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A munka nem áll le
Önkormányzati választások
Elérkeztünk a 2014-2019-es önkormányzati ciklus utolsó lapszámához, melyben szeretnék köszönetet mondani mindenkinek,
akik hozzájárultak Budakeszi építéséhez, fejlődéséhez az utóbbi öt év során. Köszönettel
tartozom azért is, hogy immár második ciklusomat tölthettem polgármesterként a város
lakóinak akaratából. Ez a támogatás erőt ad
ahhoz, hogy harmadszorra is induljak polgármesterjelöltként.

Átadtuk a Mosolyvár Bölcsőde
új csoportszobáit
Augusztus végén ünnepélyes keretek között átadtuk a Mosolyvár Bölcsőde új csoportszobáit. Budakeszi központi szerepet
szán a családoknak, úgy gondoljuk, hogy a
magyar nők és családanyák megkérdőjelezhetetlen alapkövei társadalmunk jövőjének.

Az anyatejes
táplálás 
világnapja
A Budakeszi Védőnői Szolgálat szeptember 17-én az önkormányzat támogatásával tartotta
az anyatejes táplálás világnapját
az Erkel Ferenc Művelődési Központban. Dr. Győri Ottilia polgármester beszédében hangsúlyozta
„A gyermekek életének első hat
hónapjában a legfőbb, legértékesebb táplálék az anyatej. Magyarországon még ma is az édesanyáknak csak 50 százaléka táplálja anyatejjel gyermekét. Hogy
ez az arány javuljon, minden évben felhívjuk a figyelmet ennek fontosságára.” Kiemelte: fontos szerepe van a védőnői szolgálatnak itt Budakeszin is, a kismamákat igyekeznek mindenben
segíteni, az önkormányzat pedig
ehhez nyújt hathatós támogatást.
A délelőttön babamasszázs- és
kismama jógabemutatón vehettek
részt az érdeklődők, de volt játszóház is a nagyobb gyermekeknek. A program a korai fejlesztésről szóló előadással zárult.

Polgármesteri tájékoztató

Budakeszi Város Önkormányzata közel 177
millió forintot nyert a beruházás megvalósításához, melyhez az önkormányzat 112 millió forintot biztosított. A projekt keretében
négy csoportszobával, ezáltal 48 férőhellyel
bővült a budakeszi Mosolyvár Bölcsőde, továbbá 15 munkahelyet teremtettünk. A csoportszobák mellett az udvart is bővítettük,
bútorzatot, illetve kültéri- és beltéri játékokat is vásároltunk, melyek lehetővé teszik,
hogy a bölcsőde hosszú távon is fenntartható minőségi ellátást nyújtson a városban élő
kisgyermekek részére.

Átadtuk az új iskolaépületet
Bár az iskolakezdés a nyarat követően a diákok számára mindig kissé szomorú, de most
a várva várt új épületben kezdhették meg az
új tanévet. Mindannyian tudtuk, hogy elengedhetetlenül szükséges egy új épület,
ahol a gyermekek megfelelő körülmények
között tanulhatnak, ezért ennek érdekében
2013-tól több kormányzati szervvel, személlyel vettük fel a kapcsolatot. Erőfeszítéseink gyümölcseként a kormány 2015-ben
rendeletben döntött arról, hogy Budakeszin
új iskolaépület létesülhet.
Az építkezés hosszas és alapos előkészítő
munka után 2017. augusztus 31-én kezdődött meg. Az első ütemben 11 tanterem,
2 előadóterem, tornaterem, könyvtár, étkező, aula és egyéb kiszolgáló helyiségek épültek fel összesen 3614 négyzetméter hasznos
alapterületen. A növekvő gyereklétszámra
való tekintettel az önkormányzat, helyi civilekkel együttműködve további tantermek
építését kérte. Ennek eredményeképpen a
II. ütem is megvalósulhatott, így további 5
tanterem, 2 csoportszoba és 2 nyelvi szaktanterem épült, összesen 748 négyzetméteres hasznos alapterülettel. Büszkén jelenthetem ki, hogy az új iskola építése Budakeszi második legnagyobb beruházása a
szennyvízprojekt után. A beruházás összköltsége 2,5 milliárd forintot tett ki, a 2 milliárd Ft-os kormányzati támogatáshoz önkormányzatunk jelentős összeggel, 500 millió Ft-tal járult hozzá. Az iskolaépület átadásáról szóló beszámolónkat lapunk 11. oldalán olvashatják.
Szeptemberben nem csupán a tanév kezdődött meg, hanem az önkormányzat által
indított és finanszírozott iskolabusz-szolgáltatás is, melyet a budakeszi diákok vehetnek
igénybe. Az új iskolaépület, valamint a lakossági igények jobb kiszolgálása érdekében,

új útvonalon közlekedik az ingyenes iskolabusz, melyről részletesen lapunk 12. oldalán olvashatnak.

Sörfesztivál
Másodszorra rendeztük meg a Budakörnyéki
Sörfesztivált, mely idén két napon keresztül
színvonalas programokkal és csaknem 70
féle sörrel várta a látogatókat. Fantasztikus
hangulat uralkodott a rendezvényen, boldogan mulattak együtt a Buda környéki településekről és a környező kerületekből érkezők. A gyermekek sem maradtak program
nélkül, a hagyományos vidámparkon kívül
Tintaló cirkusz, továbbá a német önkormányzat, valamint a Budakeszi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület jóvoltából az Oltómanók
birodalma is várta a kicsiket. Idén a fesztivál
egyik különlegességét az öt önkéntes szervezet �����������������������������������������
11 tűzoltóautójának felvonulása
���������������������
jelentette, mely látványosan indította el a szombati
nap programjait. Ahogy tavaly, úgy idén is
sztárzenekarok érkeztek, az Anna and the
Barbies és az Intim Torna Illegál koncertjén a fesztiválozók együtt táncoltak és énekeltek. Köszönjük a művelődési központnak
és a polgármesteri hivatalnak a szervezést, a
rendőrség, a közterület-felügyelet, a polgárőrség és a Figyelő-őr Kft. munkáját, mel�lyel hozzájárultak a forgalomirányítás gördülékeny lebonyolításához és az esemény
nyugalmának fenntartásához. A remek hangulatú sörfesztiválról lapunk 12-13. oldalán
olvashatnak.
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Választás

A hónap témája

Választási tájékoztató
KIKET VÁLASZTUNK
BUDAKESZIN?
Önkormányzati képviselőket, polgármestert, a megyei közgyűlés tagjait.
A nemzetiségi választópolgárok továbbá: nemzetiségi képviselőt, nemzetiségi területi és nemzetiségi országos
képviselőket.
A választópolgár érvényesen csak
egy egyéni választókerületi, illetve polgármester-jelöltre szavazhat. A kompenzációs listára nem szavaznak a
választópolgárok. Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz képviselő, il-

töltésüket követően zöld színű borítékba kell zárni. A le nem zárt borítékban
lévő szavazat érvénytelen!

Fontos!
- Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de tartózkodási helyén
élni akar a választójogával, október 9én 16 óráig kérheti átjelentkezését a lakcím szerinti választási irodától másik
településre. Ez esetben viszont csak az
adott településen induló jelöltekre szavazhat. Csak az jelentkezhet át, aki a vá-

SZAVAZÓKÖRÖK
Szavazókör sorszáma és címe
1. Budakeszi Bölcsőde, Fő utca 133.
2. Szociális központ, Erdő utca 83.
3. Szociális központ, Erdő utca 83.
(települési lakcímmel rendelkező választópolgárok)
4. Budakeszi Bölcsőde, Fő utca 133.
5. Szivárvány Óvoda, Fő utca 268.
6. Szivárvány Óvoda, Fő utca 268.
7. Pitypang Óvoda, Zichy P. utca 31.
8. Pitypang Óvoda, Zichy P. utca 31.
9. Általános Iskola, Knáb J. utca 60.
10. Általános Iskola, Knáb J. utca 60.
11. Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda,
Fő utca 72.
12. Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda,
Fő utca 72.
13. Nagy S. J. Gimnázium, Széchenyi
utca 94.
14. Szivárvány Óvoda, Fő utca 268.
15. Szivárvány Óvoda, Fő utca 268.
16. Nagy S. J. Gimnázium, Széchenyi
utca 94.
A helyhatósági és a nemzetiségi
választásokkal kapcsolatosan bővebb
információt a Helyi Választási Irodától, a polgármesteri hivatalban
(2092 Budakeszi, Fő u. 179. Telefon:
23/535-710/114 mellék) kaphatnak.

Fotó: Flickr

letve a településen az lesz polgármester,
aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
Szavazategyenlőség esetén időközi választást kell tartani. A megyei listákra
külön szavazólapon lehet szavazni.
A nemzetiségi választópolgárok települési, területi (megyei és fővárosi), valamint országos szintű önkormányzatokat hozhatnak létre. A szavazólapon a
választópolgár akár egy, akár több, de
Budakeszin legfeljebb 5 jelöltre szavazhat. A nemzetiségi területi és országos
nemzetiségi listákra külön szavazólapon lehet szavazni úgy, hogy a nemzetiségi választópolgár a szavazólapon
szereplő listák közül egyet választ. A
nemzetiségi szavazás a „rendes” szavazókörökben kerül lebonyolításra, külön
szavazókör nem kerül kialakításra.
A nemzetiségi szavazásra zöld színű
szavazólapok szolgálnak, amelyeket ki-

lasztás kitűzése előtt legalább harminc
nappal tartózkodási helyet létesített az
adott településen és a tartózkodási hely
érvényessége az átjelentkezéskor is és
legalább a szavazás napjáig fennáll.
- A választópolgárok számának emelkedése miatt szükségessé vált az egyéni
választókerületek határainak módosítása. Kérem, figyelmesen olvassák el az
értesítőjükön szereplő választókerület
számát és a szavazóhelyiség címét!
- Relatív területi kampánytilalom. A
választási eljárásról szóló törvény szerint a szavazóhelyiséget magába foglaló
épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150
méteres távolságon belül – közterületen
– választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható. A relatív
területi kampánytilalom az aktív kampánytevékenység folytatására vonatko-

zik, melynek alapján a közterületen a
szavazás napját megelőző napokon jogszerűen elhelyezett plakátokat nem kell
leszedni. A törvényben foglalt relatív
területi kampánytilalom sérelmét valósítja meg, ha valamely jelölt vagy jelölő szervezet népszerűsítése érdekében
bárki olyan tevékenységet folytat, mely
miatt a szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteren belül, illetve magában
a szavazóhelyiségben a választói akarat befolyásolására alkalmas tartalom
hallható vagy látható. A jogsértés ténye
akkor is megvalósul, ha a berendezés
vagy jármű, melyből a választói akarat
befolyásolására alkalmas tartalmat sugározzák vagy vetítik, a szavazóhelyiséget magába foglaló épület bejáratától
számított 150 méteren kívül helyezkedik el. A szavazás napján választási
gyűlés nem tartható.

