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Továbbra is a lakosság szolgálatában
Az új testület megkezdte 
munkáját.
Közvetlen kapcsolat – 
rendszeres fórumok 
Mak kosmária lakosaival.
Városvezetők a lakosság 
szolgálatában – minden 
hétfőn fogadóóra.

Az új képviselő-testület meg-
kezdte munkáját. Jelenlegi el-

sődleges feladatomnak tekintem a 
következő 5 év fejlesztési program-
jának kidolgozását. Ennek érdeké-
ben a képviselő-testület összes tag-
jának együttműködést ajánlottam, 
hogy közös célnak és feladatnak 
tekintsük a lakosság kiszolgálását, 
városunk fejlesztését. Képviselőtár-
saim munkáját ezúton is köszönöm, 
és számítok együttműködésükre az 
elkövetkező 5 év teljes időtartama 
alatt.

Makkosmáriai lakosok kezde-
ményezésére havi rendszerességgel 
konzultációs lehetőséget biztosí-
tunk a területen élő polgárok kép-
viseletében megjelenő személyek, a 
városvezetés és a városrészen folyó 
projektek irányítói között, hogy első 
kézből kapjanak tájékoztatást a ter-
vekről, fejlesztésekről, és közvetlen 
tehessenek fel kérdéseket az illeté-
kesekhez, akiktől azonnal kaphat-
nak választ. 

Nagyon fontosak a közvetlen ta-
lálkozások a lakossággal, és éppen 
ennyire fontos, hogy a városi lakos-
sági fórumokra is eljöjjenek, ott ész-
revételeiket, kérdéseiket, kéréseiket 
megosszák velünk. 

Ezúton is hívom és várom Önö-
ket szeretettel a 2014. december 
4-én, csütörtökön 18 órakor (az Er-
kel Ferenc Művelődési Központban) 
megrendezésre kerülő közmeghall-
gatásra.

A lakossággal való szoros együtt-
működés, közvetlen problémameg-
oldás és személyes kapcsolattartás 
érdekében – alpolgármestereimmel 
egyetemben – továbbra is állunk 
szíves rendelkezésükre a hétfő dél-
utánonként tartandó fogadóóráin-

kon. Mint ahogyan eddig, továbbra 
is igyekszünk a segítségükre lenni, 
a problémáikra, gondjaikra megol-
dást keresni és találni.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

Buda és 
Keszi

Przewalski-lovak – 
melyek a tavalyi év-
ben, a Hortobágyi 
Nemzeti Parkból ér-
keztek a Budakeszi 
Vadasparkba – min-
den lovak ősei, 30 ezer 
évvel ezelőtt itt is éltek 
Magyarországon. 

Budakeszi városa a 2013-as 
évben örökbe fogadta a két 

lovat “Buda” és “Keszi” néven 
és városunk önkormányzata 

anyagilag is besegít a lovak tar-
tásának költségeihez. Jelenleg a 
már kipusztulásra ítélt fajtából 
kb. 300 él a Hortobágyon. Ezek 
a lovak szimbolizálják, hogy az 
emberek összefogásával meg 
lehet menteni egy majdnem ki-
pusztult állatfajt. 

Dr. Csutoráné dr. Győri 
Ottilia, Budakeszi polgármes-
tere az állatok világnapján be-
jelentette: az önkormányzat 
újból örökbe fogadja Budát és 
Keszit egyéves időtartamra.  
„A vadlovak megszelídítése 
általában eréllyel és a gyengéd-
séggel történik, így lesznek az 
ember igazi társaivá” – jelentet-
te ki a polgármester asszony.

Przewalski-lovak „nem csu-
pán” két ló, hanem személyesen 
Buda és Keszi birtokolja a kifu-
tót, ez csak tovább erősíti azt a 
szoros, gyümölcsöző együttmű-
ködést és jó kapcsolatot, mely 
az utóbbi időben Budakeszi 
városa, a Pilisi Parkerdő Zrt. és 
a Budakeszi Vadaspark között 

fonódott.

FOGADÓÓRÁK
Előzetes telefonos bejelentkezés alapján, tel.: 23 535-711 

dr. Csutoráné  
dr. Győri Ottilia  

polgármester 

minden  
hétfő 13.00–15.30

Ohr Alajos  
alpolgármester 
minden páros  

hétfő 15.00–17.00
 

fejlesztési, közlekedési,  
városüzemeltetési és egyéb 
műszaki jellegű témakörök

Bakács Bernadett  
alpolgármester  

minden páratlan  
hétfő 15.00-17.00

 
szociális, oktatás- és egészség-

ügyi, valamint egyéb humán 
jellegű témakörök
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 4 Képviselő-testületi határozatok
TISZTELT BUDAKESZI LAKOSOK!

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 4-én tartott rendkí-
vüli képviselő-testületi ülésén az alábbi, lakosságot kiemelten érintő döntéseket hozta:

528/2014.: 2014. november 
4-ei hatállyal Bánhidi 
Lászlót településfejlesztési 
tanácsnoknak választották.

529/2014.: 2014. november 4-ei 
hatállyal Somlóvári Józsefnét 
közellátási és közbiztonsági 
tanácsnoknak választották.

530/2014.: 2014. november 
4-ei hatállyal Szabó Ákos 
Pétert infrastruktúrafejlesztési 
tanácsnoknak választották.

531/2014.: 2014. november 
4-ei hatállyal Páczi Erzsébetet 
a Pénzügyi és Fejlesztési 
Bizottság elnökének, Bánhidi 
Lászlót, Szabó Ákos Pétert, 
Tömösi Attilát a Pénzügyi és 
Fejlesztési Bizottság tagjának, 
Mészner Antalt, Farkas Dánielt, 
Király Ottót külsős tagjának 
választották.

532/2014.: 2014. november 
4-ei hatállyal Czifra Zsuzsannát 
az Oktatási, Kulturális és 
Egészségügyi Bizottság 
elnökének, Somlóvári 
Józsefnét, Sigmond Bertalant, 
Komárominé Ligeti Gabriellát 
az Oktatási, Kulturális és 
Egészségügyi Bizottság tagjának, 
Pataki Juditot, dr. Kristóf Juditot, 
dr. Darkó Jenőt külsős tagjának 
választották.

535/2014.: A képviselő-
testület pénzeszköz-átadási 
megállapodás keretében 60 000 
Ft-ot átadott a Budakörnyéki 
Önkormányzati Társulás által 
fenntartott HÍD Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat részére, 
segélyezés céljára.
536/2014.: A képviselő-testület 
264 160 Ft összeget biztosított 
tűzifa utólagos vásárlása céljára 
a szociálisan rászorulók részére, 
és ezt a pénzeszközt átadta a 
Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulásnak annak érdekében, 

hogy a HÍD Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálaton 
keresztül valósítsa meg a tűzifa 
utólagos vásárlását és a kiosztás 
lebonyolítását.

537/2014.: A képviselő-
testület a Mezei Mária-
emlékház (Budakeszi 1489 
hrsz.-ú, természetben a 2092 
Budakeszi, Petőfi u. 18. szám 
alatti ingatlan) hasznosítását 
és felújítását támogatta. 
Felkérte a polgármestert, 
hogy az ingatlan felújítására és 
hasznosítására vonatkozóan 
kérjen be javaslatokat a helyi 
értékvédő szervezetektől, és 
felkérte a főépítészt, valamint 
a BVV Kft.-t, hogy mérjék fel az 
épület állapotát és a beérkezett 
javaslatok figyelembe vételével 
készítsenek költségbecslést 
a felújítási munkákra 
vonatkozóan, és terjesszék azt 
be az OKE Bizottság elé.

538/2014.: A képviselő-
testület a 4-ÉPV Kft.-vel 
2014. 10. 06-án a Dózsa 
György téri piac kivitelezése 
tárgyában, a kivitelezés műszaki 
szükségszerűségből felmerült 
pótmunkáira való tekintettel 
a vállalkozási szerződés 
összegét bruttó 6 795 726 Ft-ra 
módosította.

539/2014.: A képviselő-
testület a Budakeszi, Városháza 
buszmegállóban (Budapest 
felé) BKK jegykiadó automata 
létesítéséhez a dokumentáció 
és főépítészi vélemény alapján 
tulajdonosi hozzájárulását 
adta azzal a feltétellel, hogy a 
jegykiadó automatát a Budapest 
felé lévő buszmegállóban 
helyezik el az utasváró mellett.
A jegykiadó automata 
üzemeltetőjével, a BKK Zrt.-vel 
és az üzemeltető T-Systems 
Zrt.-vel közterület-használati díj 
tárgyában háromoldalú hatósági 
szerződést kötöttek.

542/2014.: Az „Ingatlan érték-
becslői és területrendezéshez 
kapcsolódó közreműködői 
szolgáltatások ellátása, a „Bu-
dakeszi szennyvízelvezetési 
és szennyvíztisztítási projekt” 
elnevezésű, KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0025 azonosító számú 
projekt vonatkozásában” tárgyú 
feladat ellátásával a fővállalkozó 
Balla és Balla Kft.-t bízta meg, és 
felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a megbízási szerződést 7 
500 000 Ft + áfa megbízási díj-
jal a fővállalkozó Balla és Balla 
Kft.-vel ügyvédi ellenjegyzést 
követően írja alá.

543/2014.: A képviselő-testület 
felkérte a főépítészt, hogy 
készítse elő a Budakeszi teljes 

területére vonatkozó HÉSZ és 
TSZT átfogó módosításához 
szükséges közbeszerzési eljárást 
a tervező kiválasztásához, 
továbbá a lakosság, a 
vállalkozások és a civil 
egyesületek részére készítsen 
felhívást, hogy a Helyi Építési 
Szabályzattal kapcsolatban 
korábban benyújtott 
kérelmeiket, igényeiket 
erősítsék meg, és a beérkezett 
véleményeket a korábban 
leadott véleményekkel együtt 
rendszerezve gyűjtse össze. 
A HÉSZ és TSZT módosítási 
javaslatok beérkezési határideje 
2015. január 15.

