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Eljött a változások ideje
Az elmúlt hónap sem volt eseményte-

len Budakeszi életében. Előkerült a Duna 
partjá-ról, így újraavathatjuk Wass Albert 
szobrát. Hidas Mátyást Budakeszi 
díszpolgárává választottuk. A hőségben 
is rengetegen láto-gattak ki a Családi 
Napra, annak ellenére, hogy idén nem a 
megszokott helyszínen ren-deztük meg. 
A képviselő-testület döntése nyo-mán 
megfizethető lesz a temetés Budakeszin. 
Új rendőrkapitányt kaptunk, és a 
városháza projekt is befejezéséhez közel-
edik, a város-üzemeltetés pedig ká-
tyúzással igyekszik meg-előzni városunk 
autósainak téli bajait. Az önkormányzat 
és a rendőrség összehan-golt munkájának 
köszönhetően megtalálták a másfél 
hónappal ezelőtt ellopott Wass Albert 
szobrot. Eltulajdonítása nagy elkesere-
dést és felháborodást váltott ki a lakosság 
körében. Annál nagyobb az örömünk, 
hogy a terveink szerint október 23-ai ün-
nepség keretében újra felavathatjuk. A 
mellszobor ellen-állt az időnek, a 
rossznak, a gonosz-nak. Az ilyen típusú 
bűncselekmények elkövetésének vis-
szaszorítása ér-dekében, a parkban folyó 
munkálatok befejezését követően szeret-
nénk térf-gyelő kamerákat elhelyezni. 
Fokozott a rendőri jelenlét Budakeszin. 
Több lesz a járőr, és a rendőrkapitány 
ígé-rete szerint gyalogosan is ellenőrzik 
majd városunk helyszíneit a biztonság 
fokozása érdekében – nyilatkozta dr. 
Csutoráné dr. Győri Ottília polgármester 
asszony. Az elmúlt hónap sem volt es-
eménytelen Budakeszi életében. 
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A kitelepítésre emlékeztünk

Ministránsavatás

Gyereknap és Meggyes utcai 
fitness park átadása

Konfirmálás

Városi Farsang

Tavaszi városi nagytakarítás

Elsőáldozás

Megalakult a Budakörnyéki 
Önkormányati Társulás

2013.02.17.  

2013.03.19.  

2013.04.20.  

2013.04.28.  

2013.05.20.  

2013.05.26. 

2013.05.31.  

2013 képekben2013 képekben

Az ünnepek alkalmából 
kívánok minden kedves  

budakeszi Lakosnak  
áldott, békés, reményteljes 
karácsonyt és egészségben, 

eredményekben gazdag 
 új esztendőt a Budakeszi  
Önkormányzat nevében!
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester

Tisztelt 
budakeszi 
Polgárok!

TISZTELT BUDAKESZI 
LAKOSOK!

Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

2014. január 29-én (szerda)  
18.00 órakor 

közlekedési fórumot tart  
az Erkel Ferenc Művelődési 

Központban. 
(2092 Budakeszi, Fő utca 108.)

A közlekedési fórum témája:
A TELEPÜLÉS 

FORGALOMTECHNIKAI 
KONCEPCIÓJÁNAK 
FELÜLVIZSGÁLATA, 

VALAMINT TÁJÉKOZTATÓ 
A FŐ UTCA KÖZELGŐ 

FELÚJÍTÁSÁRÓL.
Írásbeli kérdéseiket, javaslataikat 2014. 

január 22-ig (szerda) várjuk a  
pm.titkar@budakeszi.hu  

email címre vagy személyesen a 
Budakeszi Polgármesteri Hivatal 

ügyfélszolgálatára. 
Tisztelettel várjuk Budakeszi lakosságát 

és a helyi szervezetek képviselőit!

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester

2013.02.10.  

Januártól újabb fejlesztések 
Budakeszi közösségi közlekedésében
Január 6-tól újabb fejlesztések tör-
ténnek városunk közösségi közleke-
désében. Az Önkormányzatunk és a 
BKK között létrejött megállapodás 
alapján hárommal több autóbusz tel-
jesít szolgálatot a 22A járaton a hét-
köznap reggeli csúcsidőszakban, ami 
több mint 20 %-os kapacitásbővítést 
jelent a járat reggeli közlekedésben.  
Az intézkedéssel a gyorsabb, kényel-
mesebb munkába-, iskolába jutás 
elősegítése a cél. A járatsűrítésért az 
önkormányzatnak nem kell többletfi-
nanszírozást fizetnie.

Ugyanettől az időponttól vehetik igénybe a 22-
es alapjárat utasai a december elején a az ön-

kormányzat által megépíttetett „Szőlőskert utca” 
megállót immár Budapest irányába is. Az említett 
megállót a Volánbusz arra közlekedő 758-as és 779-
es járatai már december 15-től használatba vették.

A fent említett változások óhatatlanul a jelenleg 
érvényes menetrend módosulásával járnak, ezért 
kérjük a tisztelt utazókat, hogy szükség szerint idő-

ben tájékozódjanak a www.bkk.hu honlapon, vagy 
a megállókban kihelyezésre kerülő menetrendi tá-
jékoztató táblákon!

Úgyszintén jó hír a bérlettel Budapestre utazók-
nak, hogy a Budapest bérlet ára januártól - a ko-
rábban ilyenkor szokásos emeléssel ellentétben, a 
többi rezsidíj csökkentéshez hasonlóan - mintegy 
10 %-kal csökken. A menetjegyek árai változatla-
nok maradnak. Önkormányzatunk - a többi érintett 
önkormányzattal közösen - kérte az illetékes szak-
minisztérium közbenjárását a környéki bérletek 
árának hasonló mértékű csökkentése terén is, az 
ügyben lapzártáig még nem született döntés.

A Budakeszit érintő közösségi közlekedés terén 
2014 évben újabb jelentős, látványos fejlesztések 
várhatók.

Ohr Alajos képviselő, városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok



B
U

D
A

K
ES

Z
I 

H
ÍR

M
O

N
D

Ó
 –

 3

Állatok Világnapjának önkormányzati 
szintű megünneplése, Buda és Keszi 

nevű vadlovak örökbefogadása

Családi nap

 Fő út rendezése, járdaépítés

Ultramarathon

Az épülő új bölcsőde alapkőletétele

A testvérvárosi kapcsolatok 
ünnepélyes megújítása

Szeresd Budakeszit!  
Legdélcegebb Mihály választás

Buszmegállók építése

Lakossági fórumok

2013.06.07.  

2013.06.hó

2013.08.25.  

2013.09.25.  

2013.09.29.  2013.10.18.  

2013.10.23. 2013.11.-12.hó 

2013.11.hó

Jótékonyan a közbiztonságért

Családi kézilabda

Városkarácsony

2013.11.29.  

2013.12.06. 

2013.12.08.  

2013 képekben
2013 képekben

2013 képekben2013 képekben
2013 képekben

2013 képekben A Budakeszi Hírmondó 
szerkesztősége ezúton kíván 

valamennyi olvasójának békés, 
szeretetben gazdag karácsonyi 

ünnepeket. Kívánjuk, hogy 
ne csak karácsonykor, hanem 

lehetőleg az év valamennyi 
napján a béke, az egymással 

való törődés, odafigyelés,  
s ha szükséges, akkor a segítés 

jellemezzen mindenkit.

Az újévre sikereket, barátokat, 
emberséget, szeretetet 

és nagyon jó egészséget 
kívánunk minden  

kedves olvasónknak!

Nyugodt ünnepeket kívánunk!

Balczó Kornélia főszerkesztő,

Balogh Ágnes fotós,
Berlinger Gábor webmester,

Kaszás Zoltán tördelő,
Nagy Bertalan fotós,

Szabó Tibor Mihály korrektor

Hirdessen 2014-ben is nálunk!
Tavalyi áron hirdethet a 6 500 

példányban megjelenő, a város 
minden háztartásába eljutó Buda-

keszi Hírmondóban. 
Hirdetési tarifákról tájékozódjon 

honlapunkon, a 
www.hirmondo.budakeszi.hu -n 

vagy kérjen ajánlatot e-mailben.
Hirdetésfelvétel: 30/630-

8597, e-mail: szerkesztoseg@
budakeszihirmondo.hu
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 4 Élelmiszer-
osztás 

Budakeszin
2013. november 21-én és 22-én EU-s 
élelmiszercsomag osztást tartott az ön-
kormányzat a budakeszi Idősek Nap-
pali Klubjában.

Bakács Bernadett alpolgármester asszony, úgy 
is, mint a Katolikus Karitász ás a Budakeszi 

Nagycsaládosok Egyesületének tagja elmondta: 
mintegy 1,8 tonna élelmiszert osztottak ki Buda-
keszin. Főleg száraztésztát, lisztet, instant levest, a 
gyerekeknek vitamint. 

Az élelmiszercsomag átvételére a Budakeszin 
életvitelszerűen tartózkodó létminimum közelében 
élők, kisnyugdíjasok, nagycsaládosok és munka-
nélküliek voltak jogosultak.

A Buda Környéki Televízió riporterének kérdé-
sére a segélyben részesülők egyöntetűen kifejezték 
köszönetüket az önkormányzatnak, mert minden 
kicsi segítség nekik sokat jelent. „Le a kalappal az 
Európai Unió előtt, amely a segélyt finanszírozta, 
és köszönet az Önkormányzatnak, aki a segély el-
osztását lebonyolította.”− volt az egyöntetű véle-
mény. „Legyen az élelmiszer vagy ruha, vagy ép-
pen a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, vagy 
az iskolai tanítási szünetekben az ingyen ebéd” – 
az önkormányzatra mindig lehet számítani.

Balczó Kornélia/Szabó Tibor Mihály  

Nevelési tanácsadó nyílt 
városunkban

2013. november 27-én ünnepélye-
sen átadták a Pest Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Budakeszi feladatellátó 
helyét, rövidebb néven a nevelési ta-
nácsadót, melynek a HÍD Családsegítő 
Fő utcai épülete, pontosabban annak 
földszintje ad otthont. Az épületrész 
funkciónak megfelelő átalakítást a 
BVV Kft. végezte, és Budakeszi Város 
Önkormányzata finanszírozta, ami így 
összesen 1 147 750 forintba került.

Eddig Budaörsre kellett utazni, ha gyógype-
dagógiai, szakértői beutalóra volt szükség 

a gyermekkel kapcsolatban. Mostantól viszont 
helyben elérhető a fejlődést elősegítő tanácsadás, 
konzultáció, illetve a pszichológiai segítségnyúj-
tás mind a szülők, mind a pedagógusok részére. 
A gyermek egyéni és csoportos fejlesztésére is sor 
kerülhet itt. A logopédiai foglalkozások számára 
azonban továbbra is az óvodák és az iskola fog 
helyet biztosítani.

Az ünnepélyes átadáson dr. Csutoráné dr. Győri 
Ottilia polgármester asszony köszöntőjében meg-
győződését fejezte ki, hogy a nevelési tanácsadó 
valóban a budakeszi gyerekek fejlődését fogja szol-
gálni, megkönnyíti a helyi családok életét, egyúttal 
köszönetet mondott mindazoknak, akik nélkül e 
jeles eseményre nem kerülhetett volna sor.

Hoyos Zsuzsanna, a Budakeszi Járási Hivatal 
tankerületi vezetője azt a Pest megyében egye-
dülálló ellátottságot hangsúlyozta, miszerint a 10 

településből álló tankerület 9 intézményében van 
ellátási hely, és ebből 4 teljesen új. Ez országos 
szinten is páratlan.

Badacsonyiné Juhász Zsuzsanna, a Pest Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézmé-
nyének vezetője köszönetet mondott gyógypeda-
gógusunknak, Raboczki Tündének, aki már eddig 
is sok segítséget nyújtott a budakeszi óvónőknek, 
pedagógusoknak, és aki a jövőben már helyileg is 
állandó jelleggel Budakeszin fog dolgozni.

Bakács Bernadett alpolgármester asszony rávi-

lágított arra a nagyon fontos momentumra, hogy 
az oktatás átszervezésével, az intézmények állami 
fenntartásba vételével heti 42 óra fejlesztés vált 
elérhetővé a háromezer, 18 éven aluli budakeszi 
gyermek/fiatal számára az eddig heti 4,2 óra he-
lyett, így teljes mértékben egyenlő esélyek, felté-
telek teremtődtek mindenki számára.

Czifra Zsuzsanna, az Oktatási, Közművelődé-
si és Jogi Bizottság elnöke egy adott pedagógus 
szempontjából közelítette meg a minden gyermek 
szempontjából kiemelkedően fontos ún. hármas 
egységet, a szülő−pedagógus−szakszolgálati ta-
nácsadó együttműködését.

A rendelésre időpontot kell kérni, Budakeszi 
új intézményében mindenkit szeretettel fogad-
nak: 23 415-400, 23 428-300, 20/349 36 60. 

Huber-Szabó Lőrinc

Szelektív 
hulladékszállítás 

januárban
Értesítjük városunk Lakosságát, hogy a 
házhoz menő műanyag- és papírhulla-
dék begyűjtésének következő időpont-
ja 2014. január 25-én, szombaton lesz.

Kérjük, hogy a fenti napon a szelektíven gyűj-
tött hulladékos zsákokat, kötegeket a szokott 

módon, reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni 
az ingatlanuk elé.

A 2014. év további házhoz menő szelektív be-
gyűjtési napjairól január-
ban születik megállapodás, 
így arról a januári Hírmon-
dóban, valamint a Hírmon-
dó és az Önkormányzat in-
ternetes honlapján fogjuk 
tájékoztatni Önöket.

Ohr Alajos 
képviselő, városüzemeltetési 

és közlekedési tanácsnok
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I. HELYEZETT

Semperger Andrea
Adventi narancsos 
répatorta  
citromkrémmel
 
Hozzávalók:
Tészta:
50 dkg finomra reszelt sárgarépát 
25 dkg cukorral (lehet barnacukor 
is vagy vegyesen), csipet sóval 
összekeverünk. 4 tojás sárgáját 
1dl étolajjal habosra kavarunk, 
majd elvegyítjük a cukrozott répá-
val, 1 narancs és 1 citrom reszelt 
héjával, 1,5 kk. őrölt fahéjjal, 
1 kk. őrölt szegfűszeggel, kicsi 
gyömbérrel. Hozzáadunk 30 dkg 
zabpehely, 10 dkg búzacsíra és 
10 dkg durvára vágott, kissé meg-
pörkölt dió keverékét, melybe 
elvegyítettünk 1,5 kk. szódabikar-
bónát és 1kk. sütőport. A 4 tojás 
fehérjét kemény habbá  verjük 10 
dkg-nyi cukorral, majd óvatosan 
összekeverjük. Vajazott lisztezett 
tepsiben, 200 fokra előmelegített 
sütőben kb. 45-50 percig sütjük 
(lehet előző nap is).

Krém:
4 dl tejet felhevítünk, 1 narancs 
reszelt héjával, közben 1 dl-nyi 
tejben elkeverünk 1 és ¼ cs. va-
níliás pudingport, majd a tejjel 
főtt krémet készítünk. 25 dkg-nyi 
porcukrot 1 citrom levével , kicsi 
citrom és vanília aromával elkeve-
rünk, majd 25 dkg lágy vajjal kike-
verjük. A vajkrémhez fokozatosan 
hozzáadjuk a kihűlt főtt krémet, 
és habosra kavarjuk.
A tésztát 2 vagy 3 lapba vágjuk, 
és megtöltjük a krémmel. A torta 
tetejét narancsszeletekkel, kandí-
rozott narancshéjjal vagy kandíro-
zott répaszirmokkal díszíthetjük.
Variációk:
Őzgerinc formában is lehet sütni, 
a tetejére cukormázat tenni.
Narancslekvárral tölteni, fondant-
nal bevonni.
 
A süteményt a 2013-as Süte-
ménysütő verseny díjnyertes 
desszertje, Semperger Andrea 
készítette és ajánlja a karácsonyi 
ünnepi asztalra.