Dr. Szelenczy Gabriella

a Helyi Választási Iroda vezetője
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Isten éltessen, Magyarország! Isten éltessen, Budakeszi!

Díjátadások augusztus 20-án

Fotók: Torti Szofi

ELISMERÉSEK Államalapító Szent
István királyunk ünnepén tartotta Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a díjátadással egybekötött ünnepi ülését a Fő téri parkban. A
polgármester a beszédét követően több
díjat is átadott: elsőként a Budakeszi Építészeti Értékeiért díjakat a Budakeszi Fő
utca 199., a Virágvölgy utca 10., az Őr
utca 84., valamint a Makkosi utca 3560.
hrsz. alatti lakóépületek építtetőinek és
tervezőinek.
Az idei évben alapított Budakeszi Közművelődéséért díjat Pongor Istvánné,
városunk egykori főkönyvtárosa kapta,
akinek a mai, korszerű könyvtári szolgáltatás alapjainak megteremtését köszönhetjük.
A Budakeszi Öröksége díjat idén
Józsa Lajos, Holló László-díjas szobrászművész vehette át, akinek kimagasló
művészi munkássága településünket és
hazánkat kiemelkedő értékekkel gazdagította, öregbítve városunk hírnevét is.
A Budakeszi Díszpolgára címet Illényi
Katica, Magyarország Érdemes Művésze, Liszt- és Artisjus-díjas hegedűművész vette át, akit a világ egyik legjobb tereminművészeként tartanak számon. Ezúton is gratulálunk valamennyi
díjazottnak. Az ünnepi műsorban Kiss
László, Béres Ferenc-díjas, Vass Lajos- és
Aranypáva nagydíjas énekművész, valamint a Vass Lajos-nagydíjjal kitüntetett Budakeszi Népdalkör előadását láthattuk.
A díjazottak laudációja teljes terjedelmében itt olvasható:

PONGOR ISTVÁNNÉ
Budakeszi Közművelődésért díj

Pongor Istvánnét 1963-ban nevezték ki
Budakeszi könyvtárába főfoglalkozású könyvtárosnak. Ez nagy jelentőségű lépés volt a település könyvtári ellátásában, hiszen előtte csak társadalmi
munkában vagy tiszteletdíjas könyvtárosként látták el ezt a szolgáltatást. A
középiskolát Sopronban végezte. Műveltségének megalapozását családjának
is köszönheti, ők tanították meg arra,
hogy a tudás és a zenei képzettség mekkora érték. Férjével 1949-ben költöztek
Budakeszire, ahol rendszeresen látogatta a falu könyvtárát, és megismerte
az intézményben folyó munkát. A tudásvágy és a könyvek szeretete sarkallta Márta nénit arra, hogy jelentkezzen
a könyvtárosi munkára. Húsz éven keresztül lelkesen szolgálta a könyvtár
fejlesztésének ügyét Budakeszin. Hatalmas szerepet vállalt a könyvtár állományának gyarapításában: 1963-ban
995 kötettel rendelkezett a könyvtár,
nyugdíjba vonulásakor már 44.668 kö-

tet állt a budakesziek rendelkezésére.
Annak érdekében, hogy a munkáját a
legmagasabb színvonalon tudja ellátni, szinte az összes könyvet gondosan
áttanulmányozta, hogy a hozzá forduló olvasóknak személyre szóló olvasmányokat tudjon ajánlani. 1966-ban
és 1968-ban miniszteri dicséretben részesült. Az 1970-es évektől Márta néni
közreműködésével a könyvtár olyan országos évfordulókhoz, olvasómozgalmakhoz csatlakozott, mint az Ünnepi
Könyvhét, a Költészet Napja, a Mezőgazdasági Könyvhónap, vagy a Műszaki Könyvhét, de számos író-olvasó találkozót is szervezett az intézményben.
Budakeszi könyvtára 1970-től Budai Járási Könyvtárként működött. Márta
néni a járási szerepkörből adódó többletfeladatokat is szolgálatkészen és önzetlenül ellátta. Annak érdekében, hogy
mindig naprakész legyen szakmai kérdésekben, rendszeresen részt vett a megyei könyvtáros rendezvényeken is.
Az Országos Széchényi Könyvtár és a
Zeneakadémia által szervezett zenei
könyvtáros képzésre Márta nénit választották ki Pest megyei résztvevőnek,
mely állandó továbbképzési lehetőséget
biztosított számára. Nagyszerű munkája elismeréseként kétszer külföldi tanulmányúton is részt vehetett Krakkóban és Párizsban. 1983 decemberében
nyugdíjba vonult, de még több mint 10
évig ügyeleti feladatokat vállalt az olvasószolgálati munkában. A mai napig rendszeresen tartja a kapcsolatot a
könyvtárral, a könyvtárosokkal, többször ajánl figyelmükbe megvásárolni
érdemes könyveket, folyóiratokat. Budakeszi könyvtáros és olvasóközössége Pongor Istvánné nevéhez köti a mai
korszerű könyvtári szolgáltatás alapjainak megteremtését városunkban. Tanulni vágyása, pozitív életszemlélete,
segítőkészsége, embersége, kedvessége,
figyelmessége a könyvtárosok és az olvasók számára egyaránt példaként szolgál a mai napig is. A Budakeszi Közművelődéséért díjjal Budakeszi Város Önkormányzata és budakeszi közössége Pongor Istvánné példamutató
kultúraközvetítő tevékenységét, magas színvonalú szakmai felkészültségét,
szolgálatkészségét és hivatástudatát ismeri el.

(Folytatás a 6. oldalon)
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Városi hírek

JÓZSA LAJOS
Budakeszi Öröksége díj

Józsa Lajos szobrászművész hitvallása
szerint „Megszállottan, elragadtatott állapotban lehet igazán és igazat alkotni”.
Ez az ars poetica végigkíséri művészi
pályáját és megjelenik alkotásaiban is.
Józsa Lajos a Vasutas Képzőművészeti
körben, szobrász szakon végzett tanulmányokat Budapesten. Mesterei és bátorítói között olyan művészek voltak,
mint Kirchmayer Károly, Melocco
Miklós, Kiss Sándor és Kő Pál. Pályafutását meghatározó első köztéri szobrát
1983-ban állították fel „Tavasz” címen
a Debreceni Orvostudományi Egyetem
parkjában, majd „Vénusz” című szobrát
a hajdúszoboszlói Délibáb Szálloda télikertjében. Pár évvel később tagja lett a
Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének, majd 1992-től a Magyar Szobrász Társaságnak. Legkiemelkedőbb
alkotásainak a 2000-ben készült Szent
István-szobrot és a „Hármas halom”
millenniumi emlékparkot tekintik méltatói, mely utóbbi megtervezése és kialakítása is Józsa Lajos alkotása, a benne
lévő szobrokkal együtt. 2002-ben Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel ismerték el munkásságát, majd
művészi pályafutásának nemzetközi
elismeré-seként 2003-ban Pannonhalmán máltai lovaggá ütötték. 2004ben Holló László-díjjal tüntették ki.
Művésztársai szerint Józsa Lajos a
kortárs magyar képzőművészet egyik
jelentős személyisége, dr. Szíj Rezső
művészettörténész a következőképpen
méltatja: „Egyformán jól bánik fával,
bronzzal, agyaggal, kővel, a feladatok megoldásában nem ismer lehetetlent.” Köztéri szobrai mellett jelentős
kisplasztikái és éremművészete is. A
művész Budakeszin él és alkot, aktívan részt vesz városunk kulturális- és
közéletében. A helyi képzőművészeket
összefogó Keszi-Art Egyesület tagja,
a szervezet csoportos kiállításain és

7

					
egyénileg is több alkalommal láthattuk alkotásait városunkban. Józsa Lajos
a 2017-ben alakult Mezei Mária Kulturális Egyesület tagja, amely a Mezei Mária emlékház működtetésével,
köztéri szobor állításával, művészeti
műhely létrehozásával gondozza a
művésznő szellemi és tárgyi hagyatékát. A szobrászművész megalkotta
a művésznőt ábrázoló szobor agyagmintáját. Rendszeresen részt vesz a
negyed évszázados Családi Nap Fesztivál főzőversenyének zsűrizésében,
továbbá a nyertesnek járó vándordíjat
is ő alkotta meg. A város által adományozott Budakeszi Díszpolgára és Budakeszi Közművelődéséért díjakhoz
tartozó emlékplaketteket is ő tervezte és
készítette.
A Budakeszi Öröksége díjjal Budakeszi
Város Önkormányzata és Budakeszi
közössége Józsa Lajos példamutató művészi munkásságát ismeri el.

