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Polgármesteri tájékoztatóFolytatjuk a közös munkát
Új szakbizottságok alakultak

Az október 13-i önkormányzati választá-
sokat követően, október 28-án tartotta a 
képviselő-testület az alakuló ülését, ahol 
az eskütételek mellett a polgármesteri 
program szerepelt napirenden. A novem-
ber 14-i testületi ülésen döntöttünk többek 
között a bizottságokról, az alpolgármeste-
ri, tanácsnoki, és bizottsági tisztségekről. 
Megköszöntem Bakács Bernadett és Ohr 
Alajos alpolgármesterek eddigi lelkiisme-
retes munkáját, és a korábbi kettő helyett 
egy képviselőt,’Sigmond Bertalant kértem 
fel az alpolgármesteri tisztség betöltésére. 
A korábbi három helyett két tanácsnokot 
választott a képviselő-testület, Szabó Ákos 
Pétert és Bakács Bernadettet. A szakbizott-
ságokkal kapcsolatban is egy új koncepciót 
terjesztettem a testület elé, így a korábbi 
kettő helyett négy szakbizottság megalaku-
lását fogadta el a képviselő-testület annak 
érdekében, hogy a különböző fejlesztési 
irányok, projektek alaposabb előkészítését 
segítsék. Somlóvári Józsefné elnökletével 
Közbiztonsági Közellátási és Környezet-
védelmi Bizottság alakult, a Pénzügyi és 
Költségvetési Bizottság elnökének Bakács 
Bernadett kértem fel. A Közlekedési és 
Fejlesztési Bizottság elnöke Ohr Alajos, 
míg az Oktatási, Kulturális és Egészség-
ügyi Bizottság elnöke dr. Dömötörné Papp 
Hargita lett. A szakbizottságokba külsős 
bizottsági tagként több aktív civil budake-
szi lakost – pártszimpátiától függetlenül – 
kértem fel az önkormányzati munka még 
szélesebb körű támogatása és segítése érde-
kében.

Jövő évtől tilos lesz az avarégetés 

Mindennapjaink során számos hatással 
vagyunk a környezetünkre, bár ez sokszor 
nem is tudatosul bennünk. Ahhoz, hogy 
bolygónk élhető legyen a jövő generációja 
számára is, tudatosan kell törekednünk a 

fenntarthatóságra, lakókörnyezetünk vé-
delmére. Önkormányzatunk is fontosnak 
tartja ezt a szemléletet, ezért számos intéz-
kedést tett. A novemberi rendkívüli ülésen 
a képviselők a lakosok környezete és egész-
sége érdekében egyhangúlag elfogadták az 
avarégetés betiltásáról szóló rendelet-mó-
dosítást. Az új szabályozás 2020. február 
1-től lép hatályba városunkban.

Zöld munkacsoport alakult

Elkötelezett civilekkel november közepén 
megalakult az önkormányzati zöld mun-
kacsoport, a zöldebb, tisztább, rendezettebb 
Budakesziért. A csoport a „zöld javak”, 
azaz a zöldhulladék kezelését végzi majd. 
Kezdetekben az avar komposztálását, ág-
darálást tervezünk, majd a későbbiekben 
bekapcsolhatók szemléletformáló iskolai 
programok, rendezvények szervezése is. A 
csoport működtetéséhez a www.komposzt-
forum.hu és a www.komposztmester.hu 
vállalkozások nyújtanak szakmai segítséget, 
mely szervezetek hosszú évek óta a II., III. 
és XII. kerületekben sikerrel koordinálják 
ezeket a feladatokat.  Az ingyenes lakossági 
ágdarálási programot már el is indítottuk. 
November 15-én és 16-án a BVV Kft. nagy 
teljesítményű gépével daráltuk a zöld java-
kat az Ökokeszi munkatársaival közösen. A 
zöld munkacsoport megalakulásáról és az 
ülésen elhangzottakról lapunk 4. oldalán 
olvashatnak.

Önkéntes nap civil összefogással 

Van-e annál szebb pillanat, mint amikor 
boldog gyerekeket látunk hintázni, homo-
kozni, futkározni egy játszótéren? Talán 
nincs. Ezért is kértem a budakeszin élőket, 
hogy jöjjenek el november 16-án, és segít-
senek szebbé, rendezettebbé tenni a Megy-
gyes utcai és a Honfoglalás sétányon lévő 
játszóteret. Az önkéntes nap részleteit a 4. 
oldalon olvashatják.

Újra jégpálya a közösségi téren

Idén is szeretnénk valódi ünnepi hangu-
latot varázsolni az Erkel Ferenc Műve-
lődési Központ melletti közösségi térre. 
Abban bízom, hogy mindenkit odacsalo-
gat majd, és kellemes élményekkel gazda-
gít az igen kedvelt jégpálya az álomszép 
karácsonyi díszkivilágítás alatt. Idén de-
cember 6-án, pénteken 15 órától nyitjuk a 
jégpályát, és színes programokkal, vásár-
ral teremtünk ünnepi hangulatot a közös-
ségi téren. A rendezvény ideje alatt idén 
is ingyenesen használhatják a jégpályát a 
budakesziek. 
 
Advent idején, lélekben már a karácsony-
ra készülve az önkormányzat és a polgár-
mesteri hivatal valamennyi munkatársa 
nevében minden budakeszi lakosnak kegye-
lemteljes, békés karácsonyi ünnepeket és ál-
dásos, egészségben és sikerekben gazdag új 
esztendőt kívánok!

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2019. december 10-én, kedden 18 órakor 

KÖZMEGHALLGATÁST
tart az Erkel Ferenc Művelődési Központban (Fő utca 108.). A fórum során Budakeszi lakossága, a helyi szervezetek képviselői 
közérdekű kérdéseket tehetnek fel a képviselő-testületnek és elmondhatják javaslataikat. Írásbeli kérdéseiket, javaslataikat 
2019. december 5-ig (csütörtök) várjuk a pm.titkar@budakeszi.hu email címre vagy személyesen a Budakeszi Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatára. Tisztelettel várjuk Budakeszi lakosságát és a helyi szervezetek képviselőit!

02-03_Hirmondo_19-12_v03.indd   2 2019. 11. 25.   16:03



A hónap témája 4 Városi hírek

Jótékonysági összefogás Leviért

Megalakult a zöld munkacsoport 

Megszépült, tisztább lett két játszótér

SEGÍTSÉG Az SMA-val, vagyis a gerinc 
eredetű izomsorvadással szeptember 
végén ismerkedett meg az ország, ami-
kor gyűjtés indult egy beteg kisfiú, Zente 
megsegítésére. A példátlan összefogás-
nak köszönhetően sikerült összegyűjte-
ni a kezeléséhez szükséges 700 millió fo-
rintot. Ez adott reményt Hosszú Levente 
szüleinek ahhoz, hogy talán az ő gyer-
mekük is esélyt kaphat egy jobb életre. 

Az egész ország összefogott az izom-
sorvadásban szenvedő Leviért is. 

A budakeszi önkormányzat a Gräfl 
cukrászdával közösen hirdetett akciót, 

fagyizni hívta az itt élőket október 27-
én. A délután 16-18 óra között eladott 
fagylaltokból származó bevételt az ön-
kormányzat megduplázta, így össze-
sen 370 ezer forint gyűlt össze. Köszö-
net a villámakció szervezéséért Antoni 
Krisztának, Nánási Mariannak és a 
Gräfl cukrászdának és mindenkinek, 
aki részt vett benne.

A legfrissebb hírek szerint össze-
gyűlt az a 700 millió forint, ami a Zol-
gensma nevű gyógyszer ára.  Jó egész-
séget, hosszú, boldog életet kívánunk 
Levinek és Zentének is!

SZEMLÉLET Egyre szélesebb a lakossági összefogás, mely-
nek célja közösen tenni a zöldebb, tisztább, rendezettebb 
Budakesziért. Ebben a munkában aktív szerepet vállalt az 
Ökokeszi civil szervezet, együttműködve az önkormányzat-
tal.  A közös célt szolgálja, és a megvalósítást segíti a novem-
ber 12-én megalakult zöld munkacsoport. A kezdeményező, 
dr. Győri Ottilia polgármester az ülésen úgy fogalmazott, 
mindannyiunk érdeke a tiszta, rendezett, zöld Budakeszi, 
és összefogással mindez megvalósítható.  A megbeszélésen 
több ötlet, javaslat elhangzott a zöldjavak hasznosításával 
kapcsolatban, az avarégetés ellenében. 

Az Ökokeszi képviseletében Graczka Sylvia úgy fogalma-
zott: örülnek, hogy az önkormányzat számára is fontosak 

ezek a problémák. A polgármester azt hangsúlyozta, hogy az 
önkormányzat is hozzájárul szemléletformáláshoz, a lakosság 
tájékoztatásához. A BVV Kft. ügyvezetője, Korondy Tamás ar-
ról beszélt, hogy nagyméretű közterületi komposztáló gyűjtő-
pontokat helyeznek ki a városban, amelyek ingyen állnak majd 
rendelkezésre. Hozzátette, a társasházak, óvodák, iskolák ese-
tében az intézményi komposztálás elősegítése a cél, a fiatalok 
zöld szemléletre való oktatása, nevelése mellett. Elhangzott, 
hogy a BVV Kft. rendszeres együttműködésre törekszik az 
Ökokeszivel a zöldhulladék aprítása ügyében is. Ingyen adja 
használatba a nagy teljesítményű ágdaráló gépét. Az első ilyen 
közös akciót november 15-én és 16-án Makkosmárián tartot-
ták. A munkacsoport december 9-én tartja következő ülését.

ÖNKÉNTESSÉG Tegyünk együtt kör-
nyezetünk rendezettségéért! – ezzel a 
felhívással hirdetett önkéntes napot 
november 16-ra Budakeszi Város Ön-
kormányzata. Szombaton az időjárás 
is kedvezett, sok család érkezett, hogy 
rendbe tegye a Meggyes utcai és a Ba-
rackos játszóteret. „A szép őszi idő-
ben, friss levegőn dolgozni nagyon 
jó dolog, különösen, ha azt a közös-
ségért tesszük. Köszönet Mindenki-
nek!”- írta Facebook oldalán dr. Győri 
Ottilia polgármester, aki szintén részt 
vett az avar összegyűjtésében, a homo-
kozó felfrissítésében, a padok, játék-
eszközök újrafestésében. Nagy István 
grafikus és lánya, Nagy Dorottya, aki 
a Moholy Nagy Művészeti Egyetem 
hallgatója, képességfejlesztő ügyessé-
gi játékokat festettek a játszóterek jár-
dáira. Az önkéntesek a Meggyes utcá-

ban kisméretű focikaput telepítettek, a 
Barackos utcában pedig összegyűjtöt-
ték a balesetveszélyes, sérült játékokat, 
ezeket a BVV Kft. telephelyére szállí-

tották. Egymásért, a környezetünkért 
tenni jó! – így summázták a szombati, 
segítő akciót a részvevő felnőttek és 
gyerekek. 
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 5A hónap témája Városi hírek

Családi nap a Budakeszi Arborétumban
ERDÉSZET A Pilisi Parkerdő Zrt. csalá-
di napot tartott a 60 éve fennálló Budake-
szi Arborétumban. Az esemény fő célja 
az volt, hogy felhívja a figyelmet az erdők 
jelentőségére, ismertesse a természetgaz-
dálkodás fontosságát, és bemutassa a Pi-
lisi Parkerdő élővilágát, rejtett kincseit. A 
rendezvényt dr. Kovács Zoltán kormány-
biztos nyitotta meg, majd Kovács Ferenc 
vadgazdálkodási főosztályvezető és Pet-
rik János, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigaz-
gató-helyettese mondott beszédet.

Az érdeklődőket olyan programok 
várták, mint gím trófeaszemle, vezetett 
túra az arborétumban, kisállat- és va-
dászkutya bemutató, a Budai-hegység 
természeti kincseit bemutató tárlat, ma-
dárgyűrűzés vagy erdei piac. A gyer-
mekeknek játékos foglalkozásokon mu-
tatták be a hazai erdészeti munkákat és 
az erdeinkben található gomba-, erdei 
gyümölcs- és gyógynövény fajokat. A 
rendezvényen részt vettek a helyi isko-
lák és a nyugdíjas klubok csoportjai is.

