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Bővebben
a 11. oldalon

Ingyenes korcsolyapálya nyílt Budakeszin!

Bővebben
a 12. oldalon

Bővebben
a 8. oldalon

Bővebben
a 14. oldalon

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 hozzám
Önök is bizalommal!

Pénzt és időt spórolnak meg

Válasszák Budakeszit, válasszák Suhajda Lászlót!

Az idézet nagyon találó, és jól megmutatja, milyen fontos is egy ügy megközelítése. Ez a mondat már önmagában szemléletváltásra sarkallja a jelen kor felnőtteit,
figyelmezteti őket, és feladatot ró rájuk,
hogy felkészítsék a tudatos környezetvédelemre a jövő nemzedékeit.

iszen ki az, aki rosszat akar a gyermekének? Ki az
a felelős szülő, aki elgondolkodva az idézet tarH
talmán, nem kezdi el magától végiggondolni életének

mindennapjait, hogy hol érheti környezetét kár, és azt
hogyan tudja elkerülni? Ez a lényege, a célja annak
a rendezvénysorozatnak, mely több napon át zajlott
Budakeszin a Föld napja alkalmából. A rendezvény az
óvodások vadasparki rajzversenyével kezdődött, majd
másnap az iskolások szedték a szemetet a városban,
melyet a harmadik napon a város lakói folytattak, és
végül negyednap kiállítások nyíltak a Föld napi rendezvények keretében a Városháza épületében. Fontos,
hogy a felnövekvő nemzedékeknek természetes legyen az, amit minekünk felnőtt fejjel kell felfognunk
és megtanulnunk a környezetünk védelme érdekében.
Köszönjük a szervezők kitartó, gondos munkáját!
A városiak - és ezen belül elsősorban a gyerekek
- nagy örömére sikerült felállítani egy négy évszakos
korcsolyapályát az Erkel Ferenc Művelődési Központ
fedett udvarán. A beruházást az Önkormányzat 10%
önerővel, míg az Emberi Erőforrások Minisztériuma
2.385.000,- Ft-tal támogatta. Köszönet érte! Használják egészséggel! (Bővebben a 11. oldalon.)
A Fő út és a Széchenyi utca találkozásánál lévő
Segítő Szentek kápolna környezetében található
közterület rendezése civil együttműködéssel, a helyi lokálpatrióták segítségével elkezdődött, melynek
megvalósításához várjuk további támogatók jelentkezését! Budakeszi Város Önkormányzata a helyi civil
szervezetek bevonásával 2013. május 31-én, pénteken
20 órakor jótékonysági bált szervez az Erkel Ferenc
Művelődési Központban, melynek bevételét a kápolna környezetének rendezésére és a rászoruló budakeszi gyermekek nyári táboroztatásának megsegítésére
kívánja fordítani. A bálra várjuk vállalkozók és leendő
támogatók felajánlásait a következő telefonszámon:
06(23)535-711 vagy email címen: pm.titkar@budakeszi.hu. A bálra mindenkit szeretettel várunk!
Budakeszi Város Önkormányzata idén ünnepli a
németországi Neckarsulm testvérvárosával húsz éves
testvérvárosi kapcsolatát, melynek tiszteletére 2013.
június 6-9. között találkozót szervez. Szeretettel várjuk Budakeszi lakosságát 2013. június 7-én, pénteken
15 órakor kezdődő, a két település testvérvárosi szerződésének megújító ünnepségére a Fő téri parkban
található Szent István-emlékműhöz, ezt követően a
két testvérváros alkotó művészeinek közös kiállítására, melynek helyszíne az Erkel Ferenc Művelődési

Központ, a napot a Római-katolikus templomban a 20
órakor kezdődő orgonakoncert zárja.
Másnap, 2013. június 8-án (szombaton) 9 órakor
„Megélt identitás” címmel konferenciát szervezünk
a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban és
szeretettel várjuk Budakeszi lakosságát a 20 órakor
kezdődő utcabálra is, melyet a polgármesteri hivatal
előtti téren tartunk, ahol fellép az Old Show zenekar!
Nagyon köszönjük a város nagycsaládosai és rászorulói nevében a Fő utca és az Erkel u. kereszteződésében lévő Mergimi Kft. által üzemeltetett Friss
pékség (közismert néven: „Albán pékség”, cím: Fő
út 43-45.) nagylelkű segítségét: heti két alkalommal
megmaradó pékárujuk jótékony célú felajánlását.
Nagyra értékeljük és becsüljük a közösség ilyen formájú támogatását! Az adományt az Önkormányzat
dolgozói osztják szét, és szállítják a segítségre szorulóknak. Édesanyaként számomra a gyermekek a legfontosabbak. Ha egy gyermek éhezik, annál nagyobb
fájdalom számomra nem létezik. Ezért kérek mindenkit: aki tud olyan családról, ahol anyagi nehézségek
miatt a gyermek éhesen fekszik le, haladéktalanul jelezze nekem, és megpróbálom a felajánlott pékáru egy
részét eljuttatni hozzájuk!
Közeledik a nap, amelyre minden bölcsis, ovis és
kisiskolás lázasan készülődik. Verset tanul, ajándékot
készít az év egyik legszebb ünnepére: anyák napjára.
Idén május 5-én ünnepeljük az édesanyákat, nagymamákat. Ezen az érzelmekkel teli ünnepnapon a szeretet et és a megbecsülést fizikailag, ajándékozással
is kinyilvánítjuk. Egy szál virág, egy kedves szó, egy
kis figyelmesség… a lényeg, hogy örömet szerezzünk
édesanyánknak, nagymamánknak. Ne feledkezzünk
meg azokról az édesanyákról, nagymamákról sem,
akiknek már csak a sírjára tehetünk virágot…
Minden anyát ezúton szeretnék köszönteni, sok
erőt és kitartást kívánok nekik fontos és áldozatos
munkájukhoz, a gyerekek neveléséhez és a családok
összetartásához!
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester

(Bruno Ferrero írása )

Az Isten elhatározta, hogy megteremti az édesanyát. Már egy
hete bajlódott vele, amikor megjelent egy angyal és így szólt:

− Ezzel vesztegettél el egy egész hetet?
− Igen. De olvastad-e a megrendelőlapot? Mosható legyen, de ne plasztik anyagból. 180 alkatrészből álljon, és mindegyik
cserélhető legyen, kávéból és az előző
napok maradékából éljen, olyan legyen a
csókja, hogy mindent meggyógyítson, és
legalább hat pár keze legyen.
Az angyal hallgatta, és hitetlenkedve
rázta a fejét:
− Hat pár?
− Nem a kezek megteremtése a nehéz
− mondta az Isten −, hanem az a három pár
szem, amellyel egy anyának rendelkeznie kell.
− Olyan sok? A Jóisten bólintott.
− Az egyik pár azért kell neki, hogy csukott ajtón keresztül is megláthassa, hogy mi
történik, amikor beszól: „Mit csináltok?” ,
és azt a választ hallja, hogy „Semmit”. Egy
másik szempárra a fej hátsó részén azért,
hogy észrevegye, amit nem kell látnia. A
harmadikra pedig azért, hogy mikor gyermeke valami rosszat tett, szemeivel közölhesse: „Mindent tudok, és éppen ezért melletted vagyok.”
− Uram − szólt az angyal, enyhén megérintve a karját −, ma már eleget dolgoztál, térj nyugovóra, holnap is lesz nap.
− Sajnos nem tehetem − szólt az Úr −,
már majdnem befejeztem. Elkészült egy
édesanya, aki magától meggyógyul, ha beteg, aki tud hat ember számára ebédet készíteni egy fél kiló darált húsból.
Az angyal kíváncsian körberepdesi a
minta anyát és sóhajtva megjegyzi:
−Túl gyöngéd.
− De mindennek ellen tud állni. Neked
halvány fogalmad sincs, mit tud egy édesanya elviselni − szólt az Úr.
− Tud gondolkodni?
−Nemcsak hogy gondolkodni tud, hanem annyira ügyesen használja az értelmét,
hogy még a kompromisszumra is képes −
állította az Úr.
Akkor az angyal közelebb hajolt a modell anyához, és az egyik ujját végighúzta
az arcán.
− Itt van valami, ami fölösleges − szólt
az angyal.
− Nem fölösleges ott semmi − szólt az
Úr −, az egy könnycsepp.
− Hát az meg mire jó?
− Azzal lehet kifejezni az örömöt, a bánatot, a csalódást, a fájdalmat, a magányt és
a büszkeséget.
− Te egy lángész vagy! − kiáltott fel az
angyal.
Finom melankóliával válaszolt az Úr:
− Megvallom az igazat, a könnyet nem
én teremtettem!
Ha a könnyet nem az Isten teremtette,
miért erőszakoljuk mi mások szemébe?

3

Az Édesanya
teremtése
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„A földet nem nagyapáinktól
örököltük, hanem
unokáinktól kaptuk kölcsön.”
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7 elsős osztály, 160 diák a SZIÁban
A Széchenyi István Általános Iskolába
rekordszámú kis, jövendőbeli elsőst
írattak be szülei. 160 kisdiák elhelyezése bizony nem könnyű feladat, új
tanterem kialakítása is szükségessé
válik. Ez is bizonyítja azt, hogy városunknak egyre égetőbb szüksége lenne iskolabővítésre, korszerűsítésre. A
demográfiai adatok szerint a következő évben is magas létszámokra számíthatunk.

beíratott tanulókat az iskolavezetés igyekszik
az igények figyelembe vételével osztályokba
A
sorolni, egyetlen diákot sem kellett elutasíta-

nunk. Lehetőségünk sem lenne rá, hiszen mint
körzetes iskolának kötelezően fel kell vennünk
a Budakeszin élő családok gyermekeit. Kérvényeztem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól, hogy az eredetileg tervezett hat helyett

hét első osztályt indíthassunk. Erről meg is született a döntés, szeptembertől hét elsős osztályunk
lesz. Indulhat német nemzetiségi nyelvoktató,
nemzetiségi két tanítási nyelvű, angol két tanítási
nyelvű és négy általános tantervű osztályunk. Az
oktatáspolitika − felismerve a szükségességét −
kötelezően beemelte az alsós órák közé a SZIAban már régóta emelt szinten tanított művészeti
tartalmakat: a néptánc-, az ének-, a rajz- és drámaórákat. Az általános tantervű osztályokban
továbbra is emelt óraszámmal tanítjuk ezeket a
tantárgyakat.
Nagy örömünkre szolgál, hogy ebben a tanévben is csökkent a más, környékbeli iskolát választó szülők száma. Köszönhető ez a gazdag irányult-

sági választékunknak, valamint a jól felkészült
pedagógusoknak.
Egy iskola életében a tavasz nemcsak a tanévzárásra való felkészülést jelenti, hanem elkezdődik a következő tanév előkészítése is. Nyáron
majd csinosítjuk a környezetet, berendezzük a
tantermeket, mindent megteszünk, hogy a kis elsősöket fogadni tudjuk. Már nagyon várjuk őket!

Czifra
Zsuzsanna,
igazgató

Beiratkozás a Budakeszin lévő
óvodákba

Beiratkozás
a bölcsődébe

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Budakeszi Város Önkormányzat
fenntartásában működő Pitypang Sport Óvodába és a Szivárvány Óvodába,
valamint Budakeszi Német Kisebbségi Önkormányzat fenntartásában működő
Tarkabarka - Kunterbunt Óvodába a 2013/2014-es nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beiratkozni:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Budakeszi Város Önkormányzat fenntartásában működő Budakeszi Bölcsődébe a
2013/2014-es nevelési évre az
alábbi időpontokban lehet beiratkozni:

2013. május 6-7. (8.00 – 17.00)
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges okmányok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• a gyermek TAJ kártyája,
• a gyermek lakcím kártyája,
• orvosi igazolás arról, hogy a gyermek közösségben nevelhető,
• a beírató szülő személyazonosító igazolványa
• a szülők munkáltatói igazolása (ajánlott).
Ezúton szeretnénk a szülők figyelmét felhívni, hogy azok a gyermekek, akik 2013. augusztus 31.-ig
betöltik 5. életévüket, azok számára a beiratkozás, és az óvodai foglalkozásokon való részvétel kötelező.
Pitypang Sport Óvoda: Budakeszi, Zichy Péter u. 31., Tel: 06-23/451-505
Csipegető napok (nyílt napok): április 24-25. (15.00 -17.00)
Szivárvány Óvoda: Budakeszi, Fő út 268. Tel: 06-23/524-375
Nyílt napok: április 30. (16.30-tól)
Tarkabarka - Kunterbunt Óvoda: Budakeszi Fő út 72. Tel: 06-23/451-503
Nyílt napok: az időpontjáról telefonon érdeklődjenek

Andrejkó Bernadett, Molnárné Nagy Ildikó, Svigruháné Jászkovics Anna, óvodavezetők

2013. május 6-7.
(8.00 – 16.00)
A bölcsődei beiratkozáshoz szükséges
okmányok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• a gyermek TAJ kártyája,
• a gyermek lakcím kártyája,
• a gyermek oltási kiskönyve
• orvosi igazolás arról, hogy a gyermek közösségben nevelhető,
• a beírató szülő személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája.
Aki szeretné megtekinteni az intézményt, telefonos bejelentkezés alapján megteheti.
Szegulja Miklósné, intézményvezető

A BKK a főváros közösségi közlekedésének közlekedésszervezői feladatain túl kilenc agglomerációs település
tekintetében is ellátja az autóbuszos
személyszállítási szolgáltatás szervezésének és biztosításának feladatait.
Az érintett járatok a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a települések részvételével kötött háromoldalú megállapodások alapján közlekednek.