II. HELYEZÉS 

Balogh Anna Enikő
Karácsonyi  
almás krémes
 
Hozzávalók: 
10 db nagyobb alma, 6 db tojás, 
25 dkg cukor, 10 ek. étolaj, 20 dkg 
liszt, 1 csomag sütőpor
 
Elkészítés:
Az almákat vékonyra szeleteljük 
és egy sütőpapírral kibélelt tep-
sibe fektetjük. A tojásokat szét-
választjuk, és a fehérjét habbá 
verjük a cukorral. Belekeverjük a 
sárgáját, az olajat és a lisztben el-
kevert sütőport. A felét az almák-
ra halmozzuk foltokban, a másik 
felébe 1 ek. kakaót keverünk, 
majd a maradék részeket kitöltjük 
az almán. 150-160 fokon 1 órán át 
sütjük. Ha kihűlt, megfordítjuk, a 
sütőpapírt lehúzzuk az almáról, és 
a következő krémmel kenjük meg:
Fél liter tejet 2 csomag vaníliás 
pudingporral felfőzünk, 15 dkg 
porcukrot 1 csomag Rama marga-
rinnal összekeverünk. Ha a puding 
kihűlt, beletesszük a porcukros 
margarint. A krémmel megtöltjük 
a tésztát. A tetejére felverünk fél 
liter tejszínt habnak, ebbe nem 
kell tenni se cukrot, se habfixálót.

III. HELYEZETT

Hullár Gáborné
Hájas batyu
 
Hozzávalók:
70 dkg liszt, 1 nagy pohár tejföl, 1 
dl fehérbor  vagy 1 ek. ecet, csipet 
só, csipet cukor
  
Mindezt összedolgozzuk és ki-
nyújtjuk. 40 dkg disznóhájat leda-
rálunk és 20 dkg liszttel összedol-
gozzuk. Ezt a lisztes hájat egyenle-
tesen a kinyújtott tésztára kenjük. 
Kétszer hajtogatjuk, nyújtjuk és 
legalább egy éjszakát pihentetjük.
Másnap kinyújtjuk, forró késsel 
kockákat vágunk. Cukrozott citro-
mos darált dióval vagy lekvárral 
töltjük meg, választott formára 
hajtjuk a kockát. Aranysárgára 
sütjük, forrón vaníliás porcukorba 
forgatjuk.

KÜLÖNDÍJ

Richter Brigitta
Meggyes pite
 
Hozzávalók:
40 dkg liszt, 25 dkg margarin, 12 
dkg kristálycukor, 1 csomag va-
níliás cukor, 1 csomag sütőpor, 1 
db tojás, Fél citrom leve és reszelt 
héja, 2 ek. tejföl
 
A töltelékhez:
2 csomag vaníliás pudingpor, 2 
üveg meggybefőtt, 1 csomag zse-
latin, A tészta alá kekszreszeléket 
teszünk.

Elkészítés: 
A tészta hozzávalóit összegyú-
rom, míg enyhén ragadós tésztát 
kapok. Lisztezett deszkán két 
darabba nyújtom a tésztát. A 
töltelékhez a befőttek levében 

készítem el a pudingot, ízlés 
szerint cukrozom. A zselatint a 
kikevert pudinghoz adom, addig 
kavarom, míg sűrű puding álla-
gú lesz. A tortaformát kikenem 
margarinnal, majd kevés keksz-
reszeléket szórok bele úgy, hogy 
a forma minden részére jusson. 
Ez szívja majd fel a fölösleges 
nedvességet. Az egyik kinyújtott 
tésztát a formába teszem, széleit 
felhúzom az oldalára, így nem 
fog kifolyni a töltelék. Ráteszem 
a tölteléket, majd a másik tész-
tát, széleit összenyomkodom, 
villával kicsit megszurkálom. 
Felvert tojással megkenem, és 
előmelegített sütőben 200 fo-
kon kb. 45 percig sütöm. Hide-
gen tálalom.

I. HELYEZETT

Kóczián Janka
Diós szelet
Hozzávalók:
30 dkg darált dió, 55 dkg átszitált 
porcukor, 2 egész tojás, egész dió 
a díszítéshez

Elkészítés:
A darált diót összekeverjük 30 dkg 
átszitált porcukorral, majd hozzá-
adunk 1 egész tojást és a másik 
tojás sárgáját. Összegyúrjuk, ke-
mény, de jól nyújtható masszát 
kapunk. Deszkára leterítünk kb. 
fél méter sütőpapírt, erre tesszük 
a masszát, és fél centi vastagra 
nyújtjuk. A maradék tojásfehér-
jét 25 dkg porcukorral kemény 
habbá verjük. Rásimítjuk a kinyúj-
tott diós masszára. Téglalapokra 
vágjuk, és mindegyik közepére 
egy egész szem diót rakok. Sütő-
papíros tepsibe rakom őket, majd 
előmelegített sütőben kb. 10-13 
percig sütöm, amíg a tetején a 
hab szépen megsül. Vigyázzunk, 
nehogy az alja megégjen, ezért a 
legfelső helyre tegyük a sütőben.

II. HELYEZETT

Jécsai-Kriston  
Koppány Ferenc
Karácsonyi mézes 
Tiramisu

Hozzávalók a mézes puszedlihez:
125 g méz, 125 g vaj, 3 tojás, 1 cit-
rom, 250 g porcukor, 250 g finom-
liszt, 250 g rozsliszt, 1 kk. szódabi-
karbóna, 2 ek. Mézeskalács fűszer, 
Tetejére tejszín és tojás

Hozzávalók a krémhez:
6 tojás, 500 g mascarpone, 4 
ek. cukor, 5 ek.  méz, 1 narancs 
reszelt héja, 0,5 dl rum, 2 ek. 
mandulaaroma, 1 tk. fahéj, 0,5 dl 
kávé, (10 g beáztatott zselatin ez 
kihagyható, ha nem tortaformába 
készítjük, csak egy tálba, amiben 
tálaljuk is.)

Mártogatáshoz:
1,5 dl tej, 0,3 dl kávé, 1-2 ek. rum

Elkészítése:
Felforrósítjuk a mézet a vajjal, 
hagyjuk kihűlni. simára keverjük 
a tojásokat 2 ek. citromlével és a 
porcukorral, hozzáadjuk a mézes 
keveréket.
Összekeverjük a két lisztet a szó-
dabikarbónával, a mézeskalács 
fűszerrel és a citrom reszelt héjá-
val, a mézes-tojásos keverékhez 
adjuk. Elsimítjuk a tetejét, és 
folpackkal letakarjuk, majd egy 
éjszakára állni hagyjuk.
A tésztát lazán átgyúrjuk lisztezett 
deszkán, és 8 db 4 cm átmérőjű 
rudat sodrunk belőle. Mindegyi-
ket 10 részre vágjuk, és gombó-
cokat formálunk belőlük. Kissé 
lelapítjuk, és fakanállal mélyedést 
nyomunk a tetejére. Egymástól 
4-5 cm távolságra tepsire rakjuk, 
tetejüket megkenjük a tejszínnel 
elhabart tojással, és 200 fokon 
10-12 percig sütjük.  Ezzel készen 
vagyunk a puszedlikkel.
A tojások fehérjéjét kemény hab-
bá verjük a cukorral, majd bele-
keverjük a sárgáját, a mézet, a 
mascarponét, a fahéjat, a rumot, 
a kávét, az aromát és a narancs-
héjat, majd felolvasztjuk a beázta-
tott zselatint és a krémhez adjuk.
A mártogatáshoz valókat össze-
öntjük, és egyesével megforgatjuk 
benne, majd  sorba lefektetjük 
a tál aljára, és egy réteg krémet 
teszünk rá. Ezt addig folytatjuk, 
amíg a krém tart.
Legalább 20-24 órát „érnie” kell!

III. HELYEZETT

Huszár Tímea  
és Kristóf
Csokis fonott kalács 

Tészta
3 tojás sárgája, 4 dl tej, 5 dkg 
élesztő, csipet só, 6 dkg cukor, 2 
evőkanál olaj, kb 60 dkg liszt, re-
szelt citrom és/vagy  narancshéj

Az élesztőt egy kevés langyos tej-
jel és egy csipet cukorral felfutta-
tom, közben a lisztet átszitálom, 
hozzáteszem a tojás sárgákat, a 
cukrot, sót, étolajat, a maradék 
tejet, majd hozzáöntöm a felfut-
tatott élesztőt, és kézzel jól kida-
gasztom.

Krém 
25 margarin , 3 csomag vaníliás 
cukor, 17 dkg porcukor, 3 evőka-
nál nem cukrozott kakaó
Habosra keverem, ennek az álla-
gának krémszerűnek kell lennie!
Kelni hagyom kb. 30-50 percig.
A megkelt tésztát kétfelé veszem. 
A felezett tésztát 3 részre osztom, 
mert ebből lesz az első fonott 
kalácsom. Lisztezett deszkára te-
szem, téglalapformára nyújtom, 
majd vékonyan megkenem a ka-
kaókrémmel és felgöngyölítem, 
lehet beleszórni apróra vágott 
étcsoki darabokat is. Mikor mind-
három kész, befonom és lehe-
tőleg szorosan egymás mellé a 
tepsibe teszem, amit előtte kibé-
leltem sütőpapírral, és kikentem 
margarinnal.
Utána a maradék tojásfehérjével 
megkenem a kalácsok tetejét.
Ki fog durranni mindkét kalács, de 
ettől még csak jobb lesz!
160 C°-on cca. 50 percig kell sütni, 
ha nagyon barnulna a teteje, ak-
kor fóliával le kell takarni. Ha ké-
szen van, akkor egy kevés vaníliás 
cukros tejjel meglocsolom, ettől 
lesz olyan foszlós, finom!
Nagyon fini!

Felnőtt 
kategória

III.  SÜTEMÉNYSÜTŐ 
VERSENY DÍJAZOTTJAI

Gyermek 
kategória

Ameddig a Városkarácsonyi 
hétvégén a gyerekek a furfan-
gos krampusz meseszínház 
előadása közben várták a 
Mikulást, addig a család többi 
része, főként a háziasszonyok 
ádáz küzdelmet folytattak a 
konyhában a legjobb kará-
csonyi süteménysütő címért. 
Az édességeket egy komoly 
szakmai háttérrel rendelkező 
6 tagú zsűri bírálta el.
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 6 Jótékonyan  
a közbiztonságért

A két hónappal ezelőtt szer-
vezett Közbiztonsági bál-
nak is köszönhetően egy új 
rendőrségi terepjáró autó 
is segíti a bűnmegelőzést 
a Budakeszi Rendőrőrshöz 
tartozó kilenc településen. 

Az új autó átadására szervezett 
ünnepségre no vember 29-én ke-

rült sor, ahol dr. Csutoráné dr. Győri 
Ottilia polgármester asszony, úgy is, 
mint a Közbiztonsági és Bűnmeg-
előzési Bizottság elnöke köszön-
tötte a résztvevőket. A Budakeszi 
Rendőrőrshöz 
tartozó telepü-
lések 2006-ban 
létrehozták a 
Bűnmegelőzési 
és Közbiztonsá-
gi Bizottságot. 
Ennek elsődle-
ges célja, hogy 
vegyen részt 
aktívan a bűn-
megelőzésben, 
segítse a rend-
őrség munkáját.  
„Két hónappal 
ezelőtt talál-
koztunk egy jótékonysági bálon. A 
kilenc település (Zsámbék, Budaje-
nő, Budakeszi, Telki, Páty, Perbál, 
Tök, Remeteszőlős és Nagykovácsi) 
álmodott egy nagyot, s egy álom ak-
kor válik céllá, ha lépéseket teszünk 
a megvalósulása érdekében. Láthat-
juk, egy újabb rendőrautónk van, 
egy terepjáró, s ezzel a települések 
közbiztonsága javulni fog” − véle-
kedett a polgármester asszony. Az 
eddigi 4 autó mellé lakossági és tele-
pülési összefogással, 3,5 M Ft érték-
ben egy újabbat sikerült vásárolni. 
Köszönet ezért a polgármesterek-
nek, a települések lakóinak, illetve 
az összes támogatónak, akik nélkül 
ez az álom nem valósulhatott volna 

meg. Remélhető, hogy a kilenc hely-
ség közötti jó együttműködés továb-
biakban is erős lesz, „s nagyokat 
tudunk együtt álmodni, és ezek meg 
is valósulnak” – mondta Budakeszi 
polgármestere. 

Somlóvári Józsefné, a K. K. K. B. 
elnöke is megköszönte a sok segít-
séget és azt kívánta a rendőrségnek, 
hogy továbbra is eredményesen te-
vékenykedjenek. 

Broczkó Gábor Norbert, a Bu-
dakeszi Rendőrőrs parancsnoka el-
mondta: Budakeszi Rendőrőrs 210 
km²-es működési területéhez kilenc 
település tartozik, mintegy 50 ezer 

fős lakossággal. A működési terület 
jelentős része erdős, hegyes, dom-
bos, illetve mezőgazdasági művelés 
alatt áll, amelyen terepjáró gépko-
csi nélkül csak igen nehezen vagy 
egyáltalán nem lehet hatékony bűn-
megelőzési, valamint közbiztonsági 
járőr tevékenységet kifejteni. Az új 
terepjáró megvásárlásával javulni 
fog a közbiztonság, továbbá az feje-
ződik ki, hogy a lakosság nemcsak 
igényli, megbecsüli a biztonságot, 
hanem anyagiakkal is támogatja. Az 
új autó Dacia Duster típusú, emelt 
hasmagassága van, 4 kerék meghaj-
tású. A téli gumik felszerelése után 
bevethető lesz az új jármű. 

Szabó Tibor Mihály

Budakeszin 
éjjel-nappali 

hóügyelet 
működik 

Tel.: 06 30/903-4062

ELMŰ 
Panaszfelvételi pont

ELMŰ Panaszfelvételi pont nyílt Buda-
keszin a Kápolna Könyvesboltban.

A PANASZFELVÉTELI PONT (VENKI KFT.) 
NYITVA TARTÁSI IDEJE: 

kedd 10.30-14.30, csütörtök 14.00-18.00

Ezen időszak alatt lehetőség nyílik arra, hogy írásos 
panaszaikat, bejelentéseiket személyesen a Panasz-
felvételi ponton leadják, melyeket továbbítunk az 

ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. részére.

Tájékoztatás 
az építményadóról

Tájékoztatjuk a kedves la-
kosságot, hogy a Budake-
szi Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének épít-
ményadóról szóló 56/2012. 
(XI. 30.) számú önkormány-
zati rendelettel módosított 
53/2011. (XII. 20.) önkor-
mányzati rendelete 2013. 
január 1-jétől az alábbi adó-
mentességet és adókedvez-
ményeket biztosítja:

Adómentesség:
 - 1/1 tulajdoni hányad esetén 120 m²-ig 
mentes az építményadó alól a 70. életévét 
betöltött, budakeszi lakos, nyugdíjas adó-
alany egy lakóingatlan tekintetében. Több 
tulajdonos esetén tulajdoni hányad arányá-
ban vehető figyelembe a mentesség.

A budakeszi lakóhellyel 
rendelkező adóalany  
által igénybe vehető  
kedvezmények:

- lakos kedvezmény 2 db építmény 
adójából adható meg,

- gyermekenként a lakás vagy egyéb 
nem lakás céljára szolgáló építmény hasz-
nos alapterületéből 

15  m² területig. A kedvezmény egy in-
gatlan tekintetében vehető igénybe.

A gyermekkedvezmény igénybevéte-
léhez a gyermek 16. életévének betöltése 
után a Magyar Államkincstár igazolása 
szükséges, melyből megállapítható, hogy 
a kérelmező a gyermek után nevelési el-
látásban vagy iskoláztatási támogatásban 
részesül. A nagycsaládosok esetén, ameny-
nyiben már a gyermek után ellátásban nem 
részesülnek, iskolalátogatási igazolást kell 
benyújtani.

Minden 60. életévét betöl-
tött nyugdíjas adóalany 
adókedvezménye:
a következő évtől vehető figyelembe, aki 
egyedül vagy házastársak esetén mind-
ketten, kizárólag nyugdíj jövedelemből 
élnek. Mértéke: 1/1 tulajdoni hányad utáni 
adókötelezettség esetén 15 m², házastársak 
esetén 30 m².   Résztulajdoni hányadnak 
megfelelő adózás esetén az adókedvez-
mény a tulajdoni hányad arányában vehető 
igénybe. Ezzel egyidejűleg gyermekek 
után járó adókedvezmény nem vehető 
igénybe. E kedvezmény egy adótárgyra 
vehető figyelembe.

Magánszemély adóalany megélheté-
sének súlyos veszélyeztetettsége, valamint 
nehéz szociális, jövedelmi és vagyoni 
helyzete alapján kérheti az adóhatóságtól 
méltányosság gyakorlását.

Azon építmények után, melyben gaz-
dasági tevékenységet folytatnak adóked-
vezmény vagy mentesség nem érvénye-
síthető.

