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Rendszeres az egyeztetés a városi
intézmények vezetőivel és a közbiztonságon őrködőkkel.
Megkezdődött a szélsőséges időjárás okozta úthibák kijavítása.
Méltóképpen ünnepeltük meg az
1848−49-es forradalom és szabadságharc 165. évfordulóját.
A 67 évvel ezelőtti kitelepítés emlékére dokumentumfilm készült.

Csíkszereda már nem csupán
testvérvárosa Budakeszinek,
mivel az ottani Petőfi Sándor
Általános Iskola a SZIA testvériskolája is lett. Ezzel még
szorosabbra fűződött a már
meglévő kapcsolat a két város
között. A testvériskolai szerződés megkötésére jó alkalom
volt a március 15-ei ünnepségsorozat, melyen iskolánk küldöttsége is részt vehetett.
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inden hónap első hétfője az intézményvezetőké. A legutóbbi egyeztetést a Prohászka
Ottokár Katolikus Gimnáziumban tartottuk. Ez
annál is inkább örvendetes, mert a gimnázium
nem állami, hanem a Római Katolikus Egyház által fenntartott intézmény, azonban a város életének
szerves része. Köszönet Török Csaba igazgató úrnak a szívélyes vendéglátásért és a jó együttműködésért. Az intézményvezetői értekezletek célja az
információcsere, programok egyeztetése, közös és
egyéni problémák megvitatása, a város kulturális
és közösségi életének alakítása, színesítése.
Minden hónap második hétfője a közbiztonságiaké. Ekkor találkozunk a rendőrség, a polgárőrség, a Védelmi Centrum vezetőivel és megvitatjuk az aktualitásokat, megbeszéljük a teendőket,
összehangoljuk a munkát. Mindkét egyeztetésen
részt vesz a Budakeszi Hírmondó főszerkesztője,
így a fontos dolgokról első kézből tudja tudósítani
a polgárokat.
Az idei március 15-ei ünnepségről részletesen
olvashatnak az újságban, de itt is és ezúton is szeretném megköszönni a Széchenyi István Általános
Iskola igazgatójának, tanárainak és diákjainak a
szép, színvonalas műsort.
Az ünnepi hétvégén tomboló hóvihar miatti
mentésből a budakesziek is kivették a részüket.
A rendőrőrsön gyűjtöttek adományokat, melyhez
az Önkormányzat is hozzájárult. Köszönet a segítőknek!
A hosszúra nyúlt tél jelentősen megterhelte a közös önkormányzati kasszát. Idén eddig 18 millió forintba került az úttisztítás és a
síkosságmentesítés. A szélsőséges időjárás nem
kedvez az utak egyébként is rossz állapotának. A
kátyúzási munkálatokat megkezdtük. Elsőként a
Kert utcát javítottuk a Patak utcai kereszteződésig. Amint az időjárás engedi, folytatjuk a többi
kátyúzásra, javításra szoruló utcában is. A munkálatokról tájékoztatni fogjuk a lakosságot az újság
és a honlap segítségével.
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és
munkálkodhass a jövőn”
A helyi sváb lakosság II. világháború utáni kitelepítésről dokumentumfilm készült. Idén ezzel
emlékezett meg Budakeszi Önkormányzata erről
a borzalmas eseményről. Bízunk abban, hogy az
emlékek felidézése ilyen távlatból már nem a sebeket tépi fel, hanem némi elégtételt nyújt az áldozatoknak, a még élő szemtanúknak és a leszármazottaknak, az ifjaknak, akik sokat tanulhatnak,
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okulhatnak ezáltal a múlt hibáiból. Voltak, akik
átélték, akik végigküzdötték a kitelepítés nehéz
időszakát. Voltak, akik nem törtek meg a történelem, közös történetünk súlya alatt. Ez a film az Ő
történetüket mutatja be. Ez a történet azokon az
utcákon játszódik, amelyeken mindennap végigmegyünk, a templomban, ahová járunk, az erdőben, ahol kirándulunk. Ez a film azért születhetett
meg, mert volt néhány elkötelezett budakeszi polgár, aki szívügyének tekintette, hogy megmutassa
ezeket az arcokat. Felkutatták a szemtanúkat, felvázolták a történelmi hátteret, és ezt most elénk
tárták. Szeretném megköszönni a film készítőinek
áldozatos munkájukat, a film szereplőinek a közreműködést, és jó szívvel ajánlom mindenkinek,
aki már látta és annak, aki még nem látta (bővebben a 6. oldalon).
A havonta, Önöknek írt beszámolóm célja,
hogy a budakeszi lakosokat minél szélesebb körben tájékoztassam a közelmúlt történéseiről és az
aktuális eseményekről.
A város életének alakításához az Önök segítő
közreműködésére is folyamatosan szükségünk
van. Ezért kérem, hogy amennyiben közérdekű
észrevételük, javaslatuk van, jelezzék azt számunkra akár személyesen, akár írásban vagy
elektronikus úton az alábbi elérhetőségeken: Budakeszi Város Polgármesteri Hivatalában PéterSzabó Kingánál vagy a szerkesztoseg.hirmondo@
gmail.com e-mail címen.
Továbbá kérjük, ugyanitt jelezzenek abban az
esetben is, ha nem kapták kézhez újságunkat, hogy
a szükséges intézkedéseket megtehessük!
Bár a nagyhéten ránk zúdult téli idő és a vastag
hótakaró a karácsonyt idézi, engedjék meg, hogy
minden kedves olvasónknak áldott húsvéti ünnepeket kívánjak!
polgármester

budakeszi hagyományokra a kettősség
jellemző: egyfelől jelentősek a sváb hagyományok, másfelől nem feledkezhetünk
meg a magyar gyökereinkről sem. Sokan
azt hiszik, hogy a távolság elválaszt, de ez
csak akkor igaz, ha a távollevők lélekben
is elszakadnak egymástól. Aki Budakeszin
autóba ül, és elindul Csíkszereda felé, annak tudnia kell, hogy viszontagságos lesz
az előtte álló 700 km-es út, de egészen biztos lehet abban, hogy végül hazaérkezik.
Olyan emberek közé, akik − bár messze
élnek tőlünk − lélekben, s így valójában
soha nem szakadtak el az anyaországtól,
Magyarországtól.

Testvériskolai kapcsolatra Csíkszereda
legrégebbi, közel 130 éves intézményét
választottuk. Az ottani tanárokkal szakmai
tapasztalatokat cserélhettünk, megismerhettük a tanítási módszereiket, együtt gondolkodhattunk az oktatási-nevelési folyamatokról.
Látogatásunk során részt vettünk a forradalom kitörésének évfordulója alkalmából rendezett, iskolai és a központi városi
megemlékezéseken.
Tanulói diákcsereprogramot indítunk,
melynek keretében április végén négy napra
25 diákot várunk Budakeszire, ahol családok
fogják befogadni őket. A következő évben a
„széchenyisek” látogatnak el Csíkszeredába.
Érdeklődéssel várjuk, hogy tavasszal ismét
találkozhassunk új kollégáinkkal.
Czifra Zsuzsanna, SZIA igazgató
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Testvériskola
a testvér
városban
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„Tiszteld a múltat,
hogy érthesd a jelent,
és munkálkodhass a jövőn”
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Budakeszi Város
Önkormányzat

2013. február 14-ei
rendes,

2013. február 28-ai
és 2013. március 7-ei

rendkívüli képviselő-testületi ülés

Képviselő-testületének határozatai

Budakeszi is kitűzte a székely zászlót
56/2013.: Budakeszi Város Önkormány
zatának Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy 2013. március 31-ig elhelyezi a
székely zászlót a polgármesteri hivatal
épülete melletti árbocrúdra és felkérte
a BV Kft-t, hogy vizsgálja meg egy ne
gyedik árbocrúd kihelyezésének lehető
ségét. A képviselő-testület úgy döntött,
hogy Budakeszi testvérvárosainak címe
rét is elhelyezi a polgármesteri hivatal
épületében. (A székely zászló ünnepé
lyes kihelyezésére 2013. február 28-án
került sor.)
A Pitypang Sport Óvodában és Szivárvány Óvodában 2013. május 6-a
és 7-e 8-17 óra között lehet beiratkozni, 17 óvodai csoport indul
57/2013.: Budakeszi Város Önkormány
zatának Képviselő-testülete a Pitypang
Sport Óvoda és Szivárvány Óvoda vo
natkozásában 2013. május 6-án és 7-én
8-17 óra között határozta meg a beirat
kozás idejét, továbbá a Pitypang Sport
Óvodában 9, Szivárvány Óvodában 8,
összesen 17 óvodai csoport indítását
engedélyezte a 2013/2014-es nevelési
évben.
A Nagy Gáspár Városi Könyvtár
könyvtárigazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat eredménytelen
66/2013.: Budakeszi Város Önkormány
zatának Képviselő-testülete a Nagy Gás
pár Városi Könyvtár könyvtárigazgatói
feladatainak ellátására kiírt pályázatot
eredménytelenné nyilvánította és az
igazgatói feladatok ellátásával Ádám
Évát bízta meg 2013. március 1-jétől
legkésőbb 2013. július 1-jéig.
Csapadékvíz-elvezetési tervek készítése a Makkosi, Árnyas, Kert és
Bem utcákra vonatkozóan
71/2013.: Budakeszi Város Önkormány
zatának Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy a csapadékvíz-elvezetési terveire
a Makkosi, Árnyas, Kert és Bem utcákra
vonatkozóan árajánlatokat kér be, me
lyek alapján megkezdi a csapadékvíz-el
vezetési tervek készíttetését.
A Meggyes utcai új gerincvezeték az
úttest Darányi felőli oldalán készül
72/2013. és 73/2013.: Budakeszi Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a kiviteli tervek ké
szítése során a Meggyes utcai új gerinc
vezeték az úttest Darányi felőli oldalán
készüljön, valamint a Vásárhelyi utca,
Szél utca és Nagy Sándor utca közötti
szakasza kerüljön elhagyásra, továbbá a
jelenlegi telepről kivezető gerincszakasz
az árok partjához a lehető legkisebb
távolságra kerüljön, az árok feletti át
vezetés pedig a 2752 hrsz. csatlakozási
pontjához kerüljön.
A képviselő-testület további döntésig zárolta az önkormányzat 2013.
évi költségvetésének út és járdafejlesztés, önszerveződéses projektek
és önálló fejlesztések kereteit
77/2013.: Budakeszi Város Önkormány
zatának Képviselő-testülete további
döntés megszületéséig zárolta az ön
kormányzat 2013. évi költségvetésének
út és járdafejlesztés, önszerveződéses
projektek és önálló fejlesztések kereteit,

továbbá felkérte a jegyzőt, hogy vizsgál
ja meg a folyószámlahitel felvételének
szükségességét, és készítsen értékesí
tési akciótervet az értékesítésre szánt
ingatlanok tekintetében, továbbá készít
sen a képviselő-testület részére javas
latot az adóellenőrzés lefolytatására és
adóbehajtás hatékonyságának növelése
érdekében.
A főépítész tájékoztatója a létesítendő új szennyvíztelep megközelítéséhez kialakítható alternatív feltáró utakról
81/2013.: Budakeszi Város Önkormány
zatának Képviselő-testülete elfogadta a
főépítész tájékoztatóját a létesítendő új
szennyvíztelep megközelítéséhez kiala
kítható alternatív feltáró utakról, továb
bá felkérte a polgármestert, hogy kérjen
be árajánlatokat a Budaörsi út Szőlős
kerti csomópontjából körfogalommal
induló és a 074 hrsz-ú Káposztás tábla
érintésével a tervezett szennyvíz gerinc
vezeték nyomvonalával feltáró út kialakí
tásához szükséges HÉSZ módosítási terv
készíttetésére
Csatornák vízjogi engedélyezésének elkészíttetése és megépítésük
finanszírozásának biztosítása a
Budakeszi szennyvízelvezetési és
szennyvíztisztítási projekt terhére
82/2013.: Budakeszi Város Önkormány
zatának Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy három árajánlatot kér be és az
alábbi csatornák vízjogi engedélyezési
tervének készíttetéséről és a vízügyi ha
tóságtól az erre vonatkozó engedélyek
beszerzéséről is döntött:
1. Gábor Áron utca 44-48.,2577/2. hrsz.,
2. Gábor Áron utca alsó szakasz nyomó
vezeték meghosszabbítása,
3. Árnyas utcai vezetők a 3119 hrsz-tól
a 3100 hrsz-ig,
4. Makkosi útra csatlakozó 3388 hrsz.
utca,
5. Törökvész utcába tervezett csatorna
meghosszabbítása 46-48. hrsz-ig.
A képviselő-testület döntött arról is,
hogy a Közreműködő Szervezetnél kez
deményezi a fenti csatornák bevoná
sát a Budakeszi szennyvízelvezetési és
szennyvíztisztítási projektbe és megépí
tésük finanszírozását a projekt tartalék
keretének terhére biztosította.
A képviselő-testület 20 millió Ft-ot
biztosított a BVV Kft. 2013.januármárcius közötti tevékenységének a
finanszírozására.
85/2013.: Budakeszi Város Önkormány
zatának Képviselő-testülete a BVV Kft.
2013. január-március havi tevékenysé
gének finanszírozására 20 millió Ft pót
fedezetet biztosított a 2013. évi költség
vetés terhére, továbbá felkérte az önkor
mányzat ügyvédjét az önkormányzat és
a BVV Kft. közötti 4/2013. számú támo
gatási szerződésének módosítására.
A BVV Kft. Felügyelő Bizottságának
tiszteletdíjai
86/2013.: Budakeszi Város Önkormány
zatának Képviselő-testülete Tóth Gábor
felügyelő bizottsági elnök részére havi
bruttó 200.000 Ft tiszteletdíjat állapított
meg 2013. március 1-jétől, melynek fe
dezetét a 2013. évi költségvetés terhére
biztosította.

A város kiemelt eseményeinek megjelenítése szolgáló magazinműsorok
készítése és közvetítése
90/2013.: Budakeszi Város Önkormány
zatának Képviselő-testülete felkérte a
polgármestert, hogy kérjen be legalább
három árajánlatot a város kiemelt ese
ményeinek megjelenítésére szolgáló
magazinműsorok, interjúk, tudósítások
készíttetésére és azok televíziós sugár
zására.
A belső ellenőrzési terv módosítása
92/2013.: Budakeszi Város Önkormány
zatának Képviselő-testülete felkérte a
jegyzőt, hogy készítse elő a belső ellen
őrzési terv módosítását a következők
szerint:
1. BVV Kft. 2012. évi működésének tel
jes körű átvizsgálása
2. A polgármesteri hivatal gazdálkodá
sával kapcsolatos szabályzatainak vizs
gálata
3.A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szol
gálat vizsgálata.
Kérelem benyújtása 10 fő napi 6
órás közfoglalkoztatott foglalkoztatására
96/2013.: Budakeszi Város Önkor
mányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy kérelmet nyújt be a Pest
Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási
Hivatal Munkaügyi Központjához a fog
lalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülők és a regisztrált álláskeresők
közfoglalkoztatása vonatkozásában 10
fő közcélú napi 6 órás foglalkoztatásá
nak támogatására 2013. április 1-jétől
2013. július 31-ig terjedő időszakra, és
az ehhez szükséges bruttó 841.500 Ft-ot
az önkormányzat 2013. évi költségveté
sének terhére biztosította.
Az önkormányzat pályázatot nyújt
be a művelődési központ technikai
és műszaki eszközállományának
fejlesztése céljából 2,8 millió Ft értékben
100/2013.: Budakeszi Város Önkor
mányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy pályázatot nyújt be az
Erkel Ferenc Művelődési Központ techni
kai és műszaki eszközállományának fej
lesztése céljából 2,8 millió Ft értékben,
melyhez 1.550.000 Ft önkormányzati
önrészt biztosított.
A Hajnalka utcának is készül vízjogi
engedélyezési terve
102/2013.: Budakeszi Város Önkor
mányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Hajnalka utcának a
jelenlegi csatornázási tervekben nem
szereplő szakaszára is elkészítteti a
csatornák vízjogi engedélyezési ter
vét és a Közreműködő Szervezetnél
kezdeményezi a fenti csatornaszakasz
bevonását a Budakeszi szennyvízelve
zetési és szennyvíztisztítási projektbe
és megépítésük finanszírozását a pro
jekt tartalékkeretének terhére bizto
sította.
A határozatok teljes szövegét a
varoshaza.budakeszi.hu weboldalon,
ill. az Önkormányzatnál nyomtatásban
olvashatják el.

Tájékoztatom

Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a

Budakörnyéki
Járási Földhivatal
új székhelye
1117 Budapest,
Karinthy Frigyes utca 3.