BKK minden önkormányzattal (Budakeszi,
Budaörs, Diósd, Gyál, Nagykovácsi, Pécel,
A
Solymár, Törökbálint, Szigetszentmiklós) a finan-

szírozás rendezése és a közlekedés paramétereinek
rögzítése érdekében szerződést kötött 2012 során.
A járatok esetleges Volánbusz üzemeltetésébe kerüléséről folytak és folynak tárgyalások, de utasaink
érdeklődése nyomán fontosnak tartjuk hangsúlyozni,
hogy a Fővárosi Közgyűlés mai, április 24-i döntése nyomán a BKK Budapest határát átlépő járatai a
megszokott menetrend és utazási feltételek szerint
közlekednek 2013. május 1-je után is.
A BKK a szolgáltatás ellátásához szükséges erőforrásokkal, intézményi struktúrával rendelkezik,
tehát alkalmas és képes a szolgáltatás - az agglomerációs megrendelők által is elismert - ellátására. Az
agglomerációs települések autóbuszos szolgáltatásának fenntartása érdekében a BKK továbbra is biztosítja a szolgáltatást a településeken és az üzemeltetés
ellátását biztosító szerződés meghosszabbítását kezdeményezte az NFM-nél. Ennek értelmében 2013.

május 1-je után is a megszokott menetrend és díjszabás szerint közlekednek továbbra is a BKK Budapest határát átlépő járatai, azok közlekedésében és
a járatok igénybe vételének feltételeiben semmilyen
változás nem lesz. A járatokat a BKK megrendelése nyomán többnyire a BKV, kisebb részben a VTTransman Kft. üzemelteti továbbra is.
Az NFM 2012 decemberében tájékoztatta a Fővárost és a BKK-t, hogy az agglomerációs települések
kiszolgálásának alapjául szolgáló, 2013. április 30-án
lejáró háromoldalú megállapodásokat nem kívánja
meghosszabbítani, hanem az agglomerációs települések kiszolgálására a BKK helyett a Volánbuszt tervezi
felkérni. A szolgáltatás ellátásához szükséges autóbuszok biztosítása érdekében a Volánbusz több alkalommal is tendert írt ki. Ezek a tenderek eredménytelenül
zárultak, ezért a feladatok 2013. május 1-jére tervezett
átadás-átvétele ellehetetlenült, a tárgyalások azonban
tovább folytatódnak az agglomerációs vonalak egységes kiszolgálásáról, a tarifák és a működési modellek
egységesítéséről. A Fővárosi Közgyűlés mai döntése
alapján azonban május 1-jétől változatlan formában a
BKK megrendelésében működnek tovább az elővárosi busz- és hévjáratok is.
A BKK és a BKV felkészült a szolgáltatás folytatására, a korábbinak megfelelő egységes menetrend,
egységes tarifarendszer, egységes utastájékoztatás
és integrált forgalomirányítás szerint. Az integrált
szolgáltatás fejlesztésének érdekében az NFM-mel
tovább folytatódnak a tárgyalások.
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala
Budapesti Közlekedési Központ

Felhívjuk a Budakeszin közlekedő autósok figyelmét, hogy a
Márity László úton, a 222-es busz
megállója előtt és után 30 km-es
sebességet előíró közlekedési tábla
került kihelyezésre,
az úton
áthaladó
gyalogosok
védelmére.
A
rendőrség
ellenőrizni fogja az
itt közlekedő
autók sebességét
az elkövetkező időben!

Bakács Bernadett, alpolgármester
Gyorshajtás
büntetés kalkulátor
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Traffipax
a 30-as
táblánál
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Nem változik az agglomerációs
járatok közlekedése május 1-je után

6
BUDAKESZI HÍRMONDÓ –

Ingyenes korcsolyapálya városunkban
Budakeszi Város Önkormányzata régóta fontolgatta korcsolyapálya kialakítását városunkban. A gyermekek
nagy örömére végre adódott olyan
pályázati forrás, melyből ingyenes,
négy évszakos, két hónapig üzemelő
korcsolyapályát alakítottak ki az Erkel
Ferenc Művelődési Központ udvarán.

A korcsolyapálya
nyitva tartása:
2013. április 19-étől június 20-áig

hétfőtől péntekig
12.00−20.00 óráig,
szombatonként
12.00−21.00 óráig.

Erőforrások Minisztériumánál nyert pályázatnak és Budakeszi Város ÖnkormányzatáEnakmberi
köszönhetően felállítottak egy négy évszakos
korcsolyapályát, amely ingyenesen látogatható
mindenki számára. A helyszínen, térítés nélkül
korcsolya is bérelhető.
A pályaátadás ünnepélyes keretek között történt. Városunk polgármestere nyitóbeszédében
elmesélt egy kedves történetet Fekete István gyermekkorát idézve, amikor a befagyott állóvízen
korcsolyázó kisfiú alatt beszakadt a jég, és ő csuromvizes lett.

Korcsolyacipők a helyszínen
INGYEN bérelhetők.

tettük, alakítottuk ki ezt a szép pályát, nemcsak
a gyermekeknek, hanem a felnőtteknek, idősebbeknek egyaránt. Az elkövetkezendő két hónapra
számos programot terveztünk, lesz jéghoki ver-

seny az iskolák között, hétköznap délelőtt az iskolások csúszhatnak a testnevelésóra keretében,
hétköznaponként délutántól este nyolcig bárki,
ingyenesen korizhat. Szombatonként este kilen-

cig látogatható a pálya, lesz jégdiszkó, Rojtos
táncház, filmvetítés és sportközvetítés” – nyilatkozta dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, aki dr.
Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselővel együtt avatta fel a pályát, és vágta át a
nemzeti színű szalagot.
A korcsolyapályát a gyermekek azonnal
birtokba vették, a szülők, nagyszülők pedig a
Kyruszaurusz Rock Band élőzenei előadását
élvezve csodálhatták a gyermekek önfeledt
korizását. Az est további részérben DJ Árpi
szórakoztatta a közönséget.
Balczó Kornélia

Itt most, az átadott korcsolyapályán nem kell attól tartani, hogy beszakad, hiszen nem jégből, hanem
műanyagból van, és a korszerű technikával kialakított felületen még az
sem tudna beszakadni, aki nagyon
akarna.
„Mi az, ami mégis közös, ami változatlan azóta is? A csúszás, a suhanás öröme. A közös játék, a kipirult
arcok, az egészséges mozgás, szerencsénkre jó időben. Ezekért az örök,
korcsolyapályán átélt örömökért épí-

Új helyszínen rendelnek a gyermekorvosok
Dr. Ambrus Katalin és
dr. Nazim Tan gyermekorvosok 2013. május 3-án
a Budakeszi, Fő út 179.
szám alól átköltöztek
a Budakeszi, Táncsics
Mihály utca 9. száma alá.
Az új helyszínt ünnepélyes
keretek között 2013. 05.
03-án dr. Csutoráné dr.
Győri Ottilia polgármester
avatta fel. A Tarkabarka
Óvoda ovisai tánccal
köszöntötték a gyermekorvosokat és a közönséget.

dr. Nazim Tan
Hétfő: 14.00–17.00,
kedd: 12.00–15.00,
szerda: 9.00–12.00,
csütörtök: 8.00–11.00,
péntek: 12.00–15.00
Magánrendelés: kedd,
csütörtök: 16.00–19.00
Tel.: (20)337-7458

dr. Ambrus
Katalin
Hétfő: 8.00–11.00,
kedd: 8.00–11.00,
szerda: 15.00–18.00,
csütörtök: 12.00–15.00,
péntek: 8.00–11.00
Tanácsadás csütörtökön:
9.00–11.00
Tel.: (30)825-7020

Rendelő tel.:
(23)451-192
Védőnők: (23)451-919
Tanácsadás a védőnőknél:
csütörtökön 12.00–14.00
Tel.: (20)337-7458
Ügyelet:
Főnix vegyes ügyelet
Budakeszin, a felnőtt orvosi
rendelőben (Fő út 179.).
H–P: 16.00–08.00,
hétvégén és ünnepnapokon
24 órában.
Tel.: (23)451-731

Gyermekorvosi
ügyelet:
Főnix: Szent János Kórház
területén a gyermekosztály
melletti épületben.
H–P: 20.00–08.00,
hétvégén és ünnepnapokon
24 órában
Tel.: 1/212-5978
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Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület (továbbiakban BNE) örömmel tesz
eleget minden lakossági és hivatalos
felkérésnek, melyek célja, hogy szebbé, élhetőbbé és tisztábbá tegyük
nem csak Budakeszi város, de valamennyi, a létesülendő Budakörnyéki
Natúrpark területén található település környezetét.

egy újabb lépését tette meg a makkosi
közösség és Gábor Emese, egyesületünk tagja,
Eakiknnek
egy közös szemétszedési akciót szervezetek,
és ennek keretében kértek és kaptak konténereket
és szemeteszsákokat a BVV Kft.-től március 23-ára
abból a célból, hogy Budakeszi két Natura 2000-es
természetvédelmi területét, a Domb, Szász, Angol
utca valamint a Bodzás-árokkal párhuzamos út-

szakaszok menti rézsűt az illegálisan elhelyezett
kommunális hulladéktól mentesítsük. A két csapat
összességében hatalmas munkát végzett, mivel
mind az út menti területek, mind a mélyebb szurdokokban jelentős mennyiségű hulladékkupacokat
számoltunk fel, majd szállítottunk el.
Ezek a megmozdulások nem az elsők, és remélhetőleg nem is az utolsók voltak a településen.
Viszont mindenkiben fölvetődik a kérdés, hogy
miért van szükség az ilyen akciókra? Amióta a
BNE megalakult, azóta az egyesület több szemétszedési és más figyelemfelkeltő akciót szervezetett és koordinált az illegálisan elhelyezett hulladékok összegyűjtésére és elszállítására, melyhez
a város vezetése és magáncégek is csatlakoztak,
segítették munkánkat. A közös fellépésre a legjobb lehetőségek a hivatal által szervezett városi
és zöldterületekre szervezett szemétszedési, valamint a TeSzedd országos akciók voltak. Előbbieket sajnos sokszor, értelmetlenül, munkanapokon
rendezték meg, de a TeSzedd akciók keretében
2010-ben a Bodzás-árok és a Mária-szurdok,
2011-ben a Mamutfenyő-domb, 2012-ben a fent
már említett Natura 2000-es területek lettek tisztábbak és szebbek.
A korábban feltett kérdésre a válaszom pedig
egyértelműen: IGEN! Van értelme az ilyen és

ehhez hasonló lakossági és civil megmozdulásoknak! Nemcsak azért, mert egyes személyek
gondatlan viselkedését a társadalom felelősséggel
gondolkozó tagjai tompítani, javítani, jobbá kívánják tenni. A jobbító szándék mellett, az egyes
személyek esztétikai értékén túl, ezek a megmozdulások nagyon fontos építőkövei a felelősen,
környezettudatosan gondolkodó közösség kialakításában.
Az igenlő válaszom megerősítésére két pozitív
példát szeretnék felhozni. A 2010 tavaszán, több
alkalommal, nagy erőfeszítések árán a Bodzásárok közel 300 m-es szakaszát sikerült a helyi
lakosság és a BNE szervezésében önkéntes munkával kitakarítani. A munka befejeztével figyelemfelkeltő táblák és a behajtást gátló eszközök
elhelyezésével megszüntettük a további illegális
szemétlerakás lehetőségét. Azóta minimálisra
csökkent a kitisztított terület további szennyezése. Azokon a helyeken, ahol korábban sitt és az
illegálisan ellopott kábelek szigetelő anyagai hevertek, a természetes növényzet elkezdett regenerálódni. Sajnos a Bodzás-árok többi szakaszán a
mederben és a parti sávjában továbbra is áldatlan
állapotok uralkodnak.
Ugyanakkor elgondolkodtató, hogy a TeSzedd
2012 keretében alig pár fiatal mozdult meg, hogy
tegyen valamit a közösségért, a településéért, a
környezetéért. Pedig ez az akció szombaton volt,
és mind kesztyűket, zsákokat, valamint a hulladék
elszállítását biztosították! Ekkor a kért és kapott
26 szemeteszsákot 5 óra alatt egyedül tele tudtam
tölteni a Törökőr utca sarkán a helyi lakosok által évtizedek alatt kialakított illegális hulladéklerakón. A hulladékot a BVV Kft. szállította el,
akárcsak most szombaton, amikor több önkéntes
segítségével újabb szeméttömeget termeltünk ki,
és szállítottunk el a fent nevezett területről. Ekkor
a helyi lakosok közül többen megdöbbentek, hogy
milyen környezetben is járkálnak, játszanak a gyerekeik a helyi zöldövezetben.
A helyzet több ponton sokat javult, ugyanakkor
van még mit tenni! Ugyanis a Budakeszire vezető
főutak: Telki, Budaörsi, Pátyi út melletti zöldterületeken egyre több az illegális hulladéklerakó.
Kérdem én, hogy a közmunka program keretében
ezeket nem lehetne felszámolni, függetlenül attól
kinek a birtokában, kezelésében van a terület?
Vagy a jogszabályokra, rendeletekre hivatkozva
hagyjuk, hogy csak gyűljön és bűzölögjön a mocsok?!
Van még mit tenni, tisztelt lakosság! De mindenkit arra kérnék, hogy először magában gondolkodjon: megéri-e benzint pazarolva erdőkre,
mezőkre kihordanom a szemetet ahelyett, hogy
a szemétszállítási díjat kifizetve, sokkal többet
spórolva a lelkiismerete is tiszta maradna? Már
amennyiben akinek van!
Még egyszer nagyon köszönöm mindazoknak,
akik kijöttek, és szabadidejüket feláldozva az erdőkben, utak mellett végzett munkájukkal segítették, hogy szebb és tisztább legyen a környezetünk.
Kérünk mindenkit, hogy kezdeményezéseikkel, ötleteikkel forduljanak hozzánk, és továbbiakban közösen segítsük egymás munkáját, amelyek
eredményei mindannyiunk életére hatással lesz a
jövőben!
Weiperth András
Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület, titkára