EMLÉKEZÉS Október 23-a a szabad-
ság napja, Magyarország és a magyar 
nemzet szabadságának a napja. Ezen a 
napon immáron 63. évfordulójára emlé-
keztünk annak az eseménynek, ami ki-
törölhetetlen a történelmünkből, amely-
nek jelentősége megkérdőjelezhetetlen, 
ami után már semmi sem mehetett úgy, 
sem Magyarországon, sem Európában, 
mint annak előtte.

Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc hőseire emlékeztek a budakesziek 
a polgármesteri hivatallal szembeni 
kopjafánál. „Kivonultak hazánkból a 
megszálló szovjet csapatok, és 1990-
ben szabad választásokon többpárti, 
demokratikus országgyűlést választot-
tunk. A településeken és megyékben is 
elindult a változás, kialakult a telepü-
lési autonómiára, a helyi hatalomgya-
korlásra koncentráló önkormányzati 

rendszer, és végre valamennyien úgy 
éreztük, hogy magunk dönthetünk a 
sorsunkról” – mondta dr. Győri Ottilia 
polgármester. Hangsúlyozta: az 1956-
osok igazsága beteljesült, nekik kö-
szönhetjük, hogy eljött az 1989−1990-es 
rendszerváltoztatás, melynek idén ün-
nepeljük 30. évfordulóját. 

A Prohászka Ottokár Katolikus Gim-
názium 12. b osztálya közreműködött a 
műsorban, melyet Németh Áron Valen-
tin, az osztály egyik tanulója rendezett. 
Ezúton is köszönjük a munkájukat! Az 
ünnepség zárásaként a résztvevők elhe-
lyezték az emlékezés koszorúit. Az ön-
kormányzati ünnepséget követően – az 
előző évek hagyományának megfelelő-
en – a Jobb Kor Polgári Egyesület tartott 
megemlékezést az Országzászlónál, 
ahol dr. Pákh Tibor jogász, ’56-os elítélt 
mondott beszédet.

ÉVFORDULÓ Október 16-án, Mezei Mária születésének 110. 
évfordulóján tisztelői, egykori barátai emlékeztek a művész-
nőre. Délután a sírjánál tartott megemlékezésen beszédet 
mondott Lukács László, a Kompánia Színházi Társulat elnöke, 
majd Tóth Sára, a Nagy Sándor József Gimnázium növendéke 
elszavalta Babits Mihály: Zsoltár gyermekhangra című művét. 
A megemlékezés végén a jelenlévők – köztük dr. Győri Ottilia 
polgármester, Bakács Bernadett, Somlóvári Józsefné és ’Sig-
mond Bertalan képviselők − elhelyezték a tisztelet koszorúit.

Este a művelődési központban tartott Mezei Mária-esten 
’Sigmond Bertalan, a Mezei Mária Kulturális Egyesület el-
nöke, képviselő, valamint Bezeczki Erzsébet, a Mezei Mária 
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója mondott beszédet. 

„A vidéki kislányból a nemzet legjelesebb színésznői közé 
emelkedett művész életének utolsó három évtizedét Budake-

szin élte le, településünk adott neki újra otthont, nyugalmat 
és családot. Petőfi utcai háza megidézte számára gyermekko-
ra fontos helyszíneit Kecskeméttől Szegedig, a János-hegyre 
néző panoráma a Tátrára emlékeztette, ahova a háború elől 
menekült” – mondta beszédében ’Sigmond Bertalan, majd 
köszönetét fejezte ki a tevékeny és elkötelezett civilek mun-
kájáért, és kérte továbbra is a támogatásukat Mezei Mária 
emlékének megőrzésében.

A beszédek közben Keszei Emma, Magos Benedek, Süli 
Laura és Tóth Sári, a Mezei Mária Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékeinek előadásait hallgathatta meg a közönség. Az 
estet a Puliszka együttes megzenésített versek feldolgozásá-
ból álló koncertje zárta. 

A programot színesítette egy molinó kiállítás is, mely Me-
zei Mária életének jelentős állomásait mutatta be.

Tisztelet a hősöknek

Mezei Máriára emlékeztünk
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Városi hírek 6 Budakesziért dolgozunk

ELISMERÉS Tízezer forint értékben ajándékutalványokat 
adott át dr. Győri Ottilia, a Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulás elnöke a HÍD Szociális Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat és Központ munkatársainak november közepén, 
a szociális munka napja alkalmából.

Az elnök az intézmény mindhárom Budakeszin műkö-
dő irodájában azt hangsúlyozta, nagyon fontos és elisme-
résre méltó munka az, amit a központ dolgozói végeznek. 
„A BÖT a lehetőségeihez mérten, intézményfenntartóként 
igyekszik minden eszközzel kifejezni a megbecsülését az 
önök elhivatottsága iránt” – mondta dr. Győri Ottilia.

A helyi elismerésen túlmenően jövőre átlagosan 36 szá-
zalékkal emelkedik az önkormányzati, civil és egyházi 
fenntartású szociális intézmények normatív támogatása 
– nyilatkozta Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért 
felelős államtitkára novemberben Biatorbágyon.

Ajándékutalványokat kaptak a HÍD munkatársai

INTÉZZE ÖNKORMÁNYZATI ÜGYEIT ELEKTRONIKUSAN

Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan elérhető 
Önkormányzati Hivatali Portál

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli, ugyanakkor két-
ségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. 2020. januártól már minden magyarországi településen, így Budakeszin 
is elérhető az Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül online, akár a saját nappalinkból is kényelmesen 
és gyorsan intézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden napján. Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok 
adminisztrációs feladatai is sokkal könnyebbé válnak. 
Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi önkormányzatot, a hivatali látogatások száma pedig tovább nő életünk nagy 
pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása, gépjármű- és építményadó bejelentés, szociális támogatási kérelem benyújtása, szál-
láshely nyilvántartásba vétel, iparűzési adó bevallás és még sorolhatnánk azon tevékenységeket, melyek általánosan a személyes 
ügyintézések közé tartoznak és automatikusan a sorban állás jut róla eszünkbe. Ez azonban 2019-től teljesen megváltozik, mert 
az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül már egyre több ügyet elektronikusan is intézhetünk, amikor időnk engedi, akár a 
vasárnapi ebéd után is.
Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is megkönnyíti a min-
dennapjait. A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést igénylő ügyintézés helyett az ország bármely pontjáról, 
bármikor, kényelmesen, online is intézhetők a vállalkozói helyi adóügyek is. Adóigazolás kérhető, túlfizetés esetén átvezetés és 
visszatérítés kezdeményezhető, gépjármű-, illetve termőföld adó jelenthető be, valamint helyi/önkormányzati adó- és értékbi-
zonyítvány igénylésre is van mód. A helyi iparűzési adó bevallása a portál segítségével szintén könnyűszerrel megoldható, füg-
getlenül attól, hogy általános vagy ideiglenes tevékenységről van szó. Kényelmesen teljesíthetik az adóbevallással kapcsolatos 
ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi adóegyenlegüket és aktuális folyamataik státuszát.
Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít, és ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a digi-
tális térben is végigvezet minket a jól ismert folyamatokon. Első lépésben saját magunk beazonosítása történik, majd a lakossági 
és vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követően pedig a szükséges adatok megadása. Mindezt a legnagyobb biztonság 
mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, vagyis környezetkímélőbb módon tehetjük, mint korábban. 
Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett felhasználók számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális 
vagy adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem rendelkező ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet igénybe venni.
Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azonosítja a rendszer, és az űrlapok általános adatait automatikusan kitölti, így 
rövidíthető a ráfordított idő. A felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk elektronikusan indított helyi önkormányzati 
ügyeket, így pár kattintás után megismerhetik a folyamatok aktuális állapotát, és megnyithatják a lementett űrlapokat. Az online 
ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy indítható.
Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhető el, melyet településünk weboldalán is 
megtalálnak.
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VILÁGSIKER Mezei Katalin, az októ-
berben megrendezett erőemelő világ-
bajnokságon, a szlovákiai Nové Zámky-
ban (Érsekújvár) para sportolóként az 
épekkel együtt versenyezve érte el ezt 
a hatalmas sikert a fekvenyomásban. Ez 
Katalin harmadik világbajnoki győzel-
me, melyet sportpályafutása során elért 
a budakeszi Power Station Sportegyesü-
let versenyzőjeként. Az egyesület többi 
sportolója is kiemelkedően szerepelt a 

versenyen: Stadler Tamás és Tóth István 
ugyancsak aranyérmes lett, Gallyas La-
katos Ákos pedig ezüstérmet szerzett.
Szabó Ozor János (Ozy) augusztusi vá-
ratlan halálával hatalmas csapás érte 
az egyesület sportolóit.  Ahogyan Me-
zei Katalin elmondta, igazán csak Ozy 
temetésén fogták fel azt a nagy veszte-
séget, melyet szeretett edzőjük és barát-
juk elvesztése okozott. És mégis, mind-
ezek ellenére az a hatalmas befektetett 
munka, melyet Ozy vezetésével évek 
alatt elvégeztek, meghozta gyümölcsét. 
Szép és megható pillanatai voltak az 
eredményhirdetésnek, amikor Ozy 
családját és a Power Station Sportegye-
sület versenyzőit színpadra szólítva 
megemlékeztek a szervezet alapítójá-
nak, a háromszoros világbajnok edző-
nek a haláláról és szóltak arról, hogy 
mennyire büszke lehet most odafenn a 
versenyzőire.
Az élet azonban megy tovább. Egy igazi 
erős embert, egy remek edzőt talált az 
egyesület Darázs Ádám személyében. 
Ő fogja felkészíteni a Power Station ver-
senyzőit a Manchesterben és Dubaiban 
megrendezendő kvóta versenyekre, 
ahol a tét a tokiói paralimpiai részvétel. 
Kitartást és sok sikert kívánunk a szer-
vezet versenyzőinek!

„A magyar zenét nem mi találtuk ki. Meg-
van az már ezer éve. Mi csak ápolni, őrizni 
akarjuk a régi kincset.” 

( Kodály Zoltán)

SZOLGÁLAT Bármilyen hihetetlen, de  
az 1987-ben, a Budakeszin működő óvo-
dák óvónőiből alakult Budakeszi Nép-
dalkör hat alapító tagja ma is ugyanúgy 
fogja egymás kezét a színpadon és a min-
dennapokban is, mint 32 évvel ezelőtt, a 
kör megalakuláskor. Az egyesület azzal 
a céllal jött létre, hogy a 3–7 éves gyerme-
kek érdeklődését felkeltse a magyar nép-
zene, népdal iránt, s életüknek e döntő 
szakaszában megalapozza a zene és az 
éneklés iránti szeretetet. A népdalkör 
megalakulását Kis Csongor Áronné óvó-
nő – aki mai napig az egyesület vezető-
je − kezdeményezte, akihez négy óvónő 
társa, Bárkányi Jánosné (Erzsike), Pintér 
Nándorné (Gizi), Bokor Józsefné (Ildi), 
Durucz Tamásné (Marianne) és egy szü-
lő, Nagygyörgy Imréné (Edit) csatlako-

zott. A jelenlegi felállásban, a hat alapító 
mellett a kör tagja Svigruháné Jászkovics 
Anna, Peszmeg Lászlóné (Marika), to-
vábbá Kis Csongor Áron és Nagygyörgy 
Imre, amúgy feleségük „csábítására” 
váltak kórustagokká.
A népdalkör megalakulása óta Buda-
keszi városi ünnepségeinek, kulturális 
rendezvényeinek rendszeres szereplő-
je. Számos népzenei találkozón vettek 
részt szerte az országban, de a Felvidé-
ken, Kárpátalján és Horvátország ma-
gyar lakta településein is sikerrel léptek 
fel. Immáron nyolcadik éve ők a szer-

vezői, rendezői − közösen a Vass Lajos 
Népzenei Szövetséggel − a Kárpát-me-
dencei Népzenei Verseny regionális elő-
döntőjének Budakeszin.
Számos szakmai elismerésben részesül-
tek pályafutásuk során.  Többek között 
2014-ben, a VI. Vass Lajos Népzenei Szö-
vetség által szervezett Kárpát-medencei 
Népzenei Versenyen az első díjat kapták 
meg. Ez év nyarán pedig, a KÓTA Nép-
zenei Együttesek térségi minősítőjén 
arany oklevelet kaptak, majd október-
ben az országos minősítésen ezüst foko-
zatot értek el. Ezúton is gratulálunk!