545/2014.: A Széchenyi István 
Általános Iskola részére történő 
5 db használt EPSON S7 típusú 
projektor vásárlása céljából 
300 000 Ft keretösszeget 
biztosítottak. A képviselő-
testület a beszerzést követően 
térítésmentesen használatba 
adja a projektorokat a 
Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Budakeszi Tankerület 
részére.

546/2014.: Jelképesen örökbe 
fogadták1 évre a Budakeszi 
Vadasparkban található (Buda 
és Keszi nevű) Przewalski-
lovakat, és a Budakeszi 
Vadasparkot 100 000  Ft 
keretösszeggel támogatta.

Tisztelt Budakeszi Lakók! Tisztelt Budakeszi Civil Egyesületek! 
Tisztelt Budakeszi Vállalkozások! 

Budakeszi Város Önkormányzata megkezdi Budakeszi Településszerkezeti Tervének (TSZT) és Helyi 
Építési Szabályzatának (HÉSZ) átfogó módosítását. Az eljárásnak 2015. december 31-ig kell lezárulnia. 
A módosításnak négy oka van: a szabályozás átláthatóbbá tétele, a felmerülő problémák megoldása, a 
vonatkozó jogszabályoknak történő megfelelés, illetve a fejlesztési kérelmek felülvizsgálata. A munkát a 
rendelkezésre álló információk összegyűjtésével, rendszerezésével kezdjük. Ehhez kérjük Önöket, hogy 
javaslataikat, észrevételeiket mielőbb juttassák el postai úton, vagy személyesen a Budakeszi Polgármesteri 
Hivatal (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) ügyfélszolgálatán keresztül Dénes György főépítésznek címezve. 
KÉRJÜK, A KORÁBBAN BENYÚJTOTT KÉRELMEIKET, IGÉNYEIKET IS ERŐSÍTSÉK MEG!
Kérdéseiket, észrevételeiket írásban várjuk 2015. január 15-ig.

 dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester
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 5Elindult az önkormányzati munka
Az alpolgármesterek, 
tanácsnokok, valamint 
a bizottsági elnökök és 
tagok megválasztásával 
indulhat az operatív ön-
kormányzati munka

Budakeszi Város Képviselő-testü-
letének 2014. november 4-i ülé-

sén megválasztották az alpolgármes-
tereket, a tanácsnokokat, valamint a 
bizottsági elnököket és tagokat. Az 
alpolgármesterek és a külsős bizott-
sági tagok ünnepélyes keretek között 
tettek esküt.

Az országos trendnek megfelelő-
en, Budakeszin is a Fidesz−KDNP 
jelöltje nyerte el – a megjelentek 
szavazatának csaknem 70%-ával − a 
polgármesteri címet: dr. Csutoráné 
dr. Győri Ottilia folytathatja négy 
éve megkezdett munkáját. A 11 ta-
got számláló testületben a Fidesz−
KDNP képviselői kerültek több-
ségbe, 7 fővel. A Képviselő-testület 
a napirendi pontok megtárgyalása 
előtt egyperces néma felállással adó-
zott a napokban elhunyt Andrejkó 
Bernadett, a Pitypang Sport Óvoda 
vezetője emlékének.

Első napirendi pontként a Szer-
vezeti és Működési Szabályzat 
(SZMSZ) módosításáról döntött a 
Testület, továbbá titkos szavazással 
megválasztotta tisztségviselőit és a 

bizottságok elnökeit, illetve tagjait. 
Ennek értelmében főállású alpol-

gármesternek Ohr Alajost, társadal-
mi megbízatású alpolgármesternek 
Bakács Bernadettet választották. 

A városfejlesztési tanácsnoki 
tisztséget Bánhidi László, az infra-
struktúrafejlesztési tanácsnoki tiszt-

séget Szabó Ákos Péter, a közellátási 
és közbiztonsági tanácsnoki tisztsé-
get pedig Somlóvári Józsefné látja el. 

A Pénzügyi és Fejlesztési Bizott-
ság elnökének Páczi Erzsébetet vá-
lasztották. A bizottság belső tagjai: 
Bánhidi László, Szabó Ákos Péter és 
Tömösi Attila képviselők, külsős tag-

jai Farkas Dániel Gábor, Király Ottó 
és Mészner Antal lettek.

Az Oktatási, Kulturális és Egész-
ségügyi Bizottság elnöke Czifra Zsu-
zsanna lett. A bizottság belső tagja-
inak Ligetiné Komáromi Gabriella, 
’Sigmond Bertalan és Somlóvári Jó-
zsefné képviselőket, külsős tagjainak 
dr. Darkó Jenőt, dr. Kristóf Juditot és 
Pataki Juditot választották. A képvi-
selők döntöttek a polgármester, az 
alpolgármesterek, a tanácsnokok, a 
bizottsági elnökök, valamint a bizott-
ságok belső- és külső tagjaink tiszte-
letdíjáról, illetve a polgármester és az 
alpolgármesterek költségtérítéséről.  
A Képviselő-testület a fenti dönté-
seit egyhangúan, 11 igen szavazattal 
fogadta el.  Ez után következett az 
alpolgármesterek ünnepélyes eskü-
tétele, majd a megbízóleveleik és az 
esküokmányok aláírása és átadása. 

Az ülésen jelen levő dr. Remete 
Sándor jegyző úr gratulált minden 
kinevezett tisztségviselőnek: az alpol-
gármestereknek, tanácsnokoknak, 
bizottsági elnököknek és tagoknak. 
Ohr Alajos alpolgármester megkö-
szönte a bizalmat. Megjegyezte: 20 
éve szolgálja képviselőként szeretett 
települését, a rábízott feladatokat 
minden eddigi tisztségében igyeke-
zett legjobb tudása szerint ellátni és 
alpolgármesterként is erre törekszik. 
Bakács Bernadett alpolgármester 
szintén megköszönte a bizalmat és 

elmondta: legfőbb célja, hogy a Kép-
viselő-testület békességben és konst-
ruktív légkörben dolgozhasson. 

A bizottságok külső tagjai is ün-
nepélyes esküt tettek, majd az eskü-
okmány aláírása után átvették meg-
bízólevelüket.  

Szabó Tibor Mihály

Külsős bizottsági tagok (balról jobbra): Farkas Dániel Gábor, dr. Darkó Jenő, Pataki Judit, Mészner Antal, Király Ottó

Külsős 
bizottsági 

tag: 
 

dr. 
Kristóf 

Judit

Tisztelt  
Budakeszi 
Lakosok!

 

Budakeszi Város 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

2014. december 4-én, 
csütörtökön  
18.00 órakor
közmeghallgatást
tart az Erkel Ferenc 
Művelődési Központban. 
(2092 Budakeszi,  
Fő utca 108.)

A közmeghallgatás során 
Budakeszi lakossága, a 
helyi szervezetek képviselői 
közérdekű kérdéseket 
tehetnek fel a képviselő-
testületnek, és elmondhatják 
javaslataikat.

Írásbeli kérdéseiket, 
javaslataikat 2014. 
december 3-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!

Budakeszi Város Önkormányzata
nevében

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 
polgármester

Ohr 
Alajos

alpolgár-
mester

Bakács 
Bernadett 

alpolgár-
mester



B
U

D
A

K
ES

Z
I 

H
ÍR

M
O

N
D

Ó
 –

 6 Az Európai Parlament közelebbről
Gál Kinga EP képviselőasszony 
meghívására ellátogattunk az Eu-
rópai Parlament brüsszeli épü-
letébe, ahol az üléstermet és a 
brüsszeli Parlamentárium látoga-
tóközpontot is megtekintettük. 
Az EP-ben mindent megtudtunk 
a minket képviselő intézményről. 
Csenger-Zalán Zsolt, az Ország-
gyűlés Külügyi Bizottságának el-
nöke bemutatta az Európai Par-
lamentet, dr. Csutoráné dr. Győri 
Ottilia, Budakeszi polgármestere 
pedig elmondta: mit is profitálhat a 
város az európai uniós tagságból?

Csenger-Zalán Zsolt, országgyűlési képviselő, 
az országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke 

kijelentette: szinte természetes, hogy gyakran ke-
rülünk előtérbe, cikkeznek hazánkról Brüsszelben, 
Strasbourgban. Ennek egyik oka az lehet, hogy 
Magyarország az EU-n belül egy sajátos utat jár be. 
Nevezhetjük ezt az utat unortodoxnak (a szokásos 
receptektől eltérő), harmadik utas megoldásnak. 
Egy biztos: ez az út sikeresnek bizonyult, hiszen 
az elmúlt években hazánk a 2. legdinamikusabban 
fejlődő gazdaság az EU-n belül. Közismertek az 
eredményeink, a mutatóink. Lekerültünk a túlzott 
deficiteljárás alól, 3% alatt van évek óta az államház-
tartás hiánya, az infláció 0% körüli. Ezeket az ered-
ményeket valóban nem szokásos eszközökkel értük 

el: bevontuk az adózásba azokat a csoportokat, akik 
eddig kevésbé vették ki részüket a közteherviselés-
ből. Így több pénz maradt az embereknél. Például 
jövőre az adótörvények változása következtében az 
első házasoknál közel 1 Mrd Ft marad. Ezt az ösz-
szeget föl fogják emelni 
néhány év alatt a há-
romszorosára. 

Ö s s z e s s é g é b e n : 
Ma gyar ország sajátos, 
de sikeres utat járt be, 
ami sokak érdekeit 
sértette Brüsszelben, 
Strasbourgban. A ma-
gyar választók igent 
mondtak erre az útra.

Idén három vá-
lasztást tartottak Ma-
gyarországon, az ered-
mények közismertek. 
Különösen az európai 
parlamenti választás 
eredménye figyelemre 
méltó. Ezzel kapcsolatban nem szajkózhatta az el-
lenzék, hogy újak lettek a szabályok.

Végezetül a képviselő úr kijelentette: „Meg-
győződésem, hogy a következő ciklusban sokan 
fognak csatlakozni a mi utunkhoz. Eddig is sok 
mindent átvettek tőlünk a különböző országok. A 
magyar út lehet egy alternatíva a többi tagállam-
nak is.”