Budakeszi Város Önkormányzata a
Föld napjához kapcsolódva 2013.
április 20-án tavaszi várostakarítási
akcióban vett részt. A szemétgyűjtő
zsákokról, a védőkesztyűkről és az
összegyűjtött (27-30 m3) szemét elszállításáról a BVV Kft. gondoskodott.

z önkormányzat nevében, a Környezetvédelmi Bizottság elnökeként szeretnék köszönetet
A
mondani az intézmények vezetőinek, az iskolás

diákoknak, a civil szervezeteknek, csatlakozó szülőknek és gyermekeknek, a BVV Kft. munkatársainak, képviselőknek, a Buda Környéki Televízió
munkatársainak, akik a környezetünk védelmében
meghirdetett takarítási akcióban önként részt vettek. Köszönet továbbá az alábbiaknak:
Budakeszi Polgárőrség, Erkel Ferenc Művelődési Központ, Prohászka Ottokár Katolikus
Gimnázium, Szivárvány Óvoda, Széchenyi István
Általános Iskola, Nagy Sándor József Gimnázium,
Jobb Kor Polgári Kör, Fűzfa Egyesület, Natúrpark,
Viadal SE, Hidas Csaba, Budakesziért Függetlenek Egyesülete, Szépítő Egyesület, Budakeszi Ke-

szegek Egyesülete, Bölcsőde, Szegulja Miklósné,
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, Bakács Bernadett,
Odri Ágnes, Somlóvári Józsefné, Tömösi Attila,
Tóth Gábor, Czifra Zsuzsa, Bánhidi László, Szabó
Ákos Péter, dr. Dömötörné, Papp Hargita, Tóthné
Fajtha Anita, Nyuli Attiláné, dr. Kristóf Judit, Érdi
Tamás, BVV Kft., Nagy Ferencné, Kenéz Katalin
és még sokan mások…
Somlóvári Józsefné
képviselő, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke
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Ünnepélyes Tavaszi tisztasági festés
átadó
a Budakeszi
Vadasparkban
2013. április 18-án, csütörtökön került sor a Budakeszi Vadaspark Fedett
Foglalkoztató helyiségének ünnepélyes átadására. A jövőben a Budakeszi
Önkormányzat, a Pilisi Parkerdő Zrt.
és a Budakeszi Vadaspark Nonprofit
Kft. közös együttműködéseként a kör
alakú, 50 férőhelyes, fedett pavilon
többek között természetvédelmi előadásoknak és a környezettudatos nevelés fontosságát hangsúlyozó erdei
iskolai foglalkozásoknak, konferenciáknak biztosít majd helyszínt.

Budakeszi Vadaspark célkitűzései között a
környezettudatos nevelés első helyen szerepel,
A
hisz nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az állatokkal való felelősségteljes bánásmód, a természet
globális törvényeinek tisztelete és betartása minden
kisgyermek számára mondhatni kötelező gyakorlat.
A park számos lehetőséget kínál mindehhez; gyerekek és felnőttek egyaránt közelebb kerülhetnek a
természethez, egészen pontosan a Kárpát-medence
élővilágával ismerkedhetnek meg.

A Budakeszi Önkormányzat és a Budakeszi
Vadaspark évek óta gyümölcsöző és inspiráló
kapcsolatot ápol; a Fedett Foglalkoztató létrejötte
hiánypótló kezdeményezés, mely a jövőre nézve
csak erősíti a köteléket, hisz a céluk közös: környezettudatos, természetbarát nemzedék nevelése.
A Fedett Foglalkoztatót dr. Csutoráné dr. Győri
Ottilia Budakeszi polgármestere, Zambó Péter, a
Pilis Parkerdő Zrt. vezérigazgatója és Szabó Péter, a Budakeszi Vadaspark ügyvezető igazgatója
adta át.
Ezen a napon minden budakeszi óvodai csoport
díjmentesen látogathatott el a Budakeszi Vadasparkba.

Kisütött végre a nap, csicseregnek a
madarak, a kertekben virágoznak a
nárciszok. Beköszöntött a tavasz. A
házak körül tavasszal szokták elvégezni a nagytakarításokat, kertgondozásokat, illetve a tisztasági festéseket is. Ez nem lehet kivétel városunk
életében sem. Ennek tükrében több
szemétszedési akciót, utcák rendbetételét és tisztasági festéseket is beütemezett a BVV Kft. körzeti képviselőkkel egyeztetve.

felújítjuk, a Fő utca felé a bekötést megtisztítjuk,
felújítjuk.
A Dózsa György téren a gyalogosvédő karókat
felújítjuk, a hiányzókat pótoljuk, az autós átkelő
korlátját átfestjük.
A Dózsa György téren a lakóházak előtt megoldást találunk a Rigli utca felé eső járda elcsúszásának orvoslására, és azt meg is csináljuk.
A Kert utcai áteresz acél fedlapját felújítjuk.
A Zsálya utcába murvát szállítunk.
A murvás utcákat, mint a Rigli utca, Táncsics
Mihály második fele, kátyúzzuk, egyenlítjük.

új irányítás alatt
kezdte meg a tavaIszidén
munkálatokat a kft,

hiszen Kovács Lajos
Attila
személyében
közreműködő, szakmához értő vezetőt talált a
város.
A 8-as körzetben, a
mi körzetünkben már
kétszer is bejártam a
területet az igazgató úrral, és együtt elemeztük
azokat a tennivalókat,
amelyek elvégzéséhez
nem sok pénzre, inkább
odafigyelésre és munkára lenne szükség. Ezek
alapján folyamatosan
egymással beszélve sorrendet is állítottunk a munkafolyamatok teljesítésére. Most nem az aszfaltos utak kátyúzására gondolok, hiszen az szinte kötelessége a városnak és
a BVV Kft.-nek, hanem egyéb eddig elhanyagolt
kérdések megoldására. Többek között az utcákon
található téli kavicsok eltakarítására, melyektől az
elkövetkező időszakban folyamatosan megtisztul
a város, vagy a már elvégzett gyalogosvédő oszlopok karbantartására, újrafestésére, ami példának
okáért a Pátyi úton már meg is történt, először felállításuk óta.
A teljesség igénye nélkül a 8-as körzet lakói az
elkövetkező hetekben számíthatnak arra, hogy a
BVV Kft új vezetőjének és irányítása alá tartozó
dolgozók munkájának segítségével a következő
szépítéseket hajtjuk végre:
A Táncsics Mihály utcában a Dózsa György
térnél a vizesárkot megtisztítjuk, a vízelvezetést
bekötjük a patakmederbe.
Az Akácfa utca murvás burkolatát felújítjuk,
a Kert utcai elején a vizesárkot újból megnyitjuk.
A Tavasz utca meredek részén a vízelvezetés
kérdését kis árokkal megoldjuk, mart az aszfaltos
útburkolatot felújítjuk.
A Vadász utca meredek részén a vízelvezetést
hasonlóan megoldjuk, a mart aszfaltot felújítjuk.
A Nagysándor József utcában a mart aszfaltot

A Budaörsi út Pátyi út kereszteződését a Pest
Megyei Állami Közútkezelő Kht. segítségével
kulturáltan felújítjuk.
Ugyan nem tartozik a 8-as körzethez, de sok
gyermek a körzetünkből a Szivárvány Óvodába
jár. Ennek kerítésének festését már a tavalyi évben
a Partner in Pet Food Hungária Kft. munkatársai
társadalmi munkában elkezdték átfesteni, majd e
cég és a saját adományomból festéket vettünk, és
adtunk át a BVV Kft.-nek. Idén a BVV Kft. még
kiegészítette és befejezte közreműködésemmel a
kerítésfestést, így végre tiszta és rendezett képet
mutat az óvoda bejárata. Kovács Lajos Attila úrral
egyeztetve heteken belül az óvoda előtti útszakaszt
is kátyúzzák a Kert utcától, illetve a buszmegálló
előtt járdát alakítunk ki, ahonnan az óvoda is megközelíthető lesz.
A tavaszi új lendület, bízom benne, általános
mentalitássá válik majd a városon belül, és hamarosan teljesen természetes dolognak tűnik majd a
városban, hogy a felújítások, tisztogatások, szépítések a mindennapi életünk részei.
A 8-as körzethez kapcsolódóan kérdésekkel,
ötletekkel továbbra is forduljanak bizalommal
hozzám személyesen vagy a budakeszi.tomosi@
gmail.com -os e-mail címen keresztül.
Tömösi Attila, a 8-as körzet független képviselője
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A Kiadó nem vállal felelősséget a hirdetés tartalmáért és az abban közölt adatok helyességéért!
Hirdetéseket nem őrzünk meg és nem adunk vissza!
A hirdető a megrendeléskor kijelenti, hogy hirdetésének tartalma nem ütközik a jó erkölcsbe és más jogszabályokba,
amennyiben ettől eltér, vállalja ennek következményeit!

Legfontosabb a tudatos, céltudatos,
illetve az öngondoskodó gondolkodásmód
belenevelése az ifjúságba
A 20. alkalomból meghirdetett katasztrófavédelmi ifjúsági verseny első
helyi selejtezőjét március 27-én rendezte meg az érdi katasztrófavédelmi
kirendeltség a budakeszi és pilisvörösvári járáshoz tartozó általános és
középiskolák számára.

sét, hogy eddigre már jó idő lesz. Így azonban a

ges ismeretnek a birtokában kell lennünk egy-egy
válságos szituációban.
Ivanics Dénes tűzoltó alezredes, az érdi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője köszöntötte a versenyzőket. Elmondta: legutóbb márc. 15én vizsgázott jelesre a katasztrófavédelem sok-sok
hivatásos alkalmazottja, valamint a társ szervek
(vöröskereszt, rendőrség, mentők stb.), akikkel
kiváló volt az együttműködés. Kb. 1500 főről (főleg külföldiről) kellett gondoskodniuk. Elsőnek
a Tesco áruházat nyittatták ki (ünnepnap lévén
zárva volt!), itt létesült egy melegedő. Később kb.

tornaterembe szorultunk be” − kezdte rövid beszédét a polgármester asszony. A tavaszi szélsőséges
időjárás még jobban ráirányítja a figyelmet a katasztrófavédelem fontosságára, az együtt dolgozás
fontosságára. Fokozottan fontos, hogy a fiatalokat
felkészítsük a váratlan helyzetek megoldására: így
játékosan megismerhetik a gyerekek az ebben a
helyzetben feltétlenül szükséges feladatok elvégzésének módját. A bevezető végén egy ide vágó
idézetetet hallhattunk: „A tigrist a vadászat előtt
gondolatban kell elejteni, a többi csak formaság.”
(Konfucius)
Hogy milyen összetett és nehéz volt a megmérettetés, álljon itt a verseny forgatókönyve:
Ha figyelmesen végignézzük az állomásokat,
illetve a feladatokat, azt állapíthatjuk meg: bizony
milyen összetett dologról van szó, mennyi lénye-

250 főt szállásoltak el a budaörsi 1. sz. iskolában,
s nyújtottak számukra meleg ételt, tisztálkodási
lehetőséget stb. Külön problémaként jelentkezett,
hogy tolmácsokról is kellett gondoskodni.
Kora délután Csordás László tűzoltó alezredes,
az érdi katasztrófavédelmi kirendeltség polgári
védelmi felügyelője hirdette ki az eredményeket.
Az általános iskolásoknál a budaörsi Kesjár Csaba
Általános Iskola Sulisokk csapata, a középiskolásoknál a szintén budaörsi Ilyés Gyula Gimnázium
versenyzői végeztek az élen, így ők vehetnek részt
a megyei versenyen.
Jó volt nézni, hogy a kisebb-nagyobb diákok
milyen büszkén vették át a piros-fehér-zöld szalagos emlékérmeket.
„Ez jó mulatság, férfi munka volt!”
Szabó Tibor Mihály

versenyzőket dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
Budakeszi polgármestere köszöntötte. „Azt
A
gondoltuk, mikor elkezdtük a verseny szervezé-

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
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Budakeszi Város
Önkormányzat

2013. március 13-i rendkívüli,
2013. március 28-i rendes
képviselő-testületi ülés

Képviselő-testületének határozatai

Budakeszi
szennyvíz-elvezetési és szennyvíz-tisztítási projekt
mérnöki és műszaki ellenőri szolgáltatásának elvégzéséhez fedezet biztosítása
107/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 30
000 000 Ft-ot átcsoportosított a projekt finanszírozására.
Budakeszi
szennyvíz-elvezetési és szennyvíz-tisztítási projekt
mérnöki és műszaki ellenőri szolgáltatás elvégzésére közbeszerzési eljárás megindítása
108/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a Budakeszi szennyvízelvezetési és
szennyvíztisztítási projekt mérnöki és
műszaki ellenőri szolgáltatás elvégzésére közbeszerzési eljárást indított,
továbbá elfogadta az ajánlattételi felhívást és dokumentációt.
A bírálóbizottság tagjainak a következő személyeket választotta meg: dr.
Disztós Dóra, Kovácsné Borbás Csilla,
dr. Csendes Richárd, Szabó Pál.
Tájékoztatás a Polgárőrség számára a BVV Kft. által, a 2013.
március 15–16-i rendkívüli téli
időjárás alatt nyújtott gyors
anyagi segítségnyújtásról
110/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgárőrség számára a BVV Kft. által,
a 2013. március 15–16-i rendkívüli
téli időjárás alatt nyújtott gyors anyagi segítségnyújtást tudomásul vette,
valamint megköszönte.
A Budakeszi Városi Polgárőrség
KKSZ üzemanyag támogatási kérelme
111/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Budakeszi Városi Polgárőrség KKSZ
gépjárműveinek üzemanyag költségeihez hozzájárult 2013. április 1-től
2013. augusztus 31-ig, havonta 50
000 Ft-tal.
Az Oktatási, Közművelődési és
Jogi Bizottság elnökének és tagjának megválasztása céljából
szavazatszámláló bizottság létrehozásáról
117/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság elnökének és tagjának megválasztására az alábbi összetételű
szavazatszámláló bizottságot hozta
létre: elnök: Somlóvári Józsefné,
tagok: Szél Bálint és Tömösi Attila .
Az Oktatási, Közművelődési és
Jogi Bizottság elnökének megválasztásáról
118/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2013. március 29. napjától az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság
elnökének Czifra Zsuzsannát választotta meg.