Mezei Katalin ismét világbajnok lett

Bemutatkozik a Budakeszi Népdalkör

A Viadal Sport Egyesület (adószám: 
19171621-1-13) tisztelettel megköszö-
ni minden adakozó támogatójának 
a 2018. évi személyi jövedelemadó 
1%-ának felajánlását. Az összeg fel-
használásáról a közgyűlésünk dön-
tött. Sportbarátaink nagylelkű tá-
mogatását a gyermekek díjazására, 
a nagycsaládosok támogatására, a 
természetvédelmi és sport program-
jainkra, a szövetségi tagdíjakra és 
parkoló díjak kifizetésére fordítjuk. 
Hálásan köszönjük, hogy egyesüle-
tünket megtisztelték anyagi és erköl-
csi támogatásukkal!

Viadal SE vezetősége

1% A VIADALNAK
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HAGYOMÁNY Budakeszi Város Né-
met Önkormányzata 34. alkalommal 
szervezte meg Szent Márton napjához 

kapcsolódó lampionos felvonulását no-
vember 8-án. A Szent László ház előtti 
térről indult a lampionos menet a fú-

vószenekar vezetésével az Erdő utcán 
át a művelődési központ felé. A menet 
biztonságáról a polgárőrség gondos-
kodott. A közösségi téren a Széchenyi 
István Általános Iskola 3. d és 3. e osz-
tályának tanulói színjátékkal, énekek-
kel és versekkel elevenítették fel Szent 
Márton életének történetét. Köszönjük 
a diákoknak és felkészítő tanáraiknak 
a nagyon szép színvonalas műsort, va-
lamint a művelődési központ dolgozói-
nak a technikai hátteret.

Dr. Győri Ottilia polgármester és 
Schrotti János, a német önkormányzat 
elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. 
A szervezők és a Budakeszi Hagyo-
mányőrző Kör a műsort követően me-
leg teával, zsíros kenyérrel és − a Gräfl 
cukrászda jóvoltából − liba alakú süte-
ménnyel kedveskedett a sok-sok gyer-
meknek és szüleiknek.

A felejthetetlen hangulatról a to-
vábbiakban a Budakeszi Fúvószenekar 
gondoskodott.

ÚJ HELYISÉGEK A legnagyobb kincs, 
a legfontosabb érték, a jövő záloga a 
gyermek. Számunkra ők a legfontosab-
bak, mert − Ady Endre szavaival élve − 
a gyermek „az elevenség, az öröm, 
a jövőbe ható ígéret, a bilincsbe nem 
vert ember” − mondta dr. Győri Ottilia 
polgármester a budakeszi Tarkabar-
ka Kunterbunt Óvodában november 
12-én tartott ünnepségen, amelynek 
keretében átadták a magyar kormány 
támogatásával felújított tetőteret, és a 
benne kialakított két új helyiséget.

A polgármester hangsúlyozta, hogy 
a budakeszi önkormányzat számára 
is kiemelten fontos, hogy a gyerekek a 
lehető legjobb körülmények között, a 
legjobb ellátásban részesüljenek telepü-
lésünk különböző intézményeiben.

A polgármester asszony megköszön-
te Budakeszi Város Német Önkormány-
zata elnökének, Schrotti Jánosnak, hogy 
valódi partnerként segíti az önkor-
mányzat munkáját. 

A polgármesteri köszöntőt követően 
az óvoda nagycsoportja táncos mű-
sorral lepte meg a vendégeket. Soltész 
Miklós, Egyházi és Nemzetiségi Kap-
csolatokért felelős államtitkár és Ritter 
Imre német nemzetiségi parlamenti 
képviselő is megtisztelte az átadó ün-
nepséget részvételével és köszöntő-

jével. Ritter Imre röviden parlamenti 
munkájáról is beszámolt. Az aktív 
nemzetiségi érdekképviseletnek kö-
szönhetően 2020. január 1-től jelentősen 
emelkedik a nemzetiségi pedagógusok 
pótléka, létrejött a nemzetiségi peda-
gógus ösztöndíj. Ezek az eredmények 
biztosítják a nemzetiségek megmara-
dását és aktív szerepvállalását. Minden 
kormányzati törekvés ugyanakkor mit 
sem ér, ha a helyi városi és nemzetisé-
gi önkormányzatok, intézmények és 
egyesületek ezt nem töltik meg tar-
talommal és élettel. Budakeszi remek 
példát mutat, hogyan lehet mindezt 
élettel telíteni.

Soltész Miklós államtitkár beszédé-
ben megköszönte az óvodások műsorát, 
és kiemelte az igényesség, ünnepi alkal-
mak és egymás tiszteletének fontosságát 
a gyermeknevelésben. Köszönetet mon-
dott az óvodapedagógusoknak, szülők-
nek és nagyszülőknek egyaránt azért 
az odaadó munkáért, amit a gyermekek 
neveléséért, a közös jövőnkért tesznek.

A köszöntőket követően ünnepé-
lyes szalagátvágással felavatták a meg-
újult tetőt és tetőteret. Budakeszi Város 
Német Önkormányzatának elnöke, 
Schrotti János bemutatta az új helyisé-
geket, és köszönetet mondott a magyar 
kormány pályázati támogatásáért.

Bővült a Tarkabarka Kunterbunt Óvoda

Márton-nap Budakeszin
Ich geh’ mit meiner Laterne…

Fotó: András Márton
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GYAKORLAT Az Erkel Ferenc Művelődési Központ együtt-
működési megállapodást kötött az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemmel és a Budapesti Gazdasági Egyetemmel, 
melynek keretében közösség szervezés alapképzésen tanu-
lók in téz ményünknél tölthetik el szakmai gya kor latukat.

A gyakorlat célja, hogy a hallgatók az egyetemen elsajátított 
elméleti tudást gyakorlati ismeretekkel egészítsék ki, és képe-
sek legyenek az alap- és mesterképzési, valamint szakirányú 
továbbképzési szakok hatályos jogszabályok szerinti képzési 
és kimeneti követelményrendszerben meghatározott ismere-
tek gyakorlati alkalmazására. 

Intézményünk három hallgatót fogadott, akik nagyban se-
gítik a központ, valamint kisközösségeink szakmai mun káját. 
A tanulók 80 és 160 órát töltenek nálunk. Reméljük, hogy a 
gyakorlati idő alatt megszeretik a közművelődési szakterüle-
tet, és az egyetem elvégzését követően is kulturális területen 
fognak tevékenykedni. EFMK

A Budakörnyéki Egészségprogram ré-
szeként az egészségtudatosságot támo-
gató tevékenységbe a budakeszi CBA 
áruház is bekapcsolódott. A vásárlók 
egészséges élelmiszer választását azzal 
igyekeznek ösztönözni, hogy az üzletben 
frekventált helyen dietetikus által össze-
állított, az aktualitásoknak megfelelően 
folyamatosan megújuló egészségpolcot 

alakítottak ki. Az itt található termékek 
a vásárlók számára segítséget nyújtanak 
az egészséges reggeli termékek, nyers-
anyagok, főzési alapanyagok, nassolni-
valók kiválasztásában. A karácsony kö-
zeledtével az áruház az egészségpolcnál 
gyakorlatias tanácsokat, praktikákat, 
egészséges recepteket tartalmazó szóró-
lapokat is kihelyez a vásárlók részére. 

Egészségpolc a CBA-ban

Közművelődési együttműködés

Budakeszi Város Önkormányzata idén is 
meghirdeti a süteménysütő versenyt 2019. 
december 6-án, pénteken az Adventi Ün-
nep keretében az Erkel Ferenc Művelődési 
Központ melletti közösségi téren.
A verseny abszolút győztese által elkészített 
sütemény elnyeri a Budakeszi süteménye 
2019 címet, és a sütemény a 2019. évi ver-
senyig kapható lesz a budakeszi cukrász-
dákban és a Budai Gesztenyés étteremben.

Nevezési kategóriák:
Gyermekek, fiatalok kategóriája (18 éves 
korig) és felnőttek kategóriája (18 éves 
kortól).

Nevezési határidő: 
2019. december 5. csütörtök 10 óra.

Nevezési lapok kérhetők és leadhatók  
e-mailen (pm.titkar@budakeszi.hu), pos-
tán vagy személyesen a polgármesteri 
hivatalban. 

A sütemények leadási helyszíne és idő-
pontja:
•  A verseny napján, 2019. december 6-án, 

pénteken 14-16 óráig a művelődési köz-
pontban.

Az idei évben is megrendeztük jótékonysági bálunkat az Erkel Ferenc Műve-
lődési Központban, melynek bevételét az egyik udvarrész felújítására fordít-
juk. Tartalmas szórakozást kínáltunk a résztvevő szülők számára: megszólalt 
Mechler Anna vezetésével 2016-ban alakult Bóbita kórusunk, majd Kovács 
András Péter humorista, aki mosolyt varázsolt az arcokra, az óvoda dolgo-
zói tánccsoportja is bemutatta legújabb produkcióját, melyet Hencsey Rita 
tanított be. A The Old Show zenekar adta a talpalávalót. Éjfél után Vasicza 
Péter szolgáltatta a diszkó zenét. 
Köszönjük a szülőknek, hogy részvételükkel, támogatói jegyek vásárlásával, 
tombola felajánlásaikkal támogatták a rendezvényt, s így megvalósíthatjuk 
legújabb eszközfejlesztésünket. Ezúton köszönjük a vállalkozók hozzájáru-
lását is: Texas Ranch, Supi cipő, Rita zumba, Ilcsi kozmetikumok, Glamour 
House, Kissné Csörget Elvira – Avon, Cukorborsó kertvendéglő, Gesztenyés 
étterem, Szinger-Jantek család, Frogbite Tattoo, Járai Márta – gerincjóga, 
Hencsey Zoltán – zene, Vasicza Péter – zene, Mayer szörp, Tom Yum étte-
rem, Tóth Szilvia – kozmetika, Goma. Varga Katalin intézményvezető

SÜTEMÉNYSÜTŐ VERSENY PITYPANG BÁL
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TÁMOGATÁS Óvodánkban a szülői 
összefogásnak és együttműködésnek 
komoly hagyománya van. A november 
16-i, XXVI. óvodabálunkon újra sikerült 
megvalósítani közös céljainkat, melynek 
nyertesei gyermekeink. Előadóink szín-
vonalas műsora után – akik Nagy Bor-
bála, Korompai Balázs, Kovács Lujza és 
Paulik Eszter a Hét lépés Táncegyüttes 
tagjai, valamint Mihalik Boglárka Rúzs 
tánccsoportja, továbbá Weisz Viktor – 
megjött a táncos kedve a szülőknek és 
vendégeinknek egyaránt. Megtisztelő 
volt számunkra, hogy régi óvodásaink 
szülei is eljöttek és támogatták bálunkat.

Nagy sikerrel és eredménnyel zár-
tunk az idei jótékonysági bál bevétele 
közel 750.000 Ft volt. Ebből az összeg-
ből vásárolunk játékokat gyermekeink-

nek karácsonyra és tavasszal felújítjuk 
a kerti játékokat is. Köszönjük azoknak, 
akik részvételükkel, vagy támogatói 
jegyek vásárlásával segítették céljaink 
elérését. Külön köszönjük támogató-
inknak, hogy felajánlásaikkal gazdagí-
tották bálunk bevételét.