Tájékoztatom továbbá a tisztelt érde-
kelteket, hogy a telekadóról szóló 58/2012. 
(XI. 30.) önkormányzati rendelettel mó-
dosított 54/2011. (XII. 20.) számú önkor-
mányzati rendelet is tartalmaz számos adó-
kedvezményt a 80 Ft/m² alapmértékből. 
Így a budakeszi lakos adóalany belterületi 
lakó és vegyes területen lévő telke után 48 
Ft/m², továbbá kárpótlás útján tulajdonossá 
vált adóalanyt, illetve a tulajdonos leszár-
mazottai 56 Ft/m² mértékben, ha budake-
szi lakosok.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy ameny-
nyiben fenti kedvezmények valamelyikére 
jogosultak, annak igénybevételéhez min-
den esetben kérelem szükséges.

dr. Remete Sándor, jegyző

A felmerülő adózási kérdésekben a Polgármesteri Hivatal adóügyi munkatársai 
szívesen állnak rendelkezésükre ügyfélfogadási időben.

Elérhetőség: Kacsó Lászlóné 06/23-535-710/(0)139 mellék; 14. iroda
Nyomtatvány letölthető a www.budakeszi.hu honlapról az alábbi elérési útvonal szerint:

VÁROSHÁZA/ÜGYINTÉZÉS/ADÓ ÜGYEK menüpont alatt a lap alján, 
vagy kérhető a Polgármesteri Hivatalban az adóügyi ügyintézőtől.
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 7Budakeszi Város 
Önkormányzat 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI

562/2013.:  
A képviselő-testü-
let elfogadta Maklári 
Sára, Faludy Rita és 
Téglás Vera Luca vé-
dőnők, továbbá Dr. 
Nazim Tan házi gyer-
mekorvos beszámo-
lóját a Széchenyi Ist-
ván Általános Isko-
lában a 2012/2013. 
tanévben ellátott vé-
dőnői és gyermekor-
vosi feladatokról.
 
563/2013.:
A képviselő-testület 
elfogadta Képes Ka-
talin védőnő beszá-
molóját a Nagy Sán-
dor József Gimnázi-
umban a 2012/2013. 
tanévben ellátott 
védőnői feladatokról. 

564/2013.:
A képviselő-testület 
elfogadta Faludy Rita 
védőnő beszámolóját 
a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnázi-
umban a 2012/2013. 
tanévben ellátott vé-
dőnői feladatokról, és 
megköszöni a mun-
káját. 

565/2013.: 
A képviselő-testü-
let elviekben döntött 
arról, hogy pénzügyi 
támogatást kíván 
nyújtani a Budake-
szin élő és dolgozó 
pedagógusoknak to-
vábbképzésükhöz, 
szakvizsgájuk meg-
szerzéséhez.

567/2013.: 
A képviselő-testü-
let a Budakeszi Pol-
gármesteri Hivatal 
létszámát 2013. ok-
tóber 18. napjától 
58 főben állapította 
meg.

568/2013.: 
A kregisztrált aktív 
álláskeresők – alap-
vetően a foglalkoz-
tatást helyettesítő 
támogatásban része-
sülők, –,valamint a 
megváltozott mun-
kaképességű sze-
mélyek ellátásairól 
és egyes törvények 
módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. tör-
vény szerinti reha-
bilitációs ellátásban 
részesülő személyek 
közfoglalkoztatása 

tárgyában a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap 
Közfoglalkoztatás ki-
adásai 2013. évi elő-
irányzatának terhére 
indított hosszabb 
időtartamú közfog-
lalkoztatás 100%-os 
állami támogatására 
irányuló kérelmet el-
fogadták.
 
570/2013.: 
A képviselő-testület 
támogatja a Széche-
nyi István Általános 
Iskola kapacitásbő-
vítését a Knáb János 
utcai telephelyen 
felépítendő új épület-
szárnnyal.

571/2013.: 
A képviselő-testület 
felhatalmazta a pol-
gármestert és a Szé-
chenyi István Általá-
nos Iskola igazgató-
ját, hogy a Széchenyi 
István Általános Is-
kola kapacitásbőví-
tésével összhangban 
pedagógiai szakvéle-
ményt kérjen be köz-
oktatási szakértőtől 
az iskola Napraforgó 
tagozatának elhelye-
zésére vonatkozóan 
az érintett miniszté-
riumokkal és a Kle-
belsberg Intézmény-
fenntartó Központtal 
tárgyalásokat foly-
tasson.

572/2013.: 
A képviselő-testü-
let a KAB-ME-13 és 
KAB-KEF-13 „kábí-
tószer-prevenciós 
programok” támo-
gatása pályázatokon 
való indulásról dön-
tött.

577/2013.: 
A képviselő-testület 
a főépítészi felada-
tok ellátásával Dénes 
Györgyöt bízta meg 
a jelenleg hatályos 
megbízási szerződés 
szerinti tartalommal, 
de az alábbi módosí-
tásokkal:

- a megbízás hatá-
rozatlan idejű,
bruttó 350 000 Ft/
hó összegű megbí-
zási díj,
- a munkavégzés 
ideje, minden hé-
ten: hétfő, kedd, 
csütörtök, péntek,

- a megbízás ren-
des felmondással 
30 napos felmon-
dási idővel meg-
szüntethető.

578/2013.: 
kA Real Management 
Kft. (1138 Budapest, 
Népfürdő u. 22., kép-
viseli: Csillagh András 
MRICS ügyvezető) 
által készített komp-
lex hatástanulmány 
kiegészítését kérik az 
alábbi adatokkal: 

- a művelődési 
központ nagysá-
gának meghatá-
rozása,
a település köz-
pontjában talál-
ható épület érté-
kesítésének lehe-
tősége,
- a központban 
található 2 telek 
megvásárlásának 
lehetősége,
- a művelődési 
központ elhelye-
zésének lehetősé-
geinek kifejtése,
lakások kialakítá-
sa a szolgáltató 
központ felett,
- a megvalósítás 
ütemezése.

579/2013.: 
A képviselő-testület 
a néhai Merétey Sán-
dor református lelki-
pásztort, Budakeszi 
Díszpolgárát a város 
saját halottjává nyil-
vánítás egyes kérdé-
seiről szóló 1/2007. 
(II. 20.) rendelet 
alapján saját halott-
jának tekinti, továbbá 
a sírhely rendelkezési 
jogáról Merétey Sán-
dor családja javára 
lemond. A temetés 
költségek 50%-nak 
fedezésére 341 313 
Ft-ot, azaz három-
száznegyvenegyezer-
háromszáztizenhá-
rom forintot biztosít a 
2013. évi költségve-
tésről szóló 3/2013. 
(III. 06.) rendelet 
általános tartalékke-
rete terhére.

A határozatok teljes 
pontos szövegét a 
varoshaza.budake-
szi.hu weboldalon, 
illetve az Önkormány-
zatnál nyomtatott for-
mában olvashatják el.

Pályázat  a Városüzemeltetés  
ügyvezetői munkakörének betöltésére

Budakeszi Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet a Budakeszi 
Város Önkormányzata által 
alapított Budakeszi Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság (BVV Kft.) 
ügyvezetői munkakörének 
betöltésére munkaviszony 
keretében.  

Az ügyvezető a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény 22. §-a szerinti vezető 
tisztségviselőnek minősül.
 
A munkaviszony időtartama: 
határozatlan idejű jogviszony, 3 
hónap próbaidő kikötésével.
 
A vezetői tisztség 
betölthetőségének kezdő napja: 
2014. február 1.
 
Az ügyvezető feladata: 
•	 Az általános ügyvezetői 

gyakorlatnak, valamint a 
törvényes rendelkezésnek 
megfelelően önállóan és a 
kívánt szakmai színvonalon 
irányítja a társaság 
munkaszervezetét, gyakorolja a 
társaság alkalmazottjai felett a 
munkáltatói jogokat.

•	 Az ügyvezető képviseli 
a társaságot harmadik 
személyekkel szemben, 
valamint a bíróságok és más 
hatóságok előtt. 

•	 Az alapító hozzájárulása 
nélkül jogosult − az alapító 
kizárólagos hatáskörébe utalt 
ügyek kivételével − eljárni, az 
alapító kizárólagos hatáskörébe 
utalt ügyekben köteles 
képviselő-testületi határozatot 
kérni.  Köteles mindenkor úgy 
tevékenykedni, hogy az alapító 
érdekeivel teljes összhangban 
legyen. 

A munkakörbe tartozó, illetve 
a vezetői tisztséggel járó egyéb 
feladatok:

A gazdasági szervezet irányítása, 
ezen belül többek között:
•	 a tervezési, gazdálkodási, 

finanszírozási, adatszolgáltatási 
és beszámolási feladatok 
ellátása,

•	 a gazdasági társaság 
működésével összefüggő 
gazdálkodási és pénzügyi 
feladatok felelős irányítása,

•	 Budakeszi város 
működtetésével, a vagyon 
használatával kapcsolatos 
feladatok ellátása,

•	 a társaság éves üzleti tervének 
és az előírt éves beszámolónak, 
az üzleti terv és beszámoló 
adatai valódiságának 
biztosítása,

•	 a bizonylati fegyelem, a 
leltározás, a selejtezés, a 
tulajdon védelmére vonatkozó 
előírások érvényesítése. 

Bérezés: A BVV Kft. javadalmazási 
szabályzatában foglaltak alapján 
kölcsönösen megállapított, 
kialkudott munkabér.

Pályázati feltételek:
•	 felsőfokú műszaki és/vagy 

pénzügyi végzettség,
•	 legalább 3 éves, műszaki 

területen megszerzett 
gyakorlat,

•	 legalább 3 éves vezetői 
tapasztalat,

•	 büntetlen előélet, 
cselekvőképesség,

•	  a pályázónak az egyes 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről szóló 2007. 
évi CLII. törvény rendelkezései 
szerinti vagyonnyilatkozatot kell 
tennie,

•	 B kategóriás jogosítvány, saját 
gépjármű. 

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 intézményi üzemeltetésben, 

karbantartásban szerzett 
gyakorlat,

•	 önkormányzati működésre 
vonatkozó tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 végzettséget igazoló okiratok 

másolatai,
•	 a pályázó személy adatait 

tartalmazó részletes szakmai 
önéletrajz,

•	 motivációs levél,
•	 szakmai, vezetői elképzelések,
•	 3 hónapnál nem régebbi 

hatósági erkölcsi bizonyítvány,
•	 hozzájáruló nyilatkozat a 

pályázati anyagban foglalt 
személyes adatok kezeléséhez,

•	 nyilatkozat, hogy hozzájárul 
a teljes pályázati anyagának 
a véleményezők és a 
döntéshozók részére 
történő sokszorosításához, 
továbbításához,

•	 a pályázati feltételként előírt 
vezetői beosztásban szerzett 
gyakorlat igazolása. 

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2014. január 13. 16.00 

A pályázatok benyújtásának 
módja:
postai úton, a pályázatnak 
Budakeszi Város Önkormányzata 
(2092 Budakeszi, Fő u. 179.) 
címére történő megküldésével, 
személyesen, a pályázat 
Budakeszi Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán (2092 Budakeszi, 
Fő u. 179.) zárt borítékban történő 
leadásával. 

Kérjük a borítékon feltüntetni: 
„pályázat: ügyvezető – bvv kft.”
A pályázattal kapcsolatban 
érdeklődni lehet elektronikus 
úton:  
a pataki.melinda@budakeszi.hu 
e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje:
A beérkezett pályázatokról a 
Fejlesztési és Vagyongazdálkodási 
Bizottság által végzett előkészítést 
követően Budakeszi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
dönt. A pályázat kiírója a pályázat 
eredménytelenné nyilvánításának 
jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. január 30.
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O:DA teszik magukat!
Az elmúlt hónapokban a Budake-
szi Nagy Sándor József Gimnázi-
um, Szupremácia csapata bejárta 
a Zsámbéki-medencét. A csapat a 
Barankovics István alapítvány által 
kiírt Online De-
mokrácia Activity 
(O:DA) nevű ve-
télkedőn vesz 
részt, melynek 
célkitűzése a tár-
sadalom minél 
széles körűbb 
meg i smerése , 
a demokrácia 
mindennapi éle-
tünkre gyakorolt 
hatásainak vizs-
gálata és a de-
mokratikus érté-
kek megőrzése.

A fordulók során 
kapott izgalmas 

feladatok fokozatosan 
szilárdították meg a csapat tagjaiban azt az el-
határozást, hogy az idősebb generáció segítését 
tekintsék elsődleges céljuknak. Ehhez mérten 
önkéntes munkákat vállaltak a Budakeszi Idő-
sek Napközijében illetve a Máltai Szeretetszol-
gálat pátyi bázisán, a Gondviselés Házában.

Hogy törekvéseiknek minél nagyobb pub-

licitást szerezzenek, felvették a kapcsolatot 
Perbál polgármesterével, Varga Lászlóval, és 
felkeresték Bajkó Ágit, a perbáli nyugdíjas klub 
vezetőjét, akit áldozatos munkája miatt példa-
képüknek választottak. A csapattagok elmondá-

sa szerint nagyon hasznos volt az eddigi munka, 
mert láthatták a társadalom sok mindent megélt 
tagjainak, mennyire szükségük van az önkéntes 
munkára. A csapat tervei között szerepel, hogy 
felhívják mások figyelmét is az önzetlen segít-
ségnyújtás jelentőségére és hasznosságára.

Példaképünkkel, Ágival

Szakmák napja
2013. november 6-án a Budakeszi 
Széchenyi István Általános Iskola egy 
színvonalas rendezvénynek adott ott-
hont.

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Ke-
reskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére 

első ízben tartottuk meg a szakmák napját.
A környező településekről is (Páty, Perbál, Bia-

torbágy, Tinnye, Budajenő) érkeztek érdeklődő 7. 
és 8. évfolyamos diákok.

A Prohászka Ottokár Gimnázium (Budakeszi) 
tanulói is szép számban jöttek el a pályaválasztási 
rendezvényre.

13 szakma képviseltette magát, többek között, 
fodrász, idegenvezető, cukrász, szakács, grafikus. 
Mindezek mellett az érdeklődők megismerhettek 7 
hiányszakmát is: asztalos, elektronikai műszerész, 
villanyszerelő, gépi forgácsoló, hegesztő, kőmű-
ves, szociális gondozó.

Olyan kiválóságok vezették be a diákokat 
a szakmák rejtelmeibe, mint Sárvári Ádám, 
aki 2012-ben az Euroskillsen első, 2013-ban a 
Wordskillsen hatodik helyezést ért el, ezzel kiér-
demelte a nemzet legjobb asztalosa címet.

A gépi forgácsolásnál esztergagéppel fémfor-
gácsolást, illetve betűmarást próbálhattak ki a 
résztvevők.

Cukrászoknál a szakma ismertetésén kívül 
tortabevonást láthattak, majd marcipánmasszából 
tortadíszeket készítettek.

A szakács szakma megismerése közben bako-
nyi pulykaragu készült, majd a diákok segítségé-
vel hercegnőburgonya fánk sütése következett.

 Mindegyik szakmai bemutató végén a meste-
rek ajándékkal kedveskedtek a gyerekeknek.

 A program végén a szervezők megköszönték 
a jelenlevők részvételét, és külön ajándékokkal 
jutalmazták azokat, akik legalább 3 hiányszakma 
bemutatóján részt vettek. 

A kezdeményezés fantasztikusra sikerült, a di-
ákok érdeklődése mutatja, hogy szükség van ilyen 
tájékoztatókra.

Czifra Zsuzsanna, igazgató

Karácsonyi vásár
Már több mint 10 éve rendezi meg a Széchenyi István Általános Iskola a kará-
csonyi vásárt. Az előkészületi munkák során a pedagógusok a helyszín díszítésén 
fáradoztak, a szülők pedig mindent megtettek azért, hogy a jótékonysági kará-
csonyi vásár remekül sikerüljön. 

Süteményt sütöttek, kávét főztek, melyek eladásból származó bevétel majd a gyermekek osztálypénzét 
gyarapítja. A szülők kényelmes vásárlása érdekében az iskolavezetés játszóházat biztosított a gyer-

mekek részére.
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 9A Normafa-projekt

Budakeszi Város Önkor-
mányzata egyeztető tárgya-
lást hívott össze, melyen 
tiszteletét tette Pokorni Zol-
tán, a Fidesz alelnöke, Bu-
dapest XII. kerület (Hegyvi-
dék) polgármestere, hogy a 
helyi városvezetéssel egyez-
tessen az ún. Normafa-pro-
jekt esetlegesen Budakeszit 
is érintő vonatkozásairól.

A szóban forgó projekt, már hó-
napok óta szóbeszéd tárgya 

mindazok körében, akik szeretik 
és ismerik a Normafát, illetve an-
nak környékét, ami a főváros egyik 
legszebb, egyúttal leglátogatottabb 
kirándulóhelye.