Az Oktatási, Közművelődési és
Jogi Bizottság tagjának megválasztásáról
119/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2013. március 29. napjától az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság
tagjának Odri Ágnest és Tóth Gábort
választotta meg.

megítélt támogatás elszámolása céljából benyújtott pénzügyi beszámolót
elfogadta.
A székely zászló kihelyezésének
meghosszabbításáról
130/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
székely zászló kihelyezését a visszavonásig meghosszabbította.

A Szivárvány Óvoda óvodavezetői
állására kiírt pályázat elbírálásáról
120/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szivárvány Óvoda óvodavezetői állására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánította.

A zászlótartó elhelyezéséről
131/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a székely zászlót
a Wass Albert szobor közelében helyezi el, és e tárgyban tárgyalásokat
kezdeményezett a Budakörnyéki Székelykörrel.

A Szivárvány Óvoda óvodavezetői
feladatainak ideiglenes ellátásáról
121/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szivárvány Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával 2013. március
28. napjától az új pályázat eredményes elbírálásáig, de legfeljebb 2013.
július 31. napjáig Molnárné Nagy Ildikót bízta meg.

Az állami fenntartásba került intézmények működtetésével kapcsolatos szerződések megkötése
141/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
engedélyezte a Széchenyi István Általános Iskola, a Nagy Sándor József
Gimnázium és a Czövek Erna Zeneiskola – állami fenntartásba került
intézmények – működtetésével kapcsolatos szerződések megkötését.

Az iskolatej programhoz való
csatlakozásról
124/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
csatlakozott a vidékfejlesztési miniszter 141/2012. (XII. 27.) VM rendelete
alapján kiírt 2013. évi óvoda- és iskolatej programhoz – az óvodákban heti
3 alkalommal, a Széchenyi István
Általános Iskolában heti két alkalommal az 1−2. osztályosok részére – a
2013. szeptember 2. és 2013. október 31. közötti időszakban.

A Budakeszi bölcsőde kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőr
kiválasztásáról
145/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Budakeszi bölcsődei ellátásának kapacitásfejlesztése projekt műszaki
ellenőrzésére a NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt.-t bízza meg.

A házi segítségnyújtással kapcsolatos döntésről
125/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy pályázatot nyújt be a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
állami támogatására, amennyiben az
kiírásra kerül.
A házi segítségnyújtással kapcsolatos döntésről
126/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy amennyiben a
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal meghosszabbítja a JHSSZ-122/8-2010 számú jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó
finanszírozási szerződést, abban az
esetben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Egyes helyi önszerveződő közösségek 2012. évi pénzügyi elszámolásával kapcsolatos döntésekről
129/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alma Mater Alapítvány, a Mezei Mária
Művészeti Iskola Alapítvány részére

Gyalogosokat terelő korlát elhelyezéséről
146/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a 222-es autóbusz
végállomásánál, a Paplanhát utca és
a Konth Miklós utca között forgalomcsillapító bordás útburkolati jeleket
telepít.
A Budakeszi bölcsődei ellátásának kapacitásfejlesztése projekt
kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról
150/2013.:Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
határozat mellékletét képező tartalommal elfogadta a Budakeszi bölcsődei ellátásának kapacitásfejlesztése
projekt beruházásának kivitelezésére
vonatkozó közbeszerzési ajánlati felhívását és a tenderdokumentációt,
és a beérkező ajánlatok elbírálására
bírálóbizottságot hozott létre.
A tájház hasznosításáról
153/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Budakeszi, 1881 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 127-2.
szám alatt található, „kivett lakóház
udvar” megnevezésű ingatlan hasznosításra zártkörű, meghívásos pályázatot írt ki, és felkérte Budakeszi

Város Német Önkormányzatát, a
Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény
Baráti Kör Egyesületét és a Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesületet a
pályázatban foglaltak szerinti ajánlatok megtételére.
A „Cérnahangverseny” programsorozat megvalósításának támogatásáról
154/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
„Cérnahangverseny” programsorozat
megvalósítása céljából 200 000 Ft támogatásban részesítette a Budakeszi
Kultúra Alapítványt.
Az orgonahangverseny-sorozat
támogatási kérelemről
155/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
orgonahangverseny-sorozat megvalósítása céljából 150 000 Ft támogatást biztosított az Erkel Ferenc Művelődési Központ részére.
Regionális önkormányzati összefogás és pályázat az EEA/Norvég
Alap pályázati forrásból térségi
forgalomfigyelő kamerarendszerre és bűnmegelőzési célú humán
erőforrás fejlesztésre
156/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy az EEA/Norvég
Alap pályázati forrásból térségi forgalomfigyelő kamerarendszerre és
bűnmegelőzési célú humán erőforrás
fejlesztésre (közbiztonsági kapacitásfejlesztés Budakeszi térségében projektötlet témakörben) kiírásra kerülő
pályázatán a Budakeszi Rendőrőrs
Területén Működő Önkormányzatok
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága tagtelepülés önkormányzatai (Budajenő, Budakeszi, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki,
Tök, Zsámbék) által létrehozandó
együttműködésben – a felmerülő önrész és egyéb költségek lakosságarányos megosztása mellett – pályázatot
kíván benyújtani, és a pályázati célt
közös együttműködéssel megvalósítja.
A helyi építési szabályzat módosításának megindításáról
157/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
helyi építési szabályzat és településszerkezeti terv módosítását indította
meg az Árpád fejedelem tér – Arany
János utca – Etheles park – Konth
Miklós utca által határolt területre vonatkozóan, ennek előkészítésével pedig a TT1 Tanácsadó és Tervező Kft.-t
bízta meg.
A helyi építési szabályzat módosításának megindítására vonatkozóan
158/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
helyi építési szabályzat módosítását
indította meg Makkosmária teljes
területére vonatkozóan, ennek előkészítésével pedig a TT1 Tanácsadó és
tervező Kft.-t bízta meg.

A határozatok teljes szövegét a
varoshaza.budakeszi.hu weboldalon,
ill. az Önkormányzatnál nyomtatásban
olvashatják el.

Budakeszi anyakönyveit, egy évtizednyi szünet kivételével1 1699-től
vezetik. Ezek a plébánián őrzött, és
a Magyar Nemzeti Levéltár Lángliliom utcai kutatótermében kutatható
dokumentumok a legfontosabb helytörténeti forrásaink közé tartoznak.
Általában a családfakutatók forgatják ezeket a régi írásokat a levéltár
mikrofilmolvasójában, de az anyakönyvek a helytörténeti kutatásban is
nagy segítségünkre vannak.

z anyakönyv olyan forrás, amelynek hitelessége vitathatatlan. Csak valódi adatok kerülA
nek bele. Rögzítik a keresztelés, a házasság és a

halál időpontját, és sok esetben az anyakönyvet
vezető plébános egyéb értékes adattal is ellátja
a bejegyzést.
A budakeszi születési anyakönyvekben a 18.
században (1712 és 1800 között) 6754 keresztelési
bejegyzés olvasható, eszerint 3407 fiúgyermeket és
3347 kislányt tartottak keresztvíz alá.
A 18. századi keresztnévadási szokások és
bizonyos szentek tisztelete jól rekonstruálható a
keresztelési anyakönyvekből. A gyermek megszületése után igyekeztek minél hamarabb megkeresztelni az újszülöttet. Sokszor közvetlenül
a születés után történt a keresztelés, általában ez
olyankor fordult elő, ha a gyermek életképtelennek bizonyult. Nem ritka, hogy ezen a világon egy
percig élő újszülött is benne van az anyakönyvben,
természetesen ilyenkor a szülők vagy a szülésnél
részt vevők keresztelnek. Ha a csecsemő életképesnek bizonyult, akkor a keresztelés a plébánián
történt a születést követő 1-2 napon belül. Minderre azért volt szükség, mert a korban nagyon magas
volt a csecsemőhalálozás. A gyermekek több mint
fele egyéves kora előtt meghalt.
Budakeszin a 18. században szokásokhoz kötött
névadással találkozunk. Általában a keresztelt annak a helyben nagy tiszteletnek örvendő szentnek
a nevét kapta, akinek a születés hónapjában volt
az ünnepe Előfordul azonban olyan eset is, hogy
a keresztségben a keresztszülő vagy a szülő nevét
kapja meg az újszülött. Mivel családonként sok
gyermezületett, ezért a sokadik gyermek esetében
időnként eltértek ezektől a szokásoktól,
mert valamelyik idősebb testvére
már viselte a hónap szentjének
a nevét, a keresztszülő nevét
és a szülő nevét is. Ilyenkor
ritkábban használt nevet
választottak a gyermek számára. A kései gyermekek,
az esetek többségében a
szülő nevét kapták meg, ha
az még nem volt foglalt. Ez
a szokás a 19. században is
jellemző maradt. Előszeretettel
adták továbbá az újszülöttnek a
korábban meghalt testvére nevét. Nem
ritka, hogy egy családban két haláleset után harmadszor is ugyanazt a nevet adják az újszülöttnek.
Sok esetben a gyermek két keresztnevet is kapott, nagyon ritkán hármat is. Kettős keresztnevet
280 fiú, (a fiúk 8,21%-a) és 892 lány (a lányok
26,65%-a) kapott. A férfinevek között a leggyakoribb kettős keresztnév a János György és a János

Mihály volt, míg a női neveknél az Anna Mária és
a Mária Anna. Több esetben előfordult, hogy egy
leány ikerpár egyike a Mária Anna, másika pedig
az Anna Mária nevet kapta. Fiúneveknél a György,
míg lányneveknél a Mária volt a legnépszerűbb
második keresztnév. Budakeszi lakói minden bizonnyal a maguk módján követhették az országos
politikát is, hiszen aligha lehet véletlen, hogy 23
kislányt kereszteltek Mária Terézia névre Mária
Terézia uralkodásának idején (1740−1780), de kereszteltek helyben Mária Antóniát is (Mária Terézia
lánya, XVI. Lajos felesége, akit 1793-ban férjével
együtt kivégeztek a francia forradalom idején.)
A 18. századi Budakeszin a legkedveltebb férfi
keresztnevek vizsgálata érdekes dologra irányítja rá
a figyelmünket.
Ha megnézzük Budakeszin a 12 leggyakoribb
férfi keresztnevet, és azok ünnepnapjait, akkor
mind a 12 hónapra van egy nevünk. Január (Szent
Sebestyén vértanú), február (Szent Mátyás apostol),
március (Szent József), április (Sárkányölő Szent
György), május (Nepomuki Szent János), június
(Paduai Szent Antal és Keresztelő Szent János), július (Szent Jakab apostol), augusztus (Szent Lőrinc
vértanú), szeptember (Szent Mihály arkangyal),
október (Assissi Szent Ferenc), november (Szent
András apostol és Szent Márton püspök), december (Xavéri Szent Ferenc és Szent János apostol).
Ez arra mutat rá, hogy a 18. században Budakeszin milyen szenteket tisztelhettek a hagyományos
„sváb szentek” (Szent Vendel, Szent Flórián, Szent
Rókus stb.) mellett. Meg kell jegyezni azt is, hogy
a névadási szokásokat a mindenkori névdivat is befolyásolta.
A keresztnevek vizsgálatakor érdemes kiemelnünk a János nevet, amely igen nagy népszerűségnek örvendett településünkön. Az anyakönyvi
bejegyzések szerint különös tisztelet övezte Nepomuki Szent Jánost, Keresztelő Szent Jánost, Szent
János apostolt, valamint Mathai Szent Jánost, a
trinitárius rend alapítóját. (A trinitárius rend gondozta a makkosmáriai kegyhelyet a 18. században
a rend feloszlatásáig.)
A leggyakoribb 12 férfinév a század összes férfi
keresztnevének 81,8%-át teszi ki. 1%-nál gyakoribb előfordulású nevekből 18 elnevezést találunk.
Ha összevetjük a helyi névanyagot az országos adatokkal, akkor megkapjuk az igazán Budakeszire
jellemző neveket, ezek a Mátyás, a Jakab,
a Sebestyén, az Antal és a Lőrinc. A 18.
században a keresztelési anyakönyvekben összesen 88 férfi keresztnévvel találkozhatunk, köztük
igen ritka nevek is előfordulnak,
mint például Candidus, Clemens,
Bonibaldus, Tyberius vagy Emmanuel.
Ritkábban ugyan, de a 14 segítőszent neveit is adták az újszülötteknek, például Dionysios (Dénes),
Aegidius (Egyed) Eustachius (Euszták),
Blasius (Balázs), Kristóf vagy a Vitus. A segítőszentek tiszteletére épült 1774-ben a Fő utca
mentén álló Schieli-kápolna (Segítő Szentek kápolnája) is.
Budakeszin a 18. századig éltek még az óhazából hozott, jellemzően német eredetű nevek is,
ezek között megemlíthető a Fridericus, Conrad,
Willibald, Henricus, Gertrud, Wallburga.