Támogatók: Nemes Botond, a műve-
lődési központ büféjének üzemeltetője, 
TFWG12 Sport Centrum, Príma üzlet-
ház, Budakeszi Város Önkormányzata, 
Pizza porta, Színe Java Bt., Somlai pin-
cészet, Stadt café, Andrész cukrászda, 
Gräfl cukrászda, Szöszi cukrászda, La 
Venata cukrászda, Resszer Gábor mé-
teráru, Kreálj butik, Printer Product 
Kft., Ildikó butik (Coop), Lucky-Flóra 
pékbolt, Aqua Szépségszalon, Beauty 
Szalon (Franke Judit), Schlachta Ildi-

kó és ifj. Schlachta László virágbolt, ifj. 
Kórósi Miklós vegytisztító, Marcsi női 
fodrász, Angyal patika, Lukács Mónika, 
Weisz Viktor és családja, Szabó Péter és 
családja, Lestár család, Szommer család, 
Szentei család, Berlinszki család, Mete-
Bulent – Centrál Kávéház, Betűtészta, 
Fenó család, Bálint család, Jámbor csa-
lád, Takács család, WANG vegyeske-
reskedés, Éva és Éva drogéria, Harvest 
kávézó, Bartus-Ligeti család, Gyógyá-
szati segédeszközök boltja – Fenyőfalvi 
Franciska, Sunoptik Kft., Tabacum do-
hánybolt, Életünk gyöngyei ékszerek, 
Cukorborsó kertvendéglő – Páty, Tün-
dérkert kézművességek, ChezSennerei 
alpesi sajtüzlet, Babszem kávézó, Hard 
Rock Cafe Budapest, Szilágyi Marian-
na, Dely-Mózessy Dorottya, Márton 

JÓTÉKONYSÁG Minden évben van egy este a Széchenyi 
István Általános Iskolában, ami különös jelentőséggel bír: a 
jótékonysági Borbál.

Bátran állíthatjuk, hogy az idei talán felülmúlta minden 
várakozásunkat, de ne szaladjunk ennyire előre. Minden 
azon a napon kezdődött, amikor a tantestület vezetése és 
a szülők egy kis csoportja kijelölte az idei bál dátumát, no-
vember 9-ét. A szervezés azonnal elindult, tudtuk, ebben az 
évben valami rendhagyó, maradandó élménnyel szeretnénk 
gazdagítani a közösséget, hiszen ezzel a bállal felavathatjuk 
az Árpád fejedelem téri épület csodálatos tornatermét is. A 
jegyek értékesítése elkezdődött, gyűltek a résztvevők, gyűlt 
a bevétel. 

Ez a támogatás nem csak anyagiakban volt mérhető. Egy-
re több lelkes szülő és pedagógus csatlakozott a szervezőcsa-
pathoz, ajánlotta fel szabadidejét, munkáját. 

Eljött november 9-e, a bál éjszakája. Az új iskola torna-
terme csodálatos fényekben pompázott. Bármerre néztünk, 
vidám, mosolygós arcokat láttunk, beszélgető szülők és pe-
dagógusok csoportjait. Akkor már éreztük, elértük a célun-
kat. De az este még csak most kezdődött!

Meglepetésként az iskola tanárai nyitották meg a bált egy 
fergeteges kán-kán előadással, amit hatalmas ováció foga-
dott. A Bananas zenekarnak köszönhetően hamar megtelt a 
tánctér, a tombola olyan gyorsan fogyott, hogy alig győztük 
pótolni, a töltött káposztának és palacsintának pillanatok 
alatt nyoma veszett. Idén újdonságként bővítettük az italvá-
lasztékot koktélokkal, alkoholmentes italokkal, így aki elég 
bátor volt, megkóstolhatta, milyen íze van a témazárónak, 
vagy a szaktanári dicséretnek. A tombolahúzás a vállalko-
zók, a szülők, az osztályok, a pedagógusok önzetlen felaján-
lásainak köszönhetően izgalmas intermezzóként szolgált a 
zene szüneteiben. 

DJ gondoskodott arról, hogy biztosan senki ne unatkozzon 
az este folyamán, aki hajnal kettőig megállás nélkül zenélt. 
Idén is több mint egymillió forint gyűlt össze, melynek fel-
használásáról a pedagógusok és a szülők közösen döntenek 
majd. Köszönjük Nektek, szívből köszönjük! Szervezők 

SZIA Borbál 

Jótékonysági szivárvány buli
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OLVASÁS A Nagy Gáspár Városi 
Könyvtár a Magyar Művészeti Akadé-
miához benyújtott nyertes pályázata 
segítségével hat alkalommal látott ven-
dégül budakeszi óvodásokat és iskolá-
sokat szeptember és október folyamán. 
Kortárs írókkal találkozhattak, beszél-
gethettek, játszhattak a gyerekek a rend-
hagyó irodalomórákon, író-olvasó talál-
kozókon.

Sajnos általános tendencia, hogy a 
gyerekek egyre kevesebb időt töltenek 
könyvekkel, olvasással. A kisgyermek-
korban még rendszeresen könyvtárba 
járó, olvasó gyerekek is kamaszkorban 
már jellemzően kevesebbet vagy egyál-
talán nem olvasnak. Számos kutatás 
igazolja, hogy az olvasó gyerekek, ka-
maszok jobbak szövegértésben, ami elő-
segíti tanulásukat, továbbtanulásukat, 
sőt, későbbi munkavállalásukat. Azok a 
fiatalok, akik olvasással is töltik szabad 
idejüket, nemcsak gazdagabb szókincs-
csel rendelkeznek majd, hanem empati-
kusabb, nyitottabb, világra érzékenyebb, 
harmonikusabb felnőtté válnak. Problé-
mamegoldásuk és önismeretük is fejlő-
dik az olvasás által.

Mi, könyvtárosok nagyon jól tudjuk 
ezt, ezért minden lehetőséget megraga-
dunk, hogy az olvasóvá nevelés terén 
eredményeket érjünk el. Óriási volt az 
örömünk, amikor a Magyar Művészeti 

Akadémia Irodalmi Tagozata pályázatot 
írt ki a kortárs irodalmat és az olvasást 
népszerűsítő programok megvalósításá-
ra. Célunk volt, hogy a legkisebbektől az 
érettségizőkig több korosztályt megszó-
lítsunk. Lehetőséget teremtettünk, hogy 

a gyerekek, a fiatalok a nem mindig ked-
velt klasszikus kötelező olvasmányok 
mellett kortárs írókkal is találkozzanak. 
A meghívott írók és a bemutatott művek 
magas minőséget képviselnek. A foglal-
kozások mind interaktívak voltak, több 
esetben a társművészetek bevonásával 
komplex élményt nyújtottak, segítve az 
olvasási kedv felkeltését.

A Pitypang Sport Óvoda nagycso-
portosai Nyulász Péterrel verset tanul-
tak, találós kérdéseket fejtettek meg, 
mozgásos feladatokat oldottak meg és 
rajzfilmet néztek a szerző Miazami, Mi-
azmég és Kiazaki című kötetei alapján. 
A Széchenyi István Általános Iskola 2. d 
osztályának szintén Nyulász Péter tar-
tott rendhagyó irodalomórát a BerGer 
Szimat Szolgálat kezdő olvasóknak szó-
ló mesesorozatáról.

A Prohászka Ottokár Katolikus Gim-
názium ötödikes és hatodikos osztályához 
Bajzáth Mária mesepedagógus látogatott 
el Én, senki, segítség c. kiskamaszoknak 
szóló népmese-válogatásával.

A Nagy Sándor József Gimnázium 16 
éves tanulóival Mészöly Ágnes és Mol-
nár T. Eszter beszélgetett Az Emberek 
Országa frissen megjelent, közösen írt 
könyvükről. A könyv a jövőben játszó-
dik a klímakatasztrófa miatt megválto-
zott Földön. A kamaszok nagy érdek-
lődéssel vettek részt a beszélgetésen. A 
Nagy Gáspár-estre elsősorban közép-

iskolásokat vártunk, hiszen névadónk 
Budakeszin élt, a középiskoláinkban 
tanulnak a költőről, sőt érettségi tétel is. 
Rendezvényünk a felnőtt látogatók előtt 
is nyitva állt. A közönség Pécsi Györgyi 
irodalomtörténész előadását hallhatta, 
Lázár Csaba színművész versmondása 
tette teljessé az estet. A 300.000 forintos 
támogatásból hat rendezvényt valósítot-
tunk meg, 148 gyermek és 51 felnőtt ré-
szesült kimagasló színvonalú irodalmi, 
művészeti élményben. 

A fent ismertetett irodalmi sorozathoz 
kapcsolódva decemberben meghívjuk 
Molnár Krisztina Ritát A tűz ösvénye 
c. könyvének bemutatására. A könyv a 
Térfogó sorozat második kötete, mely-
ben folytatódik a népes és kedves család 
története hétköznapi dolgokról és nehe-
zen kimondható érzésekről. A foglalko-
zásra hetedikes gyerekeket várunk. Az 
írónőt elkíséri Simonyi Cecília, a kötet il-
lusztrátora, aki a kötet tematikájához illő 
kis, emlékbe elvihető tárgyakat készít a 
gyerekekkel. Ádám Éva könyvtáros

Legyen öröm az olvasás

A Széchenyi Baráti Kör 
szeretettel hív és vár minden kedves érdeklődőt adventi programjára

2019. december 10-én, kedden 18 órára 
Az élet fájába oltott mennyei gyümölcs – karácsony a művészetben című előadásra

a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium aulájába.
Vendégünk: Somos Gyula festőművész

család, Legjobbfotó Stúdió – Solymár, 
Lelkesedés Tanulás Szabadság Kiadó, 
Kisszínes üzlet – Biatorbágy, Kókány-
Tar Hajnalka stíluskalandor, Pomozi 
Katalin, Enloyd Kft., a Work Service 
Group magyarországi tagja, GOMA-
Baritz Bt., Gräfl Magdolna dohánybolt.

Ligetiné Komáromi Gabriella
óvodavezető
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TRIANON Modernkori történelmünk legnagyobb nemzeti 
tragédiájának 100. évfordulójára készül az ország. Az I. világ-
háborút elveszítve 1920. június 4-én írták, íratták alá a triano-
ni békediktátumot Magyarországgal.

Október közepén három napig abban a szerencsés hely-
zetben voltam, hogy − mint a Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnázium tehetségtáborának tagja − rendhagyó történelmi 
órákon vehettem részt. A tábor célja a Trianonnal kapcsola-
tos ismereteink gyarapítása volt. Az előadássorozat legfonto-
sabb programja az iszkaszentgyörgyi szálláshelyünktől nem 
messze, Várpalotán lévő egykori Zichy-kastélyból átalakított 
Trianon Múzeumba tett kirándulás volt. 

A múzeumi látogatás a társadalmi, emberi, családi ténye-
zőkön kívül bemutatta az országcsonkítás gazdasági hatását 
is. Megismertük a diplomáciai hátteret, bemutatták, hogyan 
készítették elő a tárgyalófelek az előre meghozott döntést. 

Elmondták, hogy a nemzetközi fóru-
mokon a felszólaló mindig anyanyel-
vén ismertetheti, ismerteti álláspontját. 
A magyar delegáció vezetője Apponyi 
Albert is magyarul kezdte el a tények 
ismertetését. A francia delegáció veze-
tője közbevágott, és kijelentette, hogy ezt 
senki nem érti. Apponyi ezután franci-
ára váltott, és így is elmondta beszédét. 
Ekkor az angol és az amerikai delegáció jelentette ki, hogy 
nem értik a felszólalót. Amikor Apponyi angolul is ismertette 
a magyar álláspontot, az olasz delegátus tiltakozott.

A múzeumi előadások nem csak a politikai fiaskókat is-
mertették, de néhányat azokból a személyes tragédiákból, 
amikor családi házak egymás melletti szobái kerültek kü-
lönböző országokba, vagy amikor szülőföldjükről tehervago-
nokba zárt magyarok százezreit zsuppolták Magyarországra.

Tanáraink és az előadók 18 fős csapatunkat hat részre 
osztották. Minden csoportnak egy elcsatolt országrész tér-

képét kellett megrajzolnia, majd a részeket ösz-
szeillesztve összeállítani a nagy Magyarország 
térképét. A kor zenei életét is ismertették velünk. 
Hallhattunk az anyaországon kívülre szervezett 
osztálykirándulásokról is. Az érdekes progra-
mok tökéletes egyensúlyban voltak a szabadfog-
lalkozásokkal, így nem voltunk túlterhelve a sok 
információval.