Természetes, hogy az EU-nak meg kell újulnia, 
ami nem könnyű, hiszen mind a 28 tagállam rész-

érdekeit is figyelembe kell venni. „Tudjuk: a nagy 
hajó lassan fordul” − mondta szellemesen Csen-
ger-Zalán Zsolt. Az EU-nak olyan politikát kell 
folytatnia, amellyel a tagállamok mindegyikében 
az emberek magukénak érezzék a szervezetet. 

Ezt megerősítette dr. Csutoráné dr. Győri 
Ottilia, Budakeszi polgármestere is. Budakeszi si-
kerét az EU-s pályázatok alapozták meg. Kifejtette: 
Magyarország nettó kedvezményezettnek minősül 
az EU-n belül. Ez azt jelenti, hogy 1 befizetett egy-
ség után 5-öt kap hazánk vissza a fejlesztésekre. 

A magyar emberek is sok ügyben fordulnak az 
európai parlamenti képviselőkhöz, akik sokat se-
gíthetnek városunk polgárainak.

Szabó Tibor Mihály
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 7Konzultációs fórum a közbiztonságról
A TÉRSÉG BIZTONSÁGOSABB AZ ORSZÁGOS ÁTLAGNÁL

November 25-én tartották Bu-
dakeszin a belügyminiszter fel-
adatszabása alapján elrendelt 
konzultációs fórumot, amelyen a 
helyi vezetők, politikusok és civi-
lek mellett Páty,  Perbál, Zsám-
bék, Tök, Budajenő, Nagykovácsi, 
Remeteszőlős és Telki elöljárói, 
intézményvezetői cserélhették ki 
tapasztalataikat kollégáikkal bűn-
megelőzési, közbiztonsági, közle-
kedésrendészeti kérdésekről.

Az ülést vezető Galuska-Tomsits László rendőr al-
ezredes, kapitányságvezető elmondta, hogy a Bu-

daörsi Rendőrkapitányság 21 település közbiztonságát 
felügyeli Az itt élők objektív biztonságérzete jó, termé-
szetesen mindig van javítanivaló. A kapitány kérésére 
a fórum résztvevői sorra kifejtették gondolataikat a 
fenti témákban, kérdéseket tettek fel az illetékeseknek, 
javaslatokat fogalmaztak meg a valamennyi települést 
érintő rendvédelmi témakörökben. Több észrevétel ér-
kezett a közúti sebességellenőrzés, a kerékpárosok lát-
hatósági mellényének kötelezővé tétele, az elsősorban 
fiatalok által látogatott szórakozóhelyek környékének 
fokozott ellenőrzése tárgyában. 

Összességében elmondható, hogy az érintett te-
lepüléseken az országos átlaghoz képest, helyenként 

azon túl is kielégítő a közbiztonság. Székely László,  
Páty polgármestere elsősorban a térfigyelő kamera-
rendszerrel; kollégája, Budai István a budajenői önkor-
mányzat erőfeszítéseivel; főként a körzeti megbízott 
szolgálatba lépésével; Varga László településvezető 
pedig Perbál zárt, belterjesebb jellegével indokolták 
településeik fokozottabb biztonsági helyzetét. Vala-
mennyi megszólaló hasznosnak nevezte a konzutációs 
fórumot, mert a tapasztalatcsere összességében növeli 
a régió településein élők biztonságérzetét.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, Budakeszi pol-
gármestere is előremutatónak nevezte ezeket a talál-
kozókat, mert fontos megismerni a környező tele-
pülések helyzetét. Mint mondta: Budakeszi nagyon 
jó helyen áll az összehasonlításban. Ennek ellenére 
2015-ben a város fokozottan élni kíván a kapitány-

ság által felajánlott lehetőséggel, amelynek 
keretében a gyerekek részére baleset- és bűn-
megelőzési programokat szerveznek, és ebbe 
a másik leginkább kiszolgáltatott társadalmi 
csoportot, az időseket is bevonnák. 

A polgármester kiemelte a rendőrséggel 
szembeni bizalom kérdését is, arra kérve az 
érintetteket, minden gyanús esetben tegye-
nek bejelentést a rendvédelmi szerveknél, 
segítség a rendőrök munkáját. A városve-
zető szeretné, ha a jövőben több traffipaxos 
ellenőrzés lenne a településen és környékén, 
és ezúton is arra kérte a település lakóit, 
illetve az azon áthaladókat, tartsák be a se-

bességkorlátozásra vonatkozó szabályokat.
A közbiztonság erősítése és a baleset-megelőzés 

javítása továbbra is elsőrendű feladatunk – kezd-
te értékelését Braczkó Gábor rendőr főhadnagy, 
a Budakeszi Rendőrőrs vezetője. Mint mondta, 
mind az iskolák környékén lévő gyalogátkelőhe-
lyek ellenőrzésében, mind a városban előfordu-
ló, személyi sérüléses balesetek helyszínelésében 
személyesen is részt vesz. A közlekedésbiztonság 
szempontjából – a rendőri ellenőrzések és intézke-
dések fontossága mellett – a főhadnagy kiemelte a 
felnőttek, a  szülők, a pedagógusok szerepét. – Ter-
mészetesen a helyi iskolában a jövőben is tartunk 
közbiztonsági, baleset-megelőzési napokat – ígérte 
Braczkó Gábor.

bgy

I M P R E S S Z U M  B U D A K E S Z I  H Í R -
M O N D Ó  K Ö Z É L E T I  F O L Y Ó I R A T 
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Bertalan, Ohr Alajos

A KIADÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A HIRDETÉS TARTALMÁÉRT ÉS AZ ABBAN KÖZÖLT 
ADATOK HELYESSÉGÉÉRT! HIRDETÉSEKET NEM ŐRZÜNK MEG ÉS NEM ADUNK VISSZA!  A 

HIRDETŐ A MEGRENDELÉSKOR KIJELENTI, HOGY HIRDETÉSÉNEK TARTALMA NEM ÜTKÖZIK 
A JÓ ERKÖLCSBE ÉS MÁS JOGSZABÁLYOKBA, AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, VÁLLALJA ENNEK 

KÖVETKEZMÉNYEIT!
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Már áll az új jegy- és 
bérlet automata!

November 24-én fel-
állították a Város-
háza buszmegálló-
ban a BKK új jegy- és 
bérletautomatáját, 
mely nek üzembe he-
lyezése is várhatóan 
rövid időn belül meg-
történik.

A BKK előzetes tájékoztatása 
szerint az automata teljes kö-

rűen kielégíti a menetdíj megvál-
tással kapcsolatos utas igényeket, 
mivel a közlekedésszervező cég 
által forgalmazott valamennyi 
jegy- és bérlettípus kapható lesz 
a nap 24 órájában. További előny, 
hogy a gép mindenfajta fizetőesz-
közt (fém- és papírpénz, bank- és 
hitelkártya) elfogad. Az új auto-
mata üzembe helyezése is szerve-
sen illeszkedik városunk közös-
ségi közlekedése lépésről-lépésre 
történő fejlesztéseinek sorába.

Az automaták működéséről 
részletes tájékoztatást találnak a 
http://www.bkk.hu/automata/ in-
ternetes oldalon.

A menetjegyek és bérletek 
városunk újabb pontjain is tör-
ténő árusításának lehetőségei-
ről önkormányzatunk tárgyal a 
BKK-val.

Ohr Alajos 
alpolgár-

mester

Megújult a Dózsa 
György tér

Elkészült a Dózsa György téri piac átépítésének má-
sodik üteme. Ennek keretében a régi piactéri terület 
új burkolatot kapott zárt csapadékvíz elvezetéssel. 
A beruházás keretében új járda is épült az autóbusz 
végállomás felszálló peronja és a Budakeszi Rend-
őrőrs, illetve az Okmányiroda között. 

A terület szomszédságában folyó csatornaépítési munkálatok befejezé-
sét követően – ahogy az időjárás engedi – utómunkálatok keretében 

megszépülnek a további környező burkolt  és zöldfelületek is. A frissen 
elkészült piacterületet hamarosan birtokba vehetik az árusok és a vevők.

A korábban már elkészült piacterületen a kivitelező az elmúlt hetekben 
garanciális javításokat végzett, mely hamarosan folytatódni fog.

Szükségessé vált a Dózsa György téri murvás parkoló behajtójának át-
építése is. A parkoló torkolatára szilárd burkolat került, melynek megépí-
tési idejére − 2014. 11. 20−11. 29-éig − a parkoló teljes területét lezárják. 
A BVV Kft. kérte a lakók szíves megértését  és türelmét. A végeredmény 
miatt meg fogja érni  ez a kis várakozás.
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Megkezdődött az őszi-téli átállás 
BALESET-MEGELŐZÉSI TANÁCSOK A HIDEG IDŐSZAKRA  

A hideg évszakban bekövetkező bal-
esetek jellemző oka, hogy a közleke-
dés résztvevői nem a megváltozott 
időjárási, út- és látási viszonyoknak 
megfelelően vezetnek, míg az észlel-
hetőség hiányosságai elsősorban a 
kerékpárosok és a gyalogosok részé-
re jelentenek megnövekedett kocká-
zatot.  

Az őszi-téli időszakra jellemző köd, esőáztatta utak, 
havazás, fagy és a hosszabb ideig tartó sötétség 

megnehezíti a közlekedést, és növeli a kockázatot, ép-
pen ezért nagyobb koncentráció és figyelem szükséges 
valamennyi közlekedési csoport részéről.  

A fentiekre tekintettel fogadják meg a Pest Megyei 
Rendőr főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottságának 
tanácsait.  

JÁRMŰVEZETŐK:
A járműveket ajánlatos átnézni. Ellenőrizzék a gumiab-
roncsok, a világítás és a fékrendszer állapotát, valamint 
tartsanak maguknál jégkaparót, jégoldó spray-t, vala-
mint használjanak megfelelő ablakmosó folyadékot. 

Hosszú utazás esetén – főként a téli időszakban – 
szükség lehet meleg ruhára, takaróra, valamint megfe-
lelő mennyiségű élelmiszerre és italra.

Tartsanak nagyobb követési távolságot, hiszen a 
romló látási viszonyok miatt nőhet a reagálási képesség 

és előfordulhat, hogy későn veszik észre az Önök előtt 
álló akadályt. 