A női keresztnevek vizsgálata közben is sok
érdekességre lelhetünk. A 18. századi Budakeszin
a leggyakoribb női név Szűz Mária édesanyjának
neve, az Anna volt. Szent Anna tiszteletére utal,
hogy a hagyomány szerint a budakesziek építették a
ma Budapesthez tartozó Szent Anna-kápolnát (építésekor a 18. században Buda és Budakeszi között
vitatott határszakaszon épült fel), és Anna napkor
(július 26.) minden évben elzarándokoltak oda.
Településünkön a Mária-kultusz kiemelkedő
volt. Plébániatemplomunkat Havas Boldogasszony
tiszteletére szentelték, Makkosmárián Mária-kegy-

hely működött, ráadásul az év minden hónapjában
van legalább egy Mária-ünnep. Ha az első és második keresztnevet együtt vizsgáljuk, akkor a Mária
volt a leggyakoribb név Budakeszin.
A leggyakoribb 12 női név a század összes női
keresztnevének 88,16%-át teszi ki. Mindösszesen
15 olyan nevet találunk, amely 1%-nál gyakoribb
előfordulású.
A Budakeszin leggyakrabban adott leányneveket is hónapokhoz köthetjük. A januárban született
csecsemőket általában Árpád-házi Szent Margitról
és Máriáról, a februáriakat Máriáról (Gyertyaszentelő Boldogasszony), Juliannáról és Apollóniáról
nevezték el. Márciusban Mária (Gyümölcsoltó
Boldogasszony) és Franciska a leggyakoribb név,
áprilisban a Katalin (Sienai Szent Katalin), míg
májusban ismét a Mária. A nyáron született lányok
sokszor kapták a Margit (Antiochiai Szent Margit),
az Anna és a Mária nevet (augusztusban két nagy
Mária ünnep is volt; a Havas Boldogasszony, ami
egyben a templom búcsúja és Nagyboldogasszony
ünnepe). Szeptemberben született lányokat Rozáliának vagy Máriának, az októberieket Teréziának,
a novemberieket pedig Katalinnak nevezték el. A
decemberi születésűek a Barbara (Borbála), a Mária és az Éva neveket kapták.
A leginkább Budakeszire jellemző2 női nevek
a 18. században, a Terézia, a Magdolna, a Rozália,
és a Rozina voltak.
Női nevekből jóval kevesebb volt használatban
településünkön, mint a férfinevekből. Összesen
48 női keresztnévvel találkozhatunk a keresztelési anyakönyvekben. Ritka női nevekben sem volt
azonban hiány. A keresztelési anyakönyvekben
felbukkan Genovéva, Kunigunda, Tekla, Regina
vagy Sybilla is.
A 19. századra a helyben adott keresztnevek
száma megcsappant. Ebben a században már szinte csak a korábbi, legnépszerűbb keresztnevek
maradnak meg, a többi kikopik. A névadás elszürkülése egyébként országos folyamat volt, amelyből Budakeszi sem maradt ki. Erről egy következő
írásban lesz szó.
Gellér Dávid
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Névadási szokások és a leggyakoribb
keresztnevek a 18. századi Budakeszin
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Bepillantás a Rojtos táncház életébe

„Addig maradunk,
amíg anyukámék
mulatnak”
A Rojtos táncház különleges színfoltja Budakeszinek. Ide nemcsak fiatalok
járnak, hanem idősebbek
is, egész családok. Ezúttal március havi rendezvényükbe pillantunk bele.

z együttes vezetője, lelke, motorja Jánosi Attila (Pici bácsi) 6
A
éve „keveredett” ebbe a táncházba,

és mindjárt jól érezte magát. Feleségével, Fehér Noémivel együtt tanítja
rendületlenül a különböző táncokat.
Elsősorban a hagyományos táncrendeket: a kalotaszegit, a mezőségit és
a székit. De a Szigony zenekar fúvósai moldvai, gyimesi zenét is játszanak. Időnként kipróbálnak kevésbé
szokványosokat: felcsíkit, galgahévízit, esetleg szatmárit.

A Rojtos táncháznak két együttese
is van: a Bojtár és a Gyöngyharmat.
Császár Villő, aki családjával érkezett, mind a két együttesnek a tagja.
Egy-egy este általában a gyerekek táncával kezdődik, este 7-től
8-ig. Azután a felnőttek következ-

nek, hangulattól függően általában
éjfél és 01 óra között fejezik be. Persze, akkor sem azért, mintha elfáradnának; a körülmények kényszerítik
őket a hazamenetelre.
Havi rendszerességgel gyűlnek
össze a művelődési házban. Legközelebb április 27-én lesz egy műsor a Prohászkában, ahol mindkét
együttes szerepel, utána lesz a következő táncház.
Mindenkit szeretettel várunk!
Szabó Tibor Mihály

Húsvéti Tescomeglepetés a Tarkabarka Óvodának

Március végén a Budakeszi Tesco Áruház igazgatója,
Barta Lajos, valamint az áruház személyzeti és ügyfélszolgálati igazgatója, Iványi-Gaál Miklós látogatták meg
óvodánkat, hogy személyesen adják át a húsvéti Tescoadományt.

vodásaink nagy örömmel vették át a mozgásfejlesztő eszközöket, karikákat, labdákat, focikat és plüssjátékokat. A Cica csoport gyermekei
Ó
vidám tavaszi énekekkel és szép rajzokkal köszönték meg a Budakeszi Tesco Áruháztól kapott húsvéti ajándékokat.
A gyermekrajzok a Budakeszi Tesco Áruházban megtekinthetők.
Svigruháné J. Anna

Tesco – Osterüberraschung im Kindergarten Kunterbunt
Lajos Barta der Direktor und Miklós Gaál – Iványi der
Personalchef vom Supermarkt Tesco in Wudigess
besuchten Ende März unseren Kindergarten Kunterbunt.

ie überbrachten uns eine Tesco – Osterspende. Unsere Kindergartenkinder
übernahmen mit großer Freude die bewegungsfördende Materialien
S
wie Reifen, Bälle und Stofftiere.
Die Kinder der Katzengruppe bedankten sich für die Ostergeschenke
mit fröhlichen Frühlingsliedern und mit schönen, selbstgemalten Bildern.
Diese schönen Bilder sind im Supermarkt Tesco in Wudigess zu sehen.
Anna Svigruha

13
BUDAKESZI HÍRMONDÓ –

„Víz, víz, tiszta víz…”
A víz világnapja alkalmából a Szivárvány Óvodában érdekes programokat
szerveztünk a gyerekeknek. Célunk
az volt, hogy a vízről mint a földi élet
egyik alapeleméről a gyerekek minél
többet tudjanak meg játékos feladatok segítségével.

z egész héten át tartó programsorozattal a környezettudatos nevelésre szerettünk volna egy
A
kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni, illetve a gyerekek figyelmét felhívni arra, hogy jobban vigyázzanak környezetükre.

Lehetőséget biztosítottunk a szülőknek arra,
hogy a hét minden napján betekintést nyerjenek
óvodai éltünkbe.
Rajzversenyt hirdettünk az óvodán belül. A
folyosók falait kék papírral vontuk be, és erre

ragasztottuk az elkészült műveket. Oklevéllel és
kisebb ajándékokkal jutalmaztuk a gyermekek
munkáját.
A különböző tevékenységi formákat (mesevers, ábrázolás, matematika, ének-zene, testnevelés és a környező valóság megismerése) átszőtték
a vízzel kapcsolatos témák, ismeretek.
Kísérleteztünk, különböző oldatokat készítettünk, buborékokat fújtunk, virágot festettünk
ételfestékkel, vizet színeztünk krepp papírral,
űrmértéket mértünk, számoltunk több, kevesebb,
ugyanannyi, limonádét készítettünk.
Ellátogattunk a Tropicariumba, ahol lenyűgöző látványt nyújtottak az akváriumokban
úszó színpompás halak ezrei.
A víz világnapján minden kisgyermek
és óvónő kék pólót viselt, és csoportonként más-más feladatokat kellett teljesíteni
a gyermekeknek.
„Vízcsepp nyakláncot” kaptak, melyen
pecsételéssel igazoltuk, hogy melyik csoportban teljesítették a kapott feladatot.
Csoportonként: vetélkedő, hajóhajtogatás, horgászás, hajóúsztatás, só-liszt gyurmából vízi állatok készítése, kőfestés.
Beszélgettünk a víz körforgásáról, illetve
arról, hogyan tudnánk segíteni, hogy a víz –
ami nélkül nem lehet élni – még sokáig megmaradjon az emberiség számára.
A gyermekek boldogan mesélték szüleiknek a
sok-sok élményt és ismeretet, amit az egész hét
folyamán szereztek az óvodában.
Tahy Lászlóné és Stupek Lívia óvodapedagógusok

Németh Ingatlaniroda - Minden ami ingatlan

Budakeszin,
Barackosban
103,5 m2-s,
4 szobás,
2 fürdőszobás
I. emeleti társasházi

lakás eladó.
Irányár:
34.500.000.- Ft

Budakeszi felső
részén 280 m2
lakóterületű (+120 m2-s
uszodarésszel )

villaház

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

Budakeszi felső részén
120 m2 lakóterületű,
4 szobás, téglaépítésű
(szuterénben+
2 szobás)

széles választékával
családi ház
várjuk
eladó.
eladó.
Tisztelt Ügyfeleink
Irányár:
Irányár:
Több száz ingatlannal várjuk tisztelt ügyfeleinket!
érdeklődését.
119.800.000.- Ft
44.000.000.- Ft
900 m2-s telken

Budakeszi felső részén
130 m2 lakóterületű
3 szintes,
örökpanorámás

családi ház
560 m2-s telken

eladó.

Irányár:
39.000.000.- Ft

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
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Franciaországban zárták a nagysanyis diákok
Comenius multilaterális projektjüket

Ismét vége egy kétéves projektnek.
Iskolánk 21 fős csoportja nyolc napot
töltött Franciaországban az amiens-i
Madeleine Michelis Líceum vendégeként. Utoljára találkoztak hivatalosan
a projektben résztvevő cseh, olasz,
francia, görög és magyar diákok.

program első két napján Párizs nevezetességeivel ismerkedtünk, hajóztunk a Szajnán, és
A
természetesen felmásztunk az Eiffel-toronyra is.

Utána Amiens-ben végeztünk közös projekttevékenységeket. Ismerkedtünk a várossal, vezetéssel meglátogattuk a világörökség részét képező
katedrálist, ahol még a tornyokba is felmásztunk.
Ilyen közelről még sosem láthattunk rózsaablakot,
s csak most érzékelhettük igazán méreteit. Jártunk
ólomüveg múzeumban, ahol csodálatos régi és új
munkákban gyönyörködhettünk. Városi kincskeresésben vettünk részt nemzetközi csapatokban,
melynek egyik állomásaként az Európai Unió irodájába is be kellett térnünk, ahol hasznos anyagokat kaptunk ismereteink bővítéséhez.
Sajnos az időjárás elég hűvös volt, de ez nem
akadályozott meg bennünket abban, hogy kajakozzunk, tengerparti vonatozás után „mezítlábas”
túrán vegyünk részt a homokos parton, korcsolyázzunk. A gasztronómiai élvezetek sem maradhattak el. Nagy meglepetésünkre mindenki egy
hatalmas tál főtt kagylót kapott a tengerparton

ebédre. Rövid idegenkedés után azért jót lakmároztunk belőle. Az utolsó este bizony sírtunk és
nevettünk is. Szomorúak voltunk, mert búcsúzni

kellett barátainktól, de már elkezdtük szervezni a
későbbi baráti látogatásokat.
Baumgartner Szilvia

Iskolánk a Bethlen Gábor Alapkezelő
Határtalanul programja keretében vendégül látta a kézdivásárhelyi Bod Péter
Tanítóképző 33 fős csoportját. Nagyon
színes programjaink voltak. Városnézésen vettünk részt Budakeszin és
Budapesten, előadást hallgattunk a
Nagy Gáspár Városi Könyvtárban, volt
táncház a Herczeg Tánccsoport közreműködésével, gyalogtúráztunk a János-hegyre, barlangásztunk a Mátyáshegyi barlangban, sütöttünk, főztünk,
sportoltunk együtt.