A történelem egyébként is egyik kedvenc tár-
gyam. Érdekes, megrázó volt részletesebben meg-
ismerni egy olyan történelmi döntést, amelyet 100 
év alatt sem tudott feldolgozni sem a vesztes, sem 
a győztes országok társadalma. Lázár Sebastian

ÖKOISKOLA Nagy öröm érte iskolánkat: miután korábban 
már két alkalommal elnyertük az Ökoiskola címet, a sokéves 
közös munkánk eredményeképpen idén az Örökös Ökois-
kola címet is sikerült megszereznünk, Budakeszin elsőként. 
Iskolánk szellemiségét már régóta alapvetően meghatározza 
a fenntarthatóságra nevelés, a környezettudatosság, a klíma-
védelem, a környezetünkért érzett felelősség hangsúlyozása 
és a sokszínű környezetpedagógiai tevékenység. Az Ökois-
kola Hálózat elkötelezett tagjaként nagyon büszkék vagyunk 
közösen elért eredményünkre. 

Októberben három Erasmus+ programot bonyolított le is-
kolánk. Bekapcsolódtunk az Erasmus+ napok nemzetközi 
rendezvényébe, melynek keretében diákjaink flashmobot 
tartottak. Olaszországi nemzetközi diáktalálkozóra 21 diák 
és két tanár utazott, ahol olasz, bolgár, görög és erdélyi ma-
gyar diákokkal közösen vettek részt tanulmányi és kulturális 
programokon. 

A hónap utolsó nemzetközi eseménye tanáraink szakmai 
látogatása volt a törökországi Antalyaban. Hat pedagógusunk 
két középiskolában és az egyetemen tájékozódott a török ok-
tatási rendszerről és az intézményekben folytatott pályaorien-
tációs munkáról. 

Idén rendhagyó módon ünnepeltük meg október 23-át: 
az Uránia Filmszínházban A szabadság vihara című ameri-
kai dokumentumfilmet nézte meg az egész iskola diáksága. 
Részt vettünk a városi megemlékezésen is.

Egy héten keresztül zajlottak a beiskolázási események, 
ahol iskolánk vezetői és diákképviselői mutatták be intéz-
ményünket a környék általános iskoláiban a nyolcadikosok-
nak és szüleiknek. Ennek hatására is telt házzal, hatalmas 
érdeklődés mellett rendezhettük meg a szokásos évi nyílt 
napunkat november 9-én. A vendégek az igazgatói tájékoz-
tató előadásokon kívül angol-, német- és informatikaórát 
nézhettek meg, találkozhattak a leendő osztályfőnökökkel és 
beszélgethettek a szaktanárokkal, részt vehettek testnevelés 
órán és edzésen, az Erasmus és a Határtalanul projektekről 
hallgathattak élménybeszámolót, a teaházban pedig a 9. b. 
osztály és az iskola diákönkormányzata várta őket. NSJG

Ősz végén 
a Nagysanyiban

Prohi tehetségtábor 
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VÉDELEM A bárányhimlőt a varicella 
zoster vírus okozza és terjeszti, és a legin-
kább ragályos gyermekbetegségek közé 
tartozik. A bárányhimlő első ránézésre 
talán kevésbé tűnik veszélyesnek, de 
súlyos, váratlan szövődményekkel is 
járhat. A bárányhimlő nagyon könnyen 
járványt okoz a közösségekben, mert 
rendkívül gyorsan és agresszívan ter-
jed: köhögéssel, tüsszentéssel. A súlyos 
esetekért, a kórházi kezelések nagy ré-
széért a ritkán előforduló szövődmények 
a felelősek, melyek a gyermeknek mara-
dandó egészségkárosodást okozhatnak. 
Különösen veszélyes a betegség azokra 
a felnőttekre, akik még nem voltak bá-
rányhimlősek. A tapasztalatok szerint a 
felnőttkorban elkapott bárányhimlő sú-
lyosabb lefolyású, és gyakrabban okoz 
szövődményeket. A fertőzés komoly 
kockázatot jelent a várandós kismamák 
fejlődő magzatára, valamint a beteg 
vagy legyengült emberekre.

Miből fogyasszunk többet?

A betegség lappangási ideje 10-21 napig 
is tarthat. Ezután hőemelkedés vagy láz, 
fejfájás, rossz közérzet, étvágytalanság, 
gyengeség jelentkezhet. Megjelennek a 
fejen, a törzsön, majd a test szinte min-
den részén a jól ismert piros pöttyök, 
amelyek szűnni nem akaró viszketéssel 
járnak. Amikorra a piros kiütések meg-
jelennek, addigra a bárányhimlős beteg 
már 1-2 napja fertőz, vagyis mire egy-
értelművé válik, hogy mi a baja gyer-
mekünknek, valószínűleg már sokakat 
megfertőzött maga körül.

Szövődmények

A pöttyökből hamarosan hólyagok lesz-
nek, amelyek a kifakadásuk után kez-
denek pörkösödni, lassan begyógyulni. 
Eközben persze kiváló táptalajt nyújta-
nak a baktériumoknak, amelyek akár 
gennyes gyulladással járó felülfertőző-
dést okozhatnak, maradandó hegeket 
hátrahagyva. Szerencsére ritkán kiala-
kuló szövődmény az agyhártyagyulla-
dás, agyvelőgyulladás.

Ritka szövődmény a tüdőgyulladás, 
a májgyulladás és a Streptococcus bak-
tériummal való felülfertőződést követő 
vesegyulladás. Előfordulhat szövőd-

ményként középfülgyulladás, ízületi 
és szívizomgyulladás is. A komoly szö-
vődmények és a halálesetek felnőttek-
nél gyakoribbak. A szövődményes ese-
teket antibiotikumokkal kell kezelni.

Teendők

Minél előbb értesítsük a bölcsődét, óvo-
dát vagy iskolát, ahová jár a gyermek. 
Közösségbe semmiképpen ne vigyük, 
ráadásul a fertőzésveszély miatt még ak-
kor is otthon kell maradnia, amikor nem 
érzi rosszul magát. A vírus a betegség vé-
géig – a hólyagok teljes pörkösödéséig – 
fertőzőképes, vagyis ez alatt az idő alatt 
nem hagyhatja el otthonát a gyermek.

Körmeit vágjuk rövidre, ezzel meg-
előzhetjük, hogy elvakarja a hólyago-
kat. A kezeket és a ruházatot tartsuk 
tisztán és szárazon, a gyermeket öltöz-
tessük jól szellőző pamut ruhákba.

A kiütések viszketését langyos vizes 
zuhannyal csökkenthetjük, naponta 
többször is, de semmiképpen ne forró 
vízzel, hosszú ideig zuhanyozva vagy 
kádban fürdetve. Használjunk puha, 
tiszta törölközőt, és ne dörzsöljük a 
gyermek bőrét, hanem óvatosan itas-
suk fel róla a nedvességet. Csillapítsuk 
a lázat és fájdalmat.

Megelőzés

A védőoltás a leghatékonyabb eszköze a 
bárányhimlő megelőzésének, a fertőzé-
sesély jelentős lecsökkentésének. Az ol-
tás ellenanyag képződést indít el szerve-
zetünkben, ami véd a megbetegedéssel 
szemben. Idén szeptemberétől a varicel-

la elleni oltás azon gyermekeknek, akik 
2018. 07. 31-e után születtek, életkorhoz 
kötötten kötelezően és ingyenesen jár, 
13-16 hónapos korban kell beadatni. A 
többi gyermek számára is elérhető az 
oltás térítés ellenében, legkorábban 9 
hónapos kortól lehet beadatni.

Ha egy felnőtt korábban még nem 
betegedett meg bárányhimlőben, akkor 
számára is ajánlott az immunizálás.

A bárányhimlő oltás alkalmazása 
után leggyakrabban a beadás helyén 
jelentkező fájdalmat, bőrpírt, duzzana-
tot, illetve lázat és bőrkiütés tapasztal-
hatunk. Az oltási reakciók jellemzően 
a beadást követő 10-14. napon jelent-
keznek (később, mint a legtöbb védőol-
tás esetében). Védőnői Szolgálat

A bárányhimlő 
és a védőoltás

Forrás: Life.hu

A Magyarországon forgalomban lévő 
influenza elleni oltóanyagok felkészí-
tik az immunrendszert a betegség 
elleni védekezésre. Már a patikákban 
van az influenza elleni oltóanyag, 
érdemes mielőbb kérni az oltást, 
hiszen a beadása után két hét alatt 
alakul ki csak a védettség és nem 
tudhatjuk biztosan mikor kezdőd-
nek a tömeges megbetegedések. 
Az influenza szezon alatt is érdemes 
kérnie a védőoltást, ha azt korábban 
nem volt módjában megtenni. Az 
oltás felvétele előtt konzultáljon há-
ziorvosával.

INFLUENZA OLTÁS
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Egy író Budakeszin

Beszélgetés Szegedi-Szabó Bélával
1991-ben emigrált a Vajdaságból Ma-
gyarországra. Meséljen a kezdetek-
ről. Hogyan került először Budake-
szire, és ez milyen hatással volt önre?

A Vajdaságban szü-
lettem, Zentán, ami 
akkor még Jugoszlá-
via volt, ma Szerbia. 
1991-ben, az akkori 
háború miatt költöz-
tem Magyarország-
ra. 1991-ben laktam 
először Budakeszin, 
persze, csak albér-
letben, már akkor 
elvarázsolt a telepü-
lés atmoszférája, ez 
a hegyekkel körül-

vett tégely, medence, amely egyben egy 
olyan elrugaszkodási pontot jelentett 
számomra, ahonnan kerékpárral neki 
lehetett lódulni a hegyeknek, dombok-
nak, mezőknek. Ez egy kijárat volt a vi-
lágból, ki a természet végtelen szabad-
sága felé. Mint írónak, költőnek ez a 
természettel megáldott, zöld hely maga 
volt a paradicsom. Itt sikerült megta-
lálnom valamit, amiről azt hittem vég-
leg elveszett. A 90-es évek jugoszláviai 
brutalitása a gyökerénél tépett ki sok-
sok embert, és ezt nehéz volt feldolgoz-
ni, nem is sikerült mindenkinek. Em-
lékszem arra, amikor első ízben laktam 
Budakeszin, mintegy 27 évvel ezelőtt, 
már akkor azt gondoltam, hogy ide 
még majd vissza kell térnem. Sok vi-

szontagság után tavaly nyáron sikerült 
visszaköltözni a családommal. Azóta 
újra birtokba vettem a természetet, és 
mondhatom, fantasztikus érzés újra itt 
lenni. Igaz, azóta sok minden megvál-
tozott errefelé is, de még mindig csak 
egy ugrásra vannak a hegyek. 

Mit jelent az ön számára az irodalom?
Az irodalom a zene után az egyik leg-
izgalmasabb „mágia”, nemcsak tájak, 
helyszínek közti utazásra, hanem idő-
utazásra is szolgálhat. De terápia és 
kaland is, a személyiség teljes átvilágí-
tása.

Ön sok műfajú szerző. Mostanában 
mivel foglalkozik?

Kezdetben kizárólag csak költészettel 
foglalkoztam, összesen négy verseskö-
tetem jelent meg. Majd jött a színház, 
írtam darabokat, drámákat, ez eltartott 
vagy 5-6 évig. Mostanság a prózaírás köt 
le, tavaly jelent meg Balzsam című regé-
nyem, ami a középkorban játszódik, és 
a főszereplője egy Balzsam Simon nevű 
szobrász. A júniusi könyvhéten látott 
napvilágot első meseregényem, Han-
gyabefőtt címmel. Ebben egy hangyász 
mentőakciójának lehetünk részesei. Az 
élet maga is olyan, mint a Hangyabefőtt: 
hol édes, hol csípős, hol boldogító, hol 
fanyar ízeket hoz. De írtam már köny-
vet zeneszerzőről is, Vukán Györgyről, 
és gyakran nyitok meg képzőművészeti 
kiállításokat.