A Normafa (ami nem csak az 
1927-ben kidőlt fa helyén álló mai, 
terebélyes bükkfára értendő, hanem 

annak sok hektárnyi környezetére 
is) a Svábhegy gerincén található, 
480 méterrel a tengerszint felett, 
kevesebb, mint 2 kilométerre a Já-
nos-hegytől, s csodálatos panorá-
mával a fővárosra. Annak az erdő-
nek a felső széléről van szó, amit 
Budakeszierdőnek hívunk. Budake-
szi és a Normafa ezer szállal kötődik 
egymáshoz, már évszázadok óta, s 
mivel a „mi erdőnk” határolja, azért 
a budakesziek épp úgy magukénak 
érezhetik, mint a svábhegyiek.

Pokorni Zoltán elmondta, hogy a 
kormányzat a központi költségvetés-

ből 5 milliárd forintot szán a Norma-
fa Park környezetének rendbetételé-
re, ami nem mindennapi lehetőség. 
Az említett projekt hatással lenne az 
egész Budakeszierdőre is, ami teljes 
egészében városunk keleti oldalát 
határolja, így minden, ami a közel-
jövőben a Normafa kapcsán történni 
fog, Budakeszi számára is prioritás.

A projekt egyelőre még tervező-
asztalon sem létezik, mert a nulladik 

lépésnél tart, a széleskörű egyez-
tetésnél. A polgármester mindenki 
véleményére kíváncsi (síelők, kerék-
párosok, turisták, környezetvédők, 
erdészek stb.), hogy közös komp-
romisszumok révén találják meg a 
legkedvezőbb megoldást. A terület 
természetvédelmi szempontok sze-
rinti vizsgálata legkevesebb egy évig 
tarthat el, hiszen az állat- és növény-
világ kapcsán egy teljes vegetációs 
ciklust figyelembe kell venni.

Pokorni Zoltán rendkívül fontos-
nak tartja az infrastruktúra bővítését, 
a Normafa szűkebb környezetében: 
orvosi ügyelettel, rendőrőrssel, nyil-
vános WC-kkel stb. szeretné meg-
könnyíteni az arra járók kikapcsoló-
dásának komfortszintjét.

A téli sportok kedvelőinek is sze-
retne kedvében járni a hegyvidéki 
önkormányzat, hiszen korábban ez 
volt Magyarország egyik legjelen-
tősebb sí központja, mely a ‘60-as, 
‘70-es években élte virágkorát, így 
szó van arról is, hogy kialakításra 
kerüljön (újra) legalább egy sípálya, 
ami egészen a Harangvölgyig hú-
zódhatna természetesen sílifttel. A 
Normafa térségében korábban 7 le-
sikló pálya és 4 sífelvonó működött.

A XII. kerületi városvezetés ki-
tüntetett helyet szán Budakeszinek, 
hiszen városunk a terület nyugati 
kapuja. Pokorni Zoltán úgy látja, 
hogy a Hegyvidék és Budakeszi kö-
zött körvonalazódó együttműködés a 
projekt kapcsán gyümölcsöző lesz. 

A polgármester úr nem tartja 
kizártnak azt sem, hogy a Libegő 
mintájára egy hasonló, üléses felvo-
nószerkezet kötné össze a Svábhegy 
gerincét Budakeszivel.

A látogatás végén Pokorni Zoltán 
leszögezte, hogy reményei szerint 
a fejlesztés pozitívan befolyásolja 
majd Budakeszi közlekedési prob-
lémáit is, hiszen közös érdek, hogy 
javuljon a túlterhelt közlekedési ál-
lapot.

Huber-Szabó Lőrinc

Nemzetiségi  
karácsony 
2013

2013. december 13-án, 
pénteken délután ismét 
benépesült a Prohász-
ka gimnázium aulája 
kicsikkel és nagyokkal 
egyaránt. A színvonalas 
műsorról a Tarkabarka/
Kunterbunt Óvoda Süni 
csoportja, óvónői kórusa, 
valamint szülőkből, óvó-
nőkből álló tánccsoport-
ja, a Budakeszi Széchenyi 
István Általános Iskola  
2. d, 3. d, 3. e, 5. d és 6. d 
osztályai gondoskodtak.

A hangulatos jeleneteket, da-
lokat az idei év Betlehemi 

Pályázatának eredményhirdeté-
se követte.

 A tavalyi évhez hasonlóan 
a Budakeszi Angyal Díj is át-
adásra került. 2013 díjazottja 
Szirmai Jenő lett, aki hosszú 
évek óta aktív résztvevője szin-
te minden civil szervezetnek. A 
megható pillanatokat egy kis 
közös éneklés tette még emlé-
kezetesebbé. Végül az ebédlő-
ben elkortyolt meleg tea, forralt 
bor, elfogyasztott vajas kalács 
és karácsonyi aprósütemény 
mellett lehetőség nyílt meg-
hitt, baráti beszélgetésekre is. 
A műsorszámokért köszönettel 
tartozunk a betanító pedagó-
gusoknak: Molnár Károlyné-
nak, Badacsonyi Boglárkának, 
Tamáskáné Futár Andreának, 
Faludyné Kóthy Eszternek, 
Lázi Szabolcsnak, Fehér Ani-
kónak, Gyurkóné Mohai Zsu-
zsának, Ormai Sebestyénnek 
és végül, de nem utolsó sorban 
Nagy Attilának, aki több dalt is 
kísért harmonikán.

Áldott, békés karácsonyt és 
sikerekben, szeretetben,  egész-
ségben gazdag, boldog új esz-
tendőt kívánok!

Kőrösi Annamária



Isten éltesse a szépkorúakat!
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Kaszap Róza vizitációs nővér

Tóth Istvánné Mindler Klára

Dudok Jánosné

Major István Mihályné

Bogyó Mihályné

Dr. Szőnyi Gyula festőművész

Üveges Györgyné

Deponte Klára

2013-ban is számos szépkorú budakeszi lakost köszönthe-
tett az önkormányzat születésnapja alkalmából. A jubilán-
sokat a polgármester asszony személyesen kereste fel, és 
adott át nekik a város nevében ajándékcsomagot. 

Az idősek egytől-egyig mind meghatódtak a városvezetés gesztusától.  
A szépkorúak köszöntéséről a magyar kormány rendelkezett (255/2008. 

sz. korm. rendelet), aminek értelmében a 90. a 95. és a 100. életévüket be-
töltötteket, állami szinten is felköszöntik a társadalmi megbecsülés jeleként.  
A városvezetés is igyekszik kifejezni tiszteletét Budakeszi szépkorú lakossága 
előtt. A törvényben előírtakon kívül azon szépkorú budakeszieket kereste fel 
még az év folyamán polgármester asszony, akiknek családja akart „meglepe-
tés köszöntéssel” kedvükben járni és jelezték ezen igényüket a hivatalban. 

Isten éltesse mindannyiukat! Reméljük, hogy 2014-ben is sokaknak szerez-
het örömet ezen gesztussal Budakeszi Város Önkormányzata.



Városi Nyugdíjas Karácsony
GENERÁCIÓK TALÁLKOZÁSA

Budakeszi Város Önkormányzata a ha-
gyományokhoz hűen ismét karácsonyi 
ünnepséget szervezett a városi nyug-
díjasok számára. Több száz szépkorú 
gyűlt össze az Erkel Ferenc Művelődési 
Központban, ahol műsort adtak a város 
diákjai, óvodásai. A polgármester ün-
nepi köszöntőt mondott és a résztve-
vőket édességet tartalmazó ajándék-
csomaggal is meglepte.

„Van a csoda... a karácsony csodája. De ez a 
csoda nem a színes szalagokkal átkötött do-

bozokban rejlik. Nem a feldíszített zöld fenyő alatt 
találod. Ezt a csodát másutt kell keresni, másutt 
lehet megtalálni. Ez a csoda a kedves szavakban, 
őszinte, szívből jövő kívánságokban, szerető ér-

zésben érkezik. És kell ennél nagyobb ajándék? A 
következő háromszázhatvanöt napban ezek kísér-
nek, ezek adnak erőt. Nem a csomagokban lapuló 
tárgyak, hanem csakis ezek. Csak ezek... Ez a ka-
rácsony csodája.” – Csitáry-Hock Tamást idézve 
nyitotta meg a Városi Nyugdíjas Karácsonyt dr. 
Csutoráné dr. Győri Ottilia.

Karácsony közeledtével  melegség tölti el szí-
vünket, egy-egy pillanatra megállunk a rohanó 
világban és számvetést készítünk az elmúlt év-
ről. Felidézzük a legszebb pillanatokat és minden 
szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkbe, hogy 
ebből meríthessünk erőt az elkövetkező újév nap-
jaira is. Az ünnep nem a drága ajándékról kell, 
hogy szóljon, hanem az apró gesztusokról, egy 
szívből jövő mosolyról és egy segítő kézről a ne-
héz pillanatokban. Az az ember aki nem csak saját 
magáért él, az igazi harmóniát tud teremteni belső 
világában, saját lelkében és a maga környezeté-
ben, és ez kisugározhat a barátok, munkatársak 
felé is. Ahol harmónia, béke és szeretet van, ott 
meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő közös-
séget lehet teremteni, ami nem csak a karácsony 
közeledtével, hanem egész évben jelen van. 

Az önkormányzat is arra törekszik, hogy pol-
gárait – legyenek azok fiatalok vagy idősek,– le-
hetőségeihez mérten segítse, és Budakeszi lakosa-
iból egy összetartó, egymást támogató közösséget 
építsen. Bízom abban, hogy ez a rendezvény is 

példa erre, hiszen a mai ünnepség a generációk 
találkozása: Budakeszi összes korcsoportja jelen 
van, képviselteti magát – mondta  a polgármester.

Budakeszi Város Önkormányzata idén is 
segítette a nyugdíjasokat:
• szociális üdülés pályázat benyújtásában segít-

séget nyújtott a település nyugdíjasainak,
• létrehozta az Idősügyi Tanácsot,
• számítógép-kezelői tanfolyamot szervezett,
• a tél közeledtével elindította a tűzifa prog-

ramot, 
• 550 kisnyugdíjasnak biztosított szociális  

Erzsébet-utalványt.
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Városkarácsonyi hétvége

Az elmúlt napok a készülődés és a 
szeretet jegyében teltek a városháza 
udvarán: idén harmadik alkalommal 
rendezte meg Budakeszi Város Önkor-
mányzata a Városkarácsonyi hétvégét, 
ahol a legkisebbektől a legidősebbekig 
mindenki nagyon jól érezte magát. 

Tanúbizonyságot nyert az, hogy Budakeszi 
szívében egy valóságos közösségi erő la-

kozik, ugyanis a város óvodásai és kisiskolásai 
érdekessebbnél-érdekesebb műsorokkal lepték 
meg az érdeklődőket.  Budakeszi színpadán a te-
lepülésen működő összes óvoda és iskola képvi-
seltette magát.

A Városkarácsonyi hétvégén a szervezők egy 
kézműves foglalkozás keretében gondoskodtak 
arról is, hogy a legkisebbeknek lehetőségük le-
gyen elkészíteni azokat az ajándékokat, amivel ők 
fogják meglepni a szeretteiket.

Eközben a szociális iroda munkatársai karácso-
nyi utalványt, és élelmiszercsomagokat osztottak 
a nagycsaládosoknak és rászorulóknak a polgár-
mesteri hivatalban. Dr. Csutoráné dr Győri Ottilia 
elmondta, hogy idén 2 000 000 forint értékben se-
gítették a rászorulókat.

A Városkarácsonyi hétvégére családjával kö-

zösen ellátogatott Csanger-Zalán Zsolt, Budakeszi 
és térségének országgyűlési képviselője is.

Az ünnepség záróeseménye Tolvai Renáta és 
Kállay Saunders András, a Megasztár csillagai telt 
házas, azaz telt sátras koncerttel szórakoztatták 
Budakeszi fiatalságát.

2013. december 8-án immár harmadik alka-
lommal került sor Budakeszi városkarácsonyára 
az új városházán és a városháza előtti téren.  A 
tavalyihoz hasonlóan az idei ünnepség is rendkí-
vül sok látogatót, érdeklődőt csalogatott elő ott-
honából, és az égieknek is hálásak lehetünk, mert 
az időjárás is enyhébb volt a sok éves átlagnál. 
A tavalyi tapasztalatok alapján idén az ünnep-
ség kitelepült az épület előtti térre, ahol felállí-
tottak egy fűtött, nagy befogadóképességű zárt 
rendezvénysátort színpaddal. Ez a műsoroknak, 
köszöntéseknek adott otthont, és ahol több száz 
ember is helyet foglalhatott. Az ünnepség előesti 
programmal kezdődött: szombaton este 6 órakor 
a református templomban egy szép zenei élményt 
nyújtó hangversenyre került sor a Musica Profana 
Iuvenalis régizene együttessel és a Zákányi Zsolt 
Református Vegyeskarral.

A városi ünnepség másnap, azaz vasárnap 
folytatódott. A Városháza előtti teret már korán 
reggel birtokba vették az árusok, akik rengeteg 
ötletes árucikkel várták a nagyközönséget, zömé-

ben saját kezűleg készített termékekkel, így – ha 
esetleg vásároltunk –, akkor helyi kézműveseket 
támogattunk.

A rendezvénysátorba 10 órakor érkezett meg 
a Mikulás a Maskara Társulat meseszínház A fur-
fangos krampusz című előadásának keretében, a 
gyerekek nagy örömére. Ezután Gábor Emese 
meseíró és illusztrátor Mikulás apó szarvaskája c. 
előadása hangzott el. 

A műsorokkal párhuzamosan 11 és 13.30 óra 
között a városháza portáján zajlott le a karácsonyi 



utalvány- és csomagosztás a 
regisztrált és meghívott bu-
dakeszi rászorulók számá-
ra. Dr. Csutoráné dr Győri 
Ottilia elmondta, hogy idén 
2 000 000 forint értékben se-
gítették a rászorulókat. 

Eközben 12 és 14 óra 
között  kellett a polgár-
mesteri hivatalba juttatni 
a süteménysütő verseny-
re nevezett süteményeket, 
idén ráadásul dupla tepsivel, 
hogy az ünnepség végén mi-
nél többen megkóstolhassák 
azokat.

A színpadon 13.30 órá-
tól az óvodáké volt a főszerep: a Tarkabarka, a 
Pitypang és a Szivárvány Óvoda növendékei is 
megajándékozták a plénumot előadásukkal, sőt a 
Tarkabarka Óvodából még a szülők is felléptek 
tánccsoportjukkal, a Pitypangból pedig az óvó né-
nik rukkoltak elő meglepetés előadással.

Az óvodák után a SZIA, majd az NSJG növendé-
kei adták elő karácsonyi műsorukat, illetve a Talicska 
banda betlehemes koncertjében is gyönyörködhet-
tünk. A süteménysütő verseny eredményhirdetésére 
16.30-kor került sor, ezt adventi gyertyagyújtás és a 
POKG diákjainak előadása követte. 

Az esti órákban zenés, illetve táncos előadá-
sokban gyönyörködhettünk: az Acapella együttes, 
a Czövek Erna Zeneiskola, a Herceg Tánccsoport 
műsora után  az ünnepség záróeseményeként 
Tolvai Renáta és Kállay-Saunders András, a Me-
gasztár csillagai telt házas, azaz telt sátras koncert-
je követett.

Egész nap folyamán játszóházakon és inter-
aktív foglalkozásokon is részt vehettek az érdek-
lődők a polgármesteri hivatalban és a Rathaus 
Kellerben. Ezek szervezői, házigazdái voltak: a 
Budakeszi Bölcsőde, a budakeszi védőnők, a 
Kompánia Színházi Társulat és a Mezei Mária 
Művészeti Iskola pedagógusai, az Erkel Ferenc 
Művelődési Központ játszóház vezetői, a HÍD 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Buda-
keszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház Bará-
ti Kör Egyesület, valamint a Szivárvány Óvoda, 
Pitypang Sport Óvoda és a Tarkabarka Óvoda.

A városkarácsonyi hétvégére családjával közö-
sen ellátogatott Csenger-Zalán Zsolt, Budakeszi és 
térségének országgyűlési képviselője is.

Matsinhe Dénes/Huber-Szabó Lőrinc
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Pitypang ovis  
Jótékonysági retró buli 
A GYERMEKEK EGÉSZSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉÉRT

November 16-án este újra pitypangos 
színekbe öltözött az Erkel Ferenc Mű-
velődési Ház nagyterme. A rendezvé-
nyen résztvevők most is egy nemes 
célt támogattak jelenlétükkel, hiszen a 
bált a Pitypang Sport Óvodában létre-
hozandó só terápiás szoba kialakításá-
ért szerveztük meg.