BUDAKESZI HÍRMONDÓ –
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Kézdivásárhelyi csoport
a Nagy Sándor József
Gimnáziumban

z első sétánk a Polgármesteri Hivatal udvarán
a székely zászlóhoz vezetett, s az utolsó nap a
A
Parlamentnél fejeztük be a programot, ahol szintén

ott lobogott a székely zászló. Ez nagyon jó érzéssel töltötte el vendégeinket.
Szoros barátságok alakultak ki diákjaink és tanáraink között, s alig várjuk már, hogy május végén mi is ellátogassunk Kézdivásárhelyre, s együtt
töltsünk egy hetet, felkereshessük Háromszék
gyönyörű látnivalóit.
Dr. Dömötörné Papp Hargita,

MEGHÍVÓ 4K

igazgató

özlekedés
örnyezet
ábítószerek
orosztályok

Vigyázz magadra
Május 16-án és június 13-án 10 órakor
az Erkel Ferenc Művelődési Központban

Előadó: Klobusitzky György egyetemi mestertanár
A program célja a fiatalok tájékoztatása a nyári szünet előtt arról,
milyen veszélyhelyzeteket kell elkerülni, hogy biztonságban érezhessék magukat.
A program szlogenje:

Vigyázz magadra!
És akkor, s ott jusson is eszedbe!
(amit a prezentáción láttál, halottál)

Erkel Ferenc Művelődési Központ
2092 Budakeszi, Fő u. 108., Tel./Fax: 06 23 451 161
E-mail: info@efmk-budakeszi
www.efmk-budakeszi.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg
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Tűzvarázs
Budakeszin, az Erkel Ferenc Művelődési Központ Mini Galériájában 2013. 4. 9-én nagy érdeklődés mellett, ünnepélyesen
megnyílt Giese Piroska és Vitkó
Mónika keramikusok Tűzvarázs
című kiállítása.

Találkozás, Nick Vujiciccsal,
a Mosoly nagykövetével

Nem adom fel!

Hatalmas tömege gyűlt össze a fővárosi Jégcsarnokban, hogy meghallgassa a lábak és karok nélkül született prédikátort, Nick Vujicicot. A
bevételt egy passzívházként működő
lakóotthon létrehozására fordítják
majd, fogyatékos emberek számára.

toljára talán valamelyik filmsztár Magyarországra érkezésekor tapasztalhattunk akkora
U
nézősereget és sajtóérdeklődést, mint a Jégcsar-

kiállítást Kun Csilla művelődésszervező
nyitotta meg, röviden ismertetve a műA
vészek életrajzát, művészeti eredményeit.

A megnyitót követően Tarcsányi Ottília festőművész, a Buket elnöke köszöntötte a közönséget, és részletesen beszélt a több száz
éves múltra visszatekintő raku technika készítésének rejtelmeiről. A megnyitón citerán
közreműködött Mayer Lili és Kemény Rozi,
akik ihletett előadásban népdalokat énekel-

tek. A látottakból kiderült, nem csak a műhelyben eltöltött alkotómunka és a művészi
látásmód kapcsolja össze a két keramikust,
de méltán nevezhetjük őket szellemi alkotótársaknak is. Művészetük − az agyag megformálása és kiégetése után − a magas tüzű
zománctechnika alkalmazásában teljesedik
ki. A kiállításon a különleges raku technikával készített, fémes színekben pompázó
faliképek és különböző kerámiatárgyak láthatóak. A kiállítás megtekinthető napközben
2013. 04. 29-éig.
Dévényi János

nokban. Az előadást középiskolások számára
tartották, ahol az önkéntes segítők a budakeszi
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium diákjai
voltak.
A moderátor, Németh László volt az egyik
motorja volt annak, hogy Vujicic Magyarországra jöhetett, melyet évekig tartó szervezés előzött
meg. Nick Vujicic előadásainak felvezetéseként
bemutatkozott Magyarország első sérültekből álló
Gospel kórusa, a Never Give Up Gospel Bolyki
Balázs vezetésével, illetve fellépett a sérült fiatalokból álló NEMADOMFEL Együttes, Noel Richards és Pintér Béla.
A moderátor pár saját kérdését tette fel Nicknek, aki nagyon közvetlenül, bizonyságtevő hangon szólt megtéréséről, arról, hogy mi motiválja
őt az életben. Az előadás alatt Nick sok magyar
szót is elsajátított (Köszönöm, Hűha, Hála Istennek...stb.). Beszélt nyolchetes kisfiáról, feleségé-

az emberek iránti feltétlen bizalma és szeretete
támasztják alá. A látszólag kilátástalannak ítélt
élethelyzetéből kitörő, önmagát szinte tökéletesen
ellátni képes, reményt adó és szeretni tudó Nick
töretlen hittel képviseli és adja tovább az általa
megélt tapasztalatokat.

ről, házasságáról, a reménységről és a szeretetről
és arról, hogy az embereknek legyen mindig céljuk, tudjanak küzdeni és ne adják fel soha sem az
álmaikat. Összességében az az evangéliumi hang,
amely megszólalt ott és abban a közegben, még
az egyházi szakzsargonokhoz nem szokott közönséget is megérintette. Együtt nevettünk és együtt
próbáltunk meg vele érezni. Különleges alkalom
volt ez azt hiszem mindenki számára, hiszen a
„nemadomfel lelkületre” nem csak a fogyatékos
embereknek, hanem mindenkinek szüksége van
az egész világon. A tetra-amélia szindrómával
(mind a négy végtag hiánya) született fiatalember
milliók számára képviseli annak a hitét, hogy nincsen olyan lehetetlen élethelyzet, amiből ne lenne
kiút egy teljes, örömmel megélt élet felé. Ennek
hitelességét saját életsorsa, Istenbe vetett hite és

Bolyki Balázs a Never Give Up Gospel vezetője is örömét fejezték ki, hogy találkozhattak Nick
Vujiciccsel, aki úgy vallott magáról, hogy ő maga
nem egy szuperhős, ő csak azért járja a világot,
hogy inspirálja az embereket és erőt adjon nekik.
„Nekem is, sőt mindegyikünknek szüksége van
bátorításra, viszont ehhez kell, hogy motiváljuk
egymást, ez mindennek az alapja. Eddig 44 országban jártam és nagyon örülök, hogy most Magyarországra jöhettem, hiszen egy ilyen látogatás
még jobban megerősíti a közép-kelet európai gyökereimet is. Fontos minden ember számára, hogy
meg tudjuk osztani másokkal, amink van.
Nick hangsúlyozta, az embernek döntenie kell,
és rá kell állnia az egyetlen Útra, Jézus útjára.”
Üzenetei megérintőek voltak.
Balczó Kornélia és a lutherania.hu

Elkezdődött a 2013-as versenyszezon
a budakeszi erőemelők számára. Nem
is akárhogyan, hisz egy nagyon jó alapozás után, mindenki ereje teljében,
kiválóan mutatkozott be az idei első
versenyen.

hölgyeknél: Mezei Kata új egyéni rekorddal,
57,5 kg-mal nyert.
A
Kovács Andrea − szintén remekül szerepelve − 55

Köszönjük,
Panni néni!
Nyúli Attiláné, ahogyan mindenki ismeri Panni néni, 17 évig szolgálta a
Vöröskereszt budakeszi szervezetében a rászorulókat. Három évvel ezelőtti autóbalesete következtében
mára sajnos legyengült fizikai állapota nem engedi, hogy tovább vállalja a
titkári teendőket. Elkészítette utolsó
beszámolóját az elvégzett tevékenységről, és javaslatot tett utódjára
Fecskovics Jánosné (Ica) személyében.

anni néni vezetésével a vöröskeresztesek mindent elkövettek, hogy segítsenek a helyi ráPszoruló
gyerekeknek, időseknek, családoknak.

Táborokat szerveztek a gyerekeknek, segítették az
iskolakezdést, időseknek tűzifát, rászoruló családoknak élelmiszercsomagokat osztottak, véradást
szerveztek.
Mindenki, aki ismeri Panni nénit, tudja róla,
hogy Ő még csinálná tovább, mert a szíve hajtja,
de fizikailag elfáradt, így most átadja a stafétát a
fiatalabbaknak. Panni néni a beszámoló végén
felajánlotta további részvételét, segítségét, és személy szerint mondott köszönetet a következőknek: Mészáros Katinak, a Gamesz dolgozóinak,
Fecskovics Icának, Kecskés Katinak, Mosonyiné
Lúciának, Sugár Aliznak, a Budakeszi Város Önkormányzat dolgozóinak a munkájukért, a támogatásért.

kg-mal nyerte a kategóriáját,
Kaiser Szilvike ezüstérmes lett.
A fiúknál:
László István Zsolt simán nyerte a legkönnyebbek
kategóriáját.
Kiss Viktor kicsi szerencsével, de aranyérmes lett.
Kaiser Krisztián − leküzdve egy allergiás rohamot
− ezüstös lett.

Galyas Ákos a nehéz fiúk között a legsűrűbb mezőnyben, jól teljesítve a 3. helyet szerezte meg.
Szigeti Norbi junior reménységünk győzött, de
mivel összevonták a kategóriájukat, egy ezüstérem
került a nyakába.
Különdíjakat is nyertek a lányok, hisz az abszolút
számításban is a mi lányaink voltak a legjobbak.
Nagyon büszke vagyok a csapatomra, mindenki
sokat fejlődött, úgy érzem, jó évünk lesz.
Folytatás:
Jövő hétvégén, április 20-án, Sárosdon szkander
magyar bajnokság lesz, ahol többen címvédésre
készülnek, köztük Ozy is, aki eddig még nem talált legyőzőre.
Két hét múlva: Miskolc SCITEC RAW fekve
nyomó bajnokság. Mészáros László többszörös
világbajnok meghívására,,,,
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Ozyék remekeltek
Tiszaújvárosban!!!
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Isten éltesse a szépkorúakat!
2013. április 4-én ünnepelte 94. születésnapját
városunk egyik legidősebb
lakója, az 1919. április 4-én
született Mindler Jánosné
vagy, ahogy mindannyian
ismerhetjük: Klári néni.

A

szépkorú asszonyt dr. Csutoráné
dr. Győri Ottilia polgármester
asszony és Balczó Kornélia, a Buda
Környéki Televízió tulajdonosa meglepetés
köszöntéssel
örvendeztette meg, amitől az
ünnepelt rendkívüli módon meghatódott. Klári
néni afféle kuriózum.
Egész életét Budakeszin
élte le, 7 hónapos kora
óta pedig ugyanazon
Széchenyi utcai házban
lakik, ahol a születésnapi gratulációra is sor
került. Deponte János és
Krénn Éva gyermekeként őslakos családban
nőtt fel. Végigélte a II.
világháborút, a csúfos
kitelepítést és persze a
sötét ’50-es éveket is.
Dolgozott a Ganz gyárban is, majd ápolónő-

ként a MÁV Szanatóriumban, onnan
is ment nyugdíjba. Férje, Mindler János (1914−1983) szintén budakeszi
származású volt. A ’40-es évek elején esküdtek, s két leánygyermekük
született.
Klári néni napjainkban is korát meghazudtoló, fiatalos életet
él, kifogástalan szellemi és fizikai
frissességben. Rendszeresen bevásárol, és minden vasárnap ő maga

főz lányai és unokája számára. Vitalitására jellemző, hogy a németek
kitelepítéséről a Buda Környéki TV
által forgatott félórás dokumentumfilmben is szerepet vállalt, s nagyban
hozzájárult a korabeli drámai miliő
visszaadásához.
A múlt iránt fogékony budakeszi fiatalok rendszeresen fel is
szokták keresni, hogy meséljen,
mert Klári kifogyhatatlan forrása
mindennek, amit
városunk elmúlt,
csaknem százéves
történelme kapcsán
tudni
érdemes.
Hely- és emberismerete
kiváló,
humora és jókedve
pedig legendás, a
régi szokásoktól a
régi ünnepeken és
közmondásokon át
mindennek nagy
tudója, és ezt szívesen meg is osztja az utókorral. A
legszívesebben a ‘20-as és a ‘30-as
évekről mesél, arról a korról, aminek
mára már ő az egyik utolsó hírmondója. Mondhatnánk: két lábon járó
budakeszi lexikon. Múltunk tanúja.
Isten éltesse öket sokáig!

A 92. születésnapját ünneplő Tóth Istvánné Deponte
Máriát, vagy ahogyan sokan
ismerhetjük: Micus nénit, lányai társaságában, 2013. április 16-án dr. Csutoráné dr.
Győri Ottilia és Balczó Kornélia, a Budakeszi Hírmondó
főszerkesztője
köszöntötték Budakeszi otthonában.
Deponte Mária a Deponte, a
Krénn, a Czeiler és az Esterle
családok leszármazottja.

z Erdő utcai Deponte-házban született, ami később rendőrségként
A
funkcionált, innen költöztek át a Széchenyi utcába, majd rajta kívül szinte

az egész családját kitelepítették Németországba 1946-ban... Férje, Tóth
István Vas megyéből származott. Két
lányuk született, 4 unokájuk, s Micus
néni mára már 7 dédunokával büszkélkedhet. Teljes szellemi és fizikai
frissességben él ma is Budakeszin
szerettei körében.