A költő, Nagy Gáspár is Budakeszin 
lakott és alkotott. Ismerte őt?

Kedveltem és ismertem Nagy Gáspár 
verseit, akivel lett is volna alkalmam 
találkozni, de aztán ez valamiért meg-
hiúsult, ezt azóta is sajnálom. Minden 
nap elmegyek a szobra mellett, a Fő utca 
melletti parkban, és akkor felderenge-
nek bennem a versei. Lehet, valamikor 
szervezek egy zenés irodalmi estet, 
amelyen Nagy Gáspár általam kedvelt 
költeményei fognak elhangozni. Sok-
szor megfordult a fejemben, hogy bi-
zony egyszer jó lenne a Budakeszin élő 
és alkotó művészekkel együtt egy össz-
művészeti estet létrehozni.

Budakeszihez kötődő, helyi célok, el-
képzelések?

Majd szeretnék valamikor itt is egy 
könyvbemutatót tartani a Hangyabe-
főtt meseregényem számára. Továbbá, 
ha Budakeszin szervezőként részt vál-
lalhatnék a kulturális élet még színe-
sebbé tételében, az izgalmas lenne, re-
méljük, ez mihamarabb összejön. 

A beszélgetést Papp Máté készítette.

A Bede Anna Élő Hit Alapítvány minden évben karácsonykor támogatja a Prohászka Ottokár Gimnáziumban tanuló rászoruló 
gyermekeket karácsonyi ajándék formájában. Így őrzi Anna sokgyermekes családja kislányuk emlékét, aki ebbe a gimnáziumba 
járt volna, ha 1994-ben, 11 éves korában nem lett volna gázolás áldozata.
Köszönjük a nagylelkű adományozóknak, hogy a Bede Anna Élő Hit Alapítvány az elmúlt karácsonyon 420 000 forinttal tudta 
gazdagabbá tenni a pályázó 22 diák karácsonyát. Ez elsősorban azoknak köszönhető, akik nagylelkű adományaikkal, vagy az 
1%-ról való rendelkezéssel hozzájárultak a családok öröméhez. Köszönjük mindenki nevében!
Az alapítvány a kapott adományokat teljes körűen szétosztja, a működési költséget a kuratórium fedezi. Ez évben is kérjük azokat, 
akik szívesen járulnak hozzá rászoruló tanulók karácsonyának szebbé tételéhez, támogassák alapítványunkat. Köszönjük!

Az alapítvány számlaszáma: 11742348-20022253 (Budakeszi OTP Bank).
Címe: Budakeszi, Barackvirág u. 35.
Alapítványunk közhasznú, fogadhatjuk a jövedelemadó 1%-át.  az alapítók,
Adószámunk: 18674310-1-13 dr. Bede Antal és Bakács Bernadett

A BEDE ANNA ÉLŐ HIT ALAPÍTVÁNY KÖZLEMÉNYE
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VARÁZSLAT A karácsony a keresztény 
világ egyik legnagyobb ünnepe, Jézus 
születésére emlékezünk ekkor. A 20. 
század végére világszerte a szeretet csa-
ládi ünnepévé vált. Számos népszokás 
kapcsolódik hozzá, amelyek a keresz-
ténység előtti időkből, a téli napforduló 
és az évkezdet hiedelmeiből, valamint 
az ünnep keresztény voltából táplálkoz-
nak. A legfontosabbak és világszerte a 
legismertebbek a karácsonyfa-állítás, a 
betlehemezés, a karácsonyi vacsora, az 
ajándékozás. Az általánosan megtartott 
szokásokon túl, szinte minden család-
nak megvannak a saját hagyományai, 
például az ünnepi menü fogásai, az el-
maradhatatlan családi recept szerint ké-
szült sütemények, a karácsonyfa-díszítés 
fortélyai. Mifelénk sokaknak elmaradha-
tatlan programja a budapesti vagy akár a 
bécsi karácsonyi vásár meglátogatása.

Az elmúlt évszázadokban a karácso-
nyi készülődés legjelentősebb részét 
nem az ajándékok begyűjtése, hanem a 
finom ételek, tetszetős és ízletes sütemé-
nyek, valamint a dekoráció kiválogatása 
és elkészítése tette ki. 

Évszázadokkal ezelőtt ezek az igények 
hozták létre az első adventi vásárokat, 
ahova a környék földművesei, halászai 
elhozták a karácsonyi menühöz szüksé-
ges alapanyagokat, ahol a város kézmű-
vesei, mesteremberei árusították a díszí-
téshez szükséges cukorkákat, szalagokat, 
árvalányhajat és egyéb kellékeket. Emel-
lett a városi polgárság és a város környé-
ki lakosság találkozási helye is volt.

A karácsonyi vásárok hagyománya 
Ausztria és Németország városaiból 
származik, mára azonban Európa-szerte 
elterjedt ez a szokás. Hazánkban is szá-
mos helyen tartanak adventi vagy kará-
csonyi vásárokat.

A legnagyobb hagyománnyal ren-
delkező és azóta is leghíresebb adventi 
vásár színtere Bécs. 1296-ban I. Albrecht 
császár lehetőséget adott a kereskedők-
nek és boltosoknak, hogy decemberi vá-
sárt tartsanak a város lakosságának. A 
Thomasmarkt a mai adventi vásár előfu-
tára volt, mindig karácsony és szilvesz-
ter környékén rendezték meg. A kezde-
tekben főként textilek, élelmiszerek és 
mézeskalácsok cseréltek gazdát. A bécsi 
vásár helye fennállásának 700 éve alatt 
többször is megváltozott, napjainkban a 
városháza téren rendezik és Christkind-
lmarktnak hívják. Számos szórakoztató 

program, koncert és 
vigasság kíséri a ha-
gyományos kirakodó-
vásárt, amelyre a világ 
számos pontjáról vár-
ják az érdeklődőket. 

Hazánkban is szép 
számmal rendeznek 
karácsonyi vásárokat. 
Budapest egyik leg-
kedveltebb turisztikai 
célpontja 1998 óta a 
Vörösmarty téri Buda-
pesti Adventi és Ka-
rácsonyi Vásár, amely 
évente 800 ezer turis-
tát vonz. Itt elsősorban 
kézművesek kínálják portékáikat, de a 
megfáradt és éhes böngészőket ételes és 
italos standok is várják. A vásárt Európa 
tíz legjobb karácsonyi vására között tart-
ják számon.

Szűkebb pátriánkban, Budakeszin is 
több évtizede rendeznek adventi és ka-
rácsonyi vásárokat.

Már az 1980-as évek közepétől szokás-
sá vált, hogy az Erkel Ferenc Művelődési 
Központba advent időszakában kereske-
dőket hívtak, hogy a budakesziek aján-
dékvásárlását megkönnyítsék. Hosszú 
évek alatt hol kisebb, hol nagyobb vásár 
kerekedett. 2011-től a karácsonyi vásárt 
a megújult polgármesteri hivatalban, a 
Rathauskellerben és a két épület között 
lévő szabadtéren rendezték. A vásárlási 
lehetőség mellett meghívott művészek 
és főleg helyi egyesületek, civil szerve-
zetek, óvodások, iskolások műsorában is 
gyönyörködhettek a látogatók. Ekkor in-
dult az azóta is népszerű süteménysütő 
verseny.

2016-tól a művelődési központ mel-
letti új közösségi téren rendezik meg az 
adventi ünnepséget, a hagyományos 
programokon túl ekkor indul a korcso-
lyaszezon is városunkban, ünnepélye-
sen ekkor nyitják meg a jégpályát. Idén 
december 6-án, pénteken 15 órától várják 
a budakeszieket.

A Széchenyi István Általános Isko-
lában 1996-ban szervezték az első kará-
csonyi vásárt. A pedagógusok, a szülők, 
a szülői munkaközösség és a gyerekek 
összefogása szükséges a megvalósítás-
hoz. A vásáron megjelennek a hivatásos 
kereskedők, de helyi kézművesek is kí-
nálhatják termékeiket, sőt, a gyerekek 
és a szülők által készített süteményeket, 

apró ajándéktárgyakat is árusítják. A 
gyerekek nagyon aktívak, hiszen a be-
folyt pénz az osztály kasszájába kerül, 
a későbbiekben felhasználhatják közös 
programokra. Idén december 8-án, va-
sárnap 10 órától várják az érdeklődőket.

A budakeszi művészek – későbbiek-
ben már szervezeti formában a Keszi-Art 
Egyesület − 2010-től minden évben Kará-
csonyi Karitatív Kiállítást rendeznek. A 
tárlat célja, hogy Budakeszin és annak 
vonzáskörzetében élő művészek bemu-
tatkozhassanak, és önkéntes támoga-
tóként vegyenek részt a kiállításon.  Az 
alkotások értékesítéséből befolyt össze-
get a karitász csoporton és a Budakeszi 
Református Egyházközségen keresztül 
juttatják el a helyben élő rászorulókhoz. 
Idén a 10. jubileumi karácsonyi tárlatot 
rendezik meg, mely november 24-én 
nyílt és december 22-ig tekinthető meg. 

Összeállította: Nagy Gáspár 
Városi Könyvtár

Forrás: https://vtravel.blog.hu, www.50plusz-klub.hu 
és a budakeszi szervezők

Adventi és karácsonyi vásárok

December 15-én 9−14 óra között 
rendezi hagyományos jótékonysági 
adventi vásárát a Budakeszi Refor-
mátus Gyülekezet a Kálvin-terem-
ben, melyre szeretettel várunk min-
den érdeklődőt. A vásár bevételével 
rászorulóinkat támogatjuk.

A gyülekezet

REFORMÁTUS ADVENTI VÁSÁR

Fotó: Fischer Anna
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BAJAI HALÁSZLÉ 

Hozzávalók
2-2,5 kg ponty l 3 darab nagy fej hagyma 
l 1 darab paradicsom l 1 darab zöldpap-
rika l 3-4 darab cseresznyepaprika (vagy 
egyéb erős paprika) l 3 evőkanál piros-
paprika l 3,5 l víz l só l 1 db halászlé-
kocka l 2 dl fehérbor l 0,5 kg gyufatészta

A megtisztított és szétdarabolt halat ke-
resztbe bevagdossuk és egy órával a főzés 
előtt besózzuk. A hagymát kockára vágjuk, 
minél kisebb, vékonyabb darabokra (ettől 
lesz sűrűbb). A paradicsomot, zöldpaprikát, 
erős paprikát kockára vágjuk. A hagymát, 
a zöldségeket, a hal fejét a vízzel feltesszük 
főzni. Ha már jó 5 perce forr, beletesszük 
a pirospaprikát és a feldarabolt halászlé-
kockát. Fél óráig lobogó vízben főzzük. 
Ekkor kerül bele a hal többi része, ezután 
már csak negyed órát főzzük. Ízlés szerint 
sózzuk, közben egy-egy korty fehérbort 
iszunk. Negyed óra után beleöntjük a meg-
maradt bort, azzal már csak 1-2 percig for-
raljuk. Kifőzött gyufatésztával tálaljuk.

GOMBÁS GÖNGYÖLT PULYKAMELL 

Hozzávalók
4 szelet pulykamell l 8 szelet bacon l 15 
dkg gomba l 1 darab kis fej vöröshagyma 
l 1 csokor petrezselyemzöld l 2 darab to-
jás l só l bors l 2 ek. olívaolaj l 1 ek. 
zsemlemorzsa
 
A gombát megtisztítjuk, apró kockákra vág-
juk. A hagymát megtisztítjuk, felaprítjuk, 
egy kevés olajon megpirítjuk, majd hoz-
záadjuk a gombát, és addig pirítjuk, amíg 
zsírjára sül a gomba. Közben egy tojást 
keményre főzünk. Megszórjuk a petrezse-
lyemzölddel, és alaposan összeforgatjuk. 