ILLÉNYI KATICA
Budakeszi Díszpolgára

Illényi Katica Magyarország Érdemes
Művésze, Liszt- és Artisjus-díjas hegedűművész, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja, 14 éve él Budakeszin. Illényi Katica édesapja hatására - aki a Magyar Állami Operaház hegedűse volt – három és fél éves
kora óta zenél. 14 éves korában vették fel a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem Különleges Tehetségek osztályába, ahol főiskolai szintű oktatásban részesült a zenei tantárgyakból. Az egyetemi évei alatt az Operaház és az Erkel Színház zenekarában játszott, majd
1991-ben megszerezte diplomáját hegedű tanszakon.
Érdeklődése az éneklés és
a tánc irányába fordult:
hangképzésre járt, színészmesterséget, jazz- és sztepp-

táncot is tanult. Pályakezdőként színdarabokban, operettekben és musicalekben játszott főszerepet. 1996-2002 között
a Budapest Klezmer Band énekes-hegedűse volt, majd szólókarrierbe kezdett. Évente ad saját szervezésű, nagyszabású komolyzenei- és jazzkoncerteket itthon és külföldön, olyan hazai és
nemzetközi zenekarok kíséretével, mint
például a Miskolci Szimfonikusok, a
Pannon Filharmonikusok, a Győri Filharmonikus Zenekar, a Savaria Szimfonikus Zenekar, a Dohnányi Szimfonikus Zenekar, a Varsói Nemzeti Opera
Zenekara, az ankarai Bilkent Szimfonikus Zenekar és a Vietnami Szimfonikus Zenekar. Megtanulta a teremin
nevű hangszer használatát, melyet nem
kell megérinteni a megszólaltatásához.
Jelenleg csak néhány koncertező teremin-művészt tartanak számon világszerte, közöttük Illényi Katicát mint
egyedüli magyart. Jótékonysági koncertjein felhívja a figyelmet egymásra
utaltságunkra, az önzetlen segítőszándék fontosságára. Többek között
részt vett a katolikus és az evangélikus egyház felkérésére a budapesti
és a győri Városmisszióban, továbbá
segítette a Vöröskereszt munkáját is.
Elsődleges célkitűzése, hogy segítse
a fiatal muzsikus generációk pályafutását, nemzetközi szinten bemutassa a
magyar zeneszerzők munkásságát, és
a klasszikus zenét minél szélesebb körben megismertesse a társadalommal.
Ennek érdekében nagyobb budapesti
előadásaira meghívást kapott több száz,
zenei oktatásban részesülő fiatal. A
művésznő kiváló hazai és nemzetközi
munkássága, embersége, példamutató emberi magatartása és értékrendje
mindannyiunk számára példa lehet.
A díszpolgári címmel Budakeszi Város
Önkormányzata és a város közössége
a magyar és nemzetközi zenei életben
felvállalt küldetését, a magyar kultúra
értékeinek gyarapítása érdekében végzett kiemelkedő munkáját ismeri el.

XXV. Családi Nap Fesztivál

Újra együtt
JUBILEUM Újabb közös élménnyel
gazdagodott Budakeszi. Egy napra ismét a Farkashegyi reptér vált a város
központjává. Szikrázó napsütés, remek
idő, bográcsban készülő ételek, hűsítő
italok és koncertek várták az önfeledt
kikapcsolódást kereső látogatókat.
Idén volt 25 éves a Családi Nap Fesztivál, több különlegességgel is készültünk a látogatóknak. Meghívtuk a helyi 25 éves fiatalokat, akik a jubileum
alkalmából oklevelet és 5.000 Ft értékű
utalványt vehettek át. Délután közösen
fogyasztottuk el a fesztivál születésnapi
tortáját, este pedig az elmúlt 25 év családi napjairól készített összeállítást néztük meg.

A Meghallgatlak sátorban
kötöttségek nélkül beszélgethettek képviselőkkel, hivatali-,
egészségügyi dolgozókkal
Az idei fesztivál azért is különleges,
mert három testvérvárosunk is ellátogatott a rendezvényre. A lengyel Biecz,
melynek tánccsoportjával a színpadi
programok keretében is találkozhat-

tak az érdeklődők, továbbá a felvidéki
Ipolybalog és a kárpátaljai Beregdéda.
Utóbbi két településsel délután ismerkedhettek meg jobban a fesztiválozók.
A testvérvárosi sátorban mutatták be
történetüket, turizmusukat és intézményeiket.
Mindezeken felül természetesen
idén is volt Keszi-kerülő kerékpártúra,
főzőverseny, az Apacuka zenekar koncertje, ingyenes étel-ital kóstolók, rendőrségi kutyás bemutató gyakorlat, kenyéráldás, légiparádé, sétarepülés, folklór- és gyerekműsorok, tombola, vásár, és még sok más program. A nap folyamán átadták a Virágos Budakesziért
díjakat is. Ezúttal is nagy sikert aratott

TÁMOGATÓK
ABC
autósiskola,
Andrész cukrászda,
Angyal patika, Androméda utazási iroda,
Baritz Bt. papír-írószer, Büki és Társa
Bt.- Margaréta panzió,
Bosch Car Service,
Budai
Gesztenyés
nagyvendéglő, Budakeszi Arborétum,
Budakeszi Erdért Facentrum,
Budaörsi
Városi Uszoda, Sportcsarnok és Strand, Csipet Bt., Drogéria Budakeszi, Dudok
Rendezvényház, Egyesült Acél Kft., Fuxia Ajándék-Bizsu bolt, Gyertyaláng Kft.,
GPshop, Gräfl Cukrászda, Helen Doron Angol Nyelviskola, Interat Kft., Kápolna
könyvesbolt, Nagy Gáspár Városi Könyvtár, Nemzetközi Vadvédelmi Tanács, Panoráma Optika, Pilisi Parkerdő Zrt., Reginapapír, Sörpanoráma, Supi+Bokor cipő,
Stadt étterem és kávézó, Szívügyem kispékség, ZenAbrosz, Zichy Park Hotel,
Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár.

VIRÁGOS BUDAKESZIÉRT
DÍJAZOTTAK
Keszeli Józsefné (Fő utca 37.)
Albrecht Jánosné (Erkel utca 15.)
Fazakas Imréné (Petőfi utca 29-31.)
Dr. Ungor Károly (Kenderföld utca 20.)
Szabó Károly (Akácfa utca 9.)
Ráczné Enzsöl Katalin (Fő utca 242.)
Korom Mihályné (Vásárhelyi utca 27.)
Gáspár Jánosné (József Attila utca 8.)
a Budakeszi Vadaspark állatsimogatója,
nagy volt a gyerekzsivaj a vidámparki
körhintákon, körvasúton, légvárakon is.
Nagy volt az érdeklődés a KultúrTér sátor iránt, ahol gyermek- és ifjúsági programokkal várták a kicsiket és a nagyokat egyaránt.
Sokan megfordultak a Bookline busznál is, ahol a finom kávé és sok jó olvasnivaló mellett a Szívünk Rajta gyermekprogrammal is várták az érdeklődőket.
Az önkormányzat sátránál egész nap
fogytak az ajándék szendvicsek, édességek, gyümölcsök, vizek, és állandó
sorban állás volt az önkormányzat által finanszírozott, a közönség számára
ingyenes arcfestő sátorban is. Újdonságként a Meghallgatlak sátrat is felkereshették az érdeklődők, ahol egész
nap kötöttségek nélkül beszélgethettek
el az országgyűlési képviselővel, az önkormányzati képviselőkkel, hivatali-,
egészségügyi dolgozókkal.
A The Old Show koncert, majd Kökény Attila fellépése nagy sikert aratott
és a késő esti tűzijátékot is sokan megcsodálták, megtapsolták a Farkashegyi
repülőtéren. Köszönjük, Budakeszi!
Jövőre veletik ugyanitt!
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A főzőverseny eredménye
GASZTRO Idén sem volt könnyű dolga
a zsűrinek. 14 csapat 21 ételköltemén�nyel mérte össze az erejét. A zsűri elnöke Majoros Zsolt, a Budai Gesztenyés
étterem séfje, tagjai Somlóvári Józsefné
tanácsnok és a főzőverseny vándordíjának alkotója, Józsa Lajos, Holló László-díjas szobrászművész.
ÖSSZETETT KÜLÖNEGES LEVESEK
V. Ergoline szoli
(erdélyi csorbaleves Ergoline Budakeszi módra)
IV. Betkó Kicsiny Kétfarkú Konyhája
(burgonyaleves)
III. Budakörnyéki Székelykör
(salátaleves)
II. Budakeszi FIDESZ-KDNP csapata
(vaddisznó gulyás csipetkével)
I. Alettáról mit kell tudni?
(palócos vaddisznóragu benne főtt
gnocchival)
PÖRKÖLTEK, PAPRIKÁSOK,
TOKÁNYOK
VIII. Mosolyvár Bölcsőde
(szarvaspörkölt tarhonyával)
VII. Budakörnyék Fejlődéséért Egyesület
(palócgulyás)
VI. Spájzboys
(Alföldi tárkonyos báránygulyás tejfölös krumpligombócokkal)
V. Betkó Kicsiny Kétfarkú Konyhája
(Chili con carne)
IV. Csánk Zoltán gasztrorocker
(Kacsazúza bogrács tokajiban áztatott rozmaringos vargányával pirítva,
szőlős bashmati rizzsel)
III. Pitypang ovi
(Körmöspacal csülökkel, petrezselymes krumplival)
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II. Járási Fakanál Forgatók
(vörösboros marhapörkölt)
I. Budakörnyéki Székelykör
(Havasi meggyes (vörös áfonyás) velős borjúlábszár pityókabélessel)
KÁPOSZTÁS ÉTELEK
II. Csipet csapat
(boros-babos káposzta füstölt csülökkel)
I. Spájzboys
(parázson sütött babos csülökfinomságok káposztával, a favágók sütődiszkosz edényeiben készítve)
EGYÉB ÉTELEK, SZABAD TŰZÖN
KÉSZÜLT ÉTELEK KREÁCIÓK
V. Budakörnyék Fejlődéséért Egyesület
(vega cukkinis lecsó)
IV. Pitypang ovi
(bolognai spagetti)
III. Caritas Szeretetszolgálat
(lecsó)
II. Spájzboys
(tárcsás frissensültek)
I. Budakörnyéki Székelykör
(kürtőskalács)

HAVASI MEGGYES VELŐS
BORJÚLÁBSZÁR
PITYÓKABÉLESSEL
A pörkölthöz
10 szelet velős l csontos borjúlábszár
l 5 murok (sárgarépa) l 1 zeller l 2 fej
fokhagyma l 3 fej hagyma l 1 üveg
fehérbor l borsikafű só, tarkabors,
szurokfű (oregánó), kakukkfű l zsír
vagy olívaolaj l húsleves l 2 csésze
friss havasi meggy (vörös áfonya).
A pityókabéleshez
25 dkg finomliszt l 10 dkg puliszkaliszt l 1 kanál zsír l só l 1 tojás l
annyi hideg víz, amennyit felvesz. A
töltelékhez szükséges 1 kg pityóka l
2. ek. tejföl l 2 kanál vaj l 1 hagyma
l 1 szelet zeller l só.

