügyi igazgatási szakképzettség, hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
ASP program ismerete, közigazgatási alapvizsga.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szauter Anikó
nyújt, a 0623-535-710/114 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Bártfai Zsuzsanna részére a humanpolitika@budakeszi.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 25.
A teljes pályázati kiírás a www.varoshaza.budakeszi.hu valamint a www.
hirmondo.budakeszi.hu oldalon tekinthetők meg.

Álláslehetőségek
a Mosolyvár Bölcsődében
Szeptemberben induló új bölcsődei részlegünkbe keresünk
teljes munkaidőre 8 fő kisgyermeknevelő, 1 fő adminiszt
rátor, 4 fő dajka, 1 fő konyhai dolgozó, 1 fő mosónő, 1
fő gondnok, és 4 órás munkaidőre 1 fő kisgyermeknevelő
és 1 fő gyógypedagógus kollégát.
A megszerzett szakmai tapasztalat előny, de frissen végzettek jelentkezését is szívesen várjuk. A munkakörök a
jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthetőek.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalma
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Elhivatott, szakmailag felkészült, egyensúlyra, harmóniára
törekvő, nyitott és közvetlen, felelősséget vállaló, kötelesség
tudó, kreatív, empatikus, játékos és jó kommunikációs készséggel rendelkező dolgozókat keresünk bölcsődénkbe.
Álláspályázatok részleteiről további tájékoztatást olvashat
a www.kozigallas.gov.hu-n ������������������������������
megjelent hirdetéseinkben, és
kérhet az alábbi elérhetőségeken:
Cím: 2092 Budakeszi, Konth Miklós utca 2.
Telefonszám: +36/23/200-125, +36/20/956-49-46
E-mail: ujbolcsi@gmail.com
Bölcsődénkben egymást támogató, jó hangulatú teammunka
folyik. Szeretettel várunk csapatunkban!

Benkő Gáborné intézményvezető

Budakeszi Város Önkormányzata 2019. augusztus 24-én
(szombaton) a XXV. Családi Nap Fesztivál keretében egész
napos főzőversenyt hirdet a Farkashegyi Repülőtéren.
Nevezési kategóriák:
1. Pörköltek, paprikások, tokányok
2. Összetett, különleges levesek
3. Káposztás ételek
4. Egyéb, szabad tűzön készült ételek, kreációk
5. Profi a csapatban!
Nevezés módja:
Nevezni postán, személyesen
(Budakeszi Polgármesteri Hivatal
– titkársági csoport, Fő u. 179.),
faxon (06-23-535-725), vagy emailen
(pm.titkar@budakeszi.
hu) lehet a csapat fantázianevének, a főszakács nevének, az
elkészítendő étel nevének, kategóriájának és az étel receptjének
a megküldésével.
Nevezési határidő:
Nevezési díj:
2019. augusztus 16. 10 óra
Csapatonként 3.000 Ft.
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Generációk Háza júliusi programok

4. Csütörtök
10.00 Ország-város ve
télkedő
13.30 Nemzetek napja:
Norvégia, érdekességek,
kultúra, gasztro
15.30 Olajfestés Szakácsi
Éva vezetésével (3000 Ft/
alkalom)
5. Péntek
10.00 Daloló délelőtt
8. Hétfő
10.00 Heti pletyi: ez történt a héten
14.00 A magyar honfoglalás – töri másképp
9. Kedd
10.00 Kerti piknik: éljen a
bogrács!
13.30 Senior tánc (800
Ft/alkalom)

15.00 Kreatív alkotókör
Szakácsi Éva vezetésé
vel
10. szerda
10.00 Torna
11.00 Poéták szalonja:
hozd el a kedvenc ver
sed!
13.00 Sportos percek:
pingpong, tollaslabda a
kertben
14.30 Filmklub: Ilyen a
formám (amerikai romantikus vígjáték)
11. Csütörtök
10.00 Júliusi hiedelmek,
népszokások
13.00 Kapaszkodó klub
12. Péntek
10.00 Decoupage (szalvéta technika) lépésről lépésre
15. Hétfő
10.00 50 elszánt magyar
nő
14.00 Cserebere klub

Szent Jakab hava – Nyárhó – Áldás hava

16. Kedd
10.00
Társasozzunk!
Scrable
13.30 Budapest titkai
– mesélnek a hidak
17. Szerda
10.00 Torna
11.00 Rejtvényfejtő déle
lőtt
14.30 Filmklub: Két király
nő (angol történelmi film)
18. Csütörtök
10.00 Ország-város ve
télkedő
13.00 Kóborló kultúra: Bajor Gizi Színészmúzeum
(indulás 13.00 órakor)
19. Péntek
10.00 Receptcsere –
befőzési tippek
22. Hétfő
10.00 Színezzünk szabadon
13.00 Ma is tanultam valamit: dicstelen történe
lem

23. Kedd
10.00 Kockapóker
11.00 Mesterségem címere: hippológus (vendégünk dr. Hecker Walter)
13.30 Senior tánc (800
Ft/alkalom)
24. Szerda
10.00 Torna
13.00 Kisfilmek a nagyvilágból (kedvenc youtube
videóink)
14.30 Filmklub: Fekete pillangó (amerikai thriller)
25. Csütörtök
10.00 Klubtagjaink szüli
napi, névnapi köszöntése
13.00 Kapaszkodó klub
26. Péntek
10.00 Europa Nostra-díjas helyszínek: Pápa, Esterházy kastély
29. Hétfő
10.00 Heti pletyi: ez történt a héten
13.00 Filmcsillagok nyo

mában: Latabár Kálmán
30. Kedd
13.30 Házi praktikák nem
csak nőknek: görögdinynye, füge, zöldbab
31. Szerda
10.00 Torna
13.00 Irodalmi klub: Mary
Westmacott
14.30 Filmklub: Patrick,
ebbel szebb élet (angol
családi film-romantikus
vígjáték)
Térítés ellenében igény
be vehető szolgáltatások:
fodrász, pedikűr (bejelent
kezés szükséges).
A változás jogát
fenntartjuk!
További információ:
06/23/451-279, ino.
budakeszi@gmail.com,
facebook.com/Gener
ációk-Háza-Budakeszi,
2092 Budakeszi,
Erdő utca 83.