Szereltessék fel a téli gumiabroncsokat, melyekkel a 
hideg, csapadékos időben biztonságosabb úttartással le-
het közlekedni. Vészfékezés esetén jelentősen lerövidül 
a féktávolság. Ilyenkor a téli gumi életet is menthet.

Elindulás előtt tájékozódjanak az időjárási és út-
viszonyokról, valamint az esetleges forgalmi változá-
sokról. 

A korlátozott látási viszonyok miatt a gyalogosokat 
nehezebben lehet észrevenni, ezért fokozott óvatosság-
gal közelítsék meg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, az 
iskolák és buszmegállók környékét.  

A látótávolság csökkenésével a féktávolság is csök-
ken, ezért mindig az út- és látási viszonyoknak megfele-
lően válasszák meg a sebességüket. 

KERÉKPÁROSOK ÉS GYALOGOSOK
Sajnos ebben az időszakban kiemelt baleseti okként 

jelenik meg a kerékpárosok és a gyalogosok kivilágí-
tatlansága, valamint a jó láthatóságot biztosító ruhá-
zat hiánya. Ezért mindig gondoskodjanak – megfelelő 
világító berendezéssel, fényvisszaverő mellénnyel vagy 
ruházattal – a láthatóságról. 

A kijelölt gyalogos-átkelőhelyen akkor kezdjék meg 
az átkelést, ha meggyőződtek arról, hogy az elsőbbséget 
megadták Önöknek. 

KÉRÜNK MINDENKIT, HOGY KELLŐ  
KÖRÜLTEKINTÉSSEL ÉS TÜRELEMMEL  
KÖZLEKEDJENEK, LEGYENEK FIGYELEMMEL 

A tűzifa vásárlás legfontosabb szabályai
Évről évre jelentős kárt okoznak a 
nemzeti vagyonban a fatolvajok, 
akik gyakran megtévesztik, be-
csapják a jóhiszemű tűzifa vásár-
lókat is. Mostani anyagunkban 
összefoglaljuk a tűzifa vásárlás 
legfontosabb szabályait.

A hazai erdők fakészlete Magyarország egyik 
legértékesebb és − az erdészetek tevékenységé-

nek köszönhetően − folyamatosan gyarapodó ter-
mészeti kincse és vagyona, melyet a fűtési szezon 
kezdetén rendre intenzív támadások érnek az ille-
gális fakitermelők, a fatolvajok részéről. Aki a mi-
nél olcsóbb fűtés érdekében bizonytalan forrásból 
származó tűzifát vásárol, gyakran számla nélkül, 
talán bele sem gondol, hogy az erdészek nemzedé-
kei által óvott érték jut el hozzá illegálisan. 

A Pilisi Parkerdő Zrt. az általa kezelt erdőterü-
letek fakészlete és a nemzeti vagyon védelmében 
szeretné felhívni a tűzifát vásárlók figyelmét né-
hány olyan aranyszabályra, melyet érdemes évről 
évre megismételni és minél több emberhez eljut-
tatni: 

Minden esetben kérjünk számlát a vásárolt tű-
zifáról, amelyen a teljes vásárolt mennyiség és ár 
szerepel.

Kizárólag megbízható kereskedőtől vagy ma-
guktól az állami vagy magán erdészetektől vásárol-
junk tűzifát.

Ne vásároljunk ömlesztett tűzifát, ugyanis a 
tisztességtelen árusok csalhatnak a mennyiséggel, 
a frissen vágott tűzifa magas víztartalma miatt csak 
a térfogatban és nem a tömegben megadott meny-
nyiség megbízható.

Ha ismeretlentől vásáro-
lunk tűzifát, legyünk jelen a 
felpakolásánál és a mérlege-
lésnél, sőt, nem túlzás fotókat 
is készíteni a szállítás előtt és 
után.

Az ismeretlen szállítóra 
figyeljünk fokozottan a tűzi-
fa lepakolása közben is, mert 
a rendőrség figyelmeztetése 
szerint gyakori eset, hogy a 
fatolvajok besurrannak vásár-
lóik házába, és ellopják érté-
keiket

Nem elég azonban a tűzifa 
vásárlók tájékoztatása, ezért a 
Pilisi Parkerdő Zrt. november 

7-én és 8-án a Pest Megyei Rendőrkapitánysággal 
közösen, a Készenléti Rendőrség által biztosított 
helikopteres egység támogatásával razziázott a 
fatolvajok távoltartása és a falopások megelőzése 
érdekében. A helikopter megfigyelő tevékenysége 
során észleltekre az erdészek és a rendőrök földi 
egységei reagáltak. A rendőrség és a Parkerdő kö-
zös akciója − egy közelmúltban aláírt együttműkö-
dési megállapodás eredményeként − ezután rend-
szeres lesz, s remélhetőleg ennek köszönhetően is 
sikerül visszaszorítani az illegális fakitermelést és 
kereskedelmet a főváros környékén.

Pilisi Parkerdő Zrt.

APRÓHIRDETÉSEK 
 

Pékség eladót keres 
Nem baj, ha nem dolgoztál 
még pékségben, de fontos, 
hogy kedves legyél, érts egy 
picit a vásárlókhoz és picit a 

kasszához is!  
Jelentkezés személyesen: 

Budakeszi, Fő út 43-45. vagy 
telefonon: 06-70/670-6408, 

30/456-9691

IKEA-típusú beépített 
szekrények, konyhabútorok, 

polcrendszerek, baba- és gyer-
mekbútorok, iroda- és üzletbe-
rendezések méretre gyártása a 
legolcsóbban. Például: könyv-
szekrény 228x80x28 cm. 13 
800 Ft. Igényes munka, rövid 
határidő, díjtalan felmérés és 

árajánlat. 
Tel: 06 (30) 368-1354

 
Keres? Kínál? Eladna? Venne?  

Hirdessen nálunk! 
Apróhirdetés 30 szóig  

1 600 Ft+Áfa. 
Hirdetésfelvétel: 

e-mail: szatibo54@gmail.com,  
tel.: 06(23) 455-097 vagy  

e-mail: budakeszihirdetes@
gmail.com,  

tel.: 06(20) 912-7451
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1VÁLTOZIK az 

ügyfélfogadási 
rend

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfelein-
ket, hogy 2014. december 1-jétől 
módosul a Pest Megyei Kormány-
hivatal KORMÁNYABLAKAINAK és 
a járási székhelyek OKMÁNYIRO-
DÁINAK ügyfélfogadási rendje, 
mely a következők szerint alakul:

Hétfő:            7.00 – 17.00
Kedd:             8.00 – 18.00
Szerda:          8.00 – 20.00
Csütörtök:    8.00 – 18.00
Péntek:         8.00 – 16.00

Okmányirodáink és kormányablakaink nyitva 
tartásáról honlapunkon, valamint a http://

www.nyilvantarto.hu/ oldalon tájékozódhatnak.

Kérjük, az új ügyfélfogadási időben is fordul-
janak bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz, ahol 
magas felkészültségű ügyfélszolgálati munkatár-
sak segítségével intézhetik hivatali ügyeiket.

TÁJÉKOZTATÁS 

HAJTÓVADÁ-
SZATRÓL!

Tisztelt Budakesziek!

A Pilis Parkerdő Zrt. Budapesti Er-
dészete bejelentési kötelezettsé-
gének eleget téve arról tájékoz-
tatta a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy hajtóvadászatot ren-
dez az 5719-es kódszámú 
„Budapest-Budakeszi” 
vadászterületen. 

A vadászat pontos helyszí-
ne: Budakeszi, Solymár, 

Nagykovácsi valamint Bu-
dapest II, III. XII. kerületei.

A vadászat időpontja: 
2014. november 6. napjától 
kezdődően 2015. február 26. napjáig, hetente egy 
alkalommal. 

Javasoljuk, hogy a szabadtéri programok ter-
vezése, szervezése előtt (pl. kirándulás, erdei fu-
tás, stb..), amennyiben az a fenti területeket érinti 
– a Pilis Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészet telefo-
nos elérhetőségén a 06-1-391-0540-es telefonszá-
mon minden esetben tájékozódjanak! 

Dr. Remete Sándor, jegyző 

Az Erkel Ferenc Művelődési Házban megtartotta első összejövetelét az 
Egyszülős családok önsegítő csoportja. 

Legközelebb december 20-án, szombaton várjuk a bekapcsolódni vágyókat, 
délután 16 órától 18 óráig. Biczók Zsófia, az erőszakmentes kommunikáció 
szakembere tart foglalkozást a szülő─gyermek kommunikáció témában. 

Januárban indul a Baba-Mama klub az Erkel Ferenc Művelődési Házban, 
keddenként 9 és 11 óra között.

Az első találkozó az év második keddjén, január 13-án délelőtt lesz.

Várjuk az érdeklődő szülőket és csemetéket az Ifjúsági Klubban.

Önszerveződő csoportunkba ötleteket, téma javaslatokat szívesen fogadunk!

A Budakeszi Szépítő Egyesület pályázatot nyert NKA Színház- és Táncművé-
szeti Kollégiuma által közzétett pályázati felhíváson. A pályázat beadását 

Budakeszi Város Önkormányzata és a Római Katolikus Egyházközség támogat-
ta együttműködő partnerként. 

A makkosi kegyhely történetét megjelenítő dráma bemutatását, Varga Ló-
ránt: Kővel, kő nélkül című darabjának színre vitelét 1 500 000 Ft-tal támo-
gatja az NKA. A bemutató költségvetése 2 100 000 Ft, a hiányzó összeget a 
jegyek eladásából szeretnénk finanszírozni.

Az előadások augusztusban lesznek a római katolikus templom melletti rom-
kertben, a Budakeszi Búcsú és a Családi Nap idején. A rendező Lázár Csaba 
színművész, aki már felkérte Kubik Anna Kossuth-díjas színművészt a közre-
működésre. 

A színművet Budakeszi polgárainak szereplésével szeretnénk 
megvalósítani, hogy igazi közösségi alkotás és lelki erőforrás 
lehessen a Budakeszi határában megtörtént csoda, és a zarán-
dokhely máig tartó hatása a nézők és a szereplők számára.