Az ügyfélfogadás és az
ügyintézés 2013. április 2.
napjától kezdve a hivatal
új székhelyén történik.
Fenti naptól kezdve kérjük
ügyfeleinket, hogy postán
küldött beadványaikat az
új székhelyre legyenek
szívesek címezni.
A Budakörnyéki Járási
Földhivatal egyéb
elérhetőségei
2013. április 2. napjától
kezdve az alábbiak:
Telefonszám: 061/279-2090
061/279-2092
FAX:061/279-2095
Postafiók:
1386 Budapest, Pf. 916
e-mail: budakornyek@
takarnet.hu
Az ügyfélfogadási idő
az alábbiak szerint alakul:
Hétfő:
8.30-12.00, 13.00-16.00
Kedd:
8.30-12.00, 13.00-16.00
Szerda:
8.30-12.00; 13.00-16.00
Csütörtök:
8.30-12.00, 13.00-16.00
Péntek:
8.30-12.00
A sorszámosztó valamennyi
fent rögzített ügyfélfogadási
időpont végét megelőzően
fél órával kerül lezárásra.
Felhívom továbbá Tisztelt
Ügyfeleink figyelmét,
hogy a Lurdy Házi
kirendeltségünkön
2013. április 08. napjától az
ügyfélfogadás megszűnik!
Az eddig itt nyújtott
szolgáltatásainkat (tulajdoni
lap és nem hiteles
térképmásolat kiadás az
egész országra kiterjedően)
a fenti időpontot követően a
hivatal új székhelyén
(1117 Budapest, Karinthy
Frigyes utca 3.)
a hét valamennyi
munkanapján vehetik
igénybe.
Tisztelettel:
dr. Koós Márk György
hivatalvezető

Egyensúlyi, stabil gazdálkodás
– alap a fokozatos
és fenntartható fejlődéshez
Bő egy évvel ezelőtt készítettem legutóbbi összefoglalómat
Budakeszi gazdálkodásáról. Akkor 2012-re egy kiegyensúlyozott, hiány nélküli költségvetés
tervéről írtam. A 2012-es év
zárása után most már tudjuk,
hogy a tervünket végrehajtottuk, a tavalyi év költségvetése
hiány nélkül zárult, a gazdálkodás folyamatai, tendenciái a
terveink szerint alakultak.
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züksége volt a városnak erre a stabil
helyzetre, mivel 2013-ban új feltételek
alakultak ki az önkormányzatok számára: a
hitelfelvétel lehetősége szinte teljesen megszűnt, az önkormányzatok finanszírozása
jelentősen megváltozott. Elvonások történtek, az önkormányzati feladatok állami támogatását átalakították. Ezek a változások
a legtöbb önkormányzatot hátrányosan érintették, és ez Budakeszire is igaz.
2013-ban szintén egyensúlyi költségvetést tervezünk. Budakeszi 2013-ban 1,7 Mrd
Ft-ból gazdálkodik. Ebben az évben már
nincs szüksége az önkormányzatnak folyószámlahitelre, a működéshez nincs szükség
külső finanszírozásra, és a hosszú távú adósságot sem növeljük. Sőt az kormány átvállal
Budakeszi korábbi adósságából 60%-ot,
azaz a 600 milliós adósságot 363 millió forinttal csökkenti.
Miért fontos a gazdálkodás, miért tekintjük a fenti folyamatokat hangsúlyosnak?
Gyakrabban előforduló kérdés, hogy pl. miért nem kotorják a havat gyakrabban, miért
kátyúsak az utak, miért nincs több bölcsődei
férőhely, miért nem javul a közvilágítás? Ez
utóbbiakat magam is és a teljes képviselőtestület fontosnak tartja, viszont a fokozatos,
fenntartható fejlődéshez stabil, hatékony
gazdálkodásra van szükség, első lépésként
ezt kellett megteremteni.
2013-ban már nem a működés egyensúlya
a fő kihívás, hanem az, hogy az egyensúlyi
működésen felül minél több fejlesztési projektet indíthassunk, ezek finanszírozása biztosítható legyen. Az ígéretünknek megfelelően a
cél az, hogy a lakossági adóbevételeket ne az
alapműködés eméssze fel, hanem annak egy
jelentős része a lakosság számára közvetlenül
érezhető városüzemeltetési és fejlesztési feladatokra kerüljön felhasználásra.
2013-ban jelentős előrelépést szeretnénk elérni a városüzemeltetésben, ennek
finanszírozási alapját a költségvetés tartalmazza. Az eredményeket a következő hónapokban várjuk.
Két nagy projektet indít az önkormányzat: az új szennyvíztelep és csatornahálózatfejlesztés (KEOP) projektet, valamint az új
bölcsőde építési projektjét. Mindkét projekt
finanszírozását hitelfelvétel nélkül szeretnénk

megoldani. A bölcsőde esetében a 100 millió
Ft körüli saját részt ingatlan értékesítéséből
tervezzük előállítani, mivel az értékesítés és a
bölcsőde építés egyenlege összességében vagyongyarapodást jelent, ebből következően
Budakeszi vagyona növekszik.
A KEOP projekt önrésze az eredeti állapot szerint 767 millió Ft. Jelen körülmények
között ennek előteremtése Budakeszi lehetőségeit meghaladja. Ezen helyzet megváltoztatásán, a projekt finanszírozási alapjának
megteremtésén több irányban dolgozik az
önkormányzat, mivel a projektet mindenképpen meg szeretné valósítani. Egyrészt
lehetőség van a támogatási intenzitás növelésére (azaz a pályázati önrész arányának
csökkentésére), másrészt az új közműszabályozás szerint szükségszerű a szennyvíz
rendszer üzemeltetőjének megváltozása,
amiből származhat bevétele az önkormányzatnak. Harmadsorban önrész pályázatok
is megnyílhatnak. Összességében a cél az,
hogy a projekt finanszírozása ne rendezze
át az önkormányzat gazdálkodási helyzetét,
és a csatornahálózat-fejlesztés a lakosság
számára a lehető legkisebb terhelést jelentse.
A 2013-as költségvetés 72 millió Ft
keretet biztosít kisebb fejlesztési feladatok
végrehajtására. Ebből 24 millió Ft-ot szán az
önkormányzat olyan, a lakosság által kezdeményezett önszerveződéses projektek támogatására, melyek kisebb lakóközösségek,
lakókörnyezetet érintő fejlesztési kezdeményezéseit támogatja.
A költségvetés tartalmazza az általános
Iskola, a gimnázium, a zeneiskola működtetését (azaz az épület és eszköz-infrastruktúra
fenntartását); a művelődési ház, a könyvtár,
a bölcsőde, a három óvoda és a családsegítő
finanszírozását, a szociális támogatásokat;
illetve a hivatal és a járási hatáskörű építéshatóság működtetését. Biztosítja az önkormányzat a közbiztonság szempontjából
fontos térfigyelő kamerarendszer és a város
24 órás védelmét szolgáló Védelmi Centrum
működtetését. Támogatást tartalmaz a költségvetés a civil szervezetek (2,5 M Ft) és a
német önkormányzat számára (2 M Ft).
Összefoglalva: a 2013-as költségvetés
megfelelő alapot biztosít ahhoz, hogy terveink végrehajtása esetén a lakosság számára
több fontos ügyben előrelépést érjen el az
önkormányzat és fokozatos, fenntartható fejlődés induljon el Budakeszin.

A történelemben van néhány
emlékezetes március 15-e.
Gondoljunk csak Julius Caesar utolsó napjára, vagy a
mi 1848-as forradalmunkra.
Idén valami egész másról
lesz emlékezetes ez a nap…

A

múgy az emberek készültek a nevezetes esemény megünneplésére,
sokan − a hosszú hétvégét kihasználva
− útnak indultak szeretteikhez, vagy egy
kis kikapcsolódásra. A meteorológiai előjelzésből egy félmondatra emlékszem:
a Dunántúlon a nagy mennyiségű havat
orkán erejű szél fogja hordani. Csak én
hallottam volna?
Tény: az autósok nagy része már a téli
gumit lecserélte, s úgy indultak útnak.
Azt mondják az idősebbek, a szakemberek ilyen kutya időre nem emlékeznek
vissza, különösen nem március közepén.

Bakács Bernadett, Budakeszi alpolgármestere elmondta, hogy telefonon
kapott értesítést egy Péter Zsuzsanna
nevű hölgytől, aki 16 órája van úton,
és jelzése szerint rengetegen akadtak el
az úton, szükségük lenne élelmiszerre,
meleg teára. Balczó Kornélia, a Budakeszi Hírmondó főszerkesztője volt
segítségünkre, és az alábbi hirdetést

képviselő

Szabó Tibor Mihály

Tavaszi nagytakarítás
városunkban

Az elmúlt tél azon túl, hogy sokáig tartott, és szeszélyes meteorológiai jelenségeket produkált, városunk közterületein is otthagyta nyomát, méghozzá több hónap szemetének képében.
Már több kezdeményezés elindult városunkban a felhalmozott
szemét takarítása érdekében, de sajnos még mindig vannak
olyan területek, ahol a szemét összegyűjtésére nem került sor.

A
Tóth Gábor,

azonnal feltette az újság honlapjára:
A Budakeszi Rendőrőrsön várják az
azonnal fogyasztható élelmiszereket, és
a teafőzéshez szükséges alapanyagokat,
hogy a hóban fagyoskodókon segíteni
tudjanak. A rendőrség kérése, hogy senki se kockáztasson azzal, hogy útnak
indul segítséget nyújtani. Kérünk mindenkit, hogy adományaikat a helyi rendőrőrsre juttassa el! Az élelmiszeren kívül,
autós szolgálatra is lehet jelentkezni.
Üres flakonokra, műanyag poharakra
is szükség van!
Rólunk, magyarokról gyakran hallani, hogy képtelenek vagyunk összefogni.
Ami városunkban történt a felhívás hatására, az ellenkezőjét bizonyíthatja. Sokan
megmozdultak. Külön köszönet a Nagycsaládosok Egyesületének, a Keresztény
Értelmiségiek Szövetségének és mindenkinek, aki bármi aprósággal segített. Nem
mondhatjuk el elégszer: a rendőrök, polgárőrök fáradtságot nem ismerve tevékenykedtek a bajba jutott emberek megsegítésén! Mindenkinek NAGYBETŰS
KÖSZÖNETTEL tartozunk!
Este 8 óra fele megindult a forgalom.
A megmaradt élelmiszereket átvitték Budaörsre, ahol rengeteg embert szállásoltak el ideiglenes helyeken.

Föld Napja és az ahhoz közeli időpontok hagyományosan a tavaszi megújulás,
és ezzel együtt a télen összegyűlt közterületi szemét összegyűjtésének időszaka.
Városunk Önkormányzata idén is megszervezi az ünnephez kapcsolódó társadalmi takarítást több helyszínen 2013. április 20-án (szombaton) 9 órai kezdettel.
A helyszínekről városunk honlapján (www.varoshaza.budakeszi.hu) és a
0623/451-305-ös telefonszámon adunk értesítést azok részére, akik tenni kívánnak
lakókörnyezetük tisztaságáért.
Kovács Lajos, BVV Kft.
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Emlékezetes március
idusa 2013-ban,
avagy Tél tábornok
nem könnyen adja
át helyét a tavasznak
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A 2013-as év
költségvetéséről
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A budakeszi svábok kitelepítése dióhéjban
2012 decemberében a magyar országgyűlés a magyarországi németek elhurcolásának emléknapjává nyilvánította január 19-ét. 1946-ban ezen a
napon indult útnak az első vonat Budaörsről, ezzel vette kezdetét a magyarországi svábok kitelepítése.

udakeszin 1946. március 19. és 25-e között zajlott le a németek elűzetése. Hat nap alatt közel
B
4000 ember kényszerült szülőföldje elhagyására,

ami Budakeszi újkori történetének legnagyobb tragédiája. A szomorú és szégyenteljes kitelepítésről
2013-ban Budakeszi Város Önkormányzata egy
dokumentumfilm bemutatásával emlékezett meg,
amit a Buda Környéki Televízió égisze alatt, lelkes lokálpatrióták, történészek közreműködésével
került megalkotásra. Jelen írás a filmhez kapcsolódóan szeretne emléket állítani az elűzötteknek.
Az előzményekről mindenképpen szót kell ejteni: a II. világháború után a szövetséges nagyhatalmak a németség egészét a kollektív bűnösség
vádjával illették, illetve sújtották. Magyarországon
a kitelepítési rendelet 1945 decemberében született
meg, mely kimondta, hogy mindenkit ki kell telepíteni, aki az 1941-es népszámláláson magát német
anyanyelvűnek, illetve német nemzetiségűnek vallotta, emellett a Volksbund és az SS tagokat, valamint azokat, akik korábban magyarosított nevüket
visszanémetesítették. Ekkor hazánk lakosságának
legjelentősebb kisebbsége volt a németség a maga
7%-os arányával. A német megszállás után az egész
országban tetten érhető volt egyfajta németellenes
hangulat, aminek felnagyításában oroszlánrészt
vállalt a korabeli sajtó is. A svábok bűnbakok lettek
szinte mindenért, ami a megszállás alatt történt. Aljas propaganda folyt ellenük. A földreform is sokat
nyomott a latban, hiszen nyilvánvalóvá vált, hogy
nincsen annyi föld, mint amennyire igény lenne a
magyar szegényparasztság részéről, tehát a németek földjeit, vagyonát is el kellett kobozni, valamint
egyéb direkt politikai indokok is közrejátszottak a
gyalázatos kitelepítés megvalósításában.
A 18. század folyamán települtek be Magyarországra a németek, amiről korábban egy remek
cikket írt a Budakeszi Hírmondó hasábjain Mayer
Edina. A svábok nem úgy jöttek ide, hogy leigáztak valakiket, hanem behívták őket, hogy a török
után elnéptelenedett földet felvirágoztassák. Igen
szorgalmas nép vetette meg itt lábait. Nagyon sokat köszönhetünk őseinknek.

Budakeszi újkori történelme a svábokról szól.
Ez elvitathatatlan. Városkánk lakossága 250 éven
át több mint 95%-ban németajkú és katolikus volt.
Budakeszi arculatát, mindennapjait az említett
svábság határozta meg. A földművelő és szőlőtermelő kis sváb falucska helyett a millennium idejére
már egy több lábon álló, dinamikusan fejlődő községet fémjeleztek a „budakeszi táblák”. Budakeszi
hamar polgárosodott, amiben elvitathatatlan szerepe volt a főváros közelségének. A két világégés
közti Budakeszit nevezi a korabeli generáció a
település aranykorának. Pezsgő kulturális élet jellemezte, aminek egyik kimagasló csúcspontja volt
az 1931-es élőszereplős passiójáték, melyről több
országos újság is beszámolt. Budakeszi egyúttal
a fővárosiak kedvelt pihenőhelye is volt. Falusias
jellegét azonban megtartotta, és „mindenki ismer
mindenkit” alapot olyan volt az egész, mint egy
nagy család. Az itt élő svábok nagyon erősen kötődtek szülőföldjükhöz és egymáshoz is, minden ide
kötötte őket, hiszen eddigre nagy általánosságban
elmondható volt, hogy 7-8 generáció cserélődött ki
a betelepítés óta eltelt több mint 200 év alatt.
1946 januárjában – amikor már zajlott a budaörsi kitelepítés − Budakeszit körbezárták a PRO
(Politikai Rendvédelmi Osztály – az ÁVH elődszervezete) belügyesei, szép magyar szóval: verőemberei. Ezzel párhuzamosan a községházán kifüggesztették a kitelepítési listát. A faluból kijutni,
illetve a faluba bejutni nem volt egyszerű dolog,
aki pedig rajta volt a több ezer nevet tartalmazó
listán, az egyáltalán nem hagyhatta el Budakeszit.
A PRO verőlegényeiről nagyon sok rémtörténet
kering, rengeteg helyi lakost zaklattak, bántalmaztak, sőt igen sokakat jó alaposan meg is vertek. A
zárlat feloldása után (a kitelepítést követően) néhányan Budakeszin telepedtek le közülük, természetesen jó előre kiszemelt kitelepített sváboktól
elkobzott ingatlanokban. No comment…
A kitelepítési listára – mint már említettük
– zömében azok kerültek fel, akik az 1941-es
népszámláláskor német nemzetiségűnek és egyúttal német anyanyelvűnek is vallották magukat.
Természetesen különféle, hathatós indokokra hivatkozva lehetett mentességet kapni, de az csak
keveseknek adatott meg.
Március 19. és 25-e között közel 4000 budakeszi őslakos kényszerült lakhelye elhagyására,
számos családot szakítottak szét. Az elűzöttek fejenként egy 50 kilós csomagot vihettek magukkal,
egész életük munkáját maguk mögött kellett hagy-

niuk. Négy vonatot indítottak a biatorbágyi állomásról, így egy szerelvényen hozzávetőlegesen
1000 ember utazott. Marhavagonban, 5-6 napig
tartó hosszú úton, embertelen körülmények között
utaztak, mire megérkeztek zömében Baden-Württemberg tartományba, az amerikai megszállási
zóna területére.
Az elűzött magyar svábokkal a németek sem
bántak kesztyűs kézzel, magyar cigányoknak hívták őket, és megalázó módon viselkedtek velük.
A német parasztok válogattak a frissen érkezett
„magyarok” között, kb. úgy, mint 2000 évvel korábban a rómaiak a rabszolgapiacokon. Azonban
az elűzöttek német földön is hamar bizonyítottak,
hiszen alig telt el 1-2 esztendő, és sokaknak már
volt házuk, ne adj’ isten autójuk is. A szorgalmas
svábság „új” lakhelyén is hozta formáját, azt a formát, amivel Budakeszit is felvirágoztatták annak
idején. És persze sokan szentül hittek benne, hogy
nagyon, de nagyon rövid időn belül visszatérhetnek szeretett Budakeszijükre. Nem így történt…
És végezetül kanyarodjunk vissza Budakeszire! A szemtanúk elmondása szerint drámai volt
az a néhány nap, amikor „kipucolták” a lakosság
nagy részét. Az itthon maradott sváboknak, illetve
az akkor itt élő nem sváboknak is (akik mellesleg
igen jó viszonyt ápoltak egymással) szívszorító
volt látni, ahogy ismerőseik, rokonaik, ne adj’ isten családtagjaik indulnak a teljes ismeretlenbe.
Ugyanilyen fájdalmas lehetett látni a kiürült Budakeszit is, az üres házakat stb. Számos visszaélés
történt az elűzöttek itt maradt vagyontárgyaival is.
Voltak, akik soha többé nem találkozhattak rokonaikkal, sokan soha sem látták viszont szeretett
szülőföldjüket. Szomorú történet…
1946-ban Budakeszi lakosságának kb. 60%-ban
kicserélődött. Hosszú évek teltek el, mire itt maradottak és kitelepítettek újra láthatták egymást.
Végezetül: hadd ajánljuk a kedves olvasó figyelmébe a „Vertreibung Wudigess 1946” című
dokumentumfilmet, melyet már sugároz a Buda
Környéki Televízió. A film alapján készült a jelen írás is, így köszönet illet mindenkit, aki a film
elkészítésében közreműködött, illetve támogatást
nyújtott: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármesterasszonyt, Balczó Kornéliát, a televízió
tulajdonosát, valamint Bednárik Jánost, Gellér
Dávidot, Kiss Orsolyát, Lukács Mihályt, Nagy
Noémi Liánát, Nagy Lajost, Somlai Péter Ferencet
és Wunderlich Gábort.
Huber-Szabó Lőrinc

Németh Ingatlaniroda - Minden ami ingatlan

Budakeszin
72 m2-s, kétszintes,
újszerű állapotú
sorházi panel lakás
+72 m2-s garázzsal

eladó.