A hangulatosan berendezett 
és feldíszített terem sok-

sok ismerős, régi és új bálozó 
találkozó helyévé változott erre 
az estére. 

Az óvodavezető köszöntője 
után a vendégek nagy örömére, 
az óvoda kollektívájának meg-
lepetés tánca következett. 

A koreográfiát Hencsy Rita 
zumbaoktató tanította be a lel-
kes előadóknak, akiket a vidám 
és  ritmusos tánc után vissza-
tapsolt a nézősereg. 

Ismét fergeteges volt a han-
gulat, D. J. Árpi zenéjére a 
résztvevők hamar birtokukba 
vették a táncparkettet.

Az éjfél utáni tombolahúzáson értékes aján-
dékokat tudtunk kisorsolni a szülők, barátok és 
Budakeszi vállalkozói által felajánlott tombola-
tárgyakból.

 Ezúton is köszönjük támogatásukat!

A Jótékonysági retró bulit hajnali 4 órakor 
nagy sikerrel, kellemes hangulattal zártuk. 

Köszönjük a szülők, bará-
tok lelkes, aktív részvételét, 
a támogatók felajánlásait és 
téglajegy vásárlását, amely-
lyel hozzájárultak ahhoz, 
hogy a Pitypang Sport Óvo-
dában a gyermekek egész-
ségmegőrzéséért még többet 
tehessünk egy só terápiás 
szoba kialakításával!

Kovács Mihályné Ildikó 
óvodavezető-helyettes

Köszönjük az itt felsorolt 
cégek felajánlásait

WWW.220 LEGO.HU • SPÁJZ ÉTTEREM ÉS KOLBÁSZHÁZ  • GORVINIUM KFT. PRÉMIUM CSOKOLÁDÉ 
• GESZTENYÉS ÉTTEREM • AVON- KISSNÉ CSÖRGET ELVIRA • DUDOK RENDEZVÉNYHÁZ • RITA ZUMBA 

• TANNE ÉTTEREM • ETYEKI KÚRIA PINCÉSZET • ANDRÉSZ CUKRÁSZDA • PÁNTLIKA PINCÉSZET • 
GRAFL CUKRÁSZDA • HAJLAKK SZÉPSÉG STÚDIÓ • PÓCZI PATIKA • PATAKI JUDIT LAKBERENDEZŐ • 

ANGYAL PATIKA • NÉMEDI-VARGA MÓNIKA MASSZÁZS • MY MAGIC SZALON • WEB&WELL SOLUTIONS 
BT. • BAKÁCS EDIT BERNADETT • BABAUTAZÁS • DR. CSUTORÁNÉ DR. GYŐRI OTTÍLIA • MINDENJÁTÉK 
KFT. • SZIVÁRVÁNY ÓVODA • KÁLYHÁSKRISTÓF.HU • BARITZON KFT. • DIGITÁLIS NYOMDA R-DISPLAY 
KFT. /HOLLÓ GÁBOR/ • ANETTA NATÚR KOZMETIKA ÉS FIZIOTERÁPIA • HAIR PERFECT /RETEK U. FOD-

RÁSZAT/   • SANOMA KIADÓ   • LA-BIONDA HAJSZALON  • KÓRÓSI VEGYTISZTÍTÓ  
  • SUPI + CIPŐ / BOKOR ISTVÁN/   • GERIDOR OPTIKA   • ADWORKNET BT.   • AMBRÓZY ZSÓFIA 

ANGOLOKTATÁS   • TV2   • AXN   • HERLITZ  

Mikulás-napi  
kézilabdaest  
a SZIA-ban

A sport, a mozgás önmagában 
is öröm, hát még, ha a család is 
együtt lehet! Gyönyörködhetünk 
gyermekünk ügyességében és ere-
jében, vagy élvezhetjük, hogy vég-
re van hely szabadon szaladgálni 
mindenkinek. 

Itt a lehetőség, hogy példát mutassunk: 
megcsodálhatjuk apa, anya cseles dobása-

it! Önkormányzatunk december 7-én ezért 
nyitotta ki az általános iskola tornatermét, és 
Mikulás-napi öröm kézilabdára várta a csalá-
dokat. Az érdeklődés mutatja, nagy az igény 
városi sportprogramokra. Az „Értékes vagy!” 

pályázat keretében most minden hónapban 
szerveztünk éjszakai sportprogramot, ezút-
tal  − közkívánatra − kézilabdatornát. Nagy 
volt az érdeklődés, néhányan nézőnek jöttek, 
a társaság kedvéért, de körülbelül 120 fő pá-
lyára is lépett. Simon Róbert, a SZIA testne-
velés tanára, a város kézilabdaéletének egyik 
fő szervezője, a Budai (Budakeszi) Farkasok 
edzője irányította a spontán szerveződő csa-
patok játékát. Tóth Zsolt, a Farkasok oszlopos 
tagja vállalta a fáradhatatlan bíró szerepét. 
Doleschall Lőrinc, az iskola tanulója szolgál-
tatta a lendületet adó zenét. Az önkormányzat 
üdítővel, szendviccsel igyekezett az elfáradó-
kat felfrissíteni. A Dechatlon sportolást segítő 
italokat, édességet adott a rendezvényhez és 
három kézilabdát, amely sorsolással talált 
gazdára. Az önkormányzat képviseletében 
Bakács Bernadett hat darab, ötezer forintos 
Dechatlon- utalványt sorsolt ki éjfélkor a já-
tékosok között.

Az „Értékes vagy!” projekt egyik célki-
tűzése, hogy a fiataloknak (és persze min-
denkinek) értékes szabadidő-eltöltési le-
hetőségeket ajánljon itt, a városban. Ennek 
keretében szerveztünk idén − többek között 
− éjszakai akadálytúrát, csocsóbajnokságot, 
szkanderversenyt, pingpongtornát. 

Azért, hogy jövőre minden sportos éjjelen 
sokan lehessünk együtt, kérjük a budakeszi 
polgárokat, hogy az ertekesvagybudakeszi@
gmail.com e-mail címen juttassák el hozzánk 
szavazatukat arról, milyen programot szeret-
nének leginkább a következő alkalommal:

A −  teremfocit;
B −  kosárlabdát; 
C − röplabdát, vagy 
D −  éjszakai kidobós csapatbajnokságot 

szervezzünk a város számára?
Válaszukat előre is köszönjük

Vass Virág, projektfelelős
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NAGY SÁNDOR JÓZSEF  
GIMNÁZIUM

A kedves végzős Diákok!
Nincs két egyforma tanév, szalagavató
és tanuló sem az iskolában.

Nem véletlenül szokás azt mondani, hogy 
mindenki élete egy kész regény. Ezt én úgy 

módosítom, hogy mindenki életéből egy színda-
rabot lehetne írni, és az a bizonyos nagybetűs 
ÉLET az írója. 

A ti életetek színdarabjának első felvonása, 
mely az iskoláról szól, lassan a végéhez közeledik. 

Az összegzés, a tanulságok levonása, az 
eredményhirdetés még ezután következik. Sőt, 
a következő felvonás cselekményét erőteljesen 
befolyásolják a mostani tervek, elhatározások, 
eredmények. Feltétlenül használjátok ki az előtte-
tek álló lehetőségeket! Valósítsátok meg álmaito-
kat! Higgyetek abban, hogy tisztességes munkával 
bármi elérhető számotokra. 

Márai Sándor szerint:
„A világ megismerése érdekes, hasz-
nos, gyönyörködtető, félelmes vagy 
tanulságos, önmagunk megismerése a 
legnagyobb utazás, a legfélelmesebb 
felfedezés, legtanulságosabb találkozás.”

Tanulmányaitok során kiderült, hogy minden 
árunak hosszabb távon csökken az értéke. Egyet-
len kivétel van ez alól, az emberi tudás.

A szalagtűzés ceremóniája Selmecbányára, az 
1830-as évekre vezethető vissza. Az akkori szokás 
az idők folyamán szinte teljesen átalakult. A sza-
lag maradt, de a diákok egymástól vett búcsúja he-

lyett, mára inkább a hozzátartozók, a barátok előtti 
csillogó táncbemutató lett a szalagavató.

Ti is mindent megtettetek a siker érdekében. 
Gyakoroltatok fáradhatatlanul. Ha a hátralévő idő-
ben hasonló intenzitással készültök az érettségire, 
a siker nem marad el! Bízom abban, hogy elődei-
tekhez hasonló jó eredményeket mondhattok majd 
magatokénak. Kívánom nektek, hogy az iskolánk-
ban eltöltött évek, az iskola falai között megszer-
zett tudás, az élmények sokasága, a tanáraitok 
embersége, türelme, szeretete elegendő éltető erőt 
adjon nektek a mindennapok helytállásához, küz-
delmeihez.

„Ne csüggedj, hisz ifjú vagy,
S minden elérhető,
Ha van benned bátorság,
Remény s szeretni erő.” /Goethe/

Szívből kívánom Nektek, hogy annak a bizo-
nyos életetekből írt színdarabnak ne csak első fel-
vonása végződjön happy enddel!

Dr. Dömötörné Papp Hargita, igazgató

PROHÁSZKA OTTOKÁR KATOLIKUS GIMNÁZIUM

„Ha erős erkölcsöt akarunk, akkor ne a 
hasznosságnál kezdjük, mert ha igaz, 
hogy lesz-e gyümölcs a fán, melynek 
nincs virága, még igazabb az, hogy 
lesz-e gyümölcs a fán, melynek nincs 
gyökere? Már pedig az erkölcs gyökere 
az Isten akarata. Ez alapra kell állnunk, 
ez alapra kell állítanunk ifjúságunkat” 
– Prohászka Ottokár szavaival köszön-
tötte a végzős diákokat és a megjelent 
vendégeket Török Csaba igazgató a 
POKG szalagavató ünnepségén.

Az igazgató úr kifejtette, hogy Prohászka szavai 
a közös erkölcsi, identitás alapot fogalmazzák 

meg. Majd elmesélte, hogy amikor Balogh tanár 
úr megmutatta neki a szalagavató bál meghívó-
jának tervezetét – amit egyik diákjuk tervezett –, 
tudta, hogy nemcsak a szimbolikában, de amúgy 
is jó úton járnak. A meghívón látható életfa szim-
bólum gyökerei mélyen hatolnak le az iskola lo-
góját, a keresztbe hajló P betűt körül ölelve. Olyan 
mély jelentése van ennek a képnek, hogy ezt a 
grafikát szeretnék majd nagyban is megvalósítani, 
szoborba önteni. 

Török Csaba igazgató úr köszöntő beszédében 
elmondta: Weöres Sándor gondolata a bennünk 
rejlő létráról egy kis elmélkedésre vezet minket.

A létra szerepe a lent és a fent összekötése. A 
létra tehát a felemelkedés szimbólumainak egyik 
igen fontos megjelenítője, azt az egységet teste-
síti meg, amelyben, a Föld és az Ég újra egyesül. 
A keresztény irodalomban és művészetben a létra 
az alapvető támaszt jelenti az Isten felé vezető út 
folyamatában. Egy olyan utat idéz, amelyen csak 
nagyon lassan lehet haladni, hiszen minden lépést 
alaposan meg kell fontolni, és minden lépést csak 
az előző után lehet megtenni. Az ember egyetlen 
lehetősége és kötelessége: megküzdeni az előtte 
álló nehézségekkel, legyőzni őket, hiszen csak így 
léphet fel a következő szimbolikus lépcsőfokra. 
Lépjünk fel a következő létrafokra, innen már jól 
látszik az út vége, amit együtt teszünk meg.  Szü-
leitek, tanáraitok átélték már ezeket, hasznos ta-
pasztalatokat szereztek, figyeljetek útmutatásukra!

„Nézzétek a fügefát és a többi fákat! 
Amikor látjátok, hogy már hajtanak,
tudjátok, hogy közel van a nyár.  
Ugyanígy ti is, amikor látjátok, hogy
mindez bekövetkezik, tudjátok meg,  
hogy közel van az Isten országa.”

Kedves végzős Diákjaink!  Bálozó Ifjúság!
Nincs két egyforma év, nincs két egyforma 

ünnep sem. Mikor minden évben készülődünk 
iskolánk hagyományos, meghitt, mondhatni csa-
ládi ünnepére, akkor régi emlékek jutnak mindig 
eszünkbe. Minden évben eljön a mai pillanat, 
mikor megmérettetünk, megmérettettek, hogy 
mennyit nőttetek. Ilyenkor senki nem húzza ma-
gát össze dacosan, hogy kisebbnek tűnjék, hanem 
inkább tekintetét még jobban az égnek emeli, és 
büszkén tekint szeretteire. Merjetek nagyok lenni 
a mai este, felelőséggel, méltósággal ünnepelni, 
most és a felügyelet nélküli afterpartyn is, és mer-
jetek nagyok lenni az elkövetkező hónapokban, 
nőjetek fel a feladathoz.

Engedjék meg, hadd kívánjak minden jót végzőse-
inknek Weöres Sándor – Tíz lépcső című versével!

Szórd szét kincseid –  
a gazdagság legyél te magad.
Nyűdd szét díszeid –  
a szépség legyél te magad.
Feledd el mulatságaid –  
a vígság legyél te magad.
Égesd el könyveid –  
a bölcsesség legyél te magad.
Pazarold el izmaid –  
az erő legyél te magad.
Űzd el szánalmaid –  
a jóság legyél te magad.
Dúld fel hiedelmeid –  
a hit legyél te magad.
Törd át gátjaid –  
a világ legyél te magad.
Vedd egybe életed-halálod –  
a teljesség legyél te magad.

Török Csaba, igazgató

Szalagavató
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A Magyar Szent Korona képei
Igazi adventi programot kínál az Erkel 
Ferenc Művelődési Központ: Nyáry Éva 
festőművész kiállítása december 22-
éig látogatható. A Magyar Szent Koro-
na zománcképeit felnagyítva, olajkép 
sorozatban tekinthetjük meg.

Mint Nyáry Éva festőművész elmondta a koro-
nánkon lévő zománcképek pár cm²-esek, így, 

felnagyítva jobban áttekinthetők. Kiemelkedő je-
lentőségű a Dukasz Mihály császár képe helyett 
1074 körül behelyezett Szűz Mária-kép. Könnyen 
láthatók a javítások a nagyításokon, világos, hogy 
ezeket a képeket kicserélték. Ha a foglalatok épek, 
a képek eredetiek. A munkálatok komoly előké-

születeket igényeltek, konzultálni kellett témával 
kapcsolatos történészekkel, aranyművesekkel.  

A művésznő életútját, munkásságát Fajtha Ani-
ta, a művelődési ház igazgatónője vázolta röviden. 
A Képzőművészeti Főiskolát kitűnő eredménnyel 
végezte. Ezt követően angol és francia mesterek 
tanították. Bejárta Csontváry útját (Szíria, Jordá-
nia, Libanon). Négy évig tanított az ELTE-n, ezzel 
párhuzamosan saját műtermében dolgozott. Szá-
mos külföldi kiállításon szerepelt műveivel, öröm-
mel fogadták Európa leghíresebb kiállítótermei. 

Kiemelkedő műve a honfoglalás millecentená-
riumára készített Az ősi magyarok életfája, amely 
7 évig volt kiállítva a Mátyás-templomban. 

Számos, felsorolhatatlanul sok kitüntetést ka-
pott munkásságáért, például 1994-ben a Magyar 
Köztársaság Érdemrend Kiskeresztjét. Jelentős 
közéleti tevékenységet is folytat, úgy is mint a 
Jeruzsálemi Szent Lázár katonai és kórházi lovag-
rend magyarországi nagyperjele.

A kiállítás megnyitóján részt vett dr. Csutoráné 
dr. Győri Ottilia polgármester asszony is, aki Egry 
József festőművészt idézte: „Nemcsak az a fontos, 
hogy vannak-e értékeink, hanem hogy vannak-e 
olyanok, akik megbecsülik az értékeket.” A pol-
gármester asszony kijelentette: a kiállítás külön-

leges, hiszen a magyar korona nemcsak egy tárgy, 
a magyarság jelképe, hanem egy fogalom is. Ha-
zánk, magyar független államiságunk szimbólu-
ma, a nemzeti összetartozás megtestesítője. „Egy 
mágikus tárgy, nemzetünk titkos kovásza, egyenlő 
a magyar hazával, a magyar néppel. Kiemelkedő 

eseménye volt településünknek tavaly szeptember 
15., amikor is a magyar korona másolatát elhoz-
ták a Himnusz-szoborhoz. Emellett a korona egy 
ötvös remekmű, egy beavató korona. Akkor volt 
érvényes királyaink koronázása, ha az esztergomi 
érsek koronázta meg a királyt a szent koronával” 
− fejezte be történelmi visszatekintését a polgár-
mester asszony. 