Bakács Bernadett,
alpolgármester

Közérdekű hírek
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SZIA BORBÁL 2014
Miért is kezdtünk bele immár 4. éve a bál időt és 
energiát nem kímélő szervezésébe?
A fergeteges hangulatért, a jókedvű mulatozásért, 
amelyben idén is része volt mindazoknak, akik 
elfogadták meghívásunkat, és jelenlétükkel meg-
tisztelték a SZIA tanári karát. A bál a közös él-
ményen túl hasznos cél megvalósításához is segít: 
a belépők és támogatójegyek összegéből projek-
torok vásárlását szeretnénk megvalósítani, hogy 
oktató munkánk színvonalasabbá és korszerűbbé 
válhasson.

Mi járult hozzá a sikerhez? 
Nagyon sok minden. Többek között a gondos elő-
készítés és lebonyolítás, melyet egy jól összeszo-
kott csapat végzett Ganyecz Magdi irányításával. 
A jegyeladásba bekapcsolódtak az SZMK-tagok, 
a tornatermet bálteremmé varázsolták a segítő 
kollégák és diákok, a talpalávalót DJ Viktor vá-
logatta. A műsort a szülőkből álló Tarkabarka-
Kunterbunt tánccsoport nyitotta, majd Jánosi 
Attila és a Honvéd Néptáncegyüttes tagjai követ-
keztek. Zárásként Acsai Andrea kollégánk rocky 

bemutatóját láthattuk. Ezzel kezdetét vette a 
szűnni nem akaró táncos mulatság.

Köszönjük azoknak a cégeknek, magánszemé-
lyeknek támogató felajánlását, akik hozzájárultak 
ahhoz, hogy örömet szerezzenek a tombola nyer-
teseinek. Bizony voltak szerencsésebbek, akiket 
többször is előnyben részesített Fortuna!

Mindezek megerősítenek bennünket, hogy ér-
demes folytatni a bál szervezését, hiszen régebbi 
tanítványaink szülei is visszatértek közénk, hogy 
együtt lehessenek részesei a bálozás élményének új 
„gyerekeink” szüleivel. 

Ugye találkozunk jövőre is?

Czifra Zsuzsanna és Suda Éva
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3Alternatív rock 

koncert, bepillantás 
egy zenekar 

kulisszái mögé

Egy fiatal együttesnek az első fergeteges koncertjét 
hallhattuk a budakeszi Ifjúsági Klubban november 
14-én. A lendületes együttes, a SLIDE IN YOUR HEAD 
2013-ban alakult, és most érkeztek el ahhoz a pont-
hoz, hogy egy pörgős, szuper koncertet adjanak.

 

A zenekar a saját számok mellett híres nagy zenekarok feldolgozásait adták 
elő. A közönség tombolt az eszméletlen zenére, vagyis nagyszerű volt a 

hangulat. Az együttes tagjai: Malik Édua - ének, Bede Ábel - gitár, Horváth 
Dominik - basszusgitár, Fillinger Vencel - dob és Osztie Balázs - gitár.

 További diákzenekarok bemutatkozását várjuk az ifjúsági klubban.
 Dalotti Márk



Az év fotóművésze 
Budakeszin

Danis János, aki 2012-
ben az „Év fotósa” volt, 
Budakeszire is elhozta a 
„Hősök emlékére” című 
fotókiállítást, amely válo-
gatás a Kárpát-medence 
I. világháborús magyar 
emlékhelyei fényképeiből.

A kiállítást a Budakeszi Kato-
nai Hagyományőrző Egyesület 

(BKHE) és az Erkel Ferenc Művelő-
dési Központ közös szervezésében 
a Nagysándor József Emlékházban 
rendezték meg..

A BKHE szeretné, ha a történelmi 
helyszínt minél többször megtölt-
hetné tartalommal, tavasszal például 
a katonai ejtőernyőzés történetéről 
szerveztek egy izgalmas kiállítást.

Danis János, gödöllői fotóművész 
tagja a Magyar Fotóművészek Világ-
szövetségének és az Amerikai Foto-
gráfia Társaságnak, a PSA-nak. Évek 
óta több kategóriában rendszeresen 
szerepel a PSA top listáin, 2011-ben 

fotózsurnalisztikai kategóriában 
„World Top” harmadik helyezést ért 
el. 2012-ben megnyerte a MAFOSZ 
„Év fotósa” és a Magyar Fotóművé-
szek Világszövetsége „Év fotóművé-
sze” címeket. 2013-ban megkapta a 
nemzetközi fotóművészeti szövet-
ség kiváló művésze bronz minősí-
tést, erre utal a plakáton is látható 
EFIAP/b jelzés.

  Danis János fényképeivel az ér-
zelmekre kíván hatni, bemutatja a 
természeti és emberei lét szépségét 
és a küzdelmek mellett is létező örö-
meket. A dokumentarista fotós pre-
cizitásával olyasmikre is ráirányítja a 
figyelmet, ami mellett mások egysze-
rűen elmennek.

A kiállítás megnyitóján a fotómű-
vészt Berlinger Gábor, a BKHE elnö-
ke méltatta. Köszöntőjében kiemelte: 
„Bár a mostani kiállításon a képeken 
nem látunk embereket, mégis embe-
rekről szólnak. Azokról a hősökről, 
akik legszentebb kincsüket, az éle-
tüket áldozták fel és rólunk, akiknek 
nem szabad elfeledni őket.” A meg-
nyitóra több híres fotóművész és vi-
déki ismerős is érkezett, az első világ-
háború hőseinek tiszteletére együtt 
énekeltek el egy katonadalt, amelyet 
Kiss Beatrix, a Nagy Sándor József 
Gimnázium tanulója kísért citerán.

A kiállítás december 9-éig  
az alábbi időpontokban:

hétfőn 14.00–17.00-ig
pénteken 17.00–20.00-ig

vagy előre egyeztetett  
időpontokban tekinthető meg  

az Emlékházban.
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4 Comenius a 

„Nagysanyiban”

A Nagy Sándor József 
Gimnázium újra külföldi 
diákokat fogadott a Co-
menius-program kerete-
in belül. Október 13. és 
18. között három ország 
diákjai és tanárai láto-
gattak el hazánkba Tö-
rökországból, Hollandiá-
ból és Romániából.

Október 13-án, hétfőn találkoz-
tunk a nemzetközi diák sereggel. 

Reggel az iskolánkban ismerkedtünk 
a régi és új arcokkal. A János-hegyi 
kilátóhoz való kirándulással kezd-
tük a közös itthoni projektet, majd 
nemzetközi csapatokra osztva tesztet 
oldottunk meg, végül magyar táncot 
tanultunk az este folyamán.

Kedden reggel az Országház meg-
tekintésével kezdődött napunk, majd 

a Szent István-bazilikát néztük meg. 
Ebéd után a Vár kerületben csapa-
tos feladatokat végeztünk. Estefelé 
bowlingoztunk egyet és utána az esti 
fényében pompázó fővárosunkat ba-
rangoltuk be.

Szerdán buszos városnézés kere-
tén belül felmentünk a Gellérthegy-
re, bejártuk a Hősök tere környékét 
és a Városligetet. Az ebédünket már 
a délutáni programunk helyszínén, 
Tardoson fogyasztottuk el. Délután 
a tardosi kalandparkban teszteltük 
erőnket és kitartásunkat.

Csütörtökön Esztergomba láto-
gattunk el, ahol megnéztük a Ba-

zilikát, átsétáltunk a Mária Valéria 
hídon, majd Dobogókőnél gyönyör-
ködtünk a Dunakanyarra nyló kilá-
tásban. Délután a mediterrán han-
gulatú Szentendrét kerestük fel. Este 
az AquaWorldben pihentük ki a nap 
fáradalmait.

A péntek reggelt egy kisebb uta-
zással kezdtük, mert az úti célunk 
nem más volt, mint Tihany. Ott lé-
tünk alatt megnéztük az apátságot 
és megcsodálhattuk a panorámát. 
is. Délután Balatonfüredet ismertük 
meg, majd este a Dudok rendez-
vényházban egy felejthetetlen bú-
csúvacsora közben beszéltük meg a 
szempillantás alatt elrepült hét ese-
ményeit.

Szombaton még együtt tölthettük 
az időt a törökökkel és a hollandok-
kal. A csodás időjárást kihasználva 
az állatkertben töltöttük utolsó na-
punk délelőttjét, majd megnéztük 

a zsinagógát, a Király fürdőt és Gül 
Baba türbéjét. Ezek után, akiknek 
még volt kedve bringó hintózhatott 
a Margitszigeten. Ezek után fájó 
szívvel vettünk búcsút egymástól, de 
tudjuk, hogy tavasszal még egyszer 
újra találkozunk Topánfalván. Addig 
is marad az internet kommunikáció!
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5A legnagyobb magyarra 

emlékeztünk
223 éve született gróf Széchenyi 
István, a reformkor megindítója, 
legnagyobb személyisége. Szüle-
tésének évfordulóján a róla készí-
tett mellszobornál gyűltek össze 
Budakeszi polgárai.

A Széchenyi István Baráti Kör által rendezett 
megemlékezésen dr. Csutoráné dr. Győri 

Ottilia polgármester asszony mondott ünnepi 
beszédet. Az ünnepek kiemelkedő alkalmat ad-
hatnak az emlékezésre, az ünnephez kapcsolódó 
események újbóli átélésére. Egy személy esetében 
munkásságának, eszméinek felelevenítése. 

„Magyarország nem volt, hanem lesz” − idézte 
Széchenyi egyik leismertebb gondolatát a szónok. 
Ez igen merész mondatnak számított abban az 

időben. Jól látta: egy nemzetet pusztán hősi eré-
nyei meg nem tartanak. Fel kell éleszteni a nem-
zetet arra a tudatra, hogy mindent magának kell 
kiharcolnia, nagy fáradsággal.

Nála azonban a nagy szavakat megelőzték a 
nagy tettek. Ezt egykoron Jókai Mór mondta egy 
ún. Széchenyi-lakomán. Végrendeletében 200 ara-
nyat hagyott egy különleges serleg elkészíttetésére. 
Ennek tartalmát minden évben a Nemzeti Kaszinó 
kellett kiüríteni az államférfi emlékezetére. A cere-
móniának hagyományos része volt az emlékezet-
beszéd, amelyre maga Széchenyi kérte fel a magyar 
arisztokrácia, a művészek, a politikai közélet is-
mert szereplőit, így például Jókai Mórt is. 