Irányár: 22,6 MFt.

Budakeszin,
Szőlőskert u-ban
42 m2-s, földszintes,
újszerűállapotú
téglaépítésű lakás,
zárt gépkocsi
parkolóval

Villaházak,
családi házak,
használt- és
újépítésű
lakások,
házrészek,
telkek

Budakeszi óvárosi
lakóövezetében
70 m2-s, 2 szobás,
rusztikus, felújított
utcafronti házrész
300 m2 telekrésszel

széles választékával
várjuk
eladó.
eladó.
Tisztelt Ügyfeleink
Irányár: 21 mFt
Több száz ingatlannal várjuk tisztelt ügyfeleinket!
Irányár: 13,5 MFt
érdeklődését.

Budakeszin,
Barackosban 137 m2-s,
4 szobás, kétszintes
családi ház 707 m2-s
telken

eladó.

Ára: 33 MFt

Németh Piroska

2092 Budakeszi, Fő u. 38.
www.nemethingatlan.hu
Nyitva tartása: H-P 10-18-ig
Tel.: +36(23) 451-729
+36(20) 390-55-98,
E-mail: nemetingatlan1@pr.hu

2013. március 19-én, 67 évvel a svábok kitelepítését követően, a Buda
Környéki Televízió munkatársai az
elődök előtti tiszteletük jeleként kisfilmet készítettek a kitelepítésről.
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Együttműködés
a környezetünkért
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67 évvel
a svábok
kitelepítést
követően...

Együttműködési megállapodást írt alá
2013. február 18-án, Visegrádon Zambó
Péter a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója és dr. Darkó Jenő a Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület (BNE) elnöke. Ez az
esemény azért fontos nemcsak Budakeszi, hanem egy nagyobb térség számára
is, mert jelentősen hozzájárulhat a Budaihegységben és a Zsámbéki-medencében a
környezeti és természeti adottságok jobb
kihasználásához, és az összehangolt, hos�szú távú fejlesztések megvalósításához.

H

A

kezdeményezést a város polgármestere, dr.
Csutoráné dr. Győri Ottilia is támogatta. A filmbemutatónak a polgármesteri hivatal adott helyt, így méltó
körülmények között kerülhetett sor annak levetítésére.
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn” – idézte gróf Széchenyi Istvánt
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia.
„A Budakeszin ma is élő svábok hozzáadnak településünk kultúrájához, gazdagítják értékeinket, hagyományainkat, történelmünket és múltunkat, építik
közösségünket.
Városunk életében nemcsak magyar és sváb, de
erdélyi, kárpátaljai, felvidéki szokások is egyaránt
megjelennek, településünk nemcsak tradícióit, hagyományait, de lakosságát, történelmét, életét tekintve is
multikulturális jegyeket visel. A településünkön élő
sokféle nemzetiség sajátossága adja városunk egységét, ereje és képessége jövője alakításában éppen
ebben a sokszínűségben rejlik” – jelentette ki a polgármester asszony, majd így folytatta: „Az önkormányzat
eddig is és a jövőben is feladatának tekinti, hogy nemzetiségeit támogatva, ezzel a sokféle értékkel, hagyománnyal gyarapítsa, alakítsa a település jövőjét, közös
jövőnket, és felvirágoztassa Budakeszit.”
„Mindnyájan, akik ezen a filmen dolgoztunk, azon
voltunk, hogy hiteles, átfogó képet adjunk a kitelepítésről – mondta Balczó Kornélia, a Buda Környéki
Televízió tulajdonosa, majd hozzátette:
„Azon voltunk, hogy megérintsük az emberek
szívét. Fogadják a filmet az elődök előtti tiszteletünk jeleként!”
A budakesziek kitelepítéséről szóló filmbemutatót követően Czifra Zsuzsanna, a Széchenyi
István Általános Iskola igazgatónője mondott beszédet, majd az iskola tanulóinak emlékműsorát
tekinthettük meg. Az ünnepség a városháza előtt
folytatódott, ahol Schrotti János, a Budakeszi Város
Német Önkormányzatának elnöke mondott beszédet.
A koszorúzást követően 18 órától a római katolikus
templomban gyertyafényes emlékmise volt.

osszú – és a vitákat sem nélkülöző – előkészület után
mindkét fél felismerte azokat a lehetőségeket, amelyeket a térség egyik gazdálkodó szervezete, a Pilisi Parkerdő
Zrt. és a helyi lakosságot képviselő Budakeszi Natúrparkért
Egyesület tehet a térség jövőjének formálásában. Mindkét
fél szükségét érezte annak, hogy elhatározását írásba is
foglalja, amelyben kinyilvánítják szándékukat kölcsönösen
fontosnak tartott törekvéseik megvalósításában, erősítve ezzel a táj védelmét, a táj és az ember kapcsolatát, turisztikai
célú bemutatását, valamint a helyi termékek, szolgáltatások
platformjának létrehozását.
A megállapodás értelmében a felek közös álláspont
kialakítására törekszenek a térséget érintő fejlesztéseket
illetően. Közös rendezvények, programok szervezésével
igyekeznek előmozdítani a lakosság jobb tájékoztatását
és a környezeti fenntarthatóság érvényesülését. Ennek
érdekében mindkét fél kész meghatározó részt vállalni a
Budakörnyéki Natúrpark jövőbeni megalapításában és működtetésében, miközben a Pilisi Parkerdő Zrt. továbbra is a
mindenkor érvényes erdőterv alapján végzi erdőgazdálkodási tevékenységét.
A Budai-hegység és a Zsámbéki-medence védendő
értékei:
1. természeti értékek (botanikai és zoológiai értékek,
olyan élőhelyek, mint fészkelő-, búvó-, telelőhelyek, vizes
élőhelyek, madárpihenők, ásványok, források),
2. környezeti értékek (táji/tájképi egység, tájvédelmi
körzet, különleges fasor, különleges erdő, erdőrészlet, arborétum, vadaspark, barlang, vízfolyás-szakasz, tó, nádas,
vízesés, NATURA-2000 terület, természetvédelmi terület,
hagyományos gyümölcsfajták),

3. épített környezeti értékek (régi épület, templom, kápolna, tanyaépület, magtár, istálló, présház, pincesor, népi építészeti emlék, sajátos utcarészlet, tér, malom, temető, egyes
sírok, jellegzetes művelt területek),
4. kulturális emlékek (szobor, szoborcsoport, emlékmű,
nevezetes művészek/tudósok emlékházai, emléktáblák, nevezetes épületromok, kastély, kúria, vendéglő/fogadó, szabadtéri színpad, múzeum, régészeti feltárások),
5. hagyományok, helyi ünnepek (gyermeknap, főzőverseny, farsangi bál, sváb bál, úrnapi templomdíszítés, stb.),
6. turisztikai nevezetességek (séta- és kerékpárutak,
tanösvények, kilátó, vendéglátóhelyek, szállodák, panziók,
cukrászdák, kávéházak, gyógy-, wellness-szálló, sportpálya,
táborhely, piac, biopiac, stb.).
A BNE munkájáról és programjairól a www.
budakornyeki-naturpark.hu honlapon tájékozódhatnak.
A Pilisi Parkerdő Zrt. tevékenységeiről a www.parkerdo.
hu honlapon olvashatnak.
A Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület várja a környezet- és természetvédelemért elkötelezett, tenni akaró személyek, szervezetek csatlakozását, akik önkéntes
alapon csapatmunkát vállalnának. Jelentkezni az info@
budakornyeki-naturpark.hu címen, ill. a www.budakornyekinaturpark.hu honlapon megadott elérhetőségeken lehet.

Isten éltesse!
Üveges Györgynét, Annuska nénit
80.-ik születésnapja alkalmából dr.
Csutoráné dr.Győri Ottilia, Budakeszi város polgármestere, Somlóvári
Józsefné önkormányzati képviselő,
valamint Bernáth Béla a család barátjaként köszöntötte.

A

nnuska néni 1949-óta lakik Budakeszin, 1956ban itt élték át (a közelmúltban elhunyt férjével)
a forradalmat. Dolgozott a Honvédelmi Minisztérium Bölcsődéjében, Budakeszin a Tsz-ben, az Erdészetben és a Városépítészeti Tudományos Tervező
Intézetében, ahonnan 1987-ben ment nyugdíjba.
64 év boldog házasságukból, három fiúgyermek
született. Sajnos már csak kettő van közöttünk. Annuska néninek 5 unokája és 5 dédunokája van.
Isten éltesse jó egészségben, szeretetben!
Somlóvári Józsefné

Dr. Vermes László - BNE tiszteletbeli elnöke
Odri Ágnes - BNE alelnök
Vígh Andrea, Lomniczi Gergely
– Pilisi Parkerdő Zrt.
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Emlékezzünk a szabadságról,
ami összeköt bennünket
− megemlékezés 1848. március 15-éről
Minden év tavaszán kiemelkedő jelentőségű esemény
egy közösség életében a
megemlékezés az 1848−49es forradalomról és szabadságharcról.
Nem volt ez
másképp idén sem: március
14-én a művelődési házban
emlékeztünk meghitten és
közösen a legszebb magyar
ünnepről.

z ünnepség a Himnusz közös
eléneklésével kezdődött. (BizoA
nyosan tudja a kedves Olvasó, hogy

a Himnusz szövege 1823-ból, a megzenésített formája 1844-ből való.
Nem akármilyen 20 év ez a magyar
történelemben!)
„Ne féljünk élőnek tekinteni a
múltat, ami romlandó belőle, leválik róla. Ami pedig örök, annak
nincs halála” − idézte Jókai Annát
rövid bevezetőjében dr. Csutoráné
dr. Győri Ottilia, Budakeszi polgármester asszonya. 1848. márc. 15.
csodálatos nap, csodálatos pillanat
a magyar történelemben. Egy nemzet megérezte, ha együtt mozdul,

hatalmas dolgokra képes. Akik jelen lehettek ezekben a sorsfordító
pillanatokban, sohasem felejtették
ezt el. Később is erőt adott nekik és
utódaiknak a szabadságharc leverése
után is, de a kiegyezést követő békés
építkezési időszakban is. Örökségül
tudták adni az elkövetkező nemzedékeknek az I. világháború harcaiban,
a határokkal szabdalt magyaroknak
Trianon után, a kommunizmus sivár
évtizedeiben, de 1956 októberében
is 1848 márciusára hivatkoztak. Az
emlékezés összekapcsolja a régi és
az új nemzedékeket. Ma szintén nem
könnyű időket élünk: Magyarország
megújítási munkáit végezzük, és ma
is 1848-as elődeinkre hivatkozunk:
„A szabadság út, amin járni kell,
ígéret és lehetőség, amit valóra kell
váltani. A szabadság kötelesség magunkkal és közösségünkkel szemben
is, a szabadság élet, amit élni kell, a
szabadság örökség, amit tovább kell
adni” − fejezte be ünnepi beszédét a
polgármester asszony.
Ezután Csenger-Zalán Zsolt, a
térség országgyűlési képviselője,
Zsámbék polgármestere emelkedett

szóra. „1848. március 15. különleges
helyet foglal el magyar emlékezetben. Nem lehet érzelemmentesen viszonyulni hozzá, hiszen olyan kivételes pillanat volt, olyan társadalmi
összefogásra került sor, amire azóta
sem volt példa” − vágott mindjárt a
közepébe a képviselő úr. Az 1848.
március 15-ei forradalom történelem, de aktuális mondanivalója is
van. Ellenállt a különböző rendszerek minden kisajátítási kísérletének.
Az 1970-es években munkanap volt,
de iskolai tanítási szünet. Hamar az

ifjúság ünnepe lett. Ma már kimondhatjuk: nemzeti összetartozásunk,
önazonosságunk legszebb napja.
Természetesen nem véletlenül robbant ki a forradalom 1848.
március közepén. Széchenyi István
rendkívül modern nézetei is hozzájárultak ehhez: hagyni kell az embereket dolgozni, akik nem akarnak
dolgozni, rá kell venni őket erre, a
magyar földet magyar kézbe kell
adni, a felelőtlen hitelfelvételt meg
kell állítani; összességében: Magyarországot át kell alakítani. Mindenkinek ereje szerint ki kell vennie
részét a közös teherből. (Rendkívül
modern gondolatok, ma is elhangozhattak volna egy politikai rendezvényen!) Széchenyi hitéből egy
nemzet hite lett. Ha változtatunk,
Magyarország jobban teljesít. „A
fiatalok békés, de erős, határozott,
de nem erőszakos kiállása volt a
nemzetért. Az ő bátorságuk a mi ünnepünk ma. 1848 erejét a nemzettől,
hitét a tenni akarástól, reményét az
összefogástól nyerte. A legfőbb üzenet: a magyar nemzet képes felemelni Magyarországot, az egész régiót,
az egész Kárpát-medencét. Ha erőinket összegezzük, akkor Magyarország győztes lesz, nyertesei leszünk
a XXI. századnak” − fejezte be beszédét Csenger-Zalán Zsolt.
A beszédek után a mai ifjúság
képviselőit hallhattuk, láthattuk. A
Széchenyi István Általános Iskola
tanulói műsora híven adta vissza az
akkori események hangulatát.
Az ünnepi műsor befejezése után
a Buda Környéki Televízió riportere
kérdezte a képviselő urat: mennyire
maradtunk hűek 1848 eszméihez?
− Ez az az ünnep, ami mindenkit összeköt. A XIX. sz. első felében alakult ki a nemzet fogalma (a
közös nyelv, terület, kultúra), így a
magyarság önálló nemzetként fogalmazta meg önmagát. Annak ellenére,
hogy a szabadságharc elbukott, az
1848-ban meghozott törvények alapjai lettek a későbbi törvényeknek −
válaszolta Csenger-Zalán Zsolt.
Szabó Tibor Mihály
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„Akármit tettem, azt mindig
közösségben, emberekkel,
lakótársakkal együtt tettem”
− Ünnepélyes díjátadások március 15. alkalmából
Jó két évtizedes hagyomány Budakeszin, hogy az 1848−49-es forradalom
emléknapja alkalmából a város önkormányzata magas kitüntetéseket adományoz a legkiválóbb, a településért
legtöbbet tevő, példaként állítható személyeknek. Ebben az évben a képviselő-testület a „Budakeszi Ifjúsági Díjat”
Kemény Dávidnak adományozta, illetve a „Budakesziért Emlékérmet” egy
kiemelkedő személynek, Mészner Antalnak és egy példátlan tevékenységű
egyesületnek, a Budakeszi Városi Polgárőrségnek adományozta.

z ünnepség kezdetén dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester asszony köszöntötte a
A
megjelenteket. „Budakeszi Város Önkormányzata