Megsózzuk, megborsozzuk. Hozzákeverjük 
a felkockázott főtt tojást, beleütjük a másik 
tojást is, hozzáadjuk a zsemlemorzsát, és 
az egészet óvatosan összekeverjük. 
A baconszeleteket kettesével kiterítjük. 
A megmosott és szárazra törölt pulyka-
mellszeleteket enyhén kiklopfoljuk, meg-
sózzuk, megborsozzuk, majd a baconre 
terítjük. Megtöltjük a gombás töltelékkel, 
majd a bacon segítségével feltekerjük a 
szeleteket, és hústűvel megtűzzük. 
A tepsit olívaolajjal kikenjünk, elhelyezzük 
benne a töltött pulykamelltekercseket, és 
a tetejét is meglocsoljuk az olívaolajjal. 
A tepsit fóliával lefedve, 180 fokra előme-
legített sütőbe toljuk, kb. 30 percre. Ami-
kor már puhul a hús, eltávolítjuk a fóliát, 
és pirosra sütjük. 
Forrás: http://www.mindmegette.hu/

ERDÉLYI MÉZESKALÁCS  

Hozzávalók
450 g finomliszt l 200 g porcukor l 2 ká-
véskanál szódabikarbóna l 1 kávéskanál 
mézeskalács fűszerkeverék l 3 darab to-
jás l 2 ek. vaj (puha) l 200 g méz l 1 
csomag vaníliás cukor
A díszítéshez
120 g porcukor (átszitált) l 1 db tojásfe-
hérje

Az összes alapanyagot jól összedolgoz-
zuk, és a tésztát fóliába csomagolva leg-
alább egy napig hűvös helyen érleljük. Az 
érlelés után a tésztát, enyhén lisztezett 
munkafelületen kis részletekben nyújtjuk 
ki, kb. 2 mm vastagságúra, és különféle 
formákat szaggatunk belőle. Sütőpapírral 
bélelt tepsire helyezzük, tojássárgájával 
megkenegetjük, majd 175 ºC-ra légkeve-
résen előmelegített sütőbe téve, alul-felül 
állásra váltva, 5-7 perc alatt megsütjük. A 
folyamatot addig ismételjük, amíg a tészta 
el nem fogy. (Rengeteg mézeskalács lesz 
a tésztából, le is lehet fagyasztani.) Fon-
tos, hogy ne légkeveréses üzemmódban, 
hanem alul-felül álláson süssük a tésztát, 
különben kiszárad. A díszítéshez a por-
cukrot és a tojásfehérjét habbá verjük és 

egy alkalmas eszköz segítségével (kinek 
mi válik be, ki kell tapasztalni: nylon zacs-
kó egy apró lyukkal, habzsák mini lyukú 
véggel, vagy egy kis ecset) tetszés szerinti 
mintákat rajzolunk a mézeskalácsokra.

VANÍLIÁS CSILLAG  

Hozzávalók
90 dkg liszt l 60 dkg margarin l 15 dkg 
cukor l 3 csomag vaníliás cukor l 3 da-
rab tojás sárgája l 1,5 teáskanál sütőpor 
l tölteléknek tetszés szerinti finom lekvár
 
A száraz összetevőket alaposan összeke-
verjük, belemorzsoljuk a margarint, majd 
hozzáadjuk a tojássárgákat. Alaposan ösz-
szegyúrjuk. Ha gyúráskor nagyon száraz a 
tészta, kevés tejet öntünk hozzá. Vékonyra 
nyújtjuk, mert sütés közben eléggé meg-
nő. Párosan szaggatjuk a csillag és a lyukas 
csillagformát. (Tetszés szerinti formákat 
használhatunk, lényeg, hogy a fele középen 
lyukas legyen.) Gázsütőben 2-3 fokozaton 
15-20 percig sütjük. Ha kihűlt, lekvárral ösz-
szeragasztjuk a két formát. Dobozba rakva 
sokáig eláll, ünnep előtt elkészíthető. 

Fotó: Pixabay

Szilágyi Csongor  
(született 2019. október 10-én)
Rózsa Szófia Léna  
(született 2019. október 12-én)
Pinczés Dominik  
(született 2019. október 17-én)
Páncsics Bertalan  
(született 2019. október 18-án)
Élő Dela Farkas   
(született 2019. október 19-én)
Krénn Fanni   
(született 2019. október 20-án)
Kalmár Gergely Péter    
(született 2019. október 29-én)

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

Budakeszi legifjabb  
polgárai
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Decemberi könyvajánló
ZALAI KÁROLY – Minden hétre macska

A Budakeszin élő festőművész és 
író újonnan megjelent könyve kivá-
ló karácsonyi ajándék is lehet. Aján-
dékozható és ajánlható macskabará-
toknak, hiszen a macskák jellemét 
jól ismerő művész írta, a fejezetek 
végét a macskákat kiválóan bemu-
tató, karikatúraszerű illusztrációk-
kal is ellátta. De a könyv sokkal több 
egy házi kedvencet bemutató olvas-
mánynál. Csemege lehet a nagy 
műveltségűeknek is, hiszen 52 hí-
res, olykor hírhedt művész, író, filo-
zófus, történelmi személyiség életének sorsfordító pillanatait 
ismerhetik meg, fűszerezve a tőlük származó idézetekkel. A 
kötet 52 novellát tartalmaz, a szerző szerint nyugodtan lehet 
úgy olvasni, hogy hetente olvasunk el egyet, hiszen a hetek 
számozásának megfelelő a fejezetek számozása. De ezt első 
olvasáskor úgysem tartjuk be, hiszen hajt a kíváncsiság, hogy 
mi lesz a következő fejezetben. Kicsoda, micsoda ez a szürke 
macska? Újraolvasni pedig kötelező, mert elgondolkodtató és 
szórakoztató is egyben. Többszöri olvasáskor is találni a no-
vellákban bőven töprengésre érdemes gondolatokat. Minden-
képpen jó, ha megvan otthon a könyvespolcon.

DELY-MÓZESSY DOROTTYA – A tanítvány naplója
Az ezerarcú útjelző

A fiatal budakeszi szerző friss 
szemléletű önfejlesztő könyvvel 
mutatkozik be. Úgy tapasztalja, 
hogy egy nagyon inspiráló világ-
ban élünk, megszámlálhatatlan 
tanulási lehetőség áll rendelkezé-
sünkre. A tanulási, az önfejlesztési 
lehetőségek nagyon könnyen elér-
hetők. Mégis gyakran nem tudunk 
megfelelően választani, vagy nem 
tudjuk önmagunkhoz kapcsolni a 
tanultakat. Nézete szerint a tanu-
lás aktív belső folyamat, ahol a be-
fogadónak éppolyan kulcsszerepe van, mint az átadónak. Így 
lehetünk egyszerre mesterek és tanítványok. A bennünk élő 
mester, azaz mi tanítjuk önmagunkat a többi mester inspirá-
ciója segítségével, ezért a fejlődéshez a legfontosabb a harmo-
nikus, stabil énkép kialakulása. A könyvet olvasva egy me-
sés, harmonikus, nyugodt, varázstárgyakkal teli világba lép-
hetünk be. A mágikus tárgyaknak gondolatébresztő szerepe 
van. A rövid fejezetek végén kérdéseket, feladatokat találunk. 
A könyvhöz honlap és facebook oldal kapcsolódik. A szerző 
azoknak ajánlja könyvét, „akik önmagukat és az útjukat kere-
sik, vagy már az útjukon járnak, de megerősítésre vágynak, to-
vábbá olyan szakembereknek, akik ebben segítenek másokat.”

MAGNUS NYMAN – A vesztesek története
A katolikus élet Svédországban és Finnországban Gustav Vasa királytól Krisztina királynőig

Először 1997-ben jelent meg a 
könyv, kitüntették a Svéd Aka-
démia díjával is. Svédországban 
már három kiadást megért, most 
magyarul is megjelent a Kairosz 
Kiadó műhelyében. A magyar 
fordítás a Budakeszin élő, skan-
dinavisztikával is foglalkozó Kő-
rösiné dr. Merkl Hilda munká-
ja. A szerző szintézisre törekvő 
monográfiájában azt mutatja be, 
hogyan alakult a katolikus élet 
Svédországban és Finnország-
ban a 16–17. században, hogyan váltottak az itt élők vallást 
a reformáció idején. Rávilágít, hogy a reformáció elsősorban 
nem vallási igényből fakadt, hanem felülről irányított volt, 
politikai és gazdasági okai voltak. Az akkori változások a 
mai napig hatással vannak a térségre, és nem csak a vallási 
életére kell itt gondolnunk. A fordító az előszavában kieme-
li: „A hiteles történelem megismeréséhez az érem mindkét 
oldala, a szemben álló felek nézeteinek ismerete alapfelté-
tel.” A könyv harmadik része a legszívbemarkolóbb, hiszen 
életrajzi vonatkozású, kimagasló, a hitüket nyíltan vállaló 
17. századi katolikus személyek életútját mutatja be. Nem 
könnyű olvasmány, de az érdeklődő ember számára megke-
rülhetetlen mű.

AN LEYSEN – DIÓTÖRŐ

Marika és bátyja, Frici imád-
ják a karácsonyt. Drosselmei-
er bácsi minden évben valami 
különleges karácsonyi aján-
dékot hoz nekik. Idén Marika 
egy fakatonát kap, egy diótö-
rőt. Frici szerint furcsán néz 
ki, de Marika csak a diótörő 
nagy, kedves szemét látja. Éj-
jel aztán rájön, hogy új barátja 
sokkal többre képes, mint csak 
diót törni. Régen bátor katona volt, aki beleszeretett egy iga-
zi hercegnőbe. Mindannyiunk kedvence, a karácsony elma-
radhatatlan klasszikus meséje E. T. A. Hoffmann A diótörő 
és az egérkirály c. műve. A Scolar Kiadó 2019-ben, az ünne-
pek előtt egy újabb, szépen illusztrált átdolgozást kínál. A 
varázslatos hangulatú képek a rettenetes egérkirály és a va-
rázslatosan szép Cukortündér álomvilágába repítenek min-
ket. A könyvet az öt évnél idősebb gyerekeknek ajánlják, és 
mindenkinek, aki szereti a különös meséket.

Összeállította: Nagy Gáspár Városi Könyvtár
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Képviselő-testületi határozatok

APRÓHIRDETÉS
Gyermekfelügyeletet vállalok! 20 éves gyakorlattal, re- 
ferenciákkal, saját gépkocsival rendelkezem. Tel.: 
06/70/947-8051.

Készpénzért veszek bútorokat, festményeket, dísz-
tárgyakat, órákat, porcelánokat, csillárokat, köny-
veket, hangszereket, írógépeket, varrógépeket, 
hanglemezeket, szőrméket, csipkét, bizsukat, bo-
rostyánt, tört aranyat, kitüntetéseket, teljes hagya-

tékot becsléssel, díjtalan kiszállással hétvégén is. 
Tel.: 06/20/597-8280.

Budakeszi belterületén középkorú pár minimum 
500 m2-es önálló telekkel rendelkező házat venne 
45 millió forintig. Telefon: 0670/617-8541. 

A BVV Kft. struktúra váltás miatt keresi új kollé-
gáit. Keresünk közterületi-, zöldterületi- és intézményi 

karbantartókat, szak- és segédmunkásokat, intézményi ta-
karítókat, továbbá zöldhulladék hasznosítást végző mun-
katársakat. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni 
a bvv.ugyintezo@gmail.com email címen vagy a 
06/30/567-5104-es telefonszámon lehet.

Takarítót keresünk a Budakeszi, József Attila u. 34–36. 
számú, négy emeletes, két lépcsőházas társasházba. 
Érdeklődni a 06/30/961-24-97-es telefonszámon lehet.