„Mit is üzen Széchenyi István a mai kor embe-
rének? Mai napig legnagyobb mentorunk, minden 
mondata helytálló, érvényes, időtálló. Írásaiban 
utat mutat, figyelmeztet, buzdít, segít, időnként 
korhol, felemel. Egy dologra azonban nem képes: 
helyettünk nem végezheti el a mai kornak szóló 
feladatokat” − folytatta fejtegetését a polgármester 
asszony. 

Ez a szobor is arra figyelmeztet: feladatunk 
van, tartozunk Magyarországnak, a nemzetnek, 
tartozunk Budakeszinek is. A múltból hozott ér-
demek csak annyit érhet, amennyivel a mai utódok 
ezt bővítik. Az a feladatunk, hogy kiváló utódai 
legyünk Széchenyinek. Nemzetünk vezetőinek az 

a feladata, hogy mindent megtegyenek országuk 
megmaradásáért, fejlődéséért, hogy visszaszerez-
zék Magyarország jó hírnevét. Ehhez mindenkire, 
minden itt élő magyarra szükség van. 

A magyar nemzet nemcsak egyének puszta 
halmaza, hanem egy közösség, amit szervezni, 
erősíteni kell. A közösségépítés a kulcsa a fölemel-
kedésnek. A közösség egy jó csapat, pl. Budakeszi, 
a SZIA iskola vagy a Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnázium stb. Csak ezekkel a jó csapatokkal fog-
hatunk össze Budakeszi felemeléséért is. 

Az ünnepi beszéd után Brenkó Zsófia SZIA-s 
tanuló Illyés Gyula: Széchenyi hídja című versét 
mondta el.  

Ezután középiskolás tanulók Széchenyi írása-
iból olvastak fel néhány gondolatot. Ízelítőül idé-
zünk néhányat:

„Tőlünk függ minden, csak akarjuk.”  
„Csak a gyenge szereti önmagát, az erős egész 

nemzeteket hordoz szívében.”
„Sokan azt gondoljuk. Magyarország volt. Én 

azt szeretném hinni: lesz!”
„Az önismeret minden emberi bölcsességnek 

legmélyebb sarkalata.”
„Minden ember számára létez bizonyos cél, bi-

zonyos foglalatosság, mely hozzá leginkább illik, 
melynek legjobban megfelelhet, sőt melyen kívül 
sehol és soha nem gyakorolhatja Istentől nyert ere-
jét, sajátságát.” 

Széchenyi gondolatai után Kőrösiné Merkl Hil-
da, a Széchenyi István Baráti Kör elnöke avatott be 
a tér szimbolikájába. A bazaltkockák két ívet ké-
peznek, amely a Lánchíd ívét jelenti. A háromszö-
gek a Dunát mintázzák. Minden második gránit 
háromszögbe Széchenyi legfontosabb gondolatai 
vannak belevésve. A szobor talapzata a Mária Va-
léria híd (Esztergomot Párkánnyal kötötte össze) 
eredeti talpkövéből való, amit ajándékba kaptak. A 
tér minden eleme Széchenyi gondolatait, munkáit, 
gyakorlati alkotásait szimbolizálja. Így az oszlop, 
amelyen függ a zászló, az egész kis „hajó tér” árbo-
cának tekinthető. Mindez pedig Széchenyi gőzha-
józásért tett rengeteg munkájára utal.

Szabó Tibor Mihály 

Tisztelettel MEGHÍVJUK Önt
2014. december 12-én, pénteken 19 órára
a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium
SPORTCSARNOKÁNAK
Budakeszi legnagyobb közösségi terének támoga-
tására rendezett műsoros estre. A támogatásokból 
a tornaórák, sportfoglalkozások eszközeit, a kultu-
rális rendezvények rendezéséhez szükséges védő-
burkolatot, hangosítást, világítástechnikát, széke-
ket tervezzük megvásárolni.

Fővédnök: Soltész Miklós államtitkár úr
Támogatói jegy a helyszínen 
vásárolható, ára: 1.000,- Ft.
Rendezők: Prohászka Alapítvány, Jobb Kor 
Polgári Egyesület
Fellépők: Soltész Ágnes hegedűművész, Móré 
Irén fuvolaművész, Kristófi Ágnes énekművész
Bojtár Néptáncegyüttes, Zákányi Zsolt Refor-
mátus vegyeskar énekesei, Tótth Balázs – Ka-
rinthy próza, Palotás táncbemutató és versek 
Prohászkás diákok előadásában, Lackfi János 
megzenésített verseit előadják a „Zsebereki” 
osztály tanulói.
Műsorvezető: Lackfi János költő

BEJÁRÁS: A műsor előtt 14-19 óra között, va-
lamint utána Budakeszi legnagyobb közösségi tere, 
az új sportcsarnok vezetéssel megtekinthető.

BÜFÉ: A büfében való fogyasztás (ízletes 
szendvicsek, saláták, sütemények, üdítők és termé-
szetesen forralt bor) bevétele szintén a cél megva-
lósulását támogatja.

ÖRÖKBEFOGADÁS: A műsor előtt és után, 
valamint az alábbi e-mail címen sporteszközök, 
öltöző berendezési tárgyak, székek, ruhatár beren-
dezése, hangosítás eszközei, színpadtechnika esz-
közei örökbefogadhatók. Az adományozók neve és 
az adomány megnevezése bekeretezett köszönő-
táblán a sportcsarnokban lesz kihelyezve.

FELAJÁNLÁS: A jótékonysági esten, valamint 
e-mailen felajánlásokra is lesz lehetőség. Pénzfel-
ajánlásokat, munkafelajánlásokat várunk, pl. kert-
tervezés, növények, kertészeti munka, ill. minden 
olyan, ami ezt az évtizedek óta várt Budakeszi kö-
zösségi teret valóban otthonossá teszi számunkra.

E-mail: prohaszka.alapitvany@gmail.com

Támogassa Ön 
is a tornacsarnok 

megépítését!

A napokban kerül átadásra Budakeszi legna-
gyobb közösségi tere, a Prohászka tornacsar-

noka. Az épület alapvetően meg fogja változtatni 
Budakeszi közösségi életének lehetőségeit. Mint 
sok más esetben, a kizárólag egyházi finanszíro-
zásból felépült épület mögül elfogyott a pénz és a 
legfontosabb befejező mozzanatra már nem jutott. 
Így a sportcsarnok berendezésére hiányzik a pénz, 
amit egy támogatói est megszervezésével próbá-
lunk meg kiegészíteni.  Jöjjön el, támogassa Ön is a 
tornacsarnok megépítését!

Dalotti Tibor és Vágújhelyi Pál
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6 A protestáns gyülekezetek közös 

megemlékezése a reformációról
A budakeszi protestáns 
gyülekezetek idén októ-
ber 31-én is esti áhítaton 
emlékeztek meg a refor-
máció emléknapjáról. 

A baptista, az evangélikus, a me-
todista és a református gyüleke-

zet tagjai és lelkipásztorai közösen 
idézték meg Krisztus egyházának 
azt a megújulási folyamatát, amit 
szimbolikusan 1517. október 31-étől 
számítunk. Ekkor szögezte ki Luther 
Márton a megújulásra, reformációra 
vonatkozó 95 tételét Wittenberg vár-
templomának kapujára. Ez a meg-
újulási folyamat máig tart: egyháza-
ink szolgálata egyrészt az elődeinktől 
örökölt igehirdetési szokásokon és 
szertartásokon alapul, de ezeket fo-
lyamatosan új formákban önti, hogy 
megfeleljen az új nemzedékeknek. 

A protestáns reformáció hittételei 
szerint Istennek a  Biblia  az egyedü-
li hiteles szava, a keresztény tanítás 
egyetlen forrása (sola scriptura). 
Egyedül kegyelem által (sola gratia) 
van üdvösségünk, jó cselekedetek 
vagy bármi más nélkül. A kegyelem-
ben  csak hit, az Istenbe vetett biza-
lom által (sola fide) lehet részesülni.  
Egyedül Krisztus  (solus Christus) a 
közvetítő Isten és az ember között, 

mások közbenjárására nincs szük-
ség a megváltáshoz. A megváltásért   
egyedül Istené a dicsőség (soli Deo 
gloria).

A protestáns reformáció kulturá-
lis következménye a Biblia olvasása 
és az igehirdetés a hívek anyanyelvén. 
A magyar nyelv fejlődésének fontos 
állomása a magyar nyelvre fordított 
Biblia. A reformáció emléknapján 
idén irodalmi összeállítással emlé-
keztünk meg Szenczi Molnár Albert 
születésének 440. évfordulójáról. 
Munkálkodásának legfőbb gyümöl-
cse a magyarra fordított 150 zsoltár. 
A református magyarság számára 
ezek a zsoltárok máig élő hagyaték. 

Részlet a 46. zsoltárból 
(Szenczi Molnár Albert fordítása)

Az Isten az mi reménségünk, 
Midőn reánk tör ellenségünk, 
Minden háborúságinkban 
Megtart erős hatalmában.

Azért az mi szívünk nem félne, 
Ha az egész föld megrendőlne, 
És az hegyek az tengernek 
Közepibe bédőlnének.

Gitáron közreműködtek a Czö-
vek Erna Zeneiskola növendékei és 
tanára.

Személyiségfejlesztő Színjátszó Stúdió 
indul Budakeszin gyerekeknek

A Színjátszó Stúdió vezetőjét, 
Szakall Judit, Csokonai Vitéz Mi-
hály-alkotó díjas drámapedagógust 
kérdezem: kiket vár a most induló 
színjátszó stúdióba?
− Azokat a 10−13 éves gyerekeket 
várjuk, akik szívesen játszanának 
együtt, töltenék alkotó módon a 
szabadidejüket. A foglalkozásoknak 
nem színészképzés a célja, hanem 
a fiatalok nevelése, személyiségfor-
málása.  Az együttes munka során 
a résztvevők megtanulnak együtt-
működni, gyakorolják egymás elfo-
gadását, a toleranciát, elsajátítják a 
verbális és nonverbális kifejezések 
használatát, megtanulnak szépen, 
magyarul beszélni, kifejezni magu-
kat, miközben erősödik identitásuk, 
magabiztosságuk. Az improvizációs 
feladatok végzése közben nagymér-
tékben fejlődik kreativitásuk, egyre 
többet tudnak meg magukról és má-
sokról, az emberi viselkedés mozga-
tórugóiról. Mindezeket a dráma-
pedagógia, a drámajáték igazoltan 
eredményes módszerével valósítjuk 
meg. 