1999-ben alapította az Ifjúsági Díj elismerést. Adományozásával a város vezetése kitünteti, Budakeszi
városának és a fiatal korosztálynak követendő példaként állítja az ifjú polgárok példamutató közéleti,
tanulmányi, sportbeli tevékenységét, melyet a város
fejlődésének elősegítésében végeztek. Az elmúlt
években 32 tehetséges budakeszi fiatal vehette át ezt
a kitüntető díjat.
Budakeszi Város Képviselő-testülete a „Budakeszi Ifjúsági Díjat” 2013. évben Kemény Dávidnak
adományozza.”
Ezután a polgármester asszony röviden elsorolta
Dávid eddigi legjelentősebb eredményeit. 2011-ben
egyéniben az országos bajnokságon 5. helyezést ért
el, országos összetettben pedig ezüstérmes lett. A
2011-es Budapesten megrendezett Atlétikai Diákolimpián korcsoportjában 400 méteren 11. helyezést ért el.
2012-ben a bécsi nemzetközi fedett pályás bajnokságon a 800 méteres síkfutásban 3. helyezést
ért el, a megyei mezei futóbajnokság diákolimpiáján bronzérmesként ért célba. A 2012-es, Máltán
megrendezett FISEC ifjúsági olimpián 400 méteres
síkfutásban aranyérmet szerzett, és egyben új egyéni
rekordot állított fel: az említett versenyszámot 50:03
másodperccel teljesítette. A Bécs−Pozsony−Budapest fél maratonon már négyszer vett részt. Dávid
példaképe Boronkai Péter paralimpikon. Budakeszi
városa méltán büszke lehet arra, hogy Dávid városunk polgára.
Ezután nagy taps közepette vette át a díjat, és röviden megköszönte mindazoknak a segítségét, akik
nélkül nem juthatott volna el idáig.
A Buda Környéki Televízió riporterének kérdésére elmondta, hogy a legbüszkébb máltai eredményére. Az érettségi után a Testnevelési Főiskolára készül.
Távlati tervei között a riói olimpia szerepel…
A díjátadó ünnepség második részében az idősebb
korosztály tagjainak szóló kitüntetések átadása következett. „Budakeszi Város Önkormányzata 1989ben „Budakesziért Emlékérem” néven díjat alapított
attól a céltól vezérelve, hogy a város szolgálatában
kiemelkedő érdemeket szerzett; a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális, oktatási, gazdasági élet bármely ágazatában tartósan kiemelkedő
munkát végzett személyeket, csoportokat és szerve-

zeteket méltó elismerésben részesíthesse, példaként
állíthassa a jelen és az utókor elé. A díj alapítása óta
53 jeles személyiség vehette át az emlékérmet.
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Budakesziért Emlékérmet” 2013. évben
egy kiemelkedő személynek, Mészner Antalnak és
egy példátlan tevékenységű egyesületnek, a Budakeszi Városi Polgárőrségnek adományozza.
Először Mészner Antal méltatását hallgathattuk
meg. Mészner Antal 1940-ben Budakeszin született
tősgyökeres sváb családból származik, két gyermeke és három unokája van. A településen járt elemi
iskolába, majd műszerészként a Magyar Optikai
Műveknél dolgozott, és elvégezte a Kandó Kálmán
Technikum műszeripari tagozatát.

A rendszerváltás előtt két ciklusban a települési
tanács tagja, 1990-től 2010-ig önkormányzati képviselő, 1994−2002-ig alpolgármester. Több bizottságnak volt elnöke, illetve tagja.
Kiemelt szerepet vállalt a város sportéletének
alakításában és fellendítésében, számtalan sportrendezvény szervezése és lebonyolítása fűződik a
nevéhez, mint például a nemzetközi hírű Bécs−Pozsony−Budapest Szupermarathon Budakeszi állomásának létrehozása, a Nagy Gáspár labdarúgó kupa
és a MARABU futóverseny elindítása, nemzetközi
labdarúgótornák szervezése.
Mészner Antal segítette több testvérvárosi
kapcsolat kialakítását, főként Neckarsulm, St.
Margarethen és Beregdéda tekintetében, és azok
folyamatos ápolásában is részt vett és vesz a mai
napig is.
Aktív szerepet tölt be a város közéletében, szinte
minden városi rendezvényen és annak szervezésében
részt vesz, értékes tapasztalataival – igazi lokálpatriótaként − hozzájárul azok sikeréhez.
A település életének jobbítása, fejlődése érdekében önzetlenül, elkötelezetten, minden egyéni érdeket félretéve, a közösségért tett és tesz. Példamutató életét és elhivatottságát, közéleti tevékenységét
figyelembe véve Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mészner Antalt méltó-

nak találja a Budakesziért Emlékérem kitüntetésre.
A kitüntetés átvételét szintén nagy taps kísérte.
A frissen kitüntetett, nagyon fiatalos Mészner Antal
röviden megköszönte a megtiszteltetést, jelezve, hogy
mindig „csapatjátékos” volt, mindig az emberekkel
együtt, azok segítségével végezte tevékenységét.
Az idei évben a „Budakesziért Emlékérem” másik díjazottja a Budakeszi Városi Polgárőrség.
Településünkön idén nyolcadik éve működik
a Polgárőrség Karvaly Nándor majd az idei évtől
kezdve Farkas Dániel vezetésével. A szervezet aktív szerepet vállal a városi bűnmegelőzésben, a helyi közbiztonság megteremtésében. Az elmúlt évek
alatt a polgárőrség tagjai szabadidejüket feláldozva,
ellenszolgáltatás nélkül végezték és végzik önkéntes
tevékenységüket. Az évről évre növekvő taglétszám,
az elkötelezettség, a szakmaiság és az elmúlt évben
az önkormányzat támogatásával elindított Budakeszi Védelmi Centrum működése érzékelhető közérzetjavulást, élhetőbb és biztonságosabb Budakeszit
teremtett. Vigyáznak gyermekeink biztonságára, a
gyalogátkelőknél, az ifjú korosztály bűnmegelőzési
neveléséről sem feledkeznek meg, a szépkorú, polgárok részére közbiztonsági előadásokat tartanak,
biztosítják rendezvényeink biztonságát, és nem utolsósorban óvják a budakeszi lakosság éjszakai és hétvégi nyugalmát is. A Budakeszi Városi Polgárőrség
szorosan együttműködik a Budakeszi Rendőrőrssel,
az önkormányzati vezetéssel, a képviselő-testülettel
és a civil szervezetekkel is.
Budakeszi Város Önkormányzata ezúton is tisztelettel köszöni a város polgárőreinek odaadó, önfeláldozó, kitartó és önkéntes tevékenységét, mellyel
városunk közbiztonságának fenntartását és javulását
szolgálják.
(Közbevetőleg szeretném megjegyezni, hogy a
díjat eredetileg Karvaly Nándornak ítélte a képviselő-testület, aki idén mondott le a polgárőrség vezetéséről, több mint 7 év után. Karvaly Nándor azonban
levélben fordult a polgármester asszonyhoz: „Ezt az
elismerést egyedül nem fogadhatom el, mert a Budakeszi Városi Polgárőrség egy nagy csapat, melynek
valamennyi tagja igen sokat tett és a jövőben is tenni
fog Budakeszi közbiztonságának javításáért. Kérem,
hogy amennyiben lehetséges, akkor az emlékérmet
és az érte járó tiszteletdíjat szíveskedjen a Budakeszi Városi Polgárőrségnek adományozni.”) Ezért
változtatta meg döntését a képviselő-testület, idén a
megtisztelő kitüntetést a Budakeszi Városi Polgárőrség kapta, és a leköszönt elnökkel együtt az utód,
Farkas Dániel vette át a díjat.
Karvaly Nándor megköszönte szeretett polgárőrsége nevében a kitüntetést és megjegyezte: a kitüntetéssel járó tiszteletdíj a polgárőrség egyhavi működési költségének felel meg…
Szabó Tibor Mihály
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„A nők szövik és fonják
a földi sorsunkba a mennyei rózsát”
A Budakeszin működő nyugdíjasklubok meghívásának eleget téve dr.
Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester asszony a nemzetközi nőnap alkalmából köszöntötte a nyugdíjasokat.

„Aéletünkben. Először édesanyaként, később

nők rendkívül fontos szerepet töltenek be

társként, feleségként. Ne felejtsük el: minden sikeres férfi mögött egy nő áll!” – mondta a jegyző úr,
majd hozzátette: „A nő olyan, mint a virág: minél

Egész napos

vita

több törődést és gondoskodást kap, annál szebb és
ragyogóbb.”
A Borostyán és Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub
nőnapi műsorának összeállítása zárta az eseményt:
megható volt látni-hallani az idős emberek előadásában a csodaszép verseket, Arany János balladáját. A műsort követően az önkormányzat nevében
Ohr Alajos képviselő és dr. Szolnoki Imre jegyző

egy szál virággal köszöntötte az ünnepségen megjelenteket.
Ugyanezen a napon, Szabó Péter Ákos képviselő úr nőnapi műsorral kedveskedett a szimpatizánsainak. Orosz Kornélia előadóművész remek
hangulatot teremtett az örökzöld slágerek eléneklésével, mely igazi ajándék volt a megjelentek
számára.

A Prohászka Ottokár Katolikus
Gimnázium csapata (Sepp Ákos,
Horváth Kristóf, Schmotzer Kristóf, felkészítő tanár: Iványi Szabó Rita) Győrben, a Szent István
Egyetemen a Szabadhegyi Disputa Kör szervezésében egy egész
napos vita versenyen vett részt.

A

verseny központi témái melyek
mentén összemérték vitakész
ségüket és tudásukat:
1. A nemek harca
2. Visszafordítható-e a nemek szere
pének változása

Az idei évben sem maradt el a Fenyőgyöngye és a Borostyán Nyugdíjas Klub
maszkabálja. A szép korúak is jelmezbe öltöztek, produkciókat adtak elő
igazi farsangi hangulatot teremtve.

A csapat 3. helyezést ért el, és emel
lett Schmotzer Kristóf elnyerte a zsűri
“szónoki” különdíját is.

A verseny honlapja:
www.disputaszkk.ucoz.hu

Március 8. – a nemzetközi nőnap!
Mi, magyarok nem nagyon tudunk mit
kezdeni ezzel az ünneppel, hiszen a
munkásmozgalmi időszakban vált kötelezővé a nők köszöntése ezen a napon.
Saját véleményem azonban az, hogy ha
külföldi példára átvettük már a Valentin-napot, miért ne lehetne nekünk is
egy olyan kedveskedő ünnepünk, ahol
a férfiak kinyilváníthatják megbecsülésüket, tiszteletüket a nők iránt.

gy óvoda kollektívájában nagyon ritka eset, ha
férfi dolgozója van, így (nő)vezetőként úgy gonEdoltam:
az én feladatom a kolléganők köszöntése is.
Az egyik hajnali elmélkedésem során jött az isteni
szikra, hogy ha valaki igazán nő volt, az nem más,
mint Mezei Mária. Így a művésznő múzeummá
nyilvánított emlékházában szerveztem meg a kollektíva nőnapi köszöntését. Március 8-án, délután,
az óvoda zárását követően szinte minden kolléganő kíváncsian várakozott a Budakeszi, Petőfi utca
18. szám alatt. Kicsit csalódtunk az elhanyagolt
kert és bejárat láttán, de Bezeczki Erzsébet drámapedagógus-tanító néni − akit segítségül hívtam

tárlatvezetőként − hamar elterelte figyelmünket
ezekről a hiányosságokról. Elmesélte Mezei Mária
életét, munkásságát, szívesen hallgattuk a művésznőről szóló színházi és magánéleti történeteket,
pletykákat. Álmélkodva jártuk körbe a ház szobáit,
hihetetlen volt számunkra, hogy megfogdoshatjuk
személyes tárgyait, beleülhetünk kedvenc karosszékébe, kitekinthetünk a János-hegyre nyíló ablakán.
A legnagyobb meglepetés mégis az volt, amikor a
szalon ajtajának kinyitása után pezsgővel és finom
bonbonokkal köszönthettem kolléganőimet ezen a
szép napon, ezen a méltó helyen.
Sokszor írunk újságcikkeket arról, hogy az
óvodában milyen gyermek programokat szerveztünk, de egy jól működő kollektívánál nagyon fon-

tos, hogy felnőttként is együtt érdeklődjünk dolgok iránt, együtt tudjunk gondolkodni, jól érezzük
magunkat egymás társaságában. Úgy gondolom, a
Pitypang Sport Óvoda kollektívája jó példa erre,
összetartó közösség vagyunk bajban és örömben
egyaránt, amire büszkék lehetünk!
Ezen a délutánon is, a művésznő emlékházában
lévő bútorok, festmények és csecsebecsék között
szívesen elmélkedtünk a múltról, egy jó hangulatú
délutánt együtt töltve. Néha az az érzésem támadt,
hogy Mezei Mária ott ül közöttünk a foteljában,
(sajnos) rágyújt egy cigarettára, és örül annak,
hogy a szalonja újra megtelik élettel: kacagással,
beszélgetéssel, vendégekkel.
Andrejkó Bernadett- óvodavezető
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Mezei Mária vendégei voltunk
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Budakeszi Város Önkormányzata − csatlakozva
Magyarország legszebb konyhakertjei
országos programhoz − meghirdeti

„A legszebb
konyhakertek”
című versenyt.

A program célja: a lakosság ösztönzése arra, hogy saját, ro
konai vagy barátai udvarán alakítson ki és termesszen maga és
családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történő
részvétel feltételei:
 az illető a programhoz ön
ként kíván csatlakozni,
 rendelkezik saját tulajdonú
vagy számára megműve
lésre átengedett
 balkonnal, kerttel,
udvarral, telekkel,
földterülettel, ahol
 konyhakerti zöldségeket/
gyümölcsöket termeszt.
Nevezési kategóriák
– megművelt földterület mé
retei alapján:
 Balkon kategória:
erkélyen kialakított
 Mini kategória: 		
10–50 m2
 Normál kategória:
50 m2 felett
 Zártkert 1. kategória:
zöldség
 Zártkert 2. kategória:
gyümölcsös
Jelentkezési határidő:
2013. április 22.
Jelentkezés módja:
a Jelentkezési lap kitöltése
és leadása.
Jelentkezési lap kérhető és le
adható:
 Budakeszi Polgármesteri
Hivatal (2092 Budakeszi, Fő
u. 179.) ügyfélszolgálatán.
Jelentkezhet: a balkon, kert,
udvar, telek, földterület tulajdonosa vagy annak megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a prog
ram idején szívesen veszünk
fotót a balkonról vagy a
kertről, mely segíti a bírálók
munkáját.
Elvárások és egyben a bírálat
szempontjai:
1. A kertben minimum 5,
az erkélyen/balkonon 5
edényben elhelyezett, 3
különböző konyhakerti
növény termesztése tör
ténjen.
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges,
mindenki igényének meg
felelően.
3. A megművelt terület le
gyen ötletesen kialakí-

tott, szép, megfelelően
gondozott, gyommentes
és egyben hasznos.
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el.
5. A megtermelt zöldségek/
gyümölcsök minősége
megfelelő legyen.
6. Permetezés esetén legyen
naprakészen, szabályosan
vezetett Permetezési
napló.
7. Előnyt élvez a komposztálás, a bio/öko módszerek alkalmazása és öntö
zés esetén a csatorna/
esővíz használata.
Díjazás: kategóriánként az
első három helyezés részesül
díjazásban.
Országos díjazás: a program
hoz kapcsolódó „Magyarország legszebb konyhakertje” díjra történő jelölésre,
minden kategória első helye
zettje lesz jogosult a zsűri által
tett külön ajánlás alapján.
Országos díj:
• bronzplakett – Györffy
Sándor, Munkácsy- és Ma
gyar Örökség díjas szob
rászművész alkotása,
• miniszteri elismerő ok
levél,
melyet az országos eredményhirdetésen ünnepélyes
keretek között dr. Fazekas
Sándor vidékfejlesztési mi
niszter úr ad át Kovács Szilvia ötletgazdával a Vidékfejlesztési Minisztérium
Darányi Ignác-termében.
A kertek megtekintése:
2 alkalommal (2013. május
1-jétől 2013. augusztus 31éig) történik előzetes időpont
egyeztetés alapján.
Az eredményhirdetés
várható ideje:
2013. augusztus 24.
(szombat) 16 óra
– a Budakeszi Családi Nap
keretében.
Várjuk minden zöldség/
gyümölcstermesztő, kertművelő jelentkezését!
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia,

Segíts, hogy segíthessünk!
A határon túli magyarokért új Himnusz-szoborra gyűjt a
PSZÜART Alapítvány.
Egy dallamra dobban szívünk közös imánkban.
Kérjük, támogassa célunkat, összetartozásunk jeleként.
Számlaszám:

OTP 11742348-20015219

„Gyönyörök kertje” címmel
Hoppál Borbála test-tudat oktató tart előadást
az örömteli női szerelmi életről
április 25-én, csütörtökön 18 órakor a Budakeszi Erkel
Ferenc Művelődési Központban (Budakeszi, Fő u.108.).
Az előadás a „Mozgalom a minőségi párkapcsolatokért”
sorozat keretében a következő kérdésekre szeretne választ adni,
az előadó megfogalmazása szerint:

Milyen a szexualitás női szempontból?
Mit jelent az erotikus élmény a nő számára?
Ismerjük-e eléggé a női test anatómiáját?
Tudjuk-e, mi az a G-pont és mitől különleges?
A nők számára hányféle orgazmus lehetséges?
Hogyan változik a nők szexhez való viszonya
az évek folyamán?
Megannyi kérdés, melyekre a választ a férfiak szokták
megadni. Ismerjük meg a hiteles női választ is!
A nyugati fogyasztói kultúrában a szexualitás jelensége
elszakadt a maga természetes helyétől, az intimitástól. Sokszor
reklámként vagy élvezeti cikké leminősítve találkozunk vele.
Ez olyan manipuláció, mellyel sérül a párok intimitás kultúrája.
Érdekes módon, ez olyan tabu, melyről sosem beszélünk
szókimondó társadalmunkban. A látszat nyilvánosság elfedi,
hogy nagy a tudatlanság ezen a téren. Sok kapcsolati probléma
hátterében az elégtelen kommunikáció áll, amelyhez az intim
párbeszéd hiányossága társul. Főleg a nők érzik úgy, sokszor
joggal, hogy méltóságukat sérti a téma felületes megközelítése.
Ugyanakkor női vonzerejük olyan varázslatos hatalom,
amellyel tudatosan élniük kellene a család összetartása
érdekében, az örömért, önmagukért, a párjukért és a
család egységében a gyermekeikért.
Ezért szeretettel várunk minden korosztályt!
Az előadásra jegyek kaphatók elővételben:
felnőtteknek 900 Ft,
együtt érkező házaspároknak szintén 900 Ft,
diákoknak diákigazolvánnyal,
kedvezményesen: 450 Ft.
Bakács Bernadett, alpolgármester

− Orosz István Kossuth-díjas grafikus
kiállítása az Egy csepp teaházban
Orosz István Budakeszin
élő és alkotó Kossuth-díjas
grafikusművész
Sebastian Brant A bolondok hajója
című költeményéhez illusztrációként készített metszetsorozatából nyílt kiállítás
egy hétig volt látogatható az
Egy Csepp Teaház kulturális
programsorozat keretében a
Prohászka Ottokár Katolikus
Gimnáziumban.

könyv az 1400-as években íródott,
csak a XX. sz. végén fordították
A
le magyarra. Eredetileg A. Dührer il-

lusztrálta (19 éves korában) az 1500-as
évek elején, így elég merész dolog volt
belevágni − válaszolt a Buda Környéki Televízió kérdésére a művész úr. A
metszetsorozat mindegyik képe egy
koponyát formál. Valószínűleg ez a
különlegesség is tetszhetett az itteni
szervezőknek, a diákoknak. A 111
bolondságnak csak a fele készült el,
de ígérete szerint be fogja fejezni az
elkezdett munkát.

− Mit üzenhet a mai diákoknak ez
a mű?
− Nyilván a mai diákok megfejtik,
a jelképeket, az üzeneteket, amelyek
ugyanúgy ott vannak a mai emberekben, mint az 500 évvel ezelőttiekben.
A stílusok, a korok változnak, de az
ember lényege nem.
A művész úr − elmondása szerint
− sok mindent csinál (tanít, animációs
filmet készít stb.), talán ez a magyarázata, hogy nem tudta befejezni a sorozatot.
Dohy Anna, DÖK-ös képviselő nyitotta meg a kiállítást. Röviden
összefoglalta, mit is kell tudnunk a
műről. A XV. századi szatirikus költeményt Sebastian Brant írta, Márton
László fordította magyarra, Orosz
István illusztrálta a kötetet. A történet
lényege: 111 bolondot hajóra ültetnek,
és elindítják őket a Bolondok-szigetére, mivel a társadalomnak nincs rájuk

szüksége. Ezek a figurák nem a mai értelemben vett bolondok, inkább emberi hibákat, bűnöket, visszásságokat testesítenek meg. (Húsvét közeledtével
érdekes lehet, hogyan nézhetett ki egy
akkori lelki tükör.) A barokk csendéletekhez hasonlóan az elmúlás legősibb
motívumához, a koponyához fordultak: koponya − bolondságok − a halál
árnyéka. A hajó az élet ősi szimbóluma, a víz (az idő), amin közlekedik,
a cél a Bolondok-szigete, a kárhozat.
Rövid beszéde végén megköszönte a
segítséget a kiállítás létrehozásában
minden felnőttnek és diáknak.
Vendégként megjelent dr. Kőrösiné dr. Merkl Hilda, aki 16 éven
keresztül vezette a gimnáziumot.
1995-ben készült el az új épület, már
akkor biztosak voltak abban, hogy
ezeken a csodaszép falakon kultúrát
kell közvetíteni: „ami szép, az elvezet az igazhoz, az esztétikumhoz, az
etikához” − vélekedett az igazgatónő.
Az azóta eltelt közel két évtizedben
rengeteg hírességnek volt itt kiállítása,
akik az első hívó szóra jöttek. A teljesség igénye nélkül: Háger Rita, Somos
Miklós, Lieber Éva, König Róbert (a
verseket Nagy Gáspár írta hozzá!).
Üresen a falak sosem voltak, a tanulók
munkáit is kiállították a „köztes” időszakokban.
A teaház ötletét igen jónak tartja,
szükséges az ilyen meghitt kis sarok,
ahol beszélgetni tudnak a gyerekek,
hiszen ez nagyon hiányzik a mai emberek életéből.
Fekete Ágnes, a Kossuth Rádió
szerkesztője elsősorban szülőként volt
jelen. Rendkívül büszke arra, hogy
gyereke ebbe az iskolába járhat. Fontos a közösségépítés, és ennek kiváló
eszköze lehet például ez a kiállítás is,
ahol komplexül szívják magukba a
kultúrát.
− Milyen ötlettől vezérelve nyitották meg itt a kiállítást? – a Buda Környéki Televízió kérdésre Török Csaba
igazgató úr fogalmazta meg a választ:
− Maga a helyszín a gimnáziumunk teaháza. Próbálunk olyan teret
biztosítani, ahol a kulturális hatás a
kellemes együttléttel párosul. A kiállítás megszervezése Dohy Anna 12.
a osztályos tanuló hatalmas munkáját
dicséri. Ő már a tavalyi tanévben is
szép sikert ért el az OKTV-n. A Képzőművészeti Egyetemre készül, ahol
felvételi követelmény egy kiállítás
megszervezése. Büszkék vagyunk a
diák önkormányzatunkra, hiszen komoly értéket teremtenek.”
Szabó Tibor Mihály

„Egy ember az életében hozott egy döntést, és kimondta: annak örül, és azért ad
hálát Istennek, amije van,
és nem azért, amije nincs” −
A „Mosoly nagyköveteként”
is emlegetett Nick Vujicic,
a végtagok nélkül született,
fergeteges humorú, világhírű szónok április hónapban
Magyarországra érkezik.

Viktor, az Ez az a Nap!
Szervezőiroda vezetője elmondta:
L„Nickászló
Vujicic példa értékű ember

lehet, hívőknek, keresőknek, az egész magyar lakosságnak. Ez a
nagyszerű ember emblematikus életével példaként kiállhat nagy sportcsarnokok színpadára.
Jó kapcsolatunk a Nem
adom fel! Alapítvánnyal
immár másfél évtizede.
Csatlakoztunk az alapítvány rendezvénysorozatához, hogy a hit, remény és
szeretet jegyében az evangélium és a remény üzenetét körbevigyük Magyarországon. Mivel hazánk 1−5.
helyen áll néhány negatív
statisztikában: válás, öngyilkosság, alkoholizmus, nem
véletlen, hogy Nick Vujicic
eljön Magyarországra.”
Ez az a Nap! Szervezőiroda 1999-ben alakult, 2000ben volt az első jelentős rendezvényük, ami egy 3 km-es
örömmenet volt, 25 000 ember részvételével. Egyházi, gitáros énekeket
énekeltek. Az idei rendezvénysorozat állomásai Debrecen és Pécs, és
természetesen a főváros, a Budapest
Aréna. Itt 5 és fél−6 órás műsor lesz,
ahol jelen lesznek a kortárs magyar
egyházi zene képviselői, illetve egy
kb. 1000 fős, különböző felekezetű
tagokból álló egyházi kórus. Várnak
külföldi neves zenekarokat is. Tavaly
ősszel Zágrábban egyébként találkozott személyesen is Nickkel, aki a
„szívével fejezte ki ölelését”. Óriási
élmény volt.
Török Csaba, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium igazgatója
büszke arra, hogy a gimnázium tanárai tagjai a Nem adom fel! zenekarnak.
Az iskola célja: hosszú távú együttműködés ezekkel a szervezetekkel. A
gimnázium növendékei szép számmal
vesznek részt majd az áprilisi rendezvényen (200-220), mintegy ötvenen
pedig önkéntes segítőként. „Nagyon
fontos, hogy az iskola tanulói megismerjék Nick Vujicic által képviselt
gondolatokat. A szeretet és az evangélium a mindennapok része” − fejezte

be rövid beszédét az igazgató úr.
Németh László tanár úr, aki motorja ezeknek a rendezvényeknek 16-17
éve került kapcsolatba a Nem adom
fel! Alapítvánnyal. Létrehoztak egy
zenekart, és elkezdték járni az országot. Mindenütt szívesen fogadják, várják őket. Ebből a kis együttesből 7-8
évvel ezelőtt alapítvány lett, igen sokrétű feladatokkal. A gimnázium 16-17
éve szoros kapcsolatban van az alapítvánnyal. A különböző programokban
mindig is sok prohászkás diák vett és
vesz részt, pl. az ápr. 18−20-áig

tartó rendezvényen kb. 50 diák
önkéntesként fog tevékenykedni.
Bizony, szüksége van a mostani
gyerekeknek a Nick Vujicic által képviselt gondolatokra. Nincsenek megoldhatatlan feladatok, mindenkinek
megvan a küldetése és a célja, csak
meg kell találni. „Nicknek nincsenek
kezei, lábai, de mi lehetünk egymásnak kezei és lábai. Ebben egy csodálatos, egymást kiegészítő, a teremtés
fantasztikumára utaló párbeszéd rejlik. A gyerekeknek el kell fogadni azt,
hogy nem azért kell siránkozni, hogy
mink nincsen, hanem meg kell tanulni örülni annak, amink van. Így élhet
mindenki teljes életet” − summázta
gondolatait Németh László.
Bolyki Balázst, a Nem adom fel!
gospel kórus szakmai vezetője elmondta, hogy már a harmadik próbánál tartanak; embert próbáló, de
gyönyörű feladat integrálni a különböző fogyatékkal élő énekeseket és az
egészségeseket, de könnyű is, hiszen
„a hit megújuló energia”.
Mindenkit várnak szeretettel 2013.
április 19-én! Gyere el Te is, találkozz
a „Mosoly nagykövetével!”
Szabó Tibor Mihály
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Ez az a Nap!
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Szellemi hozzáadott
értéket tudunk
biztosítani a város felé
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Ifjúsággal foglalkozó szakemberek jelentkezését várják
Budakeszi Város Önkormányzata a TÁMOP 5.6.1.
„Értékes vagy!” című ifjúsági pályázatának megvalósításához

ifjúsággal foglalkozó
szakembereket (2 fő) keres
Elvárások:
A jelölt rendelkezzen humán felsőfokú végzettséggel, és mentál
higiénés vagy szakirányú posztgraduális képzettséggel.
Előnyt jelent két év tapasztalat a tizenévesekkel való foglalkozás
ban és drogprevenciós ismeretek.
A munkavégzés jellege:
A munkavégzés megbízási szerződéssel,
heti 10 óra részmunkaidőben történik, pénteken és szombaton
az esti órákban öt-öt óra időtartammal.
Az ifjúsági koordinátorok feladata Budakeszi városában
az utcán tartózkodó fiatalok megszólítása, a velük való rendszeres
kapcsolattartás, pozitív minta nyújtása, alternatív, pozitív tartalmú
időtöltések szervezése, és az azokban való közreműködés
(sport, tánc, beszélgetés, filmklub stb.).
A munkavégzés helye:
Budakeszi város közterületei, Erkel Ferenc Művelődési Központ.
•
•
•
•

A jelentkezéshez kérjük csatolni:
europass formátumú önéletrajzot,
motivációs levelet,
diploma és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
nyilatkozatot arra nézve, hogy pályázata eredményes elbírálása
esetén a pályázó benyújtja az érvényes erkölcsi bizonyítványt.
Jelentkezési határidő: 2013. április 3.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton: Budakeszi Polgármesteri Hivatal (2092 Budakeszi, Fő
utca 179.). Személyesen: Budakeszi Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatán (2092 Budakeszi, Fő utca 179.)
Elektronikusan: hr@budakeszi.hu

A borítékon kérjük feltüntetni: “Ifjúsággal foglalkozó szakember, TÁMOP 5.6.1. “Értékes vagy!”

Az általános iskolai
beíratás időpontjai
A 2013/2014. tanévre történő beíratás időpontjai:
2013. április 8. (hétfő) 8-18 óra között és 2013. április
9. (kedd) 8-18 óra között.

A

benyújtott jelentkezést az intézmény vezetője érdemben köteles 30 napon belül elbírálni és döntését a szülővel írásban közölni. Az intézmény
vezetőjének határozatban foglalt döntése ellen a szülő jogorvoslattal élhet. A
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § (2)-(3) bekezdése
alapján a szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. A kérelmet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények
esetében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ területileg illetékes Tankerületi Igazgatójához kell benyújtani.

„1848
te csillag,
te a népek
hajnalA
csillaga.”

Óvodánkban évek óta a −
gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően − huszárjátékokkal emlékezünk
meg az 1848−49-es ünnepről és hőseikről.

A Szivárvány Óvoda nagycsoportosai 1 héten át készültek
az
1848−49-es
szabadságharc 165. évfordulójának megünneplésére.
A megemlékezést eredetileg
a Himnusz-szoborhoz terveztük 2013. március 14-én,
de sajnos az időjárás közbeszólt, és így az óvodában került sor a rendezvényre.
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Huszárjátékok
a Pitypang
Sport Óvodában

z egész óvoda nemzeti színű dekorációba öltözött az ünnep tiszteletére.
Az óvó nénik történelmi könyvek képeinek segítségével meséltek az akkori kor
eseményeiről, a gyermekek pedig vers és
ének tanulásával, nemzeti színű zászló és
kokárda festésével, huszárbábok barkácsolásával, óriás múzeumkerti tabló ragasztásával készültek a megemlékezésre.
Csemetéink izgatottak voltak, hogy
a huszárjátékok során milyen feladatok
várnak rájuk és azokat hogyan sikerül
majd megoldaniuk. Nyakukban a próbatételek teljesítését igazoló táblácskával
indultak el az egyes állomáshelyekre.
A papírcsákó hajtogatásával az első feladaton mindenki sikeresen átjutott, aztán

máris
vágtázhattak a játéklovakkal az akadálypályán, majd
fakarddal vívtak
meg egymással.
Célba juttatták az
„ágyúgolyókat”, ostrom alá vették a várat, fűzfakoszorút tűztek kardjaikra a kis
huszárjaink. Minden erejüket összeszedve feszültek neki a kötélnek, és győzték
le az „ellenséges csapatot”. Az „Adj, király, katonát!” - játékban elszántan, győzelmet akarva indultak a szemben álló
csapat ellen. Az egyes akadályok leküzdése után joggal követelték a megérdemelt pecsétjeiket a táblácskáikra, hiszen
ez volt az ő katonai kitüntetésük.
Délre a csaták zaja elült, és megfáradtan fogyasztották el a megérdemelt
ebédjüket a tábornoki dicséretben részesített katonáink. A csatában edződött
nagycsoportosok délután elsétáltak még
a Himnusz-szoborhoz is, ahol meghall-
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„A mi zászlónk gyönyörű,
piros, fehér, zöld színű,
egész világ csodálja,
a Jó Isten megáldja!”

gathatták a magyar himnuszt a harangjáték előadásában. Délután szüleiket is
elhalmozták a friss élményekről szóló
beszámolóikkal, és sokan karddal a kezükben, csákóval a fejükön, katonás léptekkel indultak haza.
Igazán eseménydús nap volt ez a
gyermekeink számára, amelynek élményei a következő napok játékait is
színesítették. Az elkövetkező napokban
az építőkockákból várat építettek, előkerültek a műanyag katonák, kardot barkácsoltak, zászlót színeztek.
Pedagógiai programunknak megfelelően sikeresen ötvöztük a sportot és a
hagyományőrzést.