Fotó: Torti Szofi

KÜLÖNDÍJ
Jarasovics Anna
(házi palacsinta)
A zsűri döntése alapján a főzőverseny
abszolút győztese a Budakörnyéki Székelykör csapata lett. Így véglegesen elnyerte Józsa Lajos szobrászművész által készített vándordíjat, mert egymást
követő 3 évben nyerték meg a főzőversenyt.
A további nyertes csapatok receptjeit következő
számunkban közöljük.

A két napig pácban érlelt hússzeleteket
zsírban körbepirítjuk, a murkot, hagymát fokhagymát, reszelt zellert a
visszamaradt zsírban megfuttatjuk
(lepirítjuk). Ráöntjük a fehérbort, néhány kavarás után visszarakjuk a lábszárakat, majd felöntjük a húslevessel. Lefedve pároljuk. Hozzáadjuk a
havasi meggyet és készre sütjük.
A pityókabéleshez a kétféle lisztet
tálba szitáljuk, megsózzuk, összemorzsoljuk a zsírral, beletesszük a tojást
és vízzel könnyen gyúrható tésztát
készítünk. Két részre osztjuk, az egyik
jóval nagyobb legyen, mint a másik.
A nagyobbikat vékonyra nyújtjuk és
kibélelünk vele egy kizsírozott tepsit.
A töltelékhez a pityókát, a zellert, a
hagymát megpucoljuk, összevágjuk és
jó sós vízben puhára főzzük. Leszűrjük
és áttörjük. Ha kell, még sózzuk, két
kanál vajjal és két kanál tejföllel habosra kavarjuk. Belesimítjuk a tésztalappal kibélelt tepsibe és befedjük
a kisebb tésztalappal. A széleket jól
összenyomjuk, villával megszurkáljuk.
Tetejét megkenjük hideg tejjel és
kisütjük.

Látogatók
Bieczből
TESTV ÉRVÁ ROS
Budakeszi idén márciusban kötött testvérvárosi szerződést a lengyelországi
Biecz városával. 26 fős delegációt hívtunk Budakeszire a Waclaw Felczak
Alapítvány támogatásával, a találkozás
pedig tovább erősítette a két város és a
két nemzet barátságát. Az első nap lengyel vendégeinket “Közös nyelvünk a
tánc” című programunk keretében magyar néptánctanulásra invitáltuk, majd
egykori közös államunk, az Osztrák
Magyar Monarchia idején divatos keringőben oldódtak fel a kulturális különbségek. A tánctanulás ezzel még
nem ért véget, mi magyarok ugyanis
polonézt tanulhattunk a lengyelektől.
Másnap a delegáció tagjai budapesti
városnézésen vettek részt, majd a délután folyamán Ipolybalog és Beregdéda
testvérvárosi küldöttsége is megérkezett, akiket a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának segítségével
láthattunk vendégül. Közösen látogattunk el Zsámbékra, a Szentegyházi
Gyermekfilharmónia koncertjére, ahol
mindannyian elmélyülve hallgattuk a
száz székely zenész és énekes koncertjét.
Szombaton vendégeink részt vettek

Fotó: Torti Szofi

a budakeszi Családi Nap Fesztiválon,
melynek keretében a bieczi tánccsoport
előadását is láthattuk. A produkcióhoz
a budakesziek is csatlakoztak. Ezt követően megtekintették városunkat, többek között az új iskolaépületet, a plébániatemplomot és a Himnusz-szobrot.
A testvérvárosi látogatást kétnyelvű
szentmise zárta vasárnap délelőtt, melyet Tomek Marciszkiewicz atya celebrált. A Magyarországon szolgáló verbita
szerzetes a makkosmáriai kegytemp-

lomban méltatta a két nemzet és a két
város barátságát, mely mindenki számára méltó útravalóul szolgálhat: „Oto
jest dzień, który dał nam Pan! Ez az a
nap mit az Úr rendelt! Nagy örömömre
szolgál, hogy amint Szent István, Szent
Kinga, Szent Hedvig és Báthory István
idejében, úgy most is együtt imádkoznak lengyelek és magyarok. Szentmisénket Lengyelországért és a magyar
nemzetért ajánlom fel.”

’Sigmond Bertalan

Vendégeink: Beregdéda és Ipolybalog
EGYÜTTMŰKÖDÉS
Budakeszi Város Önkormányzata a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. támogatásának
köszönhetően vendégül láthatta városunkban a felvidéki Ipolybalog és a kárpátaljai Beregdéda testvérvárosunk 1010 fős küldöttségét augusztus 23. és 25.
között. A delegációk részt vettek a 25.
Családi Nap Fesztivál programjain. A
fesztiválozók a testvérvárosok sátrában
beszélgethettek, ismerkedhettek a vendégekkel, majd délután „A sikeres önkormányzati működés a gyakorlatban”
címmel előadásokat hallgathattak meg.
Egressy István Beregdéda polgármestere, Szabó György, a Beregdédai Általános Iskola igazgatója, valamint Petényi

Árpád, Ipolybalog alpolgármestere bemutatta a testvértelepülések történelmét, turizmusát, az önkormányzatot és
annak működését, továbbá ipolybalogi
és beregdédai iskolákat. Ezt követően

Bódi Zsuzsanna, a budakeszi Széchenyi István Általános Iskola igazgatója
ismertette a helyi oktatási rendszert,
külön kitérve az új iskolaépület bemutatására.
Az előadások és az azt követő műhelybeszélgetések célja az volt, hogy
megosszák a nehézségeket, a jó gyakorlatokat, és a megoldási alternatívákat.
Bízunk abban, hogy ez a találkozás
lehetőséget biztosít arra, hogy a települések között a jövőben párbeszéd alakuljon ki, és esetlegesen átvegyék a sikeres működések elemeit. Reményeink
szerint az előadásokon részt vevő iskolaigazgatók a jövőben felveszik egymással a kapcsolatot, mely diákcseréket, testvériskolai kapcsolatokat eredményezhet.
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Megnyílt a teniszcentrum

Átadtuk az új iskolaépületet

SPORTOLJUNK! Augusztus 31-én
délelőtt ingyenes családi nap keretében
nyitotta meg kapuit városunk legújabb
sportlétesítménye, a teniszcentrum a
sporttelepen. A központban a Molnár
Teniszakadémia három, télen-nyáron
használható salakos pályát üzemeltet. A megnyitón dr. Győri Ottilia polgármester köszönetét fejezte ki az üzemeltetőnek, hogy a teniszcentrum létrehozásával új sportolási lehetőséget
teremtett Budakeszin. Elmondta, hogy
az akadémia térítésmentesen vállalta
a budakeszi iskolások sportoktatását a
testnevelési órák keretében heti két alkalommal, továbbá évente kétszer a maihoz hasonló családi napon ingyenesen
ismerkedhetnek az érdeklődők a tenisszel. A polgármester kiemelte, hogy
a budakeszi sporttelep számos szabadidős tevékenységnek ad otthont városunk sportközpontjaként. Tavaly saját
beruházásban műfüves pályát adtak át,
most teniszcentrum nyílt, és hamarosan
kezdődik a futókör és a 150 négyzetméteres sportpark építése. Itt kap majd helyet a tanuszoda is, a terület kivitelezésre átadása ősszel várható. Mindezeken
felül a meglévő élőfüves pálya hálóit is
kicserélték, továbbá idén megkezdődik
a sportpálya körbekerítése is 7 millió forintos önkormányzati támogatással.
Molnár Balázst, az akadémia ügyvezetőjét terveiről kérdeztük.

AVATÁS Ünnepélyes keretek között
szeptember 2-án adtuk át a Széchenyi
István Általános Iskola új, Árpád fejedelem téri épületét, egyben megnyitottuk az idei tanévet az iskola diákjai és
pedagógusai számára. A rendezvényen
dr. Győri Ottilia polgármester, Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő, Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára és Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára
köszöntötte a megjelenteket.
A polgármester beszédében kiemelte: „A legfontosabb számunkra, hogy
diákjaink, gyermekeink nap mint nap
szeretettel, jókedvvel jöjjenek szép, új
iskolánkba és tanulásra motiváltak
legyenek. Az épület elkészült, a feltételek adottak, de elengedhetetlenül
szükség van a tanárok, a szülők és
nagyszülők munkájára is, és mindenkire, aki a nevelésben, oktatásban részt
vesz.”
Csenger-Zalán Zsolt köszönetét fejezte ki a polgármesternek és a képviselő-testületnek az új iskolaépület-fejlesztésben kifejtett munkájukért. Maruzsa

Mit lehet tudni a Molnár Teniszakadémiáról? Honnan az indíttatás és a
tapasztalat?
A teniszakadémiát 2009-ben alapítottuk
Budapesten, azzal a céllal, hogy kortól
és tenisztudástól függetlenül mindenki
a lehető legjobb oktatásban részesüljön.
Precizitás, 100 százalékos odafigyelés, rengeteg szakmai segédeszköz és
tervezés, de ami a legfontosabb mindez
játékos formában és sok-sok szeretettel,
szívvel. Az első lépés, hogy a tanítvány
megszeresse a teniszt és minket, otthon
érezze magát. Ezután bármit megtanulhat. Ezt szeretnénk Budakeszin is meghonosítani.
A teniszakadémia a Szépvölgyi útnál csaknem 10 éve sikeresen működteti budai iskoláját. Miért éppen
Budakeszire esett a választás újabb
pályák létesítésére?
20 évvel ezelőtt Budajenőn laktam, Buda-

pesten tanultam,
ott teniszeztem.
Minden nap, mikor áthaladtam
Budakeszin, felmerült bennem
a kérdés, hogy
Molnár Balázs
egy ilyen szép
agglomerációs kisvárosban miért nincs
teniszpálya. A magyar „tenisztérképen”
a település és környéke „fekete folt” volt
eddig. Budakeszi és a Zsámbéki-medence lélekszáma egyre nő. Szerintünk
nagy az igény a sportra, így a teniszre
is, főleg a gyerekek körében.
Az akadémia honlapján több beszámoló és fotó is található az évek
óta sikeresen megrendezett pécsi,
keszthelyi, zamárdi és budapesti
gyermek- és családi táborokról,
Play and Stay versenyekről. Budakeszin is szerveznek majd hasonló
közösségépítő megmozdulásokat?
A közösségépítést a nyitással egy időben
meg is kezdtük. A nyári szünet utolsó
hetében megrendeztük első napközis
táborunkat egész napos programmal,
háromszori étkezéssel, játékokkal és
persze sok-sok tenisszel. Augusztus 31én a hivatalos megnyitó keretein belül,
ingyenes családi nappal folytattuk, majd
szeptember 28-án Play and Stay versenynyel készülünk. A téli szezonban minimum havonta egyszer, hétvégén tematikus versenyeket szervezünk majd.
Több korábban megjelent interjúban
is nyilatkozta, hogy a fő hangsúlyt a
gyermek- és ifjúsági tenisz fejlesz-