− Miért pont a Kálvin-terem a fog-
lalkozások helyszíne?
− Egyrészt a Kálvin-terem egy igazi 
közösségi-kulturális tér.  Másrészt a  
református gyülekezet részéről ér-
kezett a felkérés felém, hogy a gyer-
mekek lelki, szellemi fejlődésének 
segítésére induljon el egy mindenki 
számára nyitott csoport. Úgy gondol-
tam, hogy egy ilyen színjátszó stúdió 
jól szolgálja a közösségi nevelést, se-
gíti a fiatalok ön-és társismeretét, és 
biztosítja a jókedvű és értékes együtt-
lét örömét, azaz boldoggá tesz.
− Hogyan, mikor lehet jelentkezni a 
stúdióba?
2015. január 8-án délután 16 órára 
várjuk a jelentkezőket a Kálvin-te-
rembe (Budakeszi, Fő u. 159) egy 
szabadon választott verssel, de ettől 
nem szabad megijedni, a felvételi el-
sősorban ismerkedésre szolgál. 
− Ön milyen művészetpedagógiai ta-
pasztalatokkal, múlttal rendelkezik?
Színjátszó csoportjaim voltak már 
korábban is, kétszer 9 évig volt együtt 
mindkét csoport, akiket 10−11 éves 
koruktól vezettem. Számtalan hazai 

és nemzetközi fesztiválon szerepel-
tünk sikerrel (Görögország, Német-
ország, Svájc stb.). Életjátékokból 
rendezett kamasz musicaljeimet a 
Magyar Televízió is sokszor leadta. 
1991 óta vagyok a Weöres Sándor 
Országos Gyermekszínjátszó Talál-
kozó fesztiváligazgatója, a második 
kerületi Marczibányi Téri Művelő-
dési Központnak húsz évig voltam az 
igazgatója, az ottani munkám közép-
pontjában is a gyermekek színházzal, 
drámával és színjátszással való neve-
lése állt. Mélységesen hiszek abban, 
hogy a saját élményű, cselekedtető 
tanulás a leghatékonyabb nevelési 
módszer, amellyel a fiatalok lelki-
szellemi fejlődését elősegíthetjük.

Foglalkozások: minden 
csütörtökön 16–18 óra között.
Helyszín: Kálvin-terem  
(Budakeszi, Fő u. 159.).
Részvételi díj: 10.000 Ft/hó.
Felvételi meghallgatás:  
2015. 01. 08. 16.00.
Jelentkezés írásban 2015. 01. 
05-éig: szakall.judit@gmail.com

FIGYELEM!
MIKULÁS-BÖRZE 

December 6-án, szom-
baton 9−13 óra között a  
Kálvin-teremben  (Fő u 
159).

A nagy érdeklődésre való tekin-
tettel újra VÁSÁRT rendezzük a 

református gyülekezet tagjainak kez-
deményezésére és szervezésében.

A börzén – garázsvásár mintára − 
használt, de jó minőségű ruhákat, ci-
pőket, kiegészítőket, játékokat, köny-
veket, DVD-ket stb. vásárolhatnak 
közvetlenül a tulajdonosoktól. 

A Mikulás-börze jótékonysági 
rendezvény: az árusoktól befolyt 
helypénzt a rászorulók és a gyerekek 
karácsonyi ajándékozására fordítjuk!

Szeretettel várunk mindenkit!

Mennyi  
szeretet fér 
el egy cipős-
dobozban?

Ebben az évben is meg-
rendezi a Baptista Sze-
retetszolgálat  a „Cipős 
doboz” akciót, melyen a 
Budakeszi Baptista Gyü-
lekezet is részt kíván 
venni. 

 Név: Kis Árpádné Pető Anna
Tel.:  20/773 9861
Cím: Budakeszi Baptista Gyüleke-
zet Budakeszi, Széchenyi u. 50/a
Ügyelet: Szo: 11-18, V: 12-14

Szeretettel kérjük azokat, akik szí-
vesen készítenek egy-egy cipős 

dobozt az arra rászoruló gyerme-
kek megajándékozására, juttassák 
el dobozaikat a fent említett címre 
a megjelölt időpontban(december 
01–18-áig). A dobozokra a már meg-
szokott módon írják rá a megaján-
dékozni kívánt gyermek nemét és 
életkorát. Kérjük, cukorkán és csokin 
kívül más élelmiszert ne tegyenek a 
dobozba, ahova lehet, még írószert, 
könyvet, játékot stb. tenni.

Ezen kívül ebben az időben szí-
vesen elfogadunk tartós élelmiszert 
vagy pénzadományt is, amelyet a 
megfelelő helyre továbbítunk, de 
kérjük, ezt külön tegyék a cipős do-
bozoktól.

Áldott karácsonyi készülődést kí-
vánva:, köszönjük adományaikat a 
megsegíteni kívánt családok nevében!

Kis Árpádné, baptista lelkipásztor
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7Illényi Katica, 

Liszt Ferenc-díjas, 
Budakeszin élő 
hegedűművész

A mindig vidám, mosolygós 
Illényi Katica Liszt Ferenc-
díjas magyar hegedűmű-
vész, énekes. Évente ad sa-
ját szervezésű, nagyszabású 
koncerteket a komolyzene 
és a dzsessz műfajában, 
melyekben énekel, hegedül 
és táncol. Sokoldalú előadá-
saival bizonyítja, hogy van 
átjárhatóság a különböző 
zenei irányzatok között, hi-
dat képez közöttük. A pozi-
tív kisugárzású művésznőt a 
sokoldalúságáról, sikerének 
titkáról is kérdeztük.

2002-ben indult önálló karrierje, bizo-
nyítva, hogy a különböző zenei műfajok 

között van átjárhatóság. Missziónak tekin-
ti, hogy minél szélesebb társadalmi réte-
gekhez eljusson a komolyzene, a dzsessz és 
az igényesebb könnyebb műfaj is. 

Már szervezi idei ádventi koncertjét, 
ahol a szokásos darabok mellett új zene-
műveket is fogunk látni, hallani. „Egy-egy 
karácsonyi hangulatú zeneszámot is be-
csempészek a műsorba, de lesznek klasz-
szikusok, sanzonok, spirituálék, dzsessz-
számok is, így mindenki megtalálhatja a 
szívéhez legközelebb állót” − vetíti előre 
a december 22-ei koncert műsorát. „Nem 
bírnám ki, hogy csak egy zenei stílusban 
zajlana le egy koncert. Könnyen át lehet 
sétálni egyik stílusból a másikba. Mindig a 
változatosságra törekszem: lassú szám után 
egy közép tempós, s így tovább. Ha kilépek 
a színpadra, onnantól csak a közönség ki-
szolgálása a célom” − fogalmazza meg ars 
poeticáját a művésznő. 

Az ádventi koncert egy nagy-
szabású koncert, ahol lesznek 
vendégei. Például Verpeléti 
András trombitás, énekes, aki-
vel duettet fog énekelni. Száma-
inak hangszerelője, Ott Rezső 
zeneszerző is fellép. A harmadik 
vendége a jelenleg az M1-en 
zajló Virtuózok című vetélkedő 
legsikeresebb hegedűs verseny-
zője lesz, aki a legtovább jut a 
megmérettetésen. 

A televíziónak kiemelkedő 
szerepe van az emberek nevelé-
sében, hiszen a nézők azt nézik, 
amit mutatnak nekik vagy suly-
kolnak. Ha erkölcstelenséget 
sugalmazó műveket, erőszakos-
ságot, akkor azt. Ha pl. a Virtuóz 
sorozatot, ezt a kiváló produkci-
ót, akkor azt. Itt olyan gyerekek 

lépnek fel, akiknek az élete más, mint a 
többi gyereké. (Ezt egyébként ő maga is 
átélte gyerekkorában.) Sajnos a mai kor-
ban a szülők kevésbé irányítják tehetséges 
gyerekeiket a komolyzenei pályára. Való-
ban: nehéz megkapaszkodni a művészeti 
pályákon, főleg itthon, Magyarországon. 
„Hiszek benne, hogy az igazán tehetsége-
sekből biztosan művész lesz” − mondta op-
timistán a művésznő. 

Koncertjei nagyon változatosan telnek 
el. Egyéniségéből következően nagyon 
közvetlen, történeteket mesél el, megéne-
kelteti a közönséget. Illényi Katica a szín-
padra termett, igényesen öltözik, szép tar-
tása van, kiválóan táncol. 

Az életben szereti a kihívásokat, nem 
hajlamos a depresszióra, rosszkedvre. Sza-
badidejében sportol, felkeresi vidám barát-
nőit. Kerüli a negatív dolgokat, tudatosan 
nem hallgat híreket, nem néz tévét. Soha 
nem nyúlt antidepresszánsokhoz, alkohol-
hoz esetleges nehezebb időszakaiban. 

A pénz sohasem motiválta, mindig a 
legjobb színvonal elérése érdekelte, akár-
milyen tevékenységéről van szó. Ami pénzt 
keresett, mindig a művészetekbe fektette 
bele. „Belül mindenképpen gazdagabb 
lettem, s ez mindennél fontosabb” − vall-
ja. Szomorú, hogy az emberek nem veszik 
észre, hogy milyen sok jó dolog veszi őket 
körül, s ha valami rossz történik, utólag 
rájövünk, hogy ennek így kellett történnie. 
A nehézségek leküzdése mindig megerősí-
tenek bennünket. „Felülről fogják a kezün-
ket” − summázta véleményét Illényi Katica. 