Csüllög Angéla óvodapedagógus

MAGYARORSZÁG
NEM HAGYJA MAGÁT!
ORSZÁGOS ALÁÍRÁSGYŰJTÉS
A REZSIDÍJAK CSÖKKENTÉSE MELLETT

A

kislányoknak pártát, a kisfiúknak
csákót készítettek az óvó nénik.
A legények igazi kis huszárok voltak
a piros mentékben. Sőt, még a sarkantyúk csattogása sem hiányzott a
nyitómondóka előadása közben.
Úgy érzem, méltóképpen sikerült
megemlékeznünk az 1848-as forradalom „születésnapjáról”, mint ahogyan azt a gyerekek is mondogatták.
Minden ovis kezében lengett a
nemzetiszínű zászló, melyet saját
maguk készítettek, amikor a műsor
végén, szinte harsogva énekelték
a „Föl, föl vitézek” kezdetű dal 3
versszakát. Köszönetemet szeretném
kifejezni: Udvariné Kiss Éva (Süni
csoport), Tóthné Pál Judit, Szőkéné
Farkas Zsófia (Őzike csoport), Bíró
Anita (Hangya csoport), Záborszky
Anikó (Maci csoport), Parádi Kinga
és Kondorossy Csanád (Kacsa csoport) kollégáimnak a műsor betanításáért.
Bokor Józsefné, Ildikó néni
a megemlékezés megbízott felelőse

•

2002 és 2010 között a gáz ára háromszorosára nőtt, az áram
ára pedig megduplázódott. Ez többé nem fordulhat elő!

•

Az energetikai multi cégek éveken át tízmilliárdokat kerestek a magyar embereken.

•

A Kormány véget vetett ennek, 10 %-kal csökkentette a családok rezsiköltségeit.

•

Az energiacégek megtámadták a rezsicsökkentést a bíróságon,
s a jövőben is így akarnak tenni.

•

Ne hagyjuk magunkat! Támogassuk a kormány rezsicsökkentését!

A FIDESZ ÉS KDNP HELYI SZERVEZETE IS MEGKEZDTE AZ ALÁÍRÁSGYŰJTÉST! AKTIVISTÁINKAT MEGTALÁLHATJÁK A BUDAKESZI FONTOSABB KÖZTERÜLETEIN IDŐSZAKOSAN FELÁLLÍTOTT STANDJAINKNÁL. (SZOMBAT DÉLELŐTTÖNKÉNT A DÓZSA GYÖRGY TÉRI CBA MELLETT,
A TOVÁBBI AKTUÁLIS ALÁÍRÁSGYŰJTÉSI HELYEKET ÉS IDŐPONTOKAT A BUDAKESZI FIDESZ
FACEBOOK OLDALÁN TESSZÜK KÖZZÉ.) KÉRÉSÉRE SZÍVESEN FELKERESSÜK ÖNT, AMENNYIBEN EZT A FIDESZ.BUDAKESZI@FREEMAIL.HU E-MAIL CÍMÜNKÖN KÉRI.

CSATLAKOZZON ÖN IS ALÁÍRÁSÁVAL A KEZDEMÉNYEZÉSÜNKHÖZ! KÖVETELJÜK EGYÜTT, HOGY A MAGYAR PARLAMENT MINDEN KÜLFÖLDI ÉS BELFÖLDI NYOMÁS ELLENÉRE TARTSON KI A REZSICSÖKKENTÉS MELLETT!
Fizetett politikai hirdetés

FIDESZ ÉS KDNP BUDAKESZI SZERVEZETE
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Süssünk
– süssünk valamit
Március 5. különleges nap
volt a Tarkabarka/Kunter
bunt Óvoda számára. Az
MTV 1 munkatársa, Borbás Marcsi és csapata a
Gasztroangyal c. műsorával
látogatott el óvodánkba.

indannyian kíváncsian vártuk a
forgatás napját. A Katica csoM
port a Backe, backe Kuchen c. kis

német nyelvű műsorral készült erre
az alkalomra. A gyerekek német
nemzetiségi ruhát vettek fel. Az
aulában sütéssel kapcsolatos fotó-

kiállítást rendeztünk. A kis kukták
lelkesen sürögtek-forogtak a neves
műsorvezető, Borbás Marcsi körül.
A finom sváb süteményt délután
meg is kóstolhatták, de sor került
még szakácskönyv dedikálásra is.
Ez a nap biztosan emlékezetes marad a gyermekek számára.
Köszönjük az MTV 1 csatornának, valamint Borbás Marcsinak és
csapatának ezt a lehetőséget!
Az adás 2013. március 23-án
délután lesz a Gasztroangyal című
műsorban.
Kiss Julianna, óvodapedagógus

Tarkabarka óvoda
jótékonysági bálja/
Kunterbunter Benefizball
„Unser Kunterbunter Ball ist heute, seid gegrüsst ihr lieben
Leute! Gute Laune, leckeres Essen habt ihr hoffentlich alle
dabei!  Tanzfreudige Frauen und Männer schwingt euere
Beine, herzlich willkommen!”

Í

Backe, backe Kuchen…
Der 5. März war ein besonderer Tag für unseren Kindergarten Kunterbunt. Borbás Marcsi die Mitarbeiterin
des Ungarischen Fernsehens
besuchte unser Kindergarten mit ihrer Sendung: „Gasztroangyal”.

espannt warteten wir alle den
Drehtag. Die Marienkäfer
G
Gruppe bereitete für diesen Tag ein

kleines Programm mit dem Titel Backe, backe Kuchen vor. Die Kinder
haben Trachtenkleider angezogen. In
der Aula haben wir eine Fotoausstellung organisierten wir die mit dem

Backen zusammenhängt. Die kleinen Küchenhilfen halfen begeistert
der Moderatorin.
Der leckere schwäbische Kuchen
konnten die Kinder am Nachmittag
kosten und an der Reihe war auch
eine Dedikation. Dieser Tag wird bestimmt ein denkwündiges Ereignis
für die Kinder bleiben.
Wir bedanken uns bei dem Fernsehsender MTV 1 sowie für Borbás
Marcsi und für ihren Team für diese
Möglichkeit.
Die Sendung wind am 23. März
2013. in der Sendung „Gasztroangyal” zu sehen sein.
Julianna Kiss, Kindergärtnerin

gy üdvözölte Hegedüsné Merétei
Márta óvodavezető helyettes az
egybegyűlt vendégeket.
Már közel 20 éve rendez a Tarkabarka/Kunterbunt Óvoda és a Tarkabarka/Kunterbunt Alapítvány jótékonysági batyus bált, melynek helyszíne
ezúttal is az Erkel Ferenc Művelődési Központ volt.
A vendégek köszöntéséhez ebben az évben is Jakab Rozi szülei
ajánlották fel a pezsgőt. Idén is saját
műsorszámokkal leptük meg a bálozókat. A Német Dalárda az óvónői
kórussal közösen Molnár Károlyné
vezetésével vidám német és sváb
dalokat énekelt, melyeket Bechtold
Róza és Nagy Attila harmonikával
kísértek. A szülőkből és óvónőkből
megalakult tánccsoport Ormai Sebestyén vezetésével sváb táncokat
adott elő.
A ráadás után a táncosok a közönség soraiból választottak maguknak párt és ezzel a nyitótánccal
kezdődött a hajnalig tartó mulatság.
A jótékonyság mellett a felhőtlen
szórakozás, a hagyományőrzés és a
közösség formálás is fontos volt. A
bevételt mozgásfejlesztő eszközök
vásárlására fordítjuk.
Köszönjük Bakács Bernadett
alpolgármester asszonynak, Nagy
Mihályné Starcz Terikének a Hagyományőrző Kör elnökének, valamint
Schrotti Jánosnak Budakeszi Város
Német Önkormányzat elnökének,
hogy jelenlétükkel megtisztelték a
rendezvényünket!
Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik önzetlen munkájukkal, tombola-felajánlásukkal,
teremdíszítéssel támogatták az est
sikerét. A tombolafelajánlók névsora, valamint a bálon készült fényképek az óvoda honlapján érhetők el:
tarkabarkaovoda@budakesziweb.hu
Svigruháné J. Anna, óvodavezető

M

it diesen Worten begrüßte
Márta Merétei die zahlreich
erschienenen Gäste. Die Stifung
Kunterbunt veranstaltet zusammen
mit dem KiGa Kunterbunt seit über
20 Jahren traditionell unseren Benefizball, der auch in diesem Jahr
in dem Kulturzentrum Erkel Ferenc
stattfand.
Zur Begrüßung der Gäßte spendierten die Eltern von Rozi Jakab
auch in diesem Jahr den Champagner.
Diesmal überraschte das Publikum der Männerchor von Wudigess
gemeinsam mit dem Chor der Erzieherinnen; unter der von Frau Molnár, und begleitet von Frau Róza
Bechtold und Herr Attila Nagy. Die
Tanzgruppe der Eltern und Erzieherinnen tanzte deutsche Volkstänze
die Sebetyén Ormai einstudierte.
Nicht nur die niveauvolle Vergnügung war für uns wichtig, sondern auch die Traditionspflege und
die Gemeinschaft: einfach miteinander zusammen zu sein.
Von den Einnahmen werden wir
bewegungsfördernde Spielsachen
besorgen. Wir danken für die Spenden, für die Arbeit ehrenamtlichen
Helfern, für die Tombolageschenke.
Auf unserer Webseite können Sie
die Namenlisteder Personen und Firmen lesen, die großzügig Geld und
Geschenke spendeten. Im LokalFernsehsender können Sie auch ein
Interview mit unserer KiGaleiterin
anschauen.
Herzlichen Dank an Edit Bernadett Bakács: an die Vizebürgermeisterin von Wudigess, an Terézia
Starz-Nagy: Leiterin von dem Wudigesser Frauenchor (Verein Traditionspflege ), an János Schrotti: an den
Vorsitzenden der Deutschen Selbstverwaltung für ihre Anwesenheit.
Boglárka Badacsonyi
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2013. február 2-án tartotta a Nagy Sándor József Gimnázium első jótékonysági-hagyományteremtő „OSKOLABÁL”ját. Az iskola tantestülete több éve
barátkozott már egy bál rendezésének
gondolatával. Ebben az évben először
belevágtak a szervezésbe.

r. Dömötörné dr. Papp Hargita, az iskola igazgatónője nyitóbeszédében Böjte Csaba gondoD
latait osztotta meg a résztvevőkkel:

„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember
van, az kezdjen el valami jót tenni és meglátja,
milyen sokan odaállnak mellé.”

Schwabenball 2013
Budakeszi Város Német Önkormányzata immár harmadízben rendezte meg hagyományos farsangi bálját. A bál felépítése már hagyományosnak mondható: a
Német Önkormányzat elnökének köszöntője után egy rövid műsor következett,
mely keretében igyekeztek feleleveníteni elődeik szokásait.

vendégek szórakoztatása hajnalig tartott: svábtánc bemutató, a budajenői Ringlein és Solymári Tánccsoport, a Hagyományőrző Kör kórusa, kibővítve a férfi Dalárdával, harmonika kísérettel, valamint
A
Schäffer István és Dósa Attila kiváló harmonika művészek gondoskodtak a remek hangulatról. A talpalá-

valót a Szomor Sramli húzta.
Az eseményen tiszteletét tette Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő és dr. Csutoráné dr. Győri
Ottilia polgármester is.

Az igazgatónő köszönetet mondott mindazoknak, akik valamilyen formában segítették a jótékonysági bál előkészületeit, lebonyolítását.
Köszönjük a tombolára küldött felajánlásokat,
a támogatójegyek vásárlását.
Köszönjük a vendégeknek, hogy jelenlétükkel
megtisztelik rendezvényünket.
Egy mondás szerint:
„A mosoly a legrövidebb út két ember között,
a tánc pedig a legrövidebb út két lélek között.” –
mondta az igazgatónő és kérte, hogy az est folyamán mindenki válassza a legrövidebb utakat!

BUDAKESZI HÍRMONDÓ –

Jótékonysági Oskolabál
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25 éves a Viadal SE
A 25 éves Viadal SE március 23-án ünnepelte jubileumi, 25 éves születésnapját a Virágvölgyben található főhadiszállásukon, a műanyag sípályáknál.

Viadal SE 1988 óta budakeszi gyermekek százait tanította meg síelni, és emellett városunk
A
kiemelt sportrendezvényeinek, mint Bécs−Buda-

pest Szupermaraton, Futakeszi, Marabu, Városi
Sportnap, Gyermeknap, Challenge Day szervezésében is szerepet vállalt.
Szombaton fél kettő körül már gyülekeztek a
kis viadalosok. Nevezés a versenyre, bemelegítés,
a pálya kipróbálás következett. A vendégek közben már gyönyörködtek a kiállításban, mely a 25
évet illusztrálta 34 tabló színes képanyagával. A

gyönyörű bemutató egy sátorban és paravánokon
volt kiállítva.
Sok-sok húsz évvel ezelőtti Hellner Péter-tanítvány is érkezett: Paulin Kristóf, Szabó Dénes és
Zsófia, Fodor Boldizsár és Barna, a Bohn lányok,
Szigethi Tamás és Zsófia, Holló Dénes és Marci,
az ifjabbak közül Simor Dániel, Huszár Orsi, Dóri
és Bebe, Lévay Orsi és Luca....
A köszöntések után fél háromkor megszólaltak
a rézkolompok, beharangozva az ünnep elkezdé-

sét. SÍ-HÓ! SÍ-HÓ! SÍ-HÓ! − kiabálta a közösség
a szokásos köszönést. Elsőként Hellner Péter köszöntötte az ünneplőket. Ajándékként hűtőládából
hógolyókat röpített a gyerekek örömére, hiszen
nekünk a hó éltetőelem. Köszöntötte az élő közösség gyermek- és szülőtagjait, vendégeit, majd
megköszönte a régi és mostani városvezetés folyamatos anyagi és erkölcsi támogatását. Külön
köszöntötte dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester asszonyt, Bakács Bernadett alpolgármester
asszonyt és Szemereki Zoltán volt polgármestert. Majd az egyesület alapító tagjainak, Csánó,
Franke, Matkó, és a Hellner család tagjainak üdvözlése következett. Megköszönte az edzők soksok évi lelkes, áldozatos munkáját, sportszeretetét,
a város sportéletének segítését.

Az alapítóknak és a városvezetőknek ajándékot
is átnyújtott, egy kis kiadványt a Viadal 25 évéről.
Külön megköszönte Lázár Péternek a rengeteg
fantasztikus fotót és a kis videó filmeket, melyeket a táborokban készített. Ezután átadta a szót a
polgármester asszonynak, aki bensőséges szavakkal, személyes élményekkel köszöntötte a 25 éve
működő egyesületet. A város vezetőjének köszöntése után az évekig elnökként, ma már tiszteletbeli elnökként működő Matkó István üdvözölte a
közösséget.
A köszöntők után a hagyományos síverseny
korosztályonkénti lebonyolítása következett. 67
induló között dőlt el a küzdelem. Az arany-, ezüstés bronzérmek nagy küzdelemben találtak gazdára. A győztesek mellett a többiek is boldogok
voltak, hiszen minden versenyző csoki jutalomban
részesült.
A Viadal új logójával ellátott matricákat is mindenki bukósisakjára ragaszthatta. A pályacsúcsot
Sashelyi Soma futotta, aki a Viadal Vándorkupát a
tavalyi bajnok édesanyjától vehette át. (A tavalyi
bajnok: Rábay Kristóf az USA-ban tanul jelenleg.)
A díjkiosztás boldogsága után a várva várt szülinapi tortabontás következett. A csodatorta, melyen az edzők marcipánfigurái láthatók, Skultéty
Ádám edző édesanyjának és feleségének mestermunkája volt. A forró tea a fagyos kezeket felmelengette, a szülők által sütött sok-sok finomságot
pedig örömmel ízlelgette kicsik és nagyok serege.
A kellemes beszélgetések és a régi fotókon megjelenő emlékek felelevenítése közben a jelenlévők
észre sem vették, hogy már hat óra felé jár az idő...

Álomkutya
− álomgazdi
A tv-reklámokból nap mint nap ránk
mosolyognak a kedves kis kutyák, kiscicák. Szinte fogyasztói termékké válnak
a tartásukhoz elengedhetetlen színes,
megnyerő csomagolásban kínált felszerelésekkel és tápokkal együtt.