tésére helyezik majd Budakeszin.
Miért tartja fontosnak e terület fejlesztését és gondozását?
Támogatjuk, sőt nagyon fontosnak
tartjuk a felnőtt profi és amatőr teniszt.
De az ifjúsági sport ennél is fontosabb. A mozgás, a sport alapvető része
kell, hogy legyen a gyerekek életének.
Mindez nem csak az egészségük miatt
fontos, hanem azért is, hogy tartozzanak valahová. Legyen egy közösség,
egy csapat, aminek a gyerekek szerves
részei lehetnek. Ezt nemcsak edzőként,
de gyakorló apaként is nagyon fontosnak tartom. Legfőbb célunk egy komoly
gyermekközösség kialakítása a város
sportpályáján.
Lát esélyt arra, hogy sikerül olyan
tehetséges gyerekeket kinevelniük,
akik képesek lesznek a továbbfejlődésre, esetleg hazai vagy nemzetközi versenyeken való sikeres szereplésre?
Hisszük, hogy mindent az alapoktól
kell kezdeni, számunkra az új pálya
nagy lehetőség. Fontos, hogy a kezdők
a lehető leghamarabb profi oktatásban
részesüljenek már tanfolyami keretek
között is. Ha ügyes a gyermek, és kedve
is van, átléphet versenytenisz szakosztályunkba, ahol minden lehetőséget
megkap karrierje beindításához. Budapesten sok ilyen sikertörténetünk van,
miért ne lehetne itt is?
Ezúton is gratulálunk a Molnár Teniszakadémiának az új létesítményhez, kívánjuk, hogy használják egészséggel a
pályákat a budakeszi lakosok.
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Fotó: Horváth Péter

Zoltán köszönetét fejezte ki, hogy részt
vehet a budakeszi általános iskola
épületének átadó ünnepségén. Kiemelte, hogy a maihoz hasonlóan csaknem 800 helyszínen épül vagy épült
iskola Magyarországon. Szabó Tünde
sportért felelős államtitkár elmondta,
hogy minden új épület kedves a lakosok szívének, különösen akkor ha egy
új iskolaépületről
van szó. Büszke arra, hogy itt Budakeszin ilyen nagy becsben tartják az ifjúságot.
Az épületet megáldották az öt, Budakeszin működő egyházközség és gyülekezet képviselői. Az
iskola tanulói változatos műsorokkal készültek az ünnepségre, melyet Bódi Zsuzsanna intézményvezető tanévnyitó beszéde zárt. Külön
megköszönte a kormánynak és az önkormányzatnak a be-

ruház�������������������������������
áshoz nyújtott támogatását, az
építtető Nemzeti Sportközpontok, a kivitelező Épkar Zrt. munkáját és
��������
Turi
Attila Ybl-díjas építész gondos tervezését.

Fotók: Surányi Linda
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Iskolabusz: új igényekhez 
igazodó útvonal
HOSSZABBÍTÁS Az iskolakezdéssel
az új igényekhez igazodva közlekedik
az iskolabusz. Az első járat Nagyszénászugból, a Holdfény-Nagyszénás utca
sarokról 6:45-kor indul. A Sugár-Domb
utca felől a Patak-Tiefenweg-Tölgyfa-Fenyő-Meggyes-Márity utca úvonalon jut
el az Árpád fejedelem téri új iskoláig,
majd onnan a korábbi célállomásáig, a
Knáb János utcai iskoláig. Az útvonal
módosítására egyrészt az új iskola beindulása, másrészt a déli városrészből az
iskolába történő könnyebb, biztonságosabb eljutás igénye miatt volt szükség. A
járat Nagyszénászugban a megszokott
helyeken veszi fel a gyerekeket, majd
a Domb utcától felszállásra 6:55-kor a
Patak utcában (a volt vastelep vonalában), 6:58-kor a Tiefenweg utcában
(a Staféta áruházzal szemben) és 7:00kor a Tölgyfa utcában (a Vadász utca
kereszteződésénél) lesz lehetőség. A
buszvezető kéri, hogy a menetrend tarthatósága érdekében lehetőleg pár perccel a megjelölt időpont előtt érkezzenek
a felszállás helyére a gyerekek.
A második járat 7:20-kor indul a
Makkosi utca-Megyei út csomópontjá-

tól, útvonala meghosszabbodik az új,
Árpád fejedelem téri iskoláig, de az
érkezési ideje és felszállóhelyei változatlanok. (Makkosi-Gábor Áron-Jókai-Virágvölgy-Rákóczi-Erkel-Temető-KnábZichy Péter-Márity utca-Árpád fejedelem tér)
A délutáni, összevont járat - mely
16:00-kor indul az Árpád fejedelem téri
iskolától, majd 16:05-től a Knáb János
utcai iskolától - a megszokott útvonalon és fel/leszállóhelyekkel közlekedik
Makkosmária-Nagyszénászug irányába, de igény esetén a Tiefenweg utcát
is útvonalába illeszti. (Árpád fejedelem
tér-Márity-Temető-Knáb-Mansfeld-Batthyány-Széchenyi-Fő utca (Pátyi út-Tiefenweg u.-Budaörsi út) - Fő utca alsó
szervizút-Erdő-Napsugár-Makkosi
utca-Megyei út-Kert-Domb-Sugár-Holdfény-Nagyszénás utca sarok.)
Az iskolabusz közlekedtetését Budakeszi Város Önkormányzata finanszírozza, igénybevétele továbbra is ingyenes.
A járatokkal kapcsolatos részletesebb
információt az iskolákban, illetve Merkl
Antal buszvezetőtől kaphatnak a +36 20
995 3899 telefonszámon.

Felvételi előkészítő a Prohiban
A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban
a felvételi eljárás része a központi írásbeli vizsga
teljesítése, ezért az általános iskolák 4. osztályos,
elsősorban keresztény elkötelezettségű tanulói
számára a 2019/2020-as tanévben is indítunk felvételi
előkészítő tanfolyamot (matematika és szövegértés),
melyre az Ön gyermekét is szeretettel várjuk. A tanfolyam helye: POKG – Budakeszi, Széchenyi u. 141.
Ideje: csütörtöki napokon 15:45-16:50
Kezdete: 2019. október 3. csütörtök. Az első foglalkozás előtt 15:30-tól rövid
szülői tájékoztatót tartunk.
Díja: 10.000 Ft/13 alkalom (prohászkás gyermek testvérének: 6000 Ft)
A központi felvételi vizsga időpontja: 2020. január 18. szombat. A vizsgát
megelőzően két foglalkozáson próbavizsgát tartunk.
Jelentkezés a tanfolyami díj befizetésével az iskola gazdasági irodáján 2019.
október 2-ig (naponta 9-15 óráig).
2019. november 12-13-án nyílt napot tartunk, melyre szeretettel várjuk az
érdeklődő szülőket és gyerekeket. A felvételi eljárásról és a jelentkezésről
részletes tájékoztatást nyújtó szülői fórum időpontja: 2019. december 2. 18
óra.
Ha fontos az Ön számára, hogy gyermeke keresztény nevelésben és magas
színvonalú oktatásban részesüljön, válassza intézményünket!  Igazgatóság

Másodszor is Budakörnyéki Sörfesztivál
HAGYOMÁNY Péntek 13-a ünnep volt
Budakeszin, a II. Budakörnyéki Sörfesztivál nyitónapján a tavalyi látogatottsági
csúcs emelkedett. Több ezren jöttek el a
Zsámbéki-medencéből és a fővárosból.
Jó döntésnek bizonyult, hogy idén egy
nappal megtoldották a fesztivált, szombaton minden eddiginél nagyobb volt
az érdeklődés a programok, a sörök, a
koncertek és gasztronómiai különlegességek iránt. Bátran elmondható, hogy a
Budakörnyéki Önkormányzati Társulás
hagyományt teremtett, és idén sem okozott csalódást: sokan érezték úgy, hogy
érdemes itt élni a Zsámbéki-medencében, akarunk és tudunk is közösséget
építeni, vannak közös értékeink, amikre építhetünk.

Tavaly mintegy 50 féle sör volt a kínálatban, ezt is sikerült felülmúlni, idén
már több mint 70 féle minőségi sört kóstolhattak a „habzó folyékony kenyér”
kedvelői. A gasztronómiai kínálat is tovább bővült, nagy volt a sürgés-forgás
az árusok sétányán is, a szervizúton.
Idén sem maradt el a sörcsapolás, a
polgármester és az alpolgármesterek
egy-egy pohár sörrel vendégelték meg
a közönséget, és a két nap alatt számos
ingyenes kóstoló volt Budakeszi önkormányzatának köszönhetően.
Idén is volt sörpingpong, sokan kipróbálták a világszerte népszerű játékot. A játszótér mögött és a különleges
elektromos bringákat felvonultató közösségi téren is nagy volt a sürgés-forgás. Volt tűzoltóautó-felvonulás és Oltómanók birodalma
gyerekfoglalkozás a
helyi és környékbeli önkéntes tűzoltó
egyesületeknek köszönhetően. Kicsiknek és nagyoknak is
akadt program bőven. A színpadon
idén is egymást váltották a települések
hagyományőrző zenekarai, tánc- és
énekcsoportjai.
A
délutáni és esti koncerteken tolongott a
közönség, és az előadókkal együtt éne-

kelték az ismert népszerű dalokat. Így
volt ez a pénteki Intim Torna Illegál
és szombaton az Anna and the Barbies koncerten is. Jó volt hallani, látni itt
Budakeszin, hogy együtt ünnepeltek a
Buda környékiek, fiatalok és idősebbek,
mindenki önfeledten szórakozott - adott
volt hozzá minden.
Minden látogatónak köszönjük, hogy
részt vettek a közös programban, külön elismerés illeti a szervezésben és a
lebonyolításban résztvevők munkáját.
Jövőre ismét „veletek ugyanitt”, ha ti
is úgy akarjátok, ha önök is úgy gondolják, mondta a rendezvényen dr. Győri Ottilia. Péntek esti köszöntőjében
Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta a több ezres tömeg előtt, hogy íme, itt az élő bizonyítéka annak, hogy Budakeszi fejlődő, élő
város, erős, összetartó közösséggel.
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Gyülekezeti lelki hét 
a Mályi tó partján