Pályázat az iskolabusz szolgáltatás 
bővítésére  

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az iskolabusz szolgáltatásra pályázatot 
hirdetett. Felhatalmazta a polgármestert, hogy 
eredményes pályázat esetén a legkedvezőbb pá-
lyázatot adóval a vállalkozási szerződést aláírja. 
Felkérte a polgármesteri hivatalt, hogy az isko-
labusz szolgáltatás bővítésére vonatkozó vállal-
kozási szerződés fedezetére bruttó 1.520.000 Ft 
összeget biztosítson.
 393/2019. (IX. 26.) Kt. határozat

Felterjesztés az Álomvölgy ügyében 

Jóváhagyta az Épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § 
(1)-(2) bekezdés rendelkezéseire vonatkozó mó-
dosítás kezdeményezésének szövegét és részle-
tes jogi indokolását. Felkérte a polgármesteri hi-
vatalt, hogy a felterjesztést küldje meg a 342/2019. 
(VII. 25.) Kt. határozatban megjelölt közjogi mél-
tóságoknak.
 394/2019. (IX. 26.) Kt. határozat

Közbeszerzés indul a régi szennyvíztelep 
ügyében

A Kbt. 113. § szerint, nyílt, feltételes közbeszer-
zési eljárást indított a régi szennyvíztisztító telep 
épületeinek bontása tárgyában. Felkérte a pol-
gármestert, hogy az ajánlattételi felhívásokat az 
alábbi ajánlattevők részére küldje meg: SB Dyna-
mic Kft. (1031 Budapest, Városfal u. 3/b), Octopus 
Invest Kft. (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 14. 1. 
lház. 2. em. 8.) és Otee Kft. (2092 Budakeszi, 2418.).
 397/2019. (IX. 26.) Kt. határozat

Javaslatot tettek a Pest megyei díjakra  

A Pest Megye Közgyűlésének a kitüntető dí-
jak alapításáról és adományozásának rendjéről 
szóló 6/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelete 
alapján a Pest Megye Díszpolgára címre Csoma 
Gergelyt, a Pest Megyéért Emlékéremre Józsa 
Lajost, az Év Polgárőre díjra Érdi Tamást, az Év 
Tűzoltója díjra a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületet, a Nemzetiségekért díjra Nádas An-
nát, a Testnevelési és Sportdíjra Karskó Jánost, 
az Év Gazdálkodója díjra Mándoki Tamást, az 
Év Iparosa díjra a Stulwerk Kft-t és az Év Kis-
vállalkozása díjra a Stadt éttermet javasolta. 
A Pest Megyei Sportolói díjak esetében az Év 
Sportolója díjra a férfi felnőtt korosztály kategó-
riában Kemény Dávidot, női felnőtt korosztály 
kategóriában Vukov Szonját, a férfi utánpótlás 
korosztály kategóriában Mészáros Vincét, a 
középiskolai diáksportoló korosztály kategó-
riában Balogh Bellát, a testi, érzékszervi, értel-
mi vagy más fogyatékos sportoló kategóriában 
Mezei Katalint, az Év Legjobb Csapata díjra az 
utánpótlás korosztály kategóriában a Budake-
szi Labdarúgó Akadémiát, az Év Edzője díjra 
Kutasi Pált, valamint az Év Szabadidő és Sport 
Szervezete díjra a szabadidő és sportszervezet 
kategóriában a Hagyományőrző Íjász Egyesüle-
tet javasolta. 
 404/2019. (IX. 26.) Kt. határozat

Asszisztensi béremelés 

Biztosította a Budakeszi Egészségügyi Központ-
ban dolgozó Zachár Lászlóné egészségügyi asz-
szisztens béremelését bruttó havi 17.000 Ft + járu-
lékai összegben 2019. július 1-től.
 405/2019. (IX. 26.) Kt. határozat

Nagyszénászugi Részönkormányzat 
alakult

2019. november 14-i hatállyal Szabó Ákos Pétert a 
Nagyszénászugi Részönkormányzat elnökének, 
Hargitai Zsuzsannát, Somlóvári Józsefnét a rész-
önkormányzat tagjainak megválasztotta.
 417/2019. (XI. 14.) Kt. határozat

Ismét lesz karácsonyi díszvilágítás

Egy évre vállalkozási szerződést kötött a Best-
Vill 2000 Kft-vel a karácsonyi kandeláber díszek 
fel- és leszerelésére bruttó 1.300.000 Ft keretösz-
szeg erejéig. 
 422/2019. (XI. 14.) Kt. határozat

Folytatódik az együttműködés  
a német önkormányzattal

2019. november 25-től együttműködési megál-
lapodást kötött Budakeszi Város Német Önkor-
mányzatával.
 426/2019. (XI. 14.) Kt. határozat

Informatikai beszerzés az EBP keretében

Az Egészséges Budapest Program keretében 
elnyert támogatás terhére a Budakeszi Egész-
ségügyi Központ részére informatikai eszköz-
beszerzésre vállalkozói szerződést kötött a Bé-
ker-Soft Kft-vel (1184 Budapest, Hengersor u. 73.) 
11.500.000 Ft + ÁFA összegben.
 427/2019. (XI. 14.) Kt. határozat

A további határozatok szövegét a www.varosha-
za.budakeszi.hu oldalon olvashatják.

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. szeptember 26-án és november 14-én tartott 
ülésein a lakosságot érintő alábbi döntéseket hozta:
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ÁLLÁSPÁLYÁZAT

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

műszaki csoportvezető 

munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól
A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
Ellátandó feladatok: Gazdasági és üzemeltetési feladatkör
Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen 
előélet, főiskola, egyetem, I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett 
műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi, szakképzettség, 
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz a 87/2019. (IV. 
23.) kormányrendelet 1. számú melléklete szerint, motivációs levél, oklevelek, 
bizonyítványok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak 
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szelenczy Gabriella 
nyújt, a 0623/535-710/114-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton humanpolitika@
budakeszi.hu email címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 15.

A teljes pályázati kiírások a www.varoshaza.budakeszi.hu valamint a www.hirmondo.budakeszi.hu oldalon tekinthetők meg.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

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

gazdálkodási  ügyintéző 

munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 30 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Budakeszi Város Önkor-
mányzatának és intézményeinek vonatkozásában tárgyi eszközök nyilvántartá-
sának vezetése, vagyonnyilvántartás kezelése, leltározási feladatok koordinálása.
Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen 
előélet, középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség; vagy 
középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, 
informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés, vagyon-
nyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Felsőfokú szakirányú végzettség, 
ASP program ismerete, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserép Zsolt nyújt, 
a 0623/535-710/138-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Bártfai Zsuzsanna 
részére a humanpolitika@budakeszi.hu email címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 23.

SAUTAN Z   -   S V Á B  D I S Z N Ó TOR

facebook.com/
Sautanz.hu

(a Park Center mögött)
Sváb Disznótor Budakeszin

2020.
január 18.

Sautanz

12 CSAPAT, 12 DISZNÓ,

7 TAGÚ ZSŰRI,

1 ÓRIÁS SÖRSÁTOR,

ÉLŐZENE, 

SVÁB ÍNYENCSÉGEK

Hozzávalók: Versenyprogram:
6:45 Kapunyitás

7:00 Szúrás 

10:00 Hivatalos megnyitó

15:00 Eredményhirdetés

18:00 Zárás
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Generációk Háza decemberi programok  Télelő – Álom hava – Szentkarácsony hava

2. H ÉT FŐ
  8.15 Jóga
10.00 Megoldatlan rejtélyek 

nyomában
14.00 Házi praktikák nem 

csak nőknek: vöröská-
poszta, csipkebogyó, 
lenmag

3. KEDD
10.00 Ország-város vetélke-

dő      
13.30 Senior tánc (600 Ft/

alkalom)
15.00 Kreatív alkotókör Sza-

kácsi Éva vezetésével

4. SZERDA
  8.15 Jóga
10.00 Torna 
13.00 Decemberi hiedelmek, 

népszokások 
14.30 Filmklub: A család 

kicsi kincse (amerikai 
kalandfilm)

5. CSÜTÖRTÖK

10.00 Napi fejtörő – furfan-
gos feladványok

13.00 Kapaszkodó klub

6. PÉN T EK

10.00 Decoupage (szalvéta 
technika) lépésről- 
lépésre

7. SZOM BAT

10.00 Filmcsillagok nyomá-
ban: Bajor Imre

9. H ÉT FŐ

  8.15 Jóga
10.00 Kalendárium kvíz
11.00 Híres festők:  

Montegna, Ili meséi
14.00 Töri másképp

10. KEDD

10.00 Holland kocsma: 
kártyajáték

13.30 Senior tánc  
(600 Ft/alkalom) 

15.00 Művészetterápia Hava-
si Viktória vezetésével, 
téma: a hangulat

11. SZERDA

  8.15 Jóga
10.00 Torna 
13.00 Ma is tanultam vala-

mit: egészségünkre!
14.30 Filmklub: A kará-

csonyfa varázsa 
(kanadai romantikus 
vígjáték)

12. CSÜTÖRTÖK

10.00 Nobel-díjas koponyák
15.30 Olajfestés Szakácsi Éva 

vezetésével  
(3000 Ft/alkalom)

13. PÉN T EK

10.00 Luca-nap: fényhozók 
és boszorkányok

13.00 Kóborló kultúra: kará-
csonyi vásár Óbudán

14. SZOM BAT

9.00 Karácsonyi ruhát ölt a 
ház: díszítés, deko-
rálás

16. H ÉT FŐ

  8.15 Jóga
10.00 Budapest titkai 
14.30 Megszólal a hangos 

könyv

17. KEDD

10.00 Pókerarcok: kártyajá-
tékok kezdőknek és 
haladóknak  

15.00 Karácsonyi ünnep-
ség klubtagjaink és 
a kapaszkodó klub 
számára

18. SZERDA

  8.15 Jóga
10.00 Torna

19. CSÜTÖRTÖK

10.00 Társasjátékok délelőttje
14.30 Olajfestés és kreatív 

alkotókör Szakácsi Éva 
vezetésével

20. PÉN T EK

10.00 Last minute karácso-
nyi ajándék készítés 
decoupage technikával

23. H ÉT FŐ
  8.15 Jóga
10.00 Zene délelőtt

30. H ÉT FŐ
  8.15 Jóga
13.00 Előszilveszteri batyus 

buli

31. KEDD
10.00 Társasozzunk: 

Scrabble

Térítés ellenében igénybe 
vehető szolgáltatásunk: 
pedikűr (bejelentkezés 

szükséges) 

A változtatás jogát 
fenntartjuk! 

További információ: 
2092 Budakeszi, Erdő utca 

83. Tel.: 0623/451-279

ino.budakeszi@gmail.com 

Facebook: 
Generációk Háza–Buda-

keszi

December 5. csütörtök 15 óra 
A város nyugdíjasainak 
karácsonya

December 6. péntek 14 óra
Adventi Ünnep 
Adventi köntösbe öltözve, vidám han-
gulatban nyitja meg kapuit az Erkel 
Ferenc Művelődési Központ mellett 
a jégpálya számos gyermekprogram-
mal: Kolompos koncerttel, Mikulással, 
kézműves foglalkozásokkal, jégkorcso-
lya- és hoki bemutatóval, jégszínházzal, 
Szűcs Gabi X-Mas Swing nagykoncert-
jével, valamint adventi vásár színes 
forgatagával várjuk a családokat.

December 8. vasárnap 16 óra 
Zwickl Polka Partie 
December 8. vasárnap 17 óra
Jégdiszkó 
Azok számára, akik a jégdiszkóra mi-
kulás ruhában vagy mikulás sapkában 
jönnek, díjtalan a korcsolyázás.

December 11. szerda 15 óra 
Borostyán Nyugdíjas Klub 
karácsonya

December 12. csütörtök 15 óra 
Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub 
karácsonya

December 14. szombat 17 óra 
Székelykör karácsonya

December 16. hétfő 18 óra 
Hagyományőrző Kör 
karácsonya

December 27. péntek 19 óra 
Keszi Táncház

December 30. hétfő 17 óra  
Előszilveszter, jégdiszkó

A változás jogát fenntartjuk! 
További információ: 0623/451-161 
info@efmk-budakeszi.hu
Budakeszi, Fő u. 108.

Állandó programjaink:

Időstorna 
hétfőn és csütörtökön 
9-11 óra között

Salsation Fitness 
hétfőn 18-19 óra között

Tücsökzene 
kedden 11-12 óra között

Zumba 
kedden 18-19 óra között

Zsonglőr Klub 
szerdán 16-17 óra között

Jóga 
szerdán 18.15-19.30 óra között

Népdalkör  
csütörtökön 18-19 óra között

Évelők  
pénteken 9.30-11 óra között

Harcosok Klubja  
pénteken 17-18 óra között

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ novemberi programajánlója
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