A kiállítás hivatalos megnyitóját dr. Egri Má-
ria művészettörténész tartotta. Művészetének első 
korszakában megjelennek a portrék. Ezek kiemel-
kedő jelentőségű alkotások. A 80-as években ren-
geteg kiállítást rendezett.

Mindig érdekelte a szent korona témája. Rész-
leteiben is élvezhető, ikonográfiai pontossággal 
festette meg a korona képeit. Később a hiányzó 
Szűz Mária feltételezett alakját készítette el. Tör-
ténelmi tény, hogy István − keleti hagyományokra 
támaszkodva − Szűz Máriára hagyta az országot. 
2002-ben Orbán Viktor előszavával megjelentek 
a koronaképek a Magyar Ház Kiadó gondozásá-
ban. Az utolsó darabig elfogytak ezek a könyvek! 
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokkot jelentetett 
meg a zománcképekről.

A hangulatos megnyitón Kristófi Ágnes ének-
művész és Malik Édua népdalénekes működött 
közre.

A kiállítás december 22-éig tekinthető meg. 
Szabó Tibor Mihály      

Alkotóműhely 
nyílt  

Budakeszin
A kreativitás igen fontos a mai világ-
ban. Budakeszin, a Fő utca 239.-ben 
egy rossz állapotú házat 2 hét alatt fel-
újítottak, és alkotóműhelyt nyitottak 
az érdeklődők számára.

A rossz állapotú, régi házat a 6 művész 2 hét 
alatt rendbe hozta. Puskás Krisztina, alapító 

elmondta: 2 hete álmodta meg, hogy alkotóházat 
kell létrehozni. Korábban sokat foglalkozott gye-
rekekkel, kerámia alkotótáborokat tartott nyaranta. 
Úgy gondolta, miért ne lehetne ezeket a táborokat 
a nyári szüneten kívül is folytatni. Olyan alkotó-
házat szeretnének létrehozni, ami alkotásra neveli 

a gyerekeket. Három szakma képviselői oktatják 
majd a gyerekeket a szakma rejtelmeire. Az elké-
szült műveket a kis alkotók hazavihetik. 

Vitkó Mária keramikus a „kerámiatermet” mu-
tatja be: „láthatók itt a helyiségben a hagyományos 
paraszti világ tárgyai (gyertyamártók, kancsók), 
de vannak itt modern tárgyak is, pl. rappó edé-
nyek. Gyakorlás után bárki elkészítheti ezeket a 
tárgyakat.”

Nagy Ibolya nemezelő mesterségről mesélt: 
már a honfoglalás korában ismert volt. A birka 
szőréből készítették a nemezt, amelyből sok min-
dent lehet készíteni (ruhaneműket, mobiltokot, ru-
ha-kiegészítőket). 

Zabani Hajnalka bútorfestő elmondta, az ódon 
hangulatú helyiségben kétféle bútor található: an-
tik bútorok felújítva, illetve retró bútorok, ame-
lyek vissza lettek öregítve. Nagy divat manapság 
a provence-i stílus, ennek megismertetésére tanfo-
lyamot terveznek. Fő céljuk, hogy közelebb hoz-
zák az embereket a művészetekhez. A kreativitás 
örömmel telíti el az embereket.

Az alkotóműhelyben kiállított művek megvá-
sárolhatók, az alábbi telefonszámon lehet érdek-
lődni: 06-20-227-9268.

Szabó Tibor Mihály
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A FEKETE-HEGYEK TITKAI

Budakeszi világszinten szerencsésnek 
mondhatja magát, hisz lakott területé-
nek nagy részét erdő határolja. A kis-
város keleti, XII. kerülettel szomszédos 
oldalát határolja az ún. Budakeszierdő, 
mely érdekes módon közigazgatásilag 
nem Budakeszihez, hanem a fővároshoz 
tartozik, immár a 19. század vége óta. 

Az ún. Budakeszierdő rendkívül urbanizált, 
hiszen kicsiny területének dacára rendkívül 

változatos. Kapcsolatot teremt Budakeszi és Bu-
dapest között, számos nevezetességgel büszkél-
kedhet (Erzsébet-kilátó, Normafa, Csillebérc, 
Makkosmária, Virágvölgy), illetve. fantasztikusan 
jó infrastruktúrával bír (Gyermekvasút, Fogaske-
rekű, Libegő, buszjáratok stb., és akkor a jelzett 
turistautak sokaságáról, a könnyű tájékozódási 
lehetőségekről szót sem ejtettünk). Magától érte-
tődik, hogy a helybeliek is elsősorban ezt az erdő-
séget keresik fel, ha a természetbe vágynak. 

Budakeszi másik oldalán található az orszá-
gos hírű Vadaspark, ami szintén rengeteg látoga-
tót vonz. Gyermekkorunkban természetesen ide 
is sok ízben látogattunk, mind családidal együtt, 
mind az iskolával, de valahogy maga a Vadaspark 
volt mindig a „végállomás”, szinte sosem merész-
kedtünk tovább. 

A Budakeszitől nyugati irányba elterülő hegy-
vidéket valami titokzatos atmoszféra övezte. En-
nek egyik legfőbb oka a számtalan vadkerítés volt, 
amiből valamennyi még napjainkban is létezik, a 
nagyját azonban 1989 tájékán elbontották. A Va-
daspark mögötti gyönyörű, déli lejtésű, név nélkü-
li, fedett vadászlessel bíró tisztás után következik 
a Kakukk-hegy, és azt követő hegyvidéket, már 
Fekete- hegyeknek nevezzük. A terület nagyjából 
be van ékelődve Budakeszi−Telki és Nagykovácsi 
háromszögébe. de közigazgatásilag még Páttyal is 
osztozni kell rajta. A rendszerváltás előtt az emlí-
tett vidék kiemelt állami vadászterület volt, így a 
kerítések is zömmel azt a célt szolgálták, hogy a 
vadak nagyjából egy helyen maradjanak, illetve, 
hogy illetéktelen személyek ne nagyon háborgas-
sák ezt a részt. Természetesen kitiltva senki sem 
volt, és senkit sem bírságoltak meg, ha idemerész-
kedett, hiszen a budakesziek körében ismert volt a 
Nagy-Szikla, mely a terület tán legcsodálatosabb 
természeti képződménye. 

A Fekete-hegyek vidéke azonban mindmáig 
aránylag kevéssé ismert, pedig a Budai-hegység 

legnagyobb egybefüggő részének közepén he-
lyezkedik el. Budakeszi irányából, erdei utakon 
sajnos elég nehézkes a megközelíthetősége, mert 
itt még mindig fellelhetők vadkerítések..Ez csak 
a kisebbik gond, mivel ezek átjárhatók, a nagyob-
bik az, hogy nincsen egyetlen jelzett turistaút sem, 
ami egyértelműen elkalauzolna bennünket eme 
vidékre. Sok-sok jelzés nélküli ösvény van, de 
elég könnyű eltévedni, főleg azoknak, akik nem 
használják a modern technika vívmányait. Jelzett 
turistaúton megközelíteni ezt a területet csak a 
Budakeszi és Telki közötti műút térségéből lehet 

(zöld háromszög, zöld kereszt turistautak), vagy 
Petneházy-rét/Adyliget határrészéről (piros turis-
taút). A Vadaspark környékét azonban egy jelzett 
útvonal sem érinti, ami megkönnyítené, hogy Bu-
dakesziről is egyszerűen, kellemes sétával, vagy 
erdei futással felkereshető legyen a környék. Re-
méljük, ez a közeljövően változni fog. Biztató jel 
azonban − a Budakeszi Erdészet tájékoztatása sze-
rint −, hogy a közeljövőben kijelölnek egy egy er-
dei utat, mely a Telki és Budakeszi közötti biciklis 
közlekedés fellendülését hivatott szolgálni.

Hogy kinek „mi a szép”, az természetesen 
szubjektív megítélés dolga. Azok, akik viszont va-

lamennyire már ismerik ezt a vidéket, nagyjából 
egyhangúlag mind azt vallják, hogy ez a Budai-
hegység legszebb része. A terület legmarkánsabb 
felszíni formációja, − ami valamelyest Telki felé 
vezető országútról is látható − az ún. Szarvas-
árok, mely helyenként szurdokszerű, helyenként 
sziklalépcsőkkel tarkított. Itt található a budake-
sziek által Nagy-Sziklának hívott impozáns szik-
lafal, amit a frissebb térképek Kilátó-szikla néven 
említenek. A monumentális sziklafal az árok felől 
nehezen közelíthető meg, így aki még nem ismeri, 
és szívesen felkeresné, annak a nemrégiben kije-
lölt zöld kereszt turistaútvonalat ajánljuk, amely 
érinti azt a ligeterdős fennsíkot, ami a Nagy-Szikla 
felett található, ahol a katonasírok is vannak. A 
szikláról csodálatos kilátás tárul elénk a Szarvas-
árokra és a Telki, Páty felé elnyúló erdőségre, illet-
ve tovább, a Zsámbéki-medencére. Ez a kivételes 
szépségű hely, még közigazgatásilag is Budake-
szihez tartozik. 

A Fekete-hegyek erdőségeiben barangolva na-
gyon ritkán találkozunk emberekkel, az erdő a szó 
legnemesebb értelmében: érintetlen. Vaddisznó, 
őzek, szarvasok, muflonok stb. azonban rendsze-
resen keresztezhetik utunkat. 

Hatalmas előrelépés volt a terület ismertsége/
látogatottsága szempontjából a 2005. év, amikor 
a Budai-hegység legmagasabb pontjára, az 559 
méteres Nagy-Kopasz hegyre felépítették a Basa 
Péter tervei alapján készült impozáns faszerke-
zetű kilátót, amit Csergezán Pálról (1924−1996) 
világhírű magyar vadászfestőről neveztek el. A ki-
látóból leírhatatlan körpanoráma tárul elénk, tisz-
ta időben a Magas-Tátra vonulatai is kivehetőek 
szabad szemmel, és távcső nélkül szinte mindig 
látható az esztergomi bazilika. Budakeszi sajnos 
nem látszik egészében, hiszen pont a Fekete he-
gyek takarásában van. 

A terület másik, kivételes szépségű része az 
ún. Tarnai-pihenő, a Nagy-Kopasz déli oldalában, 
mely kb. 430 méteren van a tengerszint felett, és 
ami szintén csodálatos panorámát kínál. A pihe-
nő jelzett turistaúton található (zöld háromszög), 
illetve a nemrégiben kialakított Sisakvirág tanös-
vény részét képezi. 

A Fekete hegyek térsége nagy kiterjedésű, a 
fentebb felsorolt néhány ismertebb hely, csak a 
„jéghegy csúcsa”, mert az említett terület az év 
minden részében rengeteg meglepetést tartogat az 
azt felkereső természetbarátok számára. 

Huber-Szabó Lőrinc
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8 BEMUTATKOZIK AZ IDŐSÜGYI TANÁCS

Lapunk hasábjain ko-
rábban hírt adtunk 
már arról, hogy város-
unk önkormányzata 
2013. június 3-ai ha-
tállyal megalakította 
az Idősügyi Tanácsot. 
A testület feladatairól 
a híradással együtt 
tájékoztattuk olvasó-
inkat. Jelen lapszá-
munkban a Tanács 
tagjait mutatjuk be 
röviden. 

Farkas László,
 az Idősügyi Tanács elnöke 
1943-ban született. Általános 
iskolai tanulmányait Budake-
szin, középiskolai és egyetemi 
tanulmányait pedig budakeszi 
lakosként Budapesten végezte. 
A Budapesti Műszaki Egye-
tem Közlekedésmérnöki Karán 
1967-ben szerzett vasútgé-
pész mérnöki, majd 1975-ben 
ugyanitt kapott szakmérnöki 
diplomát. A MÁV alkalmazott-
jaként előbb a mozdonyok és 
vasúti kocsik üzemeltetését és 
karbantartását végző veszprémi 
gépészeti főnökség vezetője-
ként, majd 1977-től a szombat-
helyi igazgatóság gépészeti osz-
tályának csoportvezetőjeként 

teljesített szolgálatot. 1992-ben 
tért vissza Budapestre, ahol 
előbb a MÁV kazán biztosa-
ként dolgozott, majd igazgatói 
rangban és beosztásban 1993. 
év elejétől a 2007. évi nyugdíj-
ba vonulásáig vezette a MÁV 
Vezérigazgatóság Központi 
Energiagazdálkodási Osztályát. 
A műszaki tanulmányok mellett 
a gyermekkorban megkezdett 
zenei tanulmányait magánúton 
folytatta. Különösen a zongora, 
az orgona és a vokális muzsika 
vonzotta, és kísérte végig egész 
életén. Jelenleg a Budakeszi 
Erkel Ferenc Kamarakórus ve-
zetője. Felesége nyugalmazott 
általános iskolai tanár. Két iker 
fiuk van. Egyikük energetikai 
szakon végzett gépészmérnök, 
a másik a szállodaiparban dol-
gozó vezető.

Dr. Dömötör György, 

az Idősügyi Tanács alelnöke 
1942-ben született Budapesten. 
Orvosi diplomáját 1968-ban 
szerezte a Szegedi Orvostu-
dományi Egyetem Általános 
Orvosi Karán. Közel 15 évig 
egy vidéki városi kórház se-
bészeti osztályán dolgozott. 
Ezen idő alatt sebészet és 
aneszteziológia szakvizsgát 
szerzett. A 100 ágyas osztályon 

általános sebészeti (felnőtt és 
gyermek), érsebészeti, trauma-
tológiai, urológiai műtéti tevé-
kenységet, intenzív osztályos 
és aneszteziológiai  kezelést és 
betegellátást folytatott. Ezt kö-
vetően közel negyedszázadra 
az Orvostovábbképző Intézet I. 
sz. Sebészeti Klinikájára került 
− mely később Szív és Érsebé-
szeti Klinikává alakult –, ahol 
érsebész szakvizsgát tett, és 
érsebészeti, valamint általános 
sebészeti (elsősorban érbetegek 
részére) tevékenységet folyta-
tott. Itt közel 15 évig az érse-
bészet vezetője volt. 2006-ban 
az egészségügyi leépítés során 
az intézetet elhagyta, és közel 
másfél évig egy kórházi érsebé-
szeti osztályon dolgozott, utána 
még kb. 4 évig rendelőintézeti 
járóbeteg-rendelést és egyna-
pos sebészeti ellátást végzett. 
Jelenleg nyugdíjas. 1982 óta 
budakeszi lakos, felesége pe-
dagógus, gimnázium  igazgató. 
Két leánya van, egyikük orvos, 
másik közgazdász.

Polákné Horváth  
Judit,
az Idősügyi Tanács titkára 
1947-ben született Budapesten. 
Életében mindvégig a nyom-

daiparban dolgozott, többnyi-
re műszaki szerkesztőként és 
tördelő szerkesztőként. Mun-
kahelyei: az Elektromodul, az 
Építésgazdasági és Szervezési 
Intézet, a KGM Műszaki Tu-
dományos Tájékoztató Intézet, 
a Gépipari Technológiai Intézet 
és a Plantin Kiadó és Nyomda 
Kft. voltak. 2004. évben ez 
utóbbiból vonult nyugdíjba. 
2007-ben költözött Budake-
szire, közel gyermekeihez és 
unokáihoz.

Arányi Imréné, 
az Idősügyi Tanács állandó 
tagja 1936-ban született Ma-
kón, ahol az általános iskola 
elvégzése után gyors-és gép-
írói szakképzettséget szerzett. 
1953-tól a Papírnemű Gyárban 
gépmunkásként, majd 1962-től 
1970-ig Makón faredőny fes-
tőként dolgozott. 1970-től kez-
dődően a Tungsram Egyesült 
Izzó alkalmazottja volt előbb 
gépmunkásként, majd később 
a Műszaki Ellenőrzési Osztály 
titkárnőjeként. A Budakeszin 
működő Fenyőgyöngye Nyug-
díjas Klubba 1992-ben lépett 
be. 2003 óta a klub vezetője.

Dorka Józsefné, 
az Idősügyi Tanács állandó 
tagja 1944-ben született Békés-
csabán. Gimnáziumi érettségi 
birtokában előbb Közgazdasági 
Technikum Ipari Szakán képez-
te tovább magát, majd gyár-
tásszervezési, programozási 
kérdésekkel foglalkozott. 1999-
ben vonult nyugdíjba. A 39 
éves munkaviszonyából 6 évig 
cukrászatban, majd műszaki 
vezetőként 16 évet az iparban, 
végezetül pedig 17 évet a divat 
szakmában dolgozott. 1978 óta 
él Budakeszin. Három nyugdí-
jas klub vezetőségi tagja.