Tanévkezdés a
Nagysanyiban

ÁHÍTAT A Budakeszi Református Gyülekezet ebben az évben Miskolc mellett a
Mályi tó partján lévő református üdülőben töltötte nyári lelki hetét. A hét vendége Karsay Eszter nagytiszteletű as�szony, szupervizor tartott előadást. A
három napra lebontott témák minden
korosztály számára tanulságosak voltak:
Harcban az idővel - mire van időnk, miért nincs időnk, gyerekkor, ifjúkor – mi
marad a múltunkból, Klimax – életközép
kérdései, válságok, remények, öregedni
kötelező – felnőni fakultatív. A telefonos

ÉVKEZDÉS A szeptember 2-i ünnepélyes megnyitóval elkezdődött a
2019/2020-as tanév: minden diákunknak, tanárainknak és dolgozóinknak sikerekben gazdag szorgalmi időszakot
kívánunk. Köszöntjük régi diákunkat,
új kollégánkat: Kása Orsolyát, aki Szabó Ágnes kémia-biológia szakos tanárnő nyugdíjba vonulása miatt vette át a
stafétabotot. Kedves Ági! Jó pihenést és
tartalmas időtöltést kívánunk neked.
Szeptember első hétvégéjén gólyatáborba utaztak a diákok a Velencei-tóhoz. A hónap közepén nemzetközi diákcsere program keretein belül a németországi Zschopau diákjait fogadtuk
és tartalmas napokat töltöttünk el velük.
A hónap végén a Mobilitási nap keretein belül Szarvas Krisztina kolléganőnk
ügyességi játékokkal és mozgalmas vetélkedővel várta az érdeklődőket.
A magyar diáksport napján - sok éves
hagyományt követve - sportnapot tartottunk, ahol vidám, kreativitást igénylő sorversenyek várták a csapatokat.

NSJG

és internetes lelki gondozói szolgálatról
pedig dr. Révész Jánosné nagytiszteletű
beszélt. Külön öröm volt számunkra,
hogy ebben az évben a felvidéki, rimaszombati testvérgyülekezetből is jöttek
testvérek. A közel 50 résztvevőnek a reggeli, esti áhítatok és az előadások mellett
volt alkalma kirándulni, beszélgetni és
persze a gyerekek nagy örömére sokat
fürdeni a kitűnő vízminőségű Mályi tóban. Ezúton is köszönjük a szervezőknek és a gyülekezet vezetőinek az előkészítő, szervező munkát.

Református Emléktemplom Alapítvány
KÖZÖSSÉG
Alapítványunkat 1992-ben hozta létre a Budakeszi Református Egyházközség.
Pályázati források, 1%-os
adófelajánlások és céladományok segítségével hozzájárulunk a templom és
a gyülekezet létesítményeinek átépítéséhez, felújításához és üzemeltetéséhez,
valamint támogatjuk a keresztyén kultúra terjesztését és a határainkon túli
magyarokkal kiépített kapcsolatok ápolását.
Támogatjuk a református gyülekezet
hitéleti és közösségi tevékenységét, a
Protestáns Kör rendezvényeit, a Zákányi Zsolt Református Vegyeskart, a 336.
sz. Karácsony Sándor cserkészcsapatot
és az elmúlt években megrendezett budakeszi keresztény találkozókat. Hozzájárulunk a kiállításoknak, koncerteknek
helyet adó Kálvin terem fenntartásának
költségeihez. Az alapítvány két kárpátaljai református testvérgyülekezeten
(Rát, Minaj) keresztül öt magyar telepü-
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A gyermekkori elhízásról
TÁPLÁLKOZÁS Az elhízás sajnos hazánkban is napról-napra egyre gyakoribb. A hazai statisztikai adatok szerint minden ötödik gyermek túlsúlyos.
Mégis miként döntsük el valakiről, hogy
túlsúlyos-e? A gyermekek esetében az
úgynevezett percentilis  értékeket javasolt kiszámolni, hiszen ez a fejlődő
szervezet szempontjából sokkal komplexebb képet ad, mint a testtömegindex
(BMI). A percentilis görbe használatával
az egyéni eltéréseket folyamatában tudjuk megfigyelni, így pontosabb képet
kaphatunk a baj okáról. Ha rendszeresen feljegyezzük a gyermek adatait (lehet az életkorhoz viszonyított testmagasság vagy súly, illetve e két adat egymáshoz viszonyított aránya is). Ha több
adat áll rendelkezésre megtudhatjuk
azt is, hogy a gyermek mely életkorában kezdődött a változás, könnyebb átgondolni milyen változások történtek
akkor akár a táplálkozási szokásokban,
akár az életmódban, és persze nem utolsósorban a gyermek lelki életében. Ahhoz, hogy a szakemberek feltérképezzék a problémát elengedhetetlen, hogy
ezeket az összefüggéseket lássuk. Ezek
a görbék számos helyről letölthetők, kinyomtathatók, használatuk egyszerű.
Ha a gyermek saját görbéje az említett
határokon mozog vagy valamelyik vonalat keresztezi, szükséges a gyermek
háziorvosával konzultálni a lehetséges
okokról. Ezek között lehetnek hormonális elváltozások, anyagcsereproblémák,
felszívódási zavarok, genetikai és lelki
okok. Ezek meghatározása mindenképp
szakember feladata. A korai felismerés

elengedhetetlen, ezért a görbét még akkor is javasolt használni, ha amúgy nem
érezzük indokoltnak. Az elhízásról fontos tudnunk, hogy gyermekkorban vannak olyan kritikus időszakok, melyekre
a megelőzés érdekében fontos odafigyelnünk. Ezek az időszakok a méhen
belüli életszakasz, a születés utáni első
félév, az óvodáskor és a pubertáskor.
Ezekben az időszakokban elszenvedett túlzott súlygyarapodás jelentősen megnehezíti
az elhízás kezelését mivel a ros�szul programozott
zsírsejttermelődés,
a hormonális eltérések, a éhségjóllakottság érzés
nem megfelelő beállítódása később
megnehezítheti a
súlyprobléma kezelését. Ezt igazolja az a statisztikai
Fotó: Pixabay
adat, hogy a túlsúlyos gyermekek
nagy százaléka felnőtt korában is túlsúlyos lesz. Ezért a legnagyobb hangsúlyt
a megelőzésre kell fektetni. Nagyon fontos már a várandós anyák normál súlygyarapodására is figyelni, a csecsemőt
legalább fél éves koráig kizárólag anyatejjel táplálni, a későbbi időszakokban
pedig a helyes táplálkozásra és a testmozgásra nagy hangsúlyt fektetni.
Gyermekkorban a helyes táplálkozás

alatt a napi ötszöri, rostban gazdag, teljes kiőrlésű gabonafélékből, zöldségekből és gyümölcsökből, tejtermékekből
és állati fehérjékből álló étrendet értjük.
Fontos, hogy a gyermek az ételét ne kutyafuttában, hanem lassan, jól megrágva
fogyassza el. Tízóraira és uzsonnára az
előre csomagolt snackek helyett válas�szunk olajos magvakat, hozzáadott cu-

kor nélkül készült tejtermékeket, kisebb,
egy szünet alatt elfogyasztható szendvicset. A ételek mellett fontos a megfelelő folyadék megválasztása is, mely leginkább a tiszta vízre korlátozódik. Soha
ne legyen az édesség a jutalmazás része.
A megelőzés mellett elengedhetetlenül
fontos, hogy jó példát mutassunk. Étkezzünk együtt, asztalnál ülve.

Budakeszi Védőnői Szolgálat

Magasabb szintre lép az asztalitenisz
lés rászorulóit támogatja pénzadomány
gyűjtésével és félévenkénti odajuttatásával. Az alapítvány kuratóriumának
tagjai Sándor László (elnök), Borbély
György, dr. Draskóczy András, Fodorné
Süvegh Júlia, dr. Karasszon Mihály,
Marosi Zsuzsa. A kuratórium tagjai tevékenységüket önkéntes munkában, fizetség nélkül végzik.
Köszönettel fogadunk pénzado-

mányt és a személyi jövedelemadó 1%ának felajánlását céljaink támogatására.
Bankszámlaszámunk: (Erste
�������������
Bank)�
11991102-02125525-00000000
Adószámunk: 19183914-1-13
Amennyiben a kárpátaljai segítségnyújtásra kíván adakozni, kérjük, írja a
közlemény rovatba: Kárpátalja.

Budakeszi Református

Emléktemplom Alapítvány

JÁTÉK A Budakeszi Asztalitenisz
Sportegyesület (BAASE) idén ismét
szintet lép: az öt éve alakult egyesület
szeptembertől immár heti három napon, a SZIA új, Árpád fejedelem téri
tornatermében várja az asztalitenisz
szerelmeseit. A gyermekek hétfőn,
szerdán és pénteken 16 -18 óra között,
a felnőttek hétfőn és szerdán 18-20 óra

között edzhetnek. A gyermekedzéseket a tavalyi évhez hasonlóan Hajduska
Rita, szenior Európa-bajnok és magyar
bajnok asztaliteniszező vezeti majd,
akinek tudása és tapasztalata garancia a fejlődésre. A szakosztály célja - a
korábbi évekhez hasonlóan -, hogy a
Buda környéki gyermekek és felnőttek
számára minőségi sportolási lehetőséget biztosítson. Ezen felül pedig évente 2-3 alkalommal a BAASE által rendezett versenyeken is megküzdhetnek
egymással a pingpongosok.
A körülmények javulásával az idei év-

től immár lehetővé válik az is, hogy a
tehetséges gyermekek idővel országos
szintű versenyeken is részt vehessenek.
A minőségi ugrást az is elősegítheti,
hogy az egyesület önkormányzati, pályázati és saját forrásból új asztalokat
és egyéb eszközöket is beszerzett az új
szezonra.
Jelentkezni az edzésre személyesen a
polgármesteri hivatalban vagy a budakeszi.pingpong@gmail.com, illetve
a +36 30 951 3368-as telefonszámon lehet, Bakács Bernadettnél.