E

leve szeretjük a kutyát, manapság pedig civilizációnk
egyre kiterjedtebb részében a cicát is. Meg egyéb
állatokat. De vegyük most a kutyát! A legtöbben szeretjük. Ki-ki másért. Klasszikusan az eszéért, a hűségéért,
a bátorságáért, amiért véd minket (már amelyik véd is),
vagy csak a gyerek örömére, vagy netán gyerek helyett.
A tekintetéért vagy mindazért, amit Eric Knight Lassie-je
vagy Jack London éneklő kutyája, vagy akár Fekete István Bogáncsa volt képes megtenni az emberért, a kutyás
filmekről már nem is beszélve, amelyekben nem ritka,
hogy a kutyák már egyenesen beszélnek. Nem túlzás, ha
néhány, kutyára szert tett naiv gazdi csodálkozik azon, ha
a kiskutyája nem fogad szót, nem sétál mellette, sőt a kutya sétáltatja őt, majd felcseperedve törvényeket szab az
egész családjának. És nem beszél, és nem énekel, még pacsit sem ad, hanem minden romantikus álmot feldöntve:
uralkodik. Ha pedig túlnő az emberen, az ember szereti a
könnyebb utat választani, tehát túlad rajta.
A kiskutya gyorsan nagy lesz, a kis csínytevései kellemetlen tünetekké alakulnak: kezelhetetlenné válhat, felugrálhat, fellökhet minket és vendégeinket, séta alkalmával
elránthat, szóval előbb-utóbb, ha nem tudjuk megnevelni,
kénytelenek leszünk elzárni, vagy nem leszünk kénytelenek, de több ember mégis megteszi, hogy kutyáját világgá
ereszti. Így lesznek zsúfolásig tele a menhelyek. A kutya
ugyanis olyan, mint a gazdája. Ha a gazdi határozott,
következetes és szereti az állatot, általában harmonikus
lesz a kapcsolatuk, ebből következően nagyobb esélyük
van arra, hogy a kutya szófogadó, jólnevelt tagja legyen
a családnak. A kutyára valóban lehet számítani, de tudnunk kell, hogy ehhez folyamatos, következetes nevelésre
van szükség. Egy ismerősöm egy biatorbágyi állatorvosi
rendelőben látta meg Orosz Viktória kutyaoktató elérhetőségét, és már a telefonbeszélgetésük során feltűnt alapossága. Mindent tudni akart a kutyáról, mégpedig azért
− mint később kiderült −, hogy a kutya korához, temperamentumához, problémáihoz megfelelő, ahhoz szükséges
technikát meg tudja állapítani. Majd a gazdival történő
személyes találkozás következett, mert szükséges, hogy
az oktató megismerje a gazdi képességeit is.
Viktória Amerikában, Ohióban tanulta a kutyakiképzést. Gyors és hatékony képzést biztosít, egyéni technikát alkalmaz, testreszabott oktatási programot alakít ki
kutya-gazdi párosokra szabva. Mint mondta, minden kutya-gazdi párosra van megfelelő technika, mindenkinek
lehet segíteni. Kilenc éve foglalkozik kutyákkal, szereti
és érzi őket. Tehetséges fiatal oktató létére rendkívül higgadt, türelmes, figyelmes a kutya és gazdája adottságaira
és igényeire. Rendkívül sokat tesz a kutyáért, a gazdájáért
és ezáltal az egész környezetért. Egy kutyaéletnek irányt
szab, elindítja a normális szocializáció útján. Sok problémával találkozott már. Részt vett nemcsak kölyökkutyák
nevelésében, de speciális feladatok megoldásában is.
Dolgozott mozgássérültek, idős emberek vagy kisgyerekes családok kutyáival, de menhelyről örökbefogadott
problémás kutyákkal is.
A kutya felelősség az ember számára. Nem mindegy,
hogy társsá válik vagy folytonos küzdelemmé, esetleg
potenciális veszélyforrássá. Orosz Viktória kezében csodálatos párossá válhat a kutya és gazdájának kapcsolata.
Megéri a fáradságot. Érdemes.

/Nagyernyei/

Hírek
az erdőből

Rapolder
Jánosné
(1921–2013)

Mély fájdalommal tudatom
mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy édesanyám,
Rapolder Jánosné (született Fruh Mária, 1921.09.01.),
volt Budakeszi, Nagy Sándor
utca 20. szám alatti lakos, aki
1972 óta Németországban lakott, meghalt 2013.03.06. napján. Temetése 2013.03.08-án
megtörtént Németországban, a
Kronau-i temetőben.
Részvétnyilvánítás:
a.rapolder@t-online.de

Anyakönyvi rovat

festőművésztől

„Én vagyok a világ világossága, aki
engem követ nem jár sötétségben,
övé lesz az élet világossága.
/János 8.12/
Kedves Pista!
A hír, hogy befejezted földi pályafutásodat, és az örök hazába költöztél,
váratlanul ért. A döbbenet csendjében Budakeszi hegyeire emelem
tekintetemet, és a felvillanó emlékekből idézem fel a jó barátot, az
alkotóművészt, a felejthetetlen embert. Elhomályosuló szemem előtt
az első megfogalmazható érzés,
hogy hűvösebb lett a világ nélküled,
mert öröm volt beszélgetni Veled
az életről, művészetről, további terveidről. Jó volt hallgatni figyelmes
gondolataidat, látni együtt érző tekintetedet, mosolygó arcodat, tettre
kész hozzáállásodat. A halálra már
régóta nem úgy tekintettél, mint az
élet végére, hanem mint megnyíló
mennyei lehetőségre, amely az örök
életre vezet. Belső hited, tévedhetetlen iránytű volt számodra, hogy beteljesítsd isteni küldetésedet.

Stációk

Máhr Jenő
(1931–2012)

Máhr Jenő 1931-ben született Kispesten. Kisgyermekként, 1936-ban
Budakeszire költöztek. Iskoláit városunkban végezte, majd a budapesti
Népszínház utcai Felsőipari Iskolában
technikusi képzést szerzett.
Később az Országos Korányi Tüdőgondozóban dolgozott, mint gépésztechnikus. Feleségével, Márkus
Magdika nénivel 58 évig éltek boldog
házasságban, akivel egy munkahelyen
dolgoztak. Egy gyermekük született:
Ági, aki szintén az Országos Korányi
Tüdőgondozóban dolgozott és dolgozik a mai napig, mint diabetikus.
Jenő bácsi itt élt, itt dolgozott Budakeszin. Rengetegen szerették, tisztelték őt. A búcsúmisére olyan sokan
elkísérték, hogy a katolikus templomba alig lehetett beférni.
Máhr Jenő családja köszöni mindenkinek a részvételt, és hogy ilyen szép
számban megjelentek a szentmisén.

Nagy hited volt, sok szép feladatot kaptál az életben. Teljes életet
éltél, amelyben a család, a munka, a
művészet, a vágyak és a lehetőségek
összhangba kerültek egymással.
Született tehetség voltál, aki
mindig megálltad a helyed, folyamatosan képezted önmagad, de saját
belső mércéd szerint alkottál. A kerámia volt első választott hivatásod,
melynek alapjait kiváló mesterektől
tanultad meg, akikre később hálás
szívvel gondoltál. Ismereteidet következetes munkával művészi szintre fejlesztetted. Saját műhelyedben
egyéni eljárásokat (kőporc, félporcelán), új lehetőségeket dolgoztál ki,
megújítottad a magas tüzű kerámiát.
Köztereken, középületekben, szállodákban láthatóak az általad kézműves technikával készített remekművek. Megemlítem, hogy a Budakeszi
Kálváriára a felújítás során három
stációt készítettél. A kerámiát olyan
szinten művelted, amely keveseknek
adatik meg, de újabb vizekre eveztél, és a festészet világába merültél
bele. Festményeiden a Zsámbékimedence szelíd lankái, a táj finom

Nem mintha az erdőben
zajló időjárás jelenleg kicsit
is hasonlítana a tavaszira
(most is csőrig ázva kucorgok egy fán), de reményre
ad okot, hogy tegnap láttam egy, azaz egy darab,
nagyon apró, de igazi, élő
gólyahírt – gyönyörűen sárgállott a szürke avarban.

rezdülései, a szőlő ültetvények,
a kiemelkedő templomtornyok a
sziklák, a napraforgók, a tornácos
ház jelenik meg. Megemlítem a
Portugáliában festett képsorozatot,
amely mélyreható szimbolikával
foglalkozik a mediterrán táj hangulatával. Hivatalosan is művész lettél, képeidben egyre mélyebb lelki
tartalmak, metaforikus témák szólaltak meg. Újabb lendületet kaptál
művészi kiteljesedésedhez. Egyéni
kiállítások sora és nagyszerű sikerek
jelzik pályafutásod kiteljesedését.
Pár hónapja nyílt meg, a „Beérett,
angyalosodik” című búcsúzó kiállításod a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban, amelyen szakrális témájú
képeidet csodálhattuk meg.

Eucharisztia 2012
Felemelő, hozzád méltó ünnepség volt, Filó Kristóf atya megnyitójával. Pista, te már érezted, mi pedig
nem akartuk elhinni: ez volt az utolsó találkozásunk. Úgy köszöntél el a
hosszú út előtt, hogy megajándékoztál bennünket új képeiddel, szelíd,
angyalosodó természeteddel. Utolsó
festményeiden a keresztre kötözött
szőlővessző látomásos angyalszárnyakkal integet felénk. Az utókor
szép feladata lesz életművedet feldolgozni, jelentőségét méltatni.

Szőlők
Isten veled, Biai Simon István!
Dévényi János festőművész

T

avasz Tündér idén nem kapkodja el, ráérősen csoszog a tettek
mezejére, pedig már az erdő összes
lakója a tavaszra készül. A madárkák
rekedtre éneklik és füttyögik meg
pittyegik meg trillázzák magukat,
hátha ezt a csodás dallamot meghallván a tavasz is végre észbe kap. Veletek történt valami érdekes, amióta
nem találkoztunk? Vedletek már? Ja,
hogy nektek nincs is bundátok, csak
a fejeteken, azt meg a fodrászotok
megoldja… Hát az erdő lakóihoz nem
jár szőrmevágó, a vastag, téli szőrüket
„házilag” dobják le. Ezért a legtöbb
állat – a Budakeszi Vadaspark kerítésein belül is – úgy néz ki, mint valami
ágrólszakadt: rojtos, már nem téli, de
még nem nyári bundában élik a mindennapjaikat.
Huberttel, a veterán hiúzzal beszélgettem a minap, elégedetten pöffeszkedett az új „trónján” és – a ritka
verőfényes napok egyikén – a pocakján táncoltatta a napsugarakat. Mesélte, hogy jött néhány ember a kifutójába (természetesen akkor, amikor őt jól
elzárták, mert hát ugye mégiscsak egy
félelmetes vadállattal állunk szemben,
még akkor is, ha hiúz években mérve sem mai macska már…), és mire
felocsúdott, ott állt egy vadiúj, fedett,
sziesztázásra épített alkalmatosság.
Az ő fenséges mivoltához igazán
passzol ez a királyi emelvény!
Egyébként most már tényleg senki nem törődik a zord(abb) időjárással, mert a tavaszi szerelem mindent
és mindenkit szebbé tesz, belülről
fűti az összes élőlényt, és legszívesebben azt énekelnénk egész álló nap
a nagyvilágba, hogy: „Lávizin di
eeeer”!!! Vackor és Móric is alig lát
a romantikától, nem is beszélgetnek
velem, mert egymással vannak elfoglalva: egész nap játszanak, birkóznak,
gyömöszölik egymást. Kicsit meg is
sértődtem, mert mi lehet fontosabb,
mint egy jóízű kis pletykálkodás,
ne legyünk már olyan érzelgősek…
Öööö… most mennem kell, mert
Szajkó Sziszi, a világ legcsinosabb
madárhölgye rám kacsintott, és elhívott egy közös röpködésre. Egyszerűen nem bírok neki nemet mondani,
hisz olyan hihetetlenül szépséges
szép vonalú a csőre, a farktollai bájosan kócosak, és a hangja… a hangja,
olyan csodálatos, mint egy régi, rozsdás kávédaráló…
Viszlát, remélem, néhány hét múlva találkozunk!
Baráti csőrkoppintással:
Szajkó Szaki, az erdő hírfütyülője
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Biai Simon
István
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Bűnügyi krónika a 19. századból
A mai kor embere hajlamos
azt hinni, hogy a régen minden más volt, jobbak voltak az erkölcsök, kevesebb
bűncselekmény történt, ám
ez nem feltétlenül van így.
Nagy számban előfordultak
rablások, lopások, gyilkosságok.

egesett, hogy a feldühödött jámbor hívek a plébánosukra támadM
tak, máskor a budakeszi zarándokokat

támadták meg külföldön. A leggyakrabban előforduló kihágás minden bizonnyal az erdőből való falopás volt.
Az alábbi írás az 1862–1898 között
megjelent újságcikkekből ad egy kisebb válogatást, néhány emlékezetes
bűnesettel. Az írás terjedelme nem
teszi lehetővé, hogy az egyes eseteket részleteiben megvizsgáljuk, így
csak a bűncselekmények ismertetésére
szorítkozunk, ahol lehet, szépirodalmi
leírások is segítségünkre lesznek.
1862-ből érdekes hírt olvashatunk a Vasárnapi Újságban Viszály a
budakeszi lakosok és lelkészök közt
címmel. Megtudjuk belőle, hogy
település lakói és Bacsák Imre plébános között annyira elmérgesedett
a viszony, hogy Budakeszi katolikus
népe felvetette, hogy egy emberként
áttér a református hitre, ha a püspök el
nem mozdítja a plébánost. Miután ez
nem történt meg, a vitás kérdést többen erőszakkal kívánták megoldani,
és tettleg bántalmazták a papot. Emiatt
több mint egy tucat embert fogott le a
nyomozóhatóság.
1881 márciusában egy makkos
máriai emberölés híre járta be az
országos sajtót. A bűncselekmény
a korszak nagy íróját, Jókai Mórt is
megihlette, akinek a közeli Svábhegyen volt villája, és napi kapcsolatban
állt városunk egykori lakóival.
„A lövés eldördült. A nagy erős
fiú szívén találva esett arczra az apja
lábához. E szörny-tett után egyenesen hozzám jött az öreg Groll, ezzel a
szóval.
«Megöltem a fiamat! Már most engem is felakasztanak!»
Elmondta, hogyan történt. Én aztán
leírtam ezt az egész történetet s elküldtem azt a törvényszék elnökének.
A törvényszék a fiúgyilkos apát «egy
évi» fogságra ítélte: a legmagasabb
kegyelem azt is elengedte neki. Egy
tavaszi napon a svábhegyi kertemben
egy szép spanyol meggyfát találtam
hírem nélkül elültetve. Az öreg Groll
hozta azt oda maga a vállán, s ültette
el — emlékül a megölt fiára. — Azóta nagyot nőtt ez a fa; de gyümölcsöt
nem hozott soha.” (Részlet Jókai Mór:
A rosszul osztozott testvérek című
életképéből.)
A valóságban mi is történhetett?
Jókai szinte pontosan idézte vissza

művében a történteket. H. Márton gazdag földbirtokosnak volt egy 29 éves,
János nevű kicsapongó fia, aki sok
keserűséget okozott apjának. 1881.
március 17-én reggel pénzt követelt
apjától, de az atyja leszidta és elkergette. Ekkor a fiú elővett egy a töltött
revolvert, apjának szegezte s úgy követelte a pénzt. Az idős H. kénytelen
volt megígérni, hogy pénzt ad, mire
a fiú lebocsátotta fegyverét. Ekkor
az apa fiára rohant, hogy kezéből a
fegyvert kicsavarja. Dulakodás támadt
köztük, miközben a fegyver elsült. A
golyó H. János szívét fúrta keresztül.
Az ifjú menten összerogyott és szörnyet halt. Az apa jajveszékelésben tört
ki, ősz haját tépte, és csak szolgái és a
rokonok akadályozták meg, hogy öngyilkosságot ne kövessen el. Később
önként följelentette magát a budakeszi
elöljáróságnál.
A helyben elfogott gyanúsítottakat
általában a Községháza zárkájában helyezték el, amíg a nyomozóhatóságok
át nem szállították őket a fővárosi börtönökbe. Ez a zárka minden bizonnyal
a mai Rathaus Keller helyén lévő egykori uradalmi pincében lehetett. Mikszáth Kálmán egyik írásának hőse is
megjárta a budakeszi „börtönt”.
„…a falu kövér sváb bírája érkezett
meg vasvillás emberekkel, s befogatta
és kóterbe záratta a »spiont«.

Jánost. A bűncselekmény elkövetésekor a vendéglő zsúfolásig tele volt. A
gyilkost azonnal elfogták, és kihallgatása alkalmával úgy vallott, hogy
mivel T. János rátámadt, ezért kénytelen volt önvédelemből használni a
fegyverét. Továbbá elmondta, hogy az
áldozat korábban többször is megtámadta őt, egy ízben kövekkel dobálta
meg, de ő akkor békésen odébb állt. A
szemtanúk azonban másként vallottak.
Érdekes részleteket osztottak meg a
nyomozóhatósággal. Tudni vélték,
hogy a gyilkos és áldozata között évek
óta rossz volt a viszony. A gyilkos
ugyanis szerelmes volt egy lányba, és
féltékeny volt az áldozatra, akiről azt
hitte, titokban szerelmi viszonyt folytat kedvesével. Jellemezték is az elkövetőt, úgy írták őt le, mint gyanakvó,
félénk, ideges embert. A gyilkosság
napján bement a Martin vendéglőbe,
és a táncterem ajtajában nemes egyszerűséggel mellbe lőtte T. Jánost, aki
a helyszínen azonnal meghalt. A tanúk
szerint a kérdéses alkalommal S. János anélkül támadt áldozatára, hogy
az áldozat bántotta volna. Mindez arra
utal, hogy a gyilkos előre megfontolt
szándékkal érkezett a helyszínre, és a
tervét gondolkodás nélkül végrehajtotta. Az eset további tragédiája, hogy az
áldozat friss házas volt. A gyilkosság
előtt egy héttel kötött házasságot.