Budakeszi
lakosságának
nagyobb része katolikus,
de nyilvánvalóan nem csak
a katolikusok kísérték kitüntetett figyelemmel az év
eleji vatikáni történéseket.

lig telt el 3 hónap a 2013. évből, a
katolikus egyház több szempontA
ból is történelmet írt, ami március

13-án a Buenos Aires-i bíboros-érsek
pápává választásával érte el csúcspontját.
De ennek a választásnak komoly
előzményei voltak: 2013. február 11én, közel 8 év pontifikátus után, XVI.
Benedek pápa bejelentette, hogy
ugyanazon hónap 28-án leköszön a
pápai trónról, ezzel Szent Péter széke megüresedik, és az illetékeseknek
pápaválasztó gyűlést, azaz konklávét
kell összehívniuk. A rendhagyó pápai
lemondás hatalmas médiavisszhangot kapott, és a sajtóorgánumok egy
jelentékeny része, főként szenzációhajhászási okokból, igen érdekes
találgatásokba bocsátkozott: ös�szeesküvés elméleteket gyártottak,
és jórészt negatív fényben próbálták
feltüntetni az idős pápa kétségkívül
rendhagyó tettét, egyúttal a világegyház helyzetét.
XVI. Benedek pápáról − családi
nevén: Joseph Ratzingerről − tudni
kell, hogy 78 éves volt, amikor pápává választották, előtte 24 évig vezette a Hittani Kongregációt Rómában,
magyarul: a hit tisztaságának legfőbb őrzője volt, II. János Pál pápa
(1978−2005) legfőbb bizalmasa, és
ahogy pápasága előtt nevezték: „a
pártok felett álló bíboros”. Pápaként talán elmondható róla, hogy
Nagy Szt. Leó (440−461), illetve
VI. Pál (1963−1978) után minden
idők legragyogóbb elméjű, rendkívül éles eszű és tiszta gondolkodású
egyházfője volt. A pápai lemondásban csak annyi a rendkívüli,
hogy évszázadok óta nem
volt rá példa, de az
egyházjog lehetővé
teszi. Korábban
az egyházmegyés
püspökök is életük végéig viselték hivatalukat.
A napjainkra méltatlanul elfeledett
VI. Pál pápa „kötelezte” őket arra, hogy
75 éves korukban nyújtsák
be lemondásukat a szentszéknek
(Eccelesiae sanctae kezdetű apostoli levél, 1966. 08.06., a II. Vatikáni
Zsinat Christus Dominus kezdetű
dekrétuma alapján). Ez akkoriban
kavart némi vihart, de ha belegondolunk, egy abszolút pozitív és racionális döntés volt. A XX. században
az emberi átlagéletkor is jelentősen

megnövekedett, így sok helyütt igen
csak éltes korú püspökök látták el
ordináriusi tevékenységüket, ami
nem minden szempontból és nem
mindig volt szerencsés. Magát VI.
Pált is köztudottan éveken keresztül
foglalkoztatta az esetleges lemondás
gondolata a pápai trónról, de 81 éves
korában elhunyt. XVI. Benedek pedig 2 hónap híján 86 volt, amikor
bejelentette, hogy lemond. A múlt
század folyamán szinte az összes
pápa (X. Szt. Pius, XI. Pius, XII.
Pius, XIII. János) 80. életéve körül
járt, amikor lehunyta szemét, kivéve
a 70-et sem megélő XV. Benedeket
és I. János Pált, illetve a 93 évet
megélt, hivatalát fantasztikus frissességben holtáig viselő XIII. Leót
(1878−1903). Boldog II. János Pál
egyébként 2005-ben, másfél hónappal 85. születésnapja előtt adta vis�sza lelkét a Teremtőnek.
Bár nem hangzik túl bombasztikusan, és az összeesküvés elméletgyártók sem nagyon tudnak mit kezdeni
a valószínűsíthető igazsággal, de Benedek pápa minden bizonnyal azért
köszönt le, mert idős, s mert már
nem tudta hivatalát olyan szellemi és
fizikai erőnlétben ellátni, ahogy azt,
többek között, a lelkiismerete elvárta
volna.
A lemondás után a világsajtó sorra
kezdte listázni az esetleges pápajelölteket, ezzel párhuzamosan pedig az
egyház helyzetét és Vatikán „kínos
ügyeit”. A merészebb tollforgatók
még arra is ragadtatták magukat,
hogy szakadást vizionáljanak a márciusi konklávé kapcsán, hajmeresztő hatalmi harcokról, intrikákról és
minden idők legmegosztottabb bíborosi kollégiumáról olvashattunk.
A legmegmosolyogtatóbbak azon
publicisztikák voltak, amelyek ún.
konzervatív vagy liberális beállítottság mentén húzták meg az egyház
törésvonalait, és egy adott
„pápajelölt” kapcsán
a legfontosabb információnak azt
tartották, hogyan
viszonyul
az
illető az abortuszhoz, eutanáziához, melegházassághoz,
nők pappá szenteléséhez stb.
Összességében
elmondható, hogy egy
minden szinten mélyponton
lévő bürokratikus, idejétmúlt, megújulni képtelen anakronisztikus
„gittegylettel” azonosították a katolicizmust. Mindennek dacára a
Sixtus-kápolna ezúttal is, mint 8 évvel korábban, „villámkonklávénak”
adott otthont, és az új Péter-utódot
már a 2. napon, az 5. szavazási kör-

ben megválasztották. Korábban, bő
egy hónapig dobálóztak ún. papabili
(pápaesélyes) bíborosok neveivel:
Scola, Scherer, Schönborn, Oullett,
Maradiaga, Dolan, Tagle, Ravasi,
Erdő, Turkson stb. De valahogy Jorge Bergoglio nevét nem nagyon hallhattuk/olvashattuk, mindössze annyi
röppent fel február végén - március
elején, hogy a 2005-ös konklávén,
az argentin jezsuita bíboros volt
Ratzinger legerősebb ellenfele. Ennek dacára éveken át pedig azt hallhattuk a „jól értesültektől”, hogy a
XVI. Benedek akkori legnagyobb
„ellenlábasa” az azóta elhunyt, szintén jezsuita Carlo M. Martini bíboros
volt. Ezek a bíborosok nagy titkai,
amit − valljuk be őszintén −, nekünk, híveknek nem is nagyon kell
tudnunk.
Március 13-án este 7 óra után felszállt a fehér füst. Egy órával később
az illetékes francia bíboros bejelentette, hogy: „Habemus Papam!”, vagyis: „Van pápánk!”. Hozzá kell tenni,
hogy 2005-ben a veterán chilei bíboros, J. A. Medina Estevez, valahogy
sokkal „profibban” adta hírül a Szt.
Péter Bazilika középső erkélyéről,
hogy sikerült egyházfőt választani,
...de ez csak amolyan jelentéktelen
észrevétel.
Az új pápa személye több szempontból is szenzáció, korszakalkotó
egyháztörténeti esemény. Több mint
1000 év óta Ő az első Európán kívül
született pápa, és az első, aki bolygónk déli féltekén látta meg a napvilágot, mert − bár olasz bevándorlók
gyermeke −, Argentínában született,
Dél-Amerikában, ahol a legtöbb katolikus él. Szintén nagyon jelentős
momentum, hogy egy teljesen új
pápai nevet választott, hiszen Ferenc
néven még senki sem volt Krisztus
földi helytartója. (Ferenc és nem
I. Ferenc, csak lesz majd első, ha
lesz egy II. Ferenc is.) A világsajtó
ez ügyben is „lukra futott”, hiszen
repkedtek az új pápai nevek is, mint
a XV. Kelemen, III. János Pál, XIII.
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Pius, XIV. Leó stb. A legnagyobb
meglepetést sokak számára mégis
az jelenthette, hogy Ferenc pápa a
jezsuita rend tagja. Ennek ismertetése messzi vizekre sodorná ezen írást,
ezért csak annyit húzzunk alá, de lehetőleg dupla vonallal, hogy Ferenc
az első jezsuita pápa.
Legalább akkora meglepetés volt
Bergoglio megválasztása, mint 1978.
október 16-án Karol Wojtyla megválasztása. A „jól értesült”, mindent
tudni vélő médiumoknak pedig kopp!
Amint Ferenc pápa megjelent és
megszólalt, egy csapásra belopta magát nemcsak a világ katolikusainak
vagy keresztényeinek, hanem minden
jó érzésű és jóakaratú emberének is
a szívébe. Külső megjelenése is szerencsés, hiszen leginkább XXIII. Jánosra (1958−1963), minden idők tán
legszeretettebb pápájára emlékeztet.
Ami pedig a megválasztása óta eltelt
idő óta történt, az önmagáért beszél:
jól láthatóan minimalizálja a pápai
fényűzést, szívesen megy az emberek
közé, testőreit ezáltal az idegbaj szélére sodorva, mindenkihez van egykét jó szava, különösen megindító,
amikor betegekkel találkozik. Eddigi
megnyilvánulásai pedig egyértelműen azt sejtetik, hogy még sok-sok
meglepetésre számíthatunk tőle. Népszerűsége ez idáig mindent felülmúl,
és ez számottevően a jövőben sem
nagyon fog változni.
Természetesen igen hamar megindultak a lejáratását célzó kísérletek
bizonyos körökből, mert ugye az ördög nem alszik, de ezek, hála Istennek elég hamar elhalkultak, és akik
eddig kritizálták, most nyilván várakozó álláspontra helyezkedtek.
Ilyen rövid idő távlatából természetesen még semmilyen mérleget sem lehet vonni a „latin pápa”
pontifikátusa kapcsán, de az előjelek
nagyon is beszédesek, és pozitív reménnyel tölthetnek el mindenkit. Az
egyháznak napjainkban, Benedek a
briliáns elme után, egy ilyen közvetlen, emberközeli, extrovertált vezetőre volt szüksége, aki nem csupán
elméleti síkon azonosul a szegényekkel és a betegekkel. Bár e sorok írója
lelke mélyen az amerikai egyház vezetőjének, a szintén módfelett karizmatikus Timothy Dolan New York-i
bíboros-érseknek szorított, el kell
ismerni, hogy Bergoglio pápává választása a legjobb dolog, ami mostanság az egyház életében történhetett.
Egy közösségi oldalon több forrásból
is arra lehetünk figyelmesek, hogy a
jelenkor pápáit egyesek a három isteni erénnyel azonosítják, s ha jobban
belegondolunk, ez nagyon szép hasonlat: hiszen XVI. Benedek valóban
a „hit pápája” volt, elődje, II. János
Pál a „remény pápája”, Ferencről
pedig már az eddigiek alapján is kijelenthető, hogy a „szeretet pápája”,
hogy valóban: Servus Servorum Dei,
azaz Isten szolgáinak szolgája.
Huber-Szabó Lőrinc
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Benedek után Ferenc

20
BUDAKESZI HÍRMONDÓ –

Jótékonysági koncert
budakeszi gyerekek
nyaraltatásáért
A Jobb Kor Polgári Egyesület június 17. és 22. között
olyan budakeszi gyermekek
számára szervez balatoni
alkotótábort, akik nagyon
ritkán vagy sohasem juthatnának el a magyar tengerhez nyaralni. A helyszín a
badacsonylábdihegyi Szent
Anna Pihenőház, egy nemrég épült kényelmes üdülő,
amelyet a karitatív lelkületű tulajdonosnő ingyenesen
bocsát rendelkezésünkre.

agy a készülődés: a budakeszi és
budajenői iskolák igazgatói és
N
osztályfőnökei olyan 8−12 éves gyere-

keket választottak ki, akik nem tehetik
meg, hogy részt vegyenek egy olyan
nyaraláson, ahol a pihenés mellett
művészek, pedagógusok, szaktanárok
foglalkoznak velük, és akik számára
hosszútávon is hasznosak lehetnek az
alkotótábor foglalkozásai. Bár a Jobb
Kor Polgári Egyesület, a Széchenyi
István Általános Iskola és a Budakeszi
Önkormányzat a költségek jelentős
részét magára vállalja, a teljes ingyenességhez szükséges pénzösszeg még

Szeretettel várjuk
Magyarországi Német
Zarándoklatunkra
Budakeszi-Makkosmárián
2013. május 11-én, szombaton!
09:00-10:45
Érkezés BudakesziMakkosmáriára

nem gyűlt össze. Ezért az Egyesület
május 12-én, vasárnap este 18 órakor
jótékonysági koncertet szervez a Prohászka Gimnáziumban. A Zákányi
Zsolt Református Vegyeskar, a Musica
Sacra kamaraegyüttes, Kristófi Ágnes
(ének), Varga Petra (zongora), a Bojtár Táncegyüttes és a Rojtos Együttes
fellépésével tartandó hangverseny
és gálaeset reményeink szerint segít
megoldani az anyagi nehézségeket, és
valóra válhat a gyerekek nyaraltatása.
A belépés ingyenes, adományokat a
helyszínen gyűjtünk.
Dalotti Tibor

11:00-12:00
Német szentmise a
kegytemplomban,
Gregor Stratmann atya
celebrálásával,
egyházenei közreműködők: Kály-Kullai
Rita,
Gráf Ágnes, és a
budajenői, budakeszi,
budaörsi
szári, solymári, soroksári és más kórusok.
12:10-12:30
Májusi ájtatosság a
makkosi tisztáson,
a Solymári Asszonykórus közreműködésével.
12:30-13:00
Ebéd a tisztáson – vendéglátó:
Benedekék falodája
Zsámbékról.
13:00-16:00
Magyarországi német
zenei program,
hagyományőrző kézművesek, játszóház.