Pósfai Gábor elnök, BAASE
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Szathmáry Olga Ottilia kiállítása
Szathmáry Olga Ottilia költő és képzőművész első önálló kiállítása szeptember elején nyílt meg a művelődési
központ galériájában. A kiállításon textilszobrász technikával készült 3D-s
alkotásokat tekinthettek meg az érdeklődők. A művésznő bemutatkozását
Reith Boróka, a központ munkatársa olvasta fel. A megnyitón Kádár István hegedűművész közreműködött. A tárlatot
V. Majzik Mária képzőművész nyitotta
meg, majd az alkotó mutatta be munkáit.
A megnyitón több művész személyesen
is gratulált a művésznőnek: Nyári Éva,
Vassné Katona Hajnalka, Póth-Vecsei
Mária festőművészek és Németh Nyiba
Sándor költő, zenész, olimpikon. A kiál-

Elhunyt Ozy
Elveszteni azt, amit nem lehet pótolni, és továbblépni azon, amin szinte lehetetlen túllépni.
47 éves korában elhunyt Szabó Ozor János, Ozy,
fekvenyomó- és szkander bajnok, a magyar paralimpiai csapat válogatott edzője, kétszeres Világ
Legerősebb Mozgássérült Embere cím győztese,
háromszoros világ- és Európa bajnok fekvenyomó.
Kilencévesen kezdett birkózni Kőszegen, ez volt az
első sportág, amit kipróbált és 17 évesen már korosztálya egyik legnagyobb ígérete lett.
Aztán 1989-ben ez a lehetőség egy pillanat alatt
semmivé vált. Egy ittas motoros okozta baleset Forrás: Betűtészta mesekönyvkövetkeztében amputálták az egyik lábát. Egy ko- bolt
rábbi interjúban erről így emlékezett: „Néha behunytam a szememet és Deák
Bill Gyulát láttam magam előtt, akit már a balesetem előtt is jól ismertem a
bluesklubjából. A rehabilitációm négy hónapja alatt többször is hívott telefonon. Lelki támaszom volt, biztatott, hogy meg tudom csinálni.”
Budapesten a Mozgássérültek Intézetében kitanulta a bőrdíszműves szakmát
és újra elkezdett sportolni. Az intézetben az ő kezdeményezésére kialakítottak egy fekvenyomó termet, ahol mindenféle ismeretek nélkül, innen-onnan ellesve, autodidakta módon edzette az ottani srácokat és saját magát is,
közben pedig leérettségizett, majd két szakedzői vizsgát is tett a Testnevelési
Főiskolán.
2000-ben költözött Budakeszire, ahol megalakította a Power Station Sportegyesületet, ahol számos sorstársa számára is önbizalmat, lehetőséget adott
egy teljesebb élet kibontakoztatására, melyet számos kiemelkedő nemzetközi
siker bizonyít.
Ozy álma volt, hogy 2020-ra, a tokiói paralimpiára is felkészülnek a Power
Stationnel. Mezei Katalin, Tunkel Nándor, Sztanó György, Stadler Tamás
nem adják fel, folytatják a felkészülést. Úgy érzik, Ozy adott nekik annyi példamutatást, erőt, kitartást, az eltöltött közös évek alatt, hogy nem adják fel.
Ozy a nehéz sorsú emberek őrangyala, egy kisgyermek édesapja, már életében is legendává, mesehőssé lett. Egy könyv megírására is ihletett adott,
mely néhány éve, „A könyv, amibe bement az óriás” címmel jelent meg. Ég
Veled Ozy, hiányozni fogsz!
Horváth Jenő

kisebb dísztárgyak szilárddá tételére. A
textilszobrászat Josefine de Roode holland művész által kifejlesztett technikával 1998-ban újult meg, mely által tartóssá vált a keményítés. Az új módszer
új lehetőséget adott a képzőművészek
kezébe.

Városunk legifjabb
polgárai

Szénási Flóra
(született 2019. augusztus 1-jén)
Pulay Máté Benedek
(született 2019. augusztus 3-án)
Gyebrószki Vencel
(született 2019. augusztus 9-én)
Pál Annabori
(született 2019. augusztus 10-én)
Vadasi Bianka
(született 2019. augusztus 12-én)
Scherer Janka
(született 2019. augusztus 13-án)
Torma Mara
(született 2019. augusztus 13-án)
Fagyas Zsigmond József
(született 2019. augusztus 14-én)
Vári Bernát
(született 2019. augusztus 20-án)
Halmi Milla
(született 2019. augusztus 27-én)
Zsiga Nátán Ferenc és Zsiga
Sámson Dávid
(születtek 2019. augusztus 29-én)
Tisztelettel gratulálunk a szülőknek,
kívánjuk, hogy sok örömöt és boldogságot leljenek gyermekeikben. Jó egészséget kívánunk!
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Októberi könyvajánló
TALÁLJ KI!

lítást szeptember 22-ig tekinthették meg
az érdeklődők. A textilszobrászat története visszavezethető a különböző ruházatok keményítése mellett, a textilek
ruha-, és lakásdíszként történő felhasználásához. A kreatív technikákban mai
napig használják ezeket az eljárásokat

Kultúra

Érdekes figyelni, melyik szereplőt, melyik író szólaltatja
meg (Dávid Ádám, Finy Petra, Gévai Csilla, Kertész Erzsi, Majoros Nóra, Mészöly
Ágnes, Miklya Anna és Nyu-
lász Péter). Ők nyolcan nem
véletlenül lettek egy csa-
pat, közös munkával letehetetlen regényt alkottak.
NARINE ABGARJAN

ÉGBŐL HULLOTT HÁROM
ALMA

Különleges könyvvel örvendeztette meg a Betűtészta
Kiadó a fiatal olvasóit. Egy
unalmasnak induló osztálykirándulás változik át izgalmas, szabadulós történetté.
A könyv nyolc főszereplőjét
nyolc népszerű kortárs író
szólaltatja meg. A gyerekek
véletlenül lesznek egy csapat. Ki büntetésből, ki a kiütései, ki kockasága miatt
önként a szálláshelyen marad, nem megy az éjszakai
túrára. Tanáraik a cseppet
sem szívélyes gondnokra
bízzák őket. A horrorfilmbe
illő ember különös feltételek
mellett hajlandó megőrizni
csínytevésük titkát. Össze
kell tartaniuk, félretéve korábbi ellenszenvüket. Hajnalig egyre jobban megismerik
egymást és önmagukat is.

Szép, különleges, megható,
kicsit mesés, misztikus és
főként nagyon szerethető
könyv. A kötetben egy regényt és egy novellafüzért olvashatunk, a történetek hely-
színe Maran, a kicsiny örmény falu. A marani emberek fenn a magas hegyekben,
a világtól elzártan, tragikus
és hétköznapian boldog időszakokban egyaránt maguk-

ra utaltan élnek. Hasonlítják
a marani krónikák történeteit Garcia Márquez Száz év
magány című művéhez, hiszen Macondóban is összeér
a képzelet a valósággal. Régi
családi és falusi történeteket
olvasunk, ahol az emberek
vannak a középpontban, és
az, ahogy megélik az életüket, ahogy próbálnak boldogulni, boldognak lenni,
miközben a valóságot át meg
átszövik a csodák. Maran
„az emberi szellem erejéről
mesélt, az állhatatosságról
és a nemeslelkűségről, arról,
hogy az élet olyan körökből
áll, amilyeneket az esőcseppek hagynak maguk után a
víz tetején, ahol minden esemény annak a visszatükröződése, ami korábban már
volt…”. A könyv és a regény
három fejezetének címét az
írónő egy örmény meséből
kölcsönözte, ahol három
alma hullott a földre, egy annak, aki látta, a második annak, aki mesélte, a harmadik
pedig annak, aki hallgatta.
KISS ANNA

ARANYALMA
Összegyűjtött írások kicsiknek,
nagyoknak

Kiss Anna 1939-ben született Gyulán. Kossuth-díjas, a
Nemzet Művésze, a Magyar
Művészeti Akadémia rendes
tagja. A költő, író úgy véli:

gügyögni nem szabad a kicsiknek sem, de a témákat jól
meg kell válogatni. Öt éve jelent meg a verseit tartalmazó
kétkötetes Gyolcs című gyűjtemény, melynek egyenran-

gú társaként most a gyere-
keknek szóló verseit, versprózáit rostálta egybe. Íme
egy kedvcsináló részlet: „ A
kemény szó kupán csapja az
embert, a szelíd szó mégis
erősebb, korhol megint öregapám, ha már köveket tartogatsz a szádban, hallgatnál
legalább! Kár, hogy öreganyámnak nincsen öregapja!, fortyanok fel megint, de
öregapám nagy türelmű ember, csak annyit szól, hogy:
Kiesett a kő.” A Kortárs Kiadó gondozásában napvilágot látott könyv grafikáit Keresztes Dóra készítette.

Nagy Gáspár

Városi Könyvtár

Együtt a gyermekekért és családokért

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ
és a HÁLÓ a Budakeszi Gyermekekért Alapítvány megállapodást kötött a közös célok elérése érdekében.
Intézményünk céljai, tevékenységi

körei sok mindenben találkoznak a
HÁLÓ Alapítvány célkitűzéseivel, melyek elérésében segítjük és támogatjuk egymás munkáját. Az alapítvány
a Budakeszin élő gyermekek és családjaik részére szervezett szabadidős
foglalkozásokban és ismeretterjesztő,
természetközeli, kulturális események
megvalósításában vesz részt. A közös
célok egyike már meg is valósult, az
alapítvány rajzpályázatának felső ta-

gozatos fődíja a művelődési központ
felajánlása volt, ennek köszönhetően
több fiatal azért ragadott rajzeszközt,
hogy megnyerhesse a sportrepülést. A
nyertes rajz is megtekinthető a Fő utcai játszótérnél elhelyezett molinón. Az
Erkel Ferenc Művelődési Központ által
szervezett gyermek- és családbarát rendezvényeivel továbbra is támogatni kívánja az alapítvány munkáját.