Hellner Péterné, 
az Idősügyi Tanács állandó 
tagja nyugdíjas pedagógus, hat 
gyermek édesanyja. Budake-

Jótékonysági gyermekfotózás Budakeszin
2013. december 9-én szépen kiöltö-
zött, ünneplőben lévő családok ér-
keztek az Idősek Napközi Otthonába, 
ahol a tágas ebédlő éppen átalakult 
ideiglenes fotós műteremmé. 

A családok fényképezkedni érkeztek, amely 
teljesen ingyenes, jótékonysági gyermek-, 

valamint családi fotózás volt. A szervezést, a 
családok megkeresését, a lehetőség ajánlását, 
az időpontok kiosztását munkatársaink végez-
ték, a fotók elkészítését pedig – egy országos, 
72 fotóművész közreműködésével zajló akció 
keretében – Budakeszin Kondás Andrea, szé-
kesfehérvári profi fotós, valamint asszisztense 
végezte. A kezdeményezés Szabó Ivett fotográ-
fustól indult, aki a következőket nyilatkozta az 

ötlet születéséről:

„A tavalyi évben magányosan vágtam neki a 
jótékonysági gyermekfotózásnak, egy napon át 
műteremben fotóztam a rászoruló gyerekeket és 
családjukat.

Az idei évben megpróbáltam fotósokhoz el-
juttatni a gondolatot, és számomra is hihetetlen, 
de jelen pillanatban 72 aktív tagja van a csoport-
nak, akik felajánlják egy napjukat ajándékba a 
rászorulóknak.

Rengeteg intézménybe fogunk elmenni (SOS 
gyermekfaluk, Pető Intézet, anya- és gyermek-
otthonok, hajléktalan óvoda, vidéki iskolák), 
hihetetlenül sok helyen van  szükség ránk, hogy 
olyan gyerekeknél állítsuk meg a pillanatot, 
akiknek a gyerekkora e nélkül a kezdeményezés 
nélkül nem lenne megörökítve.”

A fenti gondolatok jegyében adta idejét, mun-
káját, energiáját Kondás Andrea és asszisztense 

kicsik és nagyok örömére ezen a napon. 14 csa-
lád, mintegy 35 fő jelentkezett és élt ezzel a nem 
mindennapi lehetőséggel. Nagyon jó volt látni, 
hogy milyen örömmel ülnek modellt a családok, 
a fotózás emelkedett, örömteli, jó hangulatban 
zajlott. Andreáék nagy mennyiségű ruhát, játé-
kot és édességet is hoztak magukkal, amikkel 
kedveskedtek  a családoknak, mi pedig Mikulás-
csomagot osztottunk ki a gyerekeknek.

Az elkészített képeket elektronikus formában 
és kinyomtatva is megkapják a családok, így fe-
lejthetetlen ajándék kerül a fa alá karácsonyra.

Ezúton mondunk köszönetet a kezdeménye-
zés ötletgazdájának, valamint Kondás Andrea 
fotósnak és munkatársának önzetlen munkáju-
kért!

A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai 
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szin a Széchenyi István Álta-
lános Iskolában tanított alsó 
tagozaton, és ugyanitt a Minő-
ség Irányítási Csoport vezetősé-
gének tagjaként az iskolai élet, 
az oktató-nevelő munka szín-
vonalának jobbításán fárado-
zott. Budakeszi közéletében is 
szerepet vállalt, férjével együtt 
a cserkészet újraélesztésében, 
kis közösségek létrehozásában 
tevékenykedtek. Hagyományo-
kat teremtettek, Mikulástúrát, 
Barlangkarácsonyt, kiállításo-
kat rendeztek. Németh Lász-
ló plébános atya felkérésére 
részt vett a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnázium létre-
hozásának szervezésében. 25 
éve a Viadal Sportegyesület 
edzőjeként és adminisztráto-
raként támogatja az egyesület 
sporttevékenységét, valamint 
rendszeresen csatlakozik a vá-
ros sportrendezvényeinek szer-
vezéséhez, lebonyolításához. 
A család szeretetközösségének 
felmutatását, magyarság tu-
datunk ápolását, a keresztény 
küldetésünk közvetítését kariz-
mának tekinti. Tagja a Keresz-
ténydemokrata Néppártnak. 
Csatlakozott a CÖF Szellemi 
Honvédőihez.

Koncz Gertrud, 
az Idősügyi Tanács állandó 
tagja, a HÍD Szociális és Gyer-
mekjóléti Szolgálat vezetője 
1952-ben született Budapes-
ten. 1970-től 1980-ig számí-
tógép-programozói és folya-
matszervezői végzettséggel 
külkereskedelmi vállalatnál 
dolgozott. 1990-ben végezett a 
Testnevelési Egyetemen, ahol 
mentálhigiénés képesítést sze-
rezett. 1991-től Budakeszin a 
helyi családsegítő szolgálat elő-
készítésében és létrehozásában 
vett részt. 1992-től 1998-ig a 
Budakeszi Önkormányzat és a 
Magyar Karitász Családsegítő 
Szolgálatánál dolgozott család-
gondozóként. Az itt folytatott 
tevékenysége keretében a kli-
ensek folyamatos gondozását 
végezte, személyiségfejlesztő 
csoportokat szervezett. 1997-
ben a pécsi Janus Pannonius 
Tudományegyetemen személy-
ügyi szervezői oklevelet szere-
zett. Ugyanebben az évben a 

Családsegítő feladatköre kibő-
vült a Gyermekjóléti Szolgá-
lattal. 1998-ban kinevezték az 
intézmény vezetőjének. 2005-
ben Budakeszi Város Önkor-
mányzata a Családsegítő Szol-
gálathoz kapcsolta a Gondozási 
Központot, nappali ellátás, házi 
segítségnyújtás, szociális étkez-
tetés feladatokkal. 2008-ban 
Budajenő és Tök települések 
szociális alapfeladatait is az 
általa vezetett intézmény látja 
el.  Férjével több mint 30 éve 
él Budakeszin, két felnőtt gyer-
mekük van.

Dr. Mészáros  
Árpádné,  
az Idősügyi Tanács állandó 
tagja Békésen született, majd 
1947-ben Zsámbékra került. 
A kereskedelemben dolgozott 
1947-től 2002-ig. Tanuló volt a 
„Hangya” szövetkezetnél, majd 
1949-ben a Földműves szövet-
kezethez került. Miközben az 
évek során a Földműves szö-
vetkezetek többször egyesül-
tek, és a nevük végül ÁFÉSZ-
re változott, ő folyamatosan 
ugyanennél a cégnél dolgo-
zott. Bolti eladó, boltvezető, 
könyvelő, áruforgalmi előadó, 
árosztályvezető, áruforgalmi 
osztályvezető, megbízott áru-
forgalmi főosztályvezető volt, 
így vonult nyugdíjba 1987-ben. 
Ezután az ÁFÉSZ-nál ma-
radt még 2002 év végéig mint 
nyugdíjas. 1971-től lakik Bu-
dakeszin. 2003 óta a Borostyán 
Nyugdíjas Klub vezetője. Két 
fia, öt unokája és négy déduno-
kája van.

Mosonyi Lászlóné, 
az Idősügyi Tanács állandó tag-
ja 1936-ban született az erdélyi 

Darnavölgy községben. 1944 
óta él Budakeszin. Az általános 
iskola elvégzése után I. osz-
tályú versenyzőként sportolt, 
tornászott. Nyugdíjba vonulá-
sáig mindössze két munkahelye 
volt, nevezetesen a budapesti 
MOM és a budakeszi postahi-
vatal. 45 éve tevékenyen vesz 
részt a Magyar Vöröskereszt 
munkájában. 19 évig vezette 
Budakeszin a mozgássérülte-
ket magába foglaló Kapasz-
kodó Klubot. Jelenleg azt a 11 
éve működő Nosztalgia Partyt 
vezeti, amely tulajdonképpen 
az időskorúak számára havi 
egyszeri alkalommal rendezett 
zenés-táncos est.

Bokor Józsefné, 
az Idősügyi Tanács meghívott 
(külsős) tagja 1959-ben szü-
letett Budakeszin, és azóta is 
itt él. 1978-ban érettségizett 
a budapesti Kossuth Zsuzsa 
Egészségügyi és Óvónői Szak-
középiskolában, majd 1983-
ban óvónői diplomát szerzett 
a Kecskeméti Óvónőképző 
Főiskolán. Tíz évvel később, 

1993-ban néptáncoktatói dip-
lomát is szerzett. 1978 óta a 
jelenlegi Szivárvány Óvoda 
dolgozója. Eddigi pályafutása 
során jelentős közéleti tevé-
kenységet folytatott és folytat 
még napjainkban is. Alapító 
tagja a 25 éve működő Buda-
keszi Népdalkörnek, 1998-tól 
kezdődően vezetője, vagy ve-
zetőségi tisztségviselője a helyi 
Hagyományőrző Körnek, tagja 
a Hagyományőrző Asszonykó-
rusnak és a Budakeszi Erkel Fe-
renc Kamarakórusnak. Közel 
húsz éve tanítja a 3-6 éves gye-
rekeket néptáncra a Napraforgó 
Tánccsoportban. Sokoldalú 
tevékenységének elismerése-
ként 2002-ben Budakesziért 
Emlékérem, 2010-ben pedig 
Erkel Ferenc-Emlékplakett ki-
tüntetéssel jutalmazta a város 
önkormányzata.

Dr. Giller Lászlóné 
az Idősügyi Tanács meghívott 
(külsős) tagja tanári pályafu-
tását magyar-angol szakos ta-
nárként a Kecskeméti Katona 
József Gimnáziumban kezdte. 

1971-ben családjával Hevesre 
költözött, és ott tanított nyug-
díjba vonulásáig. A gimnáziu-
mi tanári tevékenységen kívül 
nagyon sok közösségi munkát 
végezett tanítványaival.  Drá-
mapedagógiai ismeretei kap-
csán Színjátszó szakkört veze-
tett. A mindenkori gimnáziumi 
osztályaival rendszeresen járt 
Nagyváradra a Szigligeti Szín-
ház előadásaira. Testvérosztály 
kapcsolatot alakított ki a nagy-
váradi Ady Líceu , valamint a 
rimaszombati Líceum egy-egy 
magyar osztályával. Már fiatal 
tanárként  érdekelte az idősko-
rúakkal való törődés, és ezért 
osztályaival rendszeresen láto-
gatta a hevesi Szociális Otthon 
lakóit, aho. Irodalmi műsoro-
kat,   rövid  koncerteket adtak 
tanítványai as Otthon lakóinak. 
Ugyanez a Szociális Otthon 
kérte fel arra, hogy hozza létre 
a„Nyugdíjasok Középiskolájá”.   
Ennek a középiskolának a mű-
ködtetése – Európában egye-
dülálló módon - a Művelődési 
Minisztérium engedélyével 
1985-ben indult meg. 2002-
ben Budapest XI. kerületének 
Budai Galériájában indított  
a « Nagymama Klubo”, ahol a 
résztvevőkkel az unokanevelés 
feladatait vitatták meg. 2003-
ban a Felnőttképzési Kabinet 
Pályázatán a Gyermeknevelő 
e-learning programjával pá-
lyázatot nyert. Két lánya és tíz 
unokája van. Fiatalabb lánya 
Budakeszin él 7 gyermekével, 
így őrajtuk keresztül  is kötődik 
Budakeszihez.  

Végleges a Fidesz-KDNP egyéni 
képviselőjelöltjeinek névsora

Csenger-Zalán Zsolt (ország-
gyűlési képviselő) a Pest megyei 
2. vk. a Fidesz-KDNP egyéni kép-
viselőjelöltje. A választókerü-
lethez tartozó települések: Bia-
torbágy, Budajenő, Budakeszi, 
Budaörs, Herceghalom, Páty, 
Perbál, Piliscsaba, Pilisjászfa-
lu, Pilisszentiván, Remetesző-
lős, Solymár, Telki, Tinnye, Tök, 
Zsámbék.

A Fidesz Országos Választmánya mai 
ülésén véglegesítette a 2014-es or-

szággyűlési képviselő választáson Fidesz-
KDNP támogatással induló 106 egyéni 
választókerületi jelöltjének névsorát.

A kormánypárt országos választmánya 
szerint a jelöltek mindegyike erős felelős-
ségtudattal, megfelelő felkészültséggel és 
tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy ki-
tartóan képviselje a magyar emberek ér-

dekeit a következő parlamenti ciklusban. 
A képviselőjelöltek mindegyike elkötele-
zett abban, hogy megvédje Magyarország 
eddigi teljesítményét, és segítse a magyar 
családokat a további megerősödésben.

Az új választási rendszer értelmében 
az Országgyűlés létszáma a választásokat 
követően 386-ról 199-re csökken. Az új 
választási rendszerben a korábbi három 
helyett csak két ágon lehet majd mandátu-
mot szerezni: 93 képviselőt listás válasz-
tási rendszerben választanak, 106 képvi-
selőt pedig egyéni választókerületekben. 
A választási rendszer egyik legfőbb vál-
tozása, hogy két forduló helyett csak egy 
forduló lesz. Megváltoztak a jelöltállítás 
szabályai is. A jelöltek ajánlása ajánlóíven 
történik majd. A képviselőjelöltté válás 
feltétele 500 támogató ajánlás összegyűj-
tése, a korábbi 750 ajánlószelvénnyel 
szemben. A kampány az államfő által ki-
tűzött választás napjától visszaszámítva 
az 50. napon kezdődik.
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„Hitünknek nagy szüksége 
van a megerősítésre”

A bérmálás katolikus szertartás, 
melynek során kézrátétel vagy fel-
kenés útján közvetítik a Szentlélek 
ajándékait a bérmálkozó számára, 
így lesz a bérmálkozó az egyház tel-
jes jogú tagja. A bérmálás a katolikus 
felekezeteknél szentség, a hét szent-
ség egyike. A római szertartásban a 
keresztség után évekig tartó hitok-
tatást követően kapják a bérmálást 
és az eucharisztiát, mely keresztény 
beavatásuk csúcspontja. Budakeszin 
Spányi Antal püspök úr végezte el a 
szertartást.

A szentmise kezdetekor a ministránsok népes 
társasága hozta be a szent keresztet, őket 

követte a házigazda Filó Kristóf plébános úr, 
Szeleczky Csaba káplán, illetve Spányi Antal püs-
pök úr. A bérmálkozók nevében egy leány és egy 
fiatalember virágcsokorral köszöntötte a püspök 
urat, míg az egyházközség nevében Schmotzer 
Vilmos egyházközségi elnök. Filó Kristóf plébá-
nos úr azt emelte ki, mindig nagy öröm a püspök 
úrral együtt imádkozni. 

A püspök úr megköszönte a kedves szavakat, 
a szíves fogadtatást. „A bérmálkozók szentségé-
nek kegyelme elsősorban a fiatalokat érinti, de 
az egész közösség számára megerősödést jelent. 
Mindannyiunkat arra hív a Szentlélek Úristen, 
hogy újuljunk meg, szítsuk fel Isten iránti szere-
tetünk tüzét.”

A szentmise a továbbiakban a megszokott me-
derben folyt. Az olvasmányt ezúttal az egyik bér-
málkozó, Péter-Szabó Kinga személyi titkár olvasta 
fel, az evangéliumot pedig Szeleczky Csaba káplán 
úr Szent Lukács könyvéből.  

Ezután következett a püspök úr szentbeszéde. 
„Elképesztő gonoszság tud elhatalmasodni a ha-
talmon lévő embereken. Micsoda erő volt a testvé-
rekben, az anyában − utalt vissza az evangéliumra 
−, aki semmilyen kínzás, szörnyűség hatására nem 
tört meg. Talán azt hisszük, hogy már vége van az 
ilyen eseményeknek. Vagy mégsem? A XXI. szá-
zadban a keresztények a legüldözöttebb közösségét 
jelentik az emberiségnek. Éppúgy a vértanúk korát 
éljük, mint az őskeresztények idején. A keresztény 
értékeket ma is politikai erők, gazdasági érdekek 
próbálják nevetségessé tenni, lejáratni az emberek 
előtt. A keresztényeknek mindig készen kell lenni-
ük, akár vértanúságot is vállalniuk kell. Ehhez sen-
kinek nincs önmagában ereje, de az Úr Jézus tudta, 
mire van az embereknek szüksége. Kérnünk kell Is-
tennek a szent lelkét, amely csodát tett például már 
az apostolokkal is. Péter apostol, aki háromszor is 
megtagadta Jézust, később kész volt elszenvedni 
minden gyalázatot, szenvedést és próbatételt, majd 
elszenvedni a vértanúhalált. De a többi apostol is 
− a Szentlélekkel megajándékozva − igaz értékrend 
szerint gondolkodott. A lélek erejével tudtak szólni 
azoknak, akik hitük felől kérdezték őket. 