13:00-14:00
A Szent Gellért Egyesület tagságának
összejövetele a templom mögötti kápolnában.
Megközelítés
Gyalogosan:
9:00 órakor találkozás
a Normafánál (a 21/A
busz végállomásánál),
útvonal hossza: 3,5
km, Dr. Salamin András
vezetésével.
9:30 órakor találkozás
Budakeszin, a Fő utca
– Erdő utca sarkán,
útvonal hossza: 2 km,
Kőrösné Herein Mária
vezetésével.
8:30 órakor találkozás
Budaörsön, a templom
előt,:
útvonal hossza: 6 km,
Michelberger Mátyás
vezetésével.
Makkosmária a Mária
Út egyik állomása.
Busszal Budakeszi
központjától:
Két kisbusz indul reg-

gel 9:00 órától ingyenesen Budakesziről
(találkozás: a Fő utca
– Erdő utca sarkán)
Makkosmáriára, majd
délután 3 órától vissza
Budakeszire.
További felvilágosítás:
Kőrösné Herein Mária
tel. +3630/2025322
Támogatók és szervezők:
Budakeszi Város Német
Önkormányzata
Fővárosi Német Önkormányzat
Pest és Nógrád Megyei
Német Iskolaegylet
Magyarországi Katolikus
Németek Szent Gellért
Egyesülete
Budavári Német Önkormányzat
Információ:
Schweighoffer Krisztina
tel.+3620/5173230;
e-mail: chsch@t-online.hu

Wir laden Sie zur Wallfahrt der Ungarndeutschen
am Samstag, 11. Mai 2013
nach Maria Eichel bei Wudigess herzlich ein!
9:00-10:45
Ankunft in Maria Eichel
(Budakeszi-Makkosmária)
11:00-12:00
Heilige Messe in der
Gnadenkirche,
zelebriert von Pfarrer
G. Stratmann,
Musikalische Gestaltung: Rita Kály-Kullai,
Agnes Graf, Chöre aus
Jeina, Kleinturwall,
Schaumar, Saar, Wudersch, Wudigess u. a.
12:10-12:30
Maiandacht auf der
Lichtung vor der Kirche
bei Mitwirkung des
Schaumarer Frauenchores
12:30-13:00
Mittagessen auf der
Lichtung –
Gasthaus Benedek aus
Schambeck
13:00-16:00
Blasorchester, Vorstellungen, traditionelles
Handwerk und Hausgewerbe, Spielhütte

Gesprächsrunde für
Mitglieder des St.Gerhardswerk-Vereins
findet ab 13:00 Uhr in
der Kapelle der Gnadenkirche statt.
Verkehrswege für die
Wallfahrer:
Fußwege mit Treffpunkten
9:00 Uhr: Treffen am
Normafa (Endstation
Bus 21/A):
Länge: 3,5 km, geleitet
von Dr. András Salamin.
9:30 Uhr: Treffen in
Budakeszi, Ecke Fő
utca – Erdő utca:
Länge: 2 km, geleitet
von Maria HereinKőrös.
8:30 Uhr: Treffen
in Budaörs, vor der
Kirche:
Länge: 6 km, geleitet
von Mátyás Michelberger.
Der Gnadenort Maria
Eichel liegt auf dem
Marienweg.
Bustransport vor Ort

Zwei Kleinbusse fahren
ab 9:00 Uhr gebührenfrei aus Budakeszi
(Treffpunkt: Ecke Fő
utca – Erdő utca) nach
Maria Eichel
und ab 15:00 Uhr
wieder nach Budakeszi
zurück.
Weitere Auskunft:
Maria Herein-Kőrös
Tel. +3630/2025322
Unterstützung und
Organisation:
Deutscher Stadtrat von
Wudigess
Deutsche Selbstverwaltung der Hauptstadt
Budapest
Deutscher Schulverein
der Komitate Pesth u.
Naurad
Sankt Gerhardswerk e.
V. der Deutschen Katholiken in Ungarn
Deutsche Selbstverwaltung von Budavár
Information:
Christine Schweighoffer
Tel.+3620/5173230;
E-Mail: chsch@t-online.hu

hirdet é sek
Pékség eladót keres
Nem baj, ha nem dolgoztál
még pékségben, de fontos,
hogy kedves legyél, érts
egy picit a vásárlókhoz
és picit a kasszához is!
Jelentkezés személyesen:
Budakeszi, Fő út 43-45.
vagy telefonon:
06-30/724-3771
Budakeszin a Hegyhát u.
5. sz. alatt lévő 750 m²-es
összes közművel
rendelkező panorámás
építési telek eladó
(Erdő u. 142−146 között).
Érdeklődni lehet:
06-30-505-1989
telefonszámon.
Olcsó szállítást vállalok
rövid határidővel,
akár éjszaka is.
(Cheap carriage service
even all night.)
Zárt rakterű furgonnal.
Akár bútor szét-,
ill. összeszereléssel is.
ZEDI-Fuvar
Telefon: 06-30/316-1501
Gyógypedagógiai
szolgáltatás
Gyógypedagógiai terápiához keresek földszinten
bérelhető kisszobát augusztusi kezdéssel.
Tel.: 70-9789-534
FAKIVÁGÁS
Veszélyes fák ágankénti
lebontással való kivágása.
Koronaalakítás, száraz,
beteg részek eltávolítása.
Igény szerint ágak darálása, szállítása.
Tel.: 06(20) 485-6547,
Kovács Sándor
Szerkezetilakatosmunkák:
ajtó- ablakrácsok, korlátok,
kerítések, kapuk.
Rozsdamentes anyagból is!
Felszerelt lakatos műhelyben bedolgozást vállalunk!  
Tel.: 06(20)9463-844       
Budakeszin, a József Attila
utcában, egy 2 emeletes
ház 2. emeletén eladó egy
felújított, azonnal beköltözhető 49 m²-es öröklakás.
Telefon: 06 (20) 552-7001
Redőnyszerelés,
háztartási aprójavítások
referenciával, garanciával.
Mobil: 06(20) 435 3778,
tel.: 06(1) 201 79 88
Keres? Kínál? Eladna?
Venne? Hirdessen 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 g r amajánló 2 0 1 3 . május
05.04.

09.00

Nordic Walking – „anyák napi szombat”

Budakeszi lovarda

05.04.

20.00

Varga Petra orgonakoncertje

Budakeszi Római Katolikus templom

05.06.

08.00

Beiratkozás a Budakeszin lévő óvodákba

05.06.

08.00

Beiratkozás a bölcsődébe

Budakeszi Bölcsőde

05.07.

18.00

Az elmaradt világvége - Maják, ezredforfulók,
mítoszok

Erkel Ferenc Művelődési Központ

05.07.

18.00

Az István nap titkai (1840) - Kő András előadása

Prohászka Ottokár Katolikus
Gimnázium

05.09.

Nyílt nap a Czövek Erna Zeneiskolában

Czövek Erna Zeneiskola

Raffay Ernő - szabadkőművesség , Trianon

Szent László Közösségi Ház

05.09.

19.00

05.09.

19.00

Tiffán borvacsora

Rathauskeller

05.11.

09.00

Magyarországi Német Zarándoklat

Máriamakkos, r. k. templom

05.11.

09.00

Budavidék Zöldút kerékpártúra

Mammutfenyők

05.11.

19.00

Roller Rider, AWS, Napokon koncert

Erkel Ferenc Művelődési Központ

05.12.

18.00

Jótékonysági koncert budakeszi gyerekek
nyaraltatásáért

Prohászka Ottokár Katolikus
Gimnázium

05.16.

19.00

Kőhalmi Zoltán Dumaszínház

Erkel Ferenc Művelődési Központ

05.16.

19.00

Csiki székely krónika

Kálvin terem

05.16.

19.00

Argentin borvacsora

Rathauskeller

05.25.

18.00

Romantikus est a Hylarion Énekegyüttessel

Prohászka Ottokár Katolikus
Gimnázium

05.26.

10.00

Gyereknap

Mammutfenyők

05.27.

17.00

Felvételi a Czövek Erna Zeneiskolába

Czövek Erna Zeneiskola

05.28.

18.00

Sör és vér, szex és kokalevél - Az inkák istenei
és démonai

Erkel Ferenc Művelődési Központ

05.29.

19.00

Illényi Katica koncert

Erkel Ferenc Művelődési Központ

06.01.

16.00

Tavaszi Tárlat

Erkel Ferenc Művelődési Központ

06.07.

20.00

Deák László orgonakoncertje

Budakeszi Római Katolikus templom

„Te mondd, ahogy
Isten adta mondanod”

(Arany János: Mindvégig)

Sok szeretettel hívjuk Önt
és kedves családját a

Hylarion Énekegyüttes
romantikus estjére,

melyet 2013. május 25-én 18.00 órai
kezdettel tartunk a Prohászka Ottokár
Katolikus Gimnáziumban
(Budakeszi, Széchenyi utca 141.).
Előadják:

Ballabás Aliz – szoprán
Mechler Anna – mezzoszoprán
Csonó Ildikó – alt
Marossy Gábriel – tenor
Ferenczi Zsolt – bariton
Csipes Zoltán – basszus
Művészeti vezető: Mechler Anna
Közreműködik: Kisteleki Zoltán
– vers (3, 6, 9, 12, 15, 18)
Az est támogatója a Budakeszi Önkormányzat.

A belépés díjtalan, adományokat
elfogadunk a fellépők javára.

BUDAKESZI HÍRMONDÓ –

A p ró -

„barackragu”, pirított
rákfarokkal és szezonális
fűszerekkel
Elek Balázs
séf
Veritas Budakeszi
Rathauskeller
Hozzávalók
4 személyre:
30 dkg libamáj
fejenként 1-2 db tigrisrák, 2 gerezd fokhagyma, fél csokor medvehagyma, pár zsenge ág
turbolya, 1 konzerv őszibarack, hársméz, 1 dl
szójaszósz, só, bors, kakukkfű, mogyoróolaj

V

égre megérkezett a tavasz! S bár még az elején járunk, jó pár friss fűszerrel már találkozhatunk. Ha
egy összejövetel alkalmával el szeretnénk kápráztatni
barátainkat, családunkat, akkor ezt a receptet nyugodt
szívvel ajánlom. Bár nincs még barackszezon,
de egy jól behűtött barackkonzervből
varázslatos és felüdítő csodát varázsolhatunk. Először is süssük meg a
libamájat, amit legcélszerűbb, ha a
saját zsírjában teszünk, hiszen így
a maradékot eltehetjük, és nem
romlik el. Mossuk meg alaposan
a barackokat, majd vágjuk őket
apró kockákra. Aprítsuk fel a
medvehagymát és a fokhagymát,
majd keverjük a barackhoz. Ha a
libamáj kihűlt, azt is vágjuk kis darabokra és keverjük bele. Locsoljuk meg
egy kevés mogyoróolajjal és egy kiskanál
mézzel, majd lehetőség szerint kanalazzuk bele
a poharakba. Helyezzünk rá egy-két ág zsenge turbolyát, és fogjunk neki a ráknak. A rákokat óvatosan pucoljuk meg. Először a lábaitól szabadítsuk meg, aztán
fejtsük le a páncélját. (Ezt lefagyasztva félretehetjük, és
később kiválóan felhasználható levesekhez vagy szószokhoz.) Szedjük le a fejét és forrázzuk le, ettől szépen kipirosodik, és gyönyörű dekoráló elemmé válik. A
rákfarkakat locsoljuk meg egy pár csepp szójaszósszal,
egy kevés borssal és kakukkfűvel. Hevítsük fel a serpenyőt, és öntsünk bele egy kis olajat. Helyezzük bele a
rákokat, és süssük meg mindkét oldalát. Tegyük bele a
pohárba ezt is, majd rakjuk a rákfejeket a poharak tetejére. Egy behűtött félédes olaszrizling méltó párja lehet
ennek a fogásnak egy kellemes tavaszi estén.

RejtvEny
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Libamájas

1763. május 11-én született Batsányi János költő, a

magyar felvilágosodás egyik jelentős képviselője. A rejtvény kiemelt
soraiban az 1791-ben keletkezett A látó című versének szállóigévé vált
sorait idézzük.
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. 05. 15. Az előző számban megjelent rejtvény megfejtése: Szeretlek, mint anyját a gyermek, mint
mélyüket a hallgatag vermek.
A helyes megfejtők közül a főszerkesztő ajándékát, egy-egy óriás gabonapelyhet nyertek: Nagy Ottóné, Pócsi Lajosné és
Tóth László olvasóink.
A nyeremény átvehető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán.
A nyertesnek gratulálunk!

Sajtos stangli
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 30 dkg Rama margarin, 3 dl tejföl, ízlés szerint só.

A hozzávalókat jól összedolgozzuk, 2 órát pihentetjük, reszelt sajttal meghintjük. Derelyevágóval
szeleteljük. Zsemleszínűre sütjük.
Csillag Lászlóné Mária

Túró Rudi szelet
Hozzávalók a tésztához: , 30 dkg liszt, 12 dkg
margarin, 10 dkg porcukor,1 dl tejföl

Összedolgozzuk, két lapot sütünk belőle, kihűtjük.
Töltelék: 1/2 l tejben 6 evőkanál búzadarát
megfőzünk. 25 dkg margarint kikeverünk 25 dkg
porcukorral, 2 csomag vaníliás cukorral, 1 citrom
héja + levével, majd − a kihűlt tejbegrízt és 1/2 kg
túrót is hozzáadva − habosra keverjük. A krémet a
két lap közé tesszük. Csokimázzal bevonjuk.
Zágoniné Ani