EFMK
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Képviselő-testületi
határozatok
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. július 25-én és augusztus 6-án tartott ülésén
a lakosságot érintő alábbi döntéseket hozta:
Indultunk a zártkerti pályázaton
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a Földművelésügyi Minisztérium által
meghirdetett „A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása” pályázatra az alábbiak szerint:
- tárgy: a Gazda utca (hrsz. 4889) és a Sugár út szilárd burkolattal el nem látott (hrsz. 4931), Domb utcához csatlakozó
szakaszának felújítása, csapadék elvezető rendszerének karbantartása, tereprendezés és területrendezés. A támogatás
megpályázott összege: bruttó 10.000.000 Ft. önerő: nincs.

297/2019. (VII. 25.) Kt. határozat
Felterjesztetés a Munkácsy Mihály-díjra
Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet alapján a
Munkácsy Mihály-díjra 2020-ban Pribojszki Zsófia festőművészt javasolta.
302/2019. (VII. 25.) Kt. határozat
Útépítés és csapadékvíz-elvezetés a Rigli utcában
Felkérte a BVV Kft-t, hogy vizsgálja meg nyomsáv kialakításának lehetőségét – amelyet járdaként is lehet használni – és
költségeit. 
322/2019. (VII. 25.) Kt. határozat
Csapadékvíz-elvezető árkot építenek az Iskola közben
Vállalkozási szerződést kötött a BBVV Kft-vel az Iskola közben csapadékvíz elvezető árok létesítésére, melyre bruttó 440
883 Ft a fedezetet biztosított. 325/2019. (VII. 25.) Kt. határozat
A tanuszoda ingatlana
A tanuszoda létestése céljából az ahhoz szükséges Budakeszi
2415/2 helyrajzi számú, 3609 m2 nagyságú ingatlan tulajdonjogát a Magyar Állam részére ingyenesen átadta.

350/2019. (VIII. 06.) Kt. határozat
Felterjesztés a Kossuth-díjra
Kossuth-díj adományozását kezdeményezte V. Majzik Mária
képzőművész részére a 2020. évben. Felkérte a polgármestert, hogy a kezdeményezést küldje meg a Magyar Művészeti
Akadémia főtitkára mint javaslattételre jogosult részére.

359/2019. (VIII. 06.) Kt. határozat
A további határozatok szövegét a www.varoshaza.budakeszi.hu oldalon olvashatják.

HÍRmondó
Budakeszi

													

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

jogi referens/koordinációs ügyintéző
– műszaki csoport/műszaki
csoportvezető
munkakörök betöltésére.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A koordinációs ügyintéző pályázat benyújtásának határideje: 2019.
október 7.
A jogi referens és a műszaki csoportvezető pályázatok benyújtásának határideje: 2019. október 14.
A koordinációs ügyintéző pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Frang Rita nyújt, a +3630/689-1591-es telefonszámon.
A jogi referens pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr.
Szauter Anikó nyújt, a +3623/535-710/114-es telefonszámon.
A műszaki csoportvezető pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szelenczy Gabriella nyújt, a +3623/535-710/114-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton
humanpolitika@budakeszi.hu e-mail címen keresztül.
A koordinációs ügyintéző és műszaki csoportvezető pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 14.
A jogi referens pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 21.
A teljes pályázati kiírások a www.hirmondo.budakeszi.hu weboldalon érhetőek el.
Apróhirdetés
A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 8 órás konyhai kisegítő/takarító
(4-4 óra) munkatársat keres szeptemberi kezdéssel. Jelentkezés Cserép-Tóth
Krisztina gazdasági vezetőnél a gazdasagivezeto@prohaszka-budakeszi.hu
e-mail címen.
Budakeszin működő elektromos szakáruház keres számítógépes ismeretekkel rendelkező számlázó pénztáros munkatársat. Munkaidő hétfőtől péntekig napi
nyolc órában. Érdeklődni: +36/23/457259 telefonszámon, vagy a stafeta@
stafeta.hu e-mail címen.
Tisztelt Budakeszin élő urak! A budakeszi Erkel Ferenc Kamarakórus felvé-

telre keres énekelni szerető és tudó férfiakat.
Amit kínálni tudunk: kellemes társaság
és az együtt éneklés öröme. Jelentkezés
és felvilágosítás: 06/30/471-47-10.
Egy 200 m2-es keceli borozó kedvezményes áron kiadó Budakeszin. Érdeklődni a
06/20/315-2712-es telefonszámon lehet.
Takarítást és más háztartási munkát vállal
friss nyugdíjas, megbízható, sokszorosan
leinformálható nő. T: 30/639-26-68.
Középkorú, diplomás, jó műszaki érzékű
férfi 40 év balesetmentes vezetési tudással ügyintéző, anyagbeszerző, személyi
sofőr és könnyű fizikai munkát vállal.
Telefon: 30/388-15-88.

 Alapító: Budakeszi Város Önkormányzata, 2092 Budakeszi, Fő u. 179., Tel.: +36(23)535-710, hon-

lap: www.hirmondo.budakeszi.hu  Lapkiadó: Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.,
2092 Budakeszi, Fő u. 179., Tel.: +36(23)535-711  Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: pm.titkar@budakeszi.hu, Péter-Szabó Kinga, +36(23)535-711  Lapzárta: minden hónap 9-én  Nyomdai munkák:
Paletta Press Kft., 2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 19., tel.: +36(23)451-959  Megjelenik 5800 példányban  ISSN 1586-2704  A kiadó nem vállal
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Huber Ingatlan
minden, ami ingatlan!
Teljes körű ügyintézés az értékbecsléstől
az adásvételi szerződésig.
(ügyvéd, építész, energetikus)
Irodánkban előzetes egyeztetés alapján várjuk
kedves ügyfeleinket, hétvégén is.
Keresünk új és meglévő ügyfeleink számára
eladó és kiadó ingatlanokat Budakeszin, Budapesten, és a Zsámbéki-medence
térségében.
Folyamatosan bővülő adatbázis. A MIOSZ tagja.

Vécsei Melinda
06/20/437-70-28
melinda@huberingatlan.hu

Huber-Szabó Lőrinc
06/30/515-74-47
lorinc@huberingatlan.hu

Takács Krisztina
teljes körű
hitelügyintézés

06/20/569-42-28

Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 134. l Nyitvatartás: előzetes egyeztetés alapján
Web: huberingatlan.hu l E-mail: info@huberingatlan.hu
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Generációk Háza októberi programok

1. kedd
10.00 Ma is tanultam
valamit: hihetetlen, de
igaz
13.30 Senior tánc
(600 Ft/alkalom)
15.00 Kreatív alkotókör
Szakácsi Éva vezetésével
2. szerda
10.00 Torna
11.00 Kerámia foglalkozás Arany Bettyvel
(1000 Ft/alkalom)
14.30 Filmklub: Mia és a
fehér oroszlán (francia
családi film)
3. csütörtök
10.00 Októberi hiedelmek, népszokások
13.00 Kapaszkodó klub
13.00 Túrázzunk könynyedén
4. péntek
10.00 Decoupage
(szalvéta technika)
lépésről lépésre

7. hétfő
8.15 Jóga
10.00 Kalendárium kvíz
11.00 Híres festők: Toulouse Lautrec, Ili meséi
14.00 Töri másképp –
fejezetek Magyarország
történetéből
8. kedd
10.00 Társasozzunk:
Scrabble
13.30 Senior tánc
(600 Ft/alkalom)
15.00 Kreatív alkotókör
Szakácsi Éva vezetésével
9. szerda
10.00 Torna
11.00 Jóska, levelet
hozott a posta! – a postások világnapja
14.30 Filmklub: Ő az
igazi
10. csütörtök
10.00 Rejtvényfejtő
délelőtt
13.00 Nemzetek napja:
Észtország - érdekességek, kultúra, gasztro
15.30 Olajfestés Szakácsi Éva vezetésével
(3000 Ft/alkalom)
11. péntek
10.00 Receptcsere

Mindszent hava – Őszhó – Magvető hava

14. hétfő
8.15 Jóga
10.00 Megoldatlan
rejtélyek (létezett vagy
mese?)
14.00 Filmcsillagok
nyomában: Ruttkai Éva
és Latinovits Zoltán
15. kedd
10.00 Holland kocsma
- kártyajáték
13.30 Senior tánc
(600 Ft/alkalom)
16. szerda
10.00 Torna
11.00 Kerámia foglalkozás Arany Bettyvel
(1000 Ft/alkalom)
14.30 Filmklub: Csekély
esély (amerikai filmvígjáték)
17. csütörtök
10.00 Ország-város
vetélkedő
13.00 Kapaszkodó klub
18. péntek
10.00 Europa Nostra-díjas helyszínek: Szántódpuszta, major
21. hétfő
8.15 Jóga
10.00 Budapest titkai
– mesélnek a hidak
14.00 Házi praktikák

nem csak nőknek:
birsalma, sütőtök,
mogyoró
22. kedd
10.00 Pókerarcok: kártyajátékok kezdőknek és
haladóknak
15.00 Művészetterápia
Havasi Viktória vezetésével, téma: minták
24. csütörtök
10.00 Nobel-díjas
koponyák
13.00 Túrázzunk könynyedén
15.30 Olajfestés Szakácsi Éva vezetésével
(3000 Ft/alkalom)
25. péntek
10.00 Őszi dekoráció
készítése
28. hétfő
8.15 Jóga
10.00 Kalendárium kvíz
11.00 Híres festők: Ilja
Jefimovics Repin, Ili meséi
14.00 A 70-es évek
zenéi
29. kedd
13.30 Senior tánc
(600 Ft/alkalom)
15.00 Szüreti batyus bál

30. szerda
10.00 Torna
11.00 Kerámia foglalkozás Arany Bettyvel
(1000 Ft/alkalom)
13.00 Irodalmi klub:
Gabriel Garcia Marquez
14.30 Filmklub: A kórus
(amerikai dráma)
31. csütörtök
10.00 Klubtagjaink szülinapi, névnapi köszöntése
13.00 Kóborló kultúra:
Nemzeti Színház, nagy
vásárcsarnok
Térítés ellenében igény
be vehető szolgáltatá
sok: fodrász, pedikűr
(bejelentkezés szüksé
ges).
A változás jogát
fenntartjuk!
További információ:
06/23/451-279,
ino.budakeszi@gmail.
com,
facebook.com/Generációk-Háza-Budakeszi,
2092 Budakeszi, Erdő
utca 83.