A mai kor megkérdőjelezi a hit szerint élő ember 
értékrendjét, hitét, küldetését, hitelességét. Csak a 
lélekkel eltelve tudunk erre a kihívásra, erre a sú-
lyos kísértésre megfelelő módon válaszolni. Azt 

nem tudjuk, hogy életünkkel is kell-e felelni, ha 
ki akarunk tartani hitünkben. Azoknak a kereszté-
nyeknek, akik most súlyos üldöztetést viselnek el 
a Szentföldön vagy máshol, viszonylag rövid idő 
alatt megváltozott az addigi biztonságos életük. 
Szinte naponta ölnek meg keresztényeket a hitük 
miatt. Napról napra tapasztaljuk, hogy nevetségessé 
akarnak bennünket tenni. Úgy kell hitünk szabályai 
szerint élnünk, hogy példánk miatt ne gyalázzák 
egyházunkat, hitünket. Készen kell lennünk arra, ha 
valaki ezt megkísérli. Meg tudjunk válaszolni bát-
ran, szelíd, de határozott szóval, az igazság mértéke 
szerint. Ehhez az kell, hogy az ember hallgasson az 
Isten szent lelkére, belső csöndben éljünk. Az Isten 
szól nekünk, csak meg kell hallanunk. Az imádság-
nak erre az útjára mindnyájunkat hív az Úr. Akar-
juk mélyen ismerni az egyház tanításait, nemcsak 
felszínesen, bizonyos szokásait, akarjuk ismerni 
hitünk rendszerét, s próbáljunk meg valóban e sze-
rint élni. Halljuk meg, ha valaki kér tőlünk valamit, 
lássuk meg, ha már kérni sem mer. Próbáljunk meg 
segíteni, ahol mi tudunk segíteni. Nekünk kell a jót 
megtenni, hogy életünk legyen tanúságtétel hitünk 
igazsága mellett. Az a hiteles keresztény, aki a sze-
retet cselekedeteit véghez tudja vinni a világban; 
aki képes megosztani azt, amije van azzal, akinek 
nincs. Akkor tapasztaljuk meg, hogy Isten jelenlé-
tében élünk, ha Isten közelségétől senki és semmi 
nem ragadhat el bennünket. Akkor életünk példája 
valóban kovász lesz, amely megváltoztatja a világot 
körülöttünk. Ott, ahol vagyunk, mi legyünk Isten je-
lei, nekünk kell képviselni az egyházat. Isten szent 
lelke tegyen bennünket bátor, hős lelkű keresztény-
nyé, elsősorban benneteket, bérmálkozókat.”

A magvas gondolatokat tartalmazó szentbeszéd 
elhangzása után következett a bérmálás szentsé-
gének kiszolgálása. Ennek során a bérmálkozók 
megújították keresztségi fogadásukat, majd közös 
imádságban kérték Isten szent lelkének kiáradását. 
Ezután a püspök atya kézrátétellel és a krizmával 
(szentelt olaj) való megkenés következett. 

A szertartás végén a plébános úr megköszönte a 
püspök úr és segítőinek munkáját, Dominika nővér-
nek a fiatalok felkészítését. 

Ismerve a püspök atyát, a szertartás legvégére is 
tartogatott fontos instrukciót: „Legyünk Jézus kö-
vetésének tüzes szívű, bátor, hűséges megvalósítói. 
Legyen az életünk tanúságtétel a világ előtt!”

Ámen
Szabó Tibor Mihály 

A BÉRMÁLKOZOTTAK NÉVSORA:  
Adorjáni Orsolya, Juhász Mihály, Keller Dormánka, Kungl Zsigmond, Lakatos Dorottya, Mayer Mónika, Né-
meth Zsuzsanna, Polgár Viktória, Stefkó Gergely, Süttő Bianka, Szabó Levente, Szabó Zita, Takács Anna, 

Császár Zsombor, Németh Orsolya, Péter-Szabó Kinga, Puetáni-Holl Adrienn, Szabolcsi László

Papi sírok 
rendbetétele

A Prohászka Gimnázium 9.b osztály di-
ákjai Bilik János igazgató helyettes Úr 
vezetésével a temetőben megtisztítot-
ták a Budakeszin szolgált papok sírjait 
és környezetüket is rendbe tették. 

EZEK A SÍROK A KÖVETKEZŐK VOLTAK: 

Bulics Ferenc plébános (1895–1909)      
Dr. Tilly József plébános (1879–1894) 

Torma Kálmán jezsuita novícius 
Galambos (Jautz) Mátyás plébános, 

 Budakeszi szülötte 
Dr. Németh László plébános, 

iskolánk alapítója

A diákok az Emlékezés keresztjét és környezetét 
és rendbe tették.

Minden sírra koszorút helyeztek és imádkoztak 
az elhunytak lelki üdvéért. 

Ezúton köszönöm az osztály tanulóinak szép 
és nemes munkáját az egyházközség és képviselő 
testülete nevében!

Schmotzer Vilmos világi elnök

Hajrá, Misi!
Aki 15 éve hiányos végtaggal teljes 
életet él

Lusánszky Mihály 1998. július 26-án, Budapes-
ten az 56-os villamos kerekei alá került. Örökre 

elvesztette jobb lábát a térd alatt. Rövid idő eltelté-
vel elfogadta állapotát és tovább folytatta a sportot, 
mely életének korábban és azóta is fontos része. 
Jelenleg Zsámbékon sportszertáros, játékvezető 
és hobbi szinten focizik is. Emellett kerékpározik, 
motorozik és otthonában a háztartást vezeti. 

Misi életvitele, felfogása példamutató minden-
ki számára. 

Kívánjuk neki, hogy maradjon meg optimista 
életfelfogása! További sikereket kívánunk neki a 
sportban és az életben egyaránt!
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H I R D E T É S E K 

Villanyszerelés,  
EPH készítés, bojlerjavítás,  

hibaelhárítás, lakásfelújítás. 
Tel.: 06/30 9249-680.

 
FAKIVÁGÁS 

Veszélyes fák ágankénti lebon-
tással való kivágása. Korona-
alakítás, száraz, beteg részek 

eltávolítása. Igény szerint 
ágak darálása, szállítása.  
Tel.: 06(20) 485-6547, 

Kovács Sándor
 

Kiadó lakást/házrészt 
keresek  

Budakeszin, a Temető utca  
vonalától északra. 

A kiadó lakás/házrész para-
méterei: 

-60-100 nm-es, 
-erkélyes vagy kertkapcsolatos 
-cirkófűtés vagy házközponti 

egyedi méréssel 
-Fő út és szervizút, valamint 

tetőtér, panel és belső kétszin-
tes ingatlan kizárva! 

E-mail: keszialberlet@
gmail.com

 
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) 912-745

Kérjük, szavazzanak  
a következő  
túrahelyszínről:

1. Mária-szurdok

2. Arborétum

3. Mezei Mária- 
emlékház 

Szavazataikat várom az 
iip@efmk-budakeszi.
hu e-mail címre!

Fát lopott
Budakeszin, 2013. december 2-án 14 óra 30 perc és dec-
ember 03. nap 15 óra 15 perc közötti időben P. Károly 
(budakeszi lakos) bement egy hétvégi házas telekre, és 
onnan két fát kivágott, majd azokat feldarabolta. Ezt kö-
vetően a teleken lévő tűzifákkal együtt folyamatosan tu-
lajdonított el fát a telekről.

A telektulajdonos észlelte az 
eseményt, és értesítette a 

rendőrséget.
A Budakeszi Rendőrőrs jár-

őrei december 3-án tetten érték P. 
Károlyt, amint fát vágott a sértett 
telkén. A férfi menekülni próbált, 
de a járőrök elfogták, majd elő-
állították a Budaörsi Rendőrka-
pitányságra, ahol gyanúsítottként 
hallgatták ki.

A Budaörsi Rendőrkapitány-
ság Bűnügyi Osztálya indított 
eljárást lopás bűntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt 
P. Károly 44 éves budakeszi lakos 
ellen.

Budaörsi Rendőrkapitányság

Rendőr házaspár segített  
a bajba jutott férfin 

K. László egy buszmegálló-
ban feküdt.

Hazafelé tartott feleségével és 
gyermekével 2013. december 

7-én 17 óra 40 perc körüli időben 
a Budakeszi Rendőrőrs parancsno-
kának helyettese, amikor neje tököl 
egyik buszmegállójában egy földön 

fekvő személyre lett figyelmes. 
Molnár Gábor r. százados azon-

nal visszafordult autójával, hogy se-
gítsenek a bajba jutott személynek.  
A földön fekvő férfi – akit többszöri 
próbálkozás ellenére sem tudtak 
felállítani - elmondta, hogy busszal 
érkezett haza a fővárosból, azonban 
amikor leszállt a járműről megszé-
dült és elesett.  

Fájdalomra nem panaszkodott és 
alkoholt sem fogyasztott, azonban 
kiderült, hogy a nap folyamán keve-
set evett. 

A százados értesítette a mentőket 
és a hideg időre való tekintettel az 
autójukban lévő pléddel, valamint 
feleségének téli kabátjával takarták 
be a férfit,  amíg a további segítség 
megérkezett. 

Téli szünet 
a 

könyvtárban
December 24-től január 
1-jéig és január 3-tól janu-
ár 5-éig a Budakeszi Nagy 
Gáspár Városi Könyvtár 
zárva lesz. Január 2-án 10-
12 és 13-18-ig a könyvtár 
nyitva tart. 

A szokásos nyitva tartás 
január 6-tól indul.

Felhívjuk a diákok figyelmét, 
hogy az iskolai téli szünet 

ideje alatt csak december 23-
án és január 2-án lesz nyitva a 
könyvtár, ha olyan házi feladat 
van, amihez könyvtár szükséges, 
csak ekkor tudnak jönni.

Könyvtárosok

Múltidéző túra Budakeszi határköveihez 
TÚRANAPLÓ

Hétvégén ismét felhúztuk a túraba-
kancsokat, és több mint 40 fős csapat-
tal nekivágtunk a Budakeszierdőnek. 
Az időjárás − szerencsére − kedve-
zően alakult, hiszen kellemes kirán-
dulóidőben haladhattunk a Virág-
völgyből a Makkosi-rét érintésével a 
Normafa felé.

A határkövek Csillebérc és 
a Budakeszi út között ma 

is fellelhetők. A túránk során 
a Normafa Síház és a Libegő 
felső végállomása között lévő, 
a múltunk emlékét őrző határ-
köveket kerestük fel.

A túra megvalósításának 
ötlete a Helytörténeti Szabad-
egyetem legutóbbi előadásán 
elhangzottak alapján (Gellér 
Dávid előadása: A 18−19.sz.-i 
Budakeszi térképeken) merült 
fel a szervezőkben. A Buda-
keszin élő történész, Gellér 

Dávid elfogadta felkérésünket, elkísért bennünket 
az úton, és útközben mesélt a határkövekről, je-
lentőségükről.

A programnak a „Múltidéző túra” nevet adtuk, 
hiszen lélekben is visszatérhettünk az 1880-as 
évekbe. Ekkor kerültek mai helyükre azok a határ-
kövek, melyek akkoriban Budapest és Budakeszi 
határát jelölték.

A túrázók lelkesen keresték a határköveket, a 
rajtuk lévő számozásokat és a 
feliratokat.

A madáretetők, melyek itt 
a Normafa környékén szinte 
minden határkövön fellelhe-
tők, bájos látványt nyújtanak.

Útközben kitérőt tettünk a 
Szent Anna-kápolnához, illet-
ve elhaladtunk az Erzsébet-tér-
deplő mellett is.

A program részeként − a 
meghirdetett fotópályázat 
szerint − a résztvevők a túrán 
készült képekkel (3 db/fő) pá-
lyázhatnak. A fotókat szakmai 
zsűri véleménye alapján fog-

juk díjazni.
A legszebb fotók felkerülnek Budakeszi turisz-

tikai honlapjára, a http://turizmus.budakeszi.hu 
weboldalra. 

A tematikus túrák várhatóan a tavasz bekö-
szöntével újra folytatódnak.
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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.).

A legutolsó rejtvényünk helyes megfejtése: Túlzott deficiteljárás, rezsicsökkentés, tranzakciós adó.

A helyes megfejtők közül a főszerkesztő ajándékát, egy-egy óriás gabonapelyhet nyertek: Kelemen Istvánné, Pócsi Lajosné, Nagy Ottóné

A  N Y E R E M É N Y  Á T V E H E T Ő  A  P O L G Á R M E S T E R I  H I V A T A L  Ü G Y F É L S Z O L G Á L A T Á N . 

A nyertesnek gratulálunk!
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Karácsony táján

P R O G R A M A J Á N L Ó 
2 0 1 3 .  D E C E M B E R  –  2 0 1 4 .  J A N U Á R

IDŐPONT PROGRAM HELYSZÍN

12.18. 14.00 Budakeszi Ifjúsági Klub megnyitó Erkel Ferenc Művelődési Központ

12.19. 18.00 A Szentegyházi Gyermekfilharmónia hangversenye Budapest

12.20. 17.00 BIK Teaest filmvetítéssel - Harcosok Klubja c. film Erkel Ferenc Művelődési Központ

12.21. 10.00 Karácsonyi készülődés Budakeszi Helytörténeti Múzeum és 
Tájház

12.21. 19.00 A Szentegyházi Gyermekfilharmónia hangversenye Páty, katolikus templom

12.27. 19.00 BIK Előszilveszter a Napokon zenekarral Erkel Ferenc Művelődési Központ

12.28. 19.00 Évzáró Rojtos táncház Erkel Ferenc Művelődési Központ

12.31. 23.30 Szilveszter a Himnusz-szobornál Himnusz-szobor

01.03.-04. 16.00 BIK - “Ismerkedj a klubbal” Erkel Ferenc Művelődési Központ

01.09. 19.00 Bálint Sándor néprajztudós élete és munkássága Szent László Közösségi Ház

01.16. 19.00 A reformáció és a művészet Kálvin terem

01.21. 18.00 A Budakeszi családfakutatás,  
társadalmi sajátosságok

Tarkabarka Óvoda

01.24. 19.30 Bon-bon matiné  
- David Klezmer Band: Hegedűs a háztetőn 

Erkel Ferenc Művelődési Központ
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Eljött a változások ideje
Az elmúlt hónap sem volt eseményte-

len Budakeszi életében. Előkerült a Duna 
partjá-ról, így újraavathatjuk Wass Albert 
szobrát. Hidas Mátyást Budakeszi 
díszpolgárává választottuk. A hőségben 
is rengetegen láto-gattak ki a Családi 
Napra, annak ellenére, hogy idén nem a 
megszokott helyszínen ren-deztük meg. 
A képviselő-testület döntése nyo-mán 
megfizethető lesz a temetés Budakeszin. 
Új rendőrkapitányt kaptunk, és a 
városháza projekt is befejezéséhez közel-
edik, a város-üzemeltetés pedig ká-
tyúzással igyekszik meg-előzni városunk 
autósainak téli bajait. Az önkormányzat 
és a rendőrség összehan-golt munkájának 
köszönhetően megtalálták a másfél 
hónappal ezelőtt ellopott Wass Albert 
szobrot. Eltulajdonítása nagy elkesere-
dést és felháborodást váltott ki a lakosság 
körében. Annál nagyobb az örömünk, 
hogy a terveink szerint október 23-ai ün-
nepség keretében újra felavathatjuk. A 
mellszobor ellen-állt az időnek, a 
rossznak, a gonosz-nak. Az ilyen típusú 
bűncselekmények elkövetésének vis-
szaszorítása ér-dekében, a parkban folyó 
munkálatok befejezését követően szeret-
nénk térf-gyelő kamerákat elhelyezni. 
Fokozott a rendőri jelenlét Budakeszin. 
Több lesz a járőr, és a rendőrkapitány 
ígé-rete szerint gyalogosan is ellenőrzik 
majd városunk helyszíneit a biztonság 
fokozása érdekében – nyilatkozta dr. 
Csutoráné dr. Győri Ottília polgármester 
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munkálatok befejezését követően szeret-
nénk térf-gyelő kamerákat elhelyezni. 
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