Mert ő (a bíró) is kapott egy nagy,
kétfejű sasos levelet a Farkas személyleírásával, éspedig a pesti policáj nevében, melyben meghagyatik, hogy az
ezen s ezen a napon odaérkező »spiont« elfogja és kenyeren-vizen szoros őrizet alatt tartsa mindaddig, míg
újabb rendelet érkeznék.” (Részlet
Mikszáth Kálmán »Réthy bátyánkról«
című anekdotájából.)
1896 decemberében egy újabb budakeszi gyilkosságról számoltak be
a napilapok. Történt, hogy S. János,
egy fiatal, jogvégzett, tehetséges fiatalember, a Budakeszi Takarékpénztár
Részvénytársaság könyvelője hidegvérrel agyonlőtte az Erdő utcai Martin
vendéglő tánctermének bejáratánál T.

1897-ben az Országos Hírlap Vadászat emberekre címmel jelentetett
meg egy cikket. A budakeszi koronauradalom egyik erdészeti napidíjasát,
H. Mihályt azzal vádolták a községbeliek, hogy időről időre magához vette
a puskáját, és az erdőben emberekre
vadászott. Áldozatai általában a sűrű
erdőben a gallygyűjtők közül kerültek ki. 1897 nyarán két eset is történt,
amely rá terelte a gyanút. S. Károly és
Zs. István esetében a bokrok mögül
lőtt kiszemelt áldozataira, előbbi bele
is halt a sérüléseibe, utóbbi hosszú ideig a községi kórházban feküdt élet és
halál között. Szemtanúk is voltak a két
esetnél, akik azt is tudni vélték, hogy
H. Mihály kapcsolatba hozható több

korábbi gyilkossággal és gyilkossági
kísérlettel, amelyekben ismeretlen tettes ellen folytattak nyomozást a Pest
vidéki törvényszéknél.
És ha már az erdőnél és a gallygyűjtésnél tartunk, akkor érdemes
megjegyezni, hogy a budakesziek
előszeretettel dézsmálták a környező
uradalmi erdőket. Több újságcikk is
foglalkozik a falopásokkal, erdőirtásokkal, amelyeket a helyi svábok
nyakába varrtak. Általában értetlenségüket fejezték ki az újságírók, akik
egyrészről példaértékűnek tartották a
budakeszi svábok gyümölcsfa-ültetési
szokásait, másrészről nem értik, hogy
ugyanezek a svábok miért irtják az
erdőket.
„[…] mert ime szemünk előtt van
Buda városának és budakeszi helységének lakossága, a kik együl egyig
szenvedélyesen ültetik, ápolják szülőikben, kertjeikben és udvaraikon a
gyümölcsfákat, abból évek óta gazdagodnak, és mégis ezen város és ezen
helység lakosai közül kerülnek ki az
egész országban a legelvetemedettebb
fapusztitók, s pusztitásaik ellen a budai
hegység birtokosait semmi hatalom
sem védheti meg; miután ezek szerződés szerint nagymennyiségü ültetvények szállitását elvállalják, azt azután,
vagy a buda városi, vagy a kincstári erdőkből, vagy a budai hegybirtokosok
kertjeiből összeszedik és drága pénzen
elszállitják. – Itt tehát a fapusztitás már
valódi kereskedéssé fajult.”
És zárásul egy, a budakesziek sérelmére elkövetett bűncselekmény. 1898.
július 14-én budakeszi svábok egy
magyar zarándokcsoporttal Lourdesba zarándokoltak. A zarándokok élén
mentek a budakesziek, mikor Lyonban
összetalálkoztak a nemzeti ünnepüket
ünneplő franciákkal, ekkor:
„A zarándokok abbahagyták zsolozsmáikat és mit sem sejtve, iparkodtak el a szabadság szobra elöl, amikor
a tömeg a budakeszi németek láttára
valósággal fanatizálódott.
— A’bas, a’bas! kiáltások hangzottak s néhány vérmes franczia a budakesziekre rohant, akiknek melléröl
letépték a nemzeti jelvényt.
Ugy kellett öket nagy viaskodás
közben kiszabaditani, akik aztán a tömeg dühe elöl kocsikon menekültek a
szállodába. A zarándokcsapat között
sok katholikus pap és magyar nép volt,
de azokat épen nem bántották. A lyoni
megtámadtatás annak a bizonyitéka,
hogy a franczia nép engesztelhetetlen
gyülölséggel viseltetik a német iránt.
A lyoni lapok restelkedve irnak a támadásról és egyuttal fel is világositják
a támadhat, hogy gyülöletüket rossz
helyen alkalmazták: a harisnyás, borotvált békés budakeszi svábok voltaképen magyarok és a magyar nemzet
jelvényeit taposták le a porba.”
Gellér Dávid

h irde t é sek
A Hagyományőrző Kör
kirándulást szervez
Pozsony-Prága-Karlovy
Vayba augusztus 7-10-ig
(3 éjszaka). Ár: 65.000 Ft.
Jelentkezni lehet:
70/311-8487 vagy
czegenyne2005@
freemail.hu
Szerkezeti-lakatosmunkák:
ajtó- ablakrácsok, korlátok,
kerítések, kapuk.
Rozsdamentes anyagból is!
Felszerelt lakatos műhely
ben bedolgozást vállalunk!  
Tel.: 06(20)9463-844
FAKIVÁGÁS
Veszélyes fák ágankénti
lebontással való kivágása.
Koronaalakítás, száraz,
beteg részek eltávolítása.
Igény szerint ágak
darálása, szállítása.
Tel.: 06(20) 485-6547,
Kovács Sándor
Budakeszi Szanatórium
utcában lévő Vadaspark
étterem gyakorlattal ren
delkező konyhai kisegítőt,
konyhalányt keres.
Feladatok: szakács
munkájának segítése,
mosogatás, takarítás.
Érdeklődni:
H.-P.-ig 09-16 óráig
a 06/1 2752436-os
telefonszámon lehet.
Budakeszin a Darányiban,
1027 m2 belterületi,
közműves, déli fekvésű
építési telek ELADÓ!
Beépíthetőség: 25%
Érdeklődni a
06(30)606-8361-es
telefonon lehet.
Olcsó szállítást vállalok
rövid határidővel,
akár éjszaka is.
(Cheap carriage service
even all night.)
Zárt rakterű furgonnal.
Akár bútor
szét- és összeszereléssel is.
ZEDI-Fuvar
Tel.: 06-30 316-1501
Budakeszin,
a József Attila utcában,
egy 2 emeletes ház 2.
emeletén eladó egy felújí
tott, azonnal beköltözhető
49 m²-es öröklakás.
Tel.: 06 (20) 552-7001
Redőnyszerelés, háztartási
aprójavítások referenciával,
garanciával.
Mobil: 06(20) 435-3778,
tel.: 06(1) 201-79-88
K e r es ? K í ná l ?
E l adna ? V enne ?
H irdessen
nálunk!
Apróhirdetés 30 szóig
1 600 Ft+Áfa.
Hirdetésfelvétel:
e-mail:
szatibo54@gmail.com ,
tel.: 06(23) 455-097
vagy e-mail:
budakeszihirdetes@gmail.com,
tel.: 06(20) 912-7451
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P r o gramajá n l ó 2 0 1 3 . ápri l is
04.06.

19.00

Rojtos Táncház

Erkel Ferenc Művelődési Központ

04.06.

20.00

Fassang László Chartres-i nagydíjas
orgonaművész koncertje

Budakeszi Római Katolikus
templom

04.08.

08.00

Beíratás az általános iskolába

Széchenyi István Általános Iskola

04.09.

18.00

Tűzvarázs - Giese Piroska és Vitkó Mónika
kerámia kiállítása

Erkel Ferenc Művelődési Központ

04.12.

16.00

Nosztalgia Party

Erkel Ferenc Művelődési Központ

04.13.

08.00

Bababörze-Bolhapiac

Erkel Ferenc Művelődési Központ

04.13.

14.30

Vár a 60 éves Budaörsi Napközi Otthon

Budaörs

04.13.

18.00

A 25 éves M.É.Z együttes koncertje

Erkel Ferenc Művelődési Központ

04.14.

16.00

Zwickl Polka Partie

Erkel Ferenc Művelődési Központ

04.15.

19.00

Stand Up Comedy-Kiss Ádám és Hajdú Balázs

Erkel Ferenc Művelődési Központ

Föld Napi kőzet- és ásvány kiállítás

Erkel Ferenc Művelődési Központ

04.19. 04.23.
04.19.

09.00

Föld Napja: „Otthonunk a Föld c. film vetítése

Erkel Ferenc Művelődési Központ

04.19.

16.00

Föld Napi „Zöld-Tökmag“ játszóház

Erkel Ferenc Művelődési Központ

04.20.

10.00

“Táncoló évszázadok”
- Cérnahangverseny

Prohászka Ottokár Katolikus
Gimnázium

04.20.

10.30

Zöld Budakeszi: a Bodzás árok

Erkel Ferenc Művelődési Központ

04.22.

09.30

„Otthonunk, a Föld“ c. film vetítése

Erkel Ferenc Művelődési Központ

04.22.

18.00

“Baltoro trek - Pakisztán“

Erkel Ferenc Művelődési Központ

04.22.

18.00

Fedőneve: Szocializmus
- Gervai András író előadásában

Nagy Gáspár Városi Könyvtár

T aná c s o k

betörés
ellen
A Budaörsi Rendőrkapitányság
illetékességi területén több
betöréses lopás, illetve nyitott
ajtón behatolással elkövetett
lopás történt.
Felhívjuk a tisztelt lakosság
figyelmet:

• Ha zörgést, recsegést, szöszmötölést, fura hangokat hall bejárati ajtaja vagy ablakai környékén, azonnal értesítse a rendőrséget!
• Fontos a jó szomszédi viszony
fenntartása, egymás ingatlanjára
figyeljenek oda és értesítsék egymást, valamint a rendőrséget bármi
gyanús esemény láttán!
• A bejárati ajtót be kell zárni, még
akkor is, ha otthon tartózkodik!
• Egy szúnyogháló, bukóra hagyott
ablak, ajtó nem nyújt védettséget
az illetéktelen „látogató” ellen! A
kapu, bejárati ajtó zárjában soha ne
hagyják benne a kulcsot!
• A ház ablakait, ajtajait, melléképületeit mindig zárja, még akkor is
ha rövid időre is megy el otthonról! Otthonának kulcsait ne rejtse
el a lakás közelében, az elkövetők
ismerik a „dugi” helyeket!
• Bejárati ajtajára szereltessen megfelelő biztonsági zárakat!
Budaörsi Rendőrkapitányság

Egészségesen szeret(ne) táplálkozni? Kedveli a magyar és
mediterrán ízeket? Élvezi a kávé zamatát, a teák aromáját?

Ha akár egyetlen kérdésre IGEN a válasza,

kukkantson be a Kamrába,

ahol kellemes környezetben, kedves kiszolgálással,
folyamatosan bővülő kínálattal,
egészséges, finom, minőségi élelmiszerekkel várjuk.

Cím: 2092 Budakeszi, Fő u. 43-45. (Walter üzletközpont)
Telefon: +36 (30) 311-2674 Email: keszikamra@t-online.hu

Nyitvatartás
Hétfő
Zárva
Kedd-Péntek
9-13 és 15-20 óráig
Szombat
9-18 óráig
Vasárnap
9-14 óráig

BUDAKESZI HÍRMONDÓ –

A pr ó -

bárányragu

Elek Balázs
séf
Veritas Budakeszi
Rathauskeller

Hozzávalók
4 személyre:
800g-1000g bárányhús
4 fej hagyma
5-6 gerezd fokhagyma
2 szál rozmaring
3-4 levél menta,
4-5 ág kakukkfű,
1-2 szál szár zeller, 3 paradicsom,
1 paprika, fűszerpaprika, só, bors,
1/2 üveg vörösbor,
1 citrom, 10 dkg feta sajt, olívaolaj

RejtvEny
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BUDAKESZI HÍRMONDÓ –

Paradicsomos, feta sajtos

B

áránypörköltet bizonyára mindenki kóstolt már,
de nem biztos, hogy olyat, ami ízlett is. Íme,
egy könnyen elkészíthető recept, amivel garantáltan
megváltozik a bárányhúsról kialakult téves képzetünk, és mindenki imádni fogja. Ezzel az elkészítési
móddal Görögországban találkoztam egy nyaralás
során, és mély benyomást tett rám, ezért időnként
felkerül az étlapunkra is.
Először is szerezzünk be friss, fiatal bárányhúst –
lapockát vagy combot – egy megbízható hentestől.
Próbáljunk meg télen is friss fűszernövényekkel és

zöldségekkel dolgozni, hiszen ezekkel összehasonlíthatatlan ízeket hozhatunk létre a szokásos
zacskós, szárított fűszerekkel szemben. Aprítsuk
fel a hagymánkat, a fokhagymát és a zellert. Pirítsuk össze a fazékban, hintsük meg pirospaprikával,
és adjunk hozzá egy paradicsomot és egy paprikát,
szintén összevágva. Főzzük szét alaposan, majd mehet bele a kockára vágott hús. Szórjuk az edénybe
a zöldfűszereket, és kavarjuk át az egészet. Sózzuk,
borsozzuk és már nincs is más dolgunk, mint hátradőlni és szemlélni, „illatolni” a remekművünket.
Ha szükséges, akkor menetközben adjunk hozzá egy
kis vizet. Mikor a húsunk megpuhult, öntsünk rá egy
kis vörösbort, és 10-15 percig főzzük még vele. A
tálalásnál történik a csoda. Mikor a tányérra helyeztük a ragut, morzsoljunk rá feta sajtot, vágjunk bele
egy pár cikk paradicsomot, dobjunk rá egy pár szál
rozmaringot és egy néhány mentalevelet. Egy cikk
citromot is adjunk a raguhoz, hogy mindenki ízlés
szerint savanyíthassa magának. Bontsunk ki hozzá
egy üveg pinot noir-t, és leírhatatlan élményben lesz
részünk. Jó étvágyat kívánok hozzá!

1905. április 11-én született (költészet napja)
József Attila, a XX. századi magyar líra kiemelkedő alakja.
A rejtvény kiemelt soraiban az Óda című verésből idézünk 2 sort.

A megfejtést küldjék el szerkesztőségünk e-mail címére (szerkesztoseg@budakeszihirmondo.hu), vagy vágják ki (de fénymásolatot is elfogadunk) és személyesen vagy postán juttassák el a Polgármesteri Hivatalba (Budakeszi, Fő utca 179.).
Beküldési határidő: 2013. 04. 15.
Az előző számban megjelent rejtvény megfejtése: Családi kör, Toldi, Nagyszalonta, Nemzetőrdal, Leteszem a lantot.
A helyes megfejtők közül rajzfilmes ajándékcsomagot nyert: Pócsi Lajosné, Tóth Lászlóné, Zentai Zoltán olvasónk.
A nyeremény átvehetők a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán.
A nyertesnek gratulálunk!

Budakeszi cipésze:

Suhajda László

Évtizedek óta él és dolgozik városunkban megbecsült, tisztelt mesterként. Akik ismerik, azoknak nem kell bemutatnunk. Nekik természetes,
hogy ha cipőjavításról, kulcsmásolásról, cipzárjavításról vagy bélyegző, névjegykártya készítésről van szó, akkor bizalommal keresik fel a
Budakeszi Fő utca és Erkel Ferenc utca kereszteződésében lévő üzletében. Egyszer cipzárt kellett kicserélni egy iskolatáskán, amikor még újak voltunk Budakeszin.
Elmentünk hát vásárolni az M0-ás melletti áruházba, ahol van egy kis varroda. Gondoltuk, gyorsan megoldjuk ezt a problémát. Ott akkora árat mondott a hölgy, hogy kijött volna belőle egy új
táska. Így jártunk a cipőjavítással is.
Aztán rátaláltunk a budakeszi mester üzletére, ahol gyorsan, szakszerűen és nagyon jó áron
szolgált ki bennünket.
Nála minden körülbelül 30%-kal olcsóbb, mint a nagy bevásárlóközpontokban lévő cipészeknél.
Egy sarkalás máshol 2000 Ft, nála 1300 Ft-tól kezdődik, tűsarkú esetén 1800 Ft helyett 1200 Ft,
míg az általános cipőjavítás 2500 Ft helyett 1700 Ft-tól kezdődik.
Nyitva tartás:
Hétfőtől-Csütörtökig: 9.00-16.00
Péntek: 9.00 – 14.00
Budakeszi, Fő u. 53.
Tel.: 06(23) 451-467

Forduljanak hozzá Önök is bizalommal!

Válasszák

válasszák

B u d a k e s z i t,

Pénzt és időt spórolnak meg.
Suhajda

Lászlót!
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