A megszerzett tudást át kell adni a kö-
vetkező generációnak. Egyelőre még nincs 
ideje, hogy tanítson is, de „előbb-utóbb el 
kell jönnie ennek az időszaknak is” − fejez-
te be a beszélgetést Illényi Katica.

Szabó Tibor Mihály 

Illényi Katica  
Adventi Koncertek

A Liszt-díjas hegedűművésznő december 
22-én a Budapesti Kongresszusi Központ-
ban koronázza meg országos ünnepi tur-
néját egy nagyszabású koncerttel a Győri 
Filharmonikus Zenekar közreműködésével. 
A budapesti előadást megelőzően a győri, 
pécsi, soproni és tatabányai közönség is ré-
szesül ebben az egyedülállóan színes és fel-
emelő koncertélményben.

Illényi Katica hazánk egyik legnépszerűbb, nemzetközi szinten 
is elismert hegedűművésze, aki egyedülálló ízléssel és színvo-

nalon ötvözi a klasszikus zenei irodalom alkotásait a könnye-
debb műfajok világslágereivel. A művésznő sokszínűségét mu-
tatja, hogy a hegedülés mellett énekelni, sőt mi több szteppelni 
is láthatjuk őt a színpadon, és megszólal egy csodálatos ünnepi 
dallam is a világ legkülönlegesebb hangszerén, a thereminen – 
melyen érintés nélkül, a levegőben tett karmozdulatokkal lehet 
zenélni -, és az előadás után a közönség is kipróbálhatja.

A Liszt-díjas előadóművész repertoárjában Bartók, Kodály, 
Liszt, Weiner Leó, Csajkovszkij vagy Gershwin alkotásai teljes 
összhangot alkotnak Morricone, John Williams műveivel vagy 
Edith Piaf slágereivel. Magyarországon először tűzi műsorára 
Wojciech Kilar világhírű lengyel zeneszerző „Valse” című alko-
tását, amely az Andrzej Vajda által rendezett „Ígéret földje” című 
film főcímdala. A karácsonyi hangulatban oly’ különösen szép 
és lélekemelő darab megerősíti az elfogadáson és kölcsönös tisz-
teleten alapuló közeledést ember és ember között, földi és égi 
viszonylatban is.

Illényi Katicát az Ankarai Bilkent Szimfonikus Zenekar és a 
Varsói Operaház Zenekara után itthon a nagyszerű Győri Filhar-
monikus Zenekar kíséri. Az adventi eseményen a magyar szár-
mazású, Németországban élő trombitaművész, Andras de Laszlo 
is szerepelni fog, aki Richard Claydermannal közös turnéja után 
most Illényi Katica vendégeként lép a színpadra.

“Számomra a muzsika különösen felemelő élményt nyújt az 
adventi időszakban, amikor mindenki arra készül, hogy meg-
ajándékozza szeretteit. Az én ajándékom ez a koncertsorozat, 
amire úgy készülök, mint aki legféltettebb ajándékait csomagolja 
be színes karácsonyi papírba, és izgalommal tölti el az az időszak, 
amíg átadhatja ezt az ajándékot.” – Illényi Katica.

A győri, pécsi, soproni és tatabányai állomások után, Illényi 
Katica adventi turnéjának budapesti, záró állomása a Kongresz-
szusi Központban lesz december 22-én.  

Közreműködik a Győri Filharmonikus Zenekar
Karmester: Silló István Vendégművész: Andras de Laszlo

Illényi Katica Adventi 
Koncert Turné állomásai:

 
Győri Adventi Koncert

December 13. 19:00 óra Richter-terem

Pécsi Adventi Koncert
December 15. 19:00 óra Kodály Központ

Soproni Adventi Koncert
December 16. 19:00 óra Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális 

Központ

Tatabányai Adventi Koncert
December 19. 19:00 óra Vértes Agorája Nagyterem

Budapesti Adventi Koncert
December 22. 19:00 óra Budapesti Kongresszusi Központ 

www.illenyikatica.hu



B
U

D
A

K
ES

Z
I 

H
ÍR

M
O

N
D

Ó
 –

 1
8 „Ha odafigyelünk az életben arra, hogy élményeket gyűjtsünk, akkor talán 

úgy halunk majd meg, hogy éltünk is.”

Elhunyt Csepregi Gyula 
szaxofonművész(1958–2014)

Ötvenhat éves korában, 
hosszas, súlyos betegség 
után elhunyt Magyaror-
szág „vezető szaxofono-
sa”, Csepregi Gyula. Bu-
dakeszi lakosként sokan 
személyesen ismertük, 
szerettük őt. Pozitív gon-
dolkodása, jókedve, a 
művészet és különösen a 
zeneszeretete lenyűgö-
zött minket. Élményeket 
adott. 

Csepregi Gyula a 2011-es Mezei 
Mária emlékhéten azt nyilatkoz-

ta, hogy az életben élményeket kell 
gyűjteni, amelyeknek egy jelentős 
részét képezi - akár észrevétlenül is 
– a művészet és a kultúra. Ha odafi-
gyelünk az életben arra, hogy élmé-
nyeket gyűjtsünk, akkor talán úgy 
halunk majd meg, hogy éltünk is.

Csepregi Gyula 1980-ban került a 
Bartók Béla Zeneművészeti Főiskola 
tanszakára. Egy évvel később a híres 
dobos, Kovács Gyula zenekarában 
tűnt fel szólistaként. 1982 és 1984 
között már állandó tagja volt Pege 
Aladár együttesének, amellyel bejár-
ta szinte egész Európát. A nyolcvanas 
évek végétől lett tagja a Magyar Rá-
dió volt tánczenekarának, a Stúdió 
11-nek, és a jelenleg önállóan műkö-
dő együttesnek néhány éve a művé-
szeti vezetője is volt.

forrás: www.csepregigyula.hu

CSEPREGI GYULA 
Pályafutása alatt szinte nem akadt 
olyan neves hazai előadó, akinek 
felvételén ne szerepelt volna ven-
dégként. 1982-től kezdve az élvo-

nalbeli dzsesszmuzsikusok szinte 
mindegyikével folyamatosan kon-
certezett, köztük Kovács Gyulával, 
Kőszegi Imrével, Babos Gyulával és 
Pege Aladárral.  Vasvári Pállal, Jávori 
Vilmossal és Szakcsi Lakatos Bélával 
harminc évig ők alkották a Magyar 
Jazz Quartetet. New Age című leme-
zük a legnagyobb példányszámban 
elkelt magyar dzsesszalbumok közé 
tartozik.

A hazai popzenészek mellett 
szólistaként együtt zenélt Presser 
Gáborral, a Bikini zenekarral, Szűcs 
Judithtal, Komár Lászlóval. Fellépett 

Cserháti Zsuzsával, 
Hobóval, Tátrai Tibor-
ral és Demjén Ferenc-
cel. Több mint ötszáz 
hazai könnyűzenei 
kiadvány elkészítésé-
ben működött közre, 
és játszott a Budapest 
Symphonic Banddel is. 
Első szólóalbuma In 
Line címmel jelent meg 
1990-ben. Az In Line 
zenekar később több 
mint 15 lemezt készí-
tett. Tanított a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti 
Egyetemen, húsz éves 
tanári munkája során 
a fiatalabb szaxofonos 
nemzedék számos jeles 

képviselőjét indította el pályáját.
Az ötszörös Emerton díjas, két-

szeres nívódíjas művész többször ré-
szesült nemzetközi elismerésben is, 
megkapta a Hágai Fesztivál különdí-
ját és a finn rádió nívódíját is. Évekig 
volt tagja egy nemzetközi sztárokból 
álló zenekarnak, amely Twin Lines 
Project néven adott koncerteket vi-
lágszerte.

Csepregi Gyula Budakeszin élt. 
Elsődleges célja a zene megszeret-
tetése és megismerése volt tágabb 
és szűkebb környezetében is. Város-
unkban ingyenes fellépéseket vállalt. 
2007-ben régi álma valósult meg, 
amikor elindította Budakeszin a Ke-
szi Jazz Klubbot a Művelődési Köz-
pontban, melynek házigazdája volt, 
vendégei pedig fiatal, ígéretes zené-
szek. Játszott az Angarával, a Kom-
pánia Színházi Társulattal és Bussy 
Gáborral. Fellépéseivel színesítette 
a Mezei Mária heteket. Gazdagítot-
ta Budakeszi zenei életét, kultúráját. 
Nagy űr maradt most utána.

Nyugodjon békében!

Forrás: Budakeszi Hírmondó/fidelio.
hu/csepregigyula.hu

„A szeretet és a tisztelet Detty iránt, ami ma bennünket idehozott! – 
mondta Kovács Mihályné, a Pitypang Sport Óvoda óvodavezető-helyettese 

– Búcsúzni jöttünk tőle és emlékezni rá!”

Adrejkó Bernadett 
(1971–2014) búcsúztatása

Elsőként dr. Csutoráné 
dr. Győri Ottilia polgár-
mester mondott búcsú-
beszédet, melynek teljes 
tartalmát közöljük:

„Kedves és tisztelt Budakesziek!
Azért jöttünk el, hogy közösen 

még egyszer utoljára találkozzunk 
Andrejkó Bernadettel.

Nehéz megszólalnom ezen az 
utolsó találkozáson. Nehéz, mert 
Detti esetében olyasvalakitől búcsú-
zunk itt közösen, és mindannyian 
egyenként is, akit mindannyian sze-
rettünk és tiszteltünk. De most szól-
ni kell, mert itt az utolsó alkalom, 
hogy kimondjunk bizonyos szavakat 
és mondatokat. Szólni kell a város 
és a saját magam nevében is, hogy 
kimondjuk: köszönjük. Szólni kell, 
hogy elmondjuk, mennyire volt fon-
tos mindaz, aki ő volt a számunkra. 
Társunk, a világnak ebben a Budake-
szi nevezetű sarkában.

Kedves Barátaim!
Bernadett elajándékozta az életét. 

Nekünk ajándékozta: a mi gyerme-
keinknek, fiainknak és lányainknak. 
Soha nem szavakat kaptunk tőle, ha-
nem tetteket. Egyszerű, hétköznapi, 
természetesnek és magától értető-
dőnek vett tetteket. Megtette, amit 
kellett – és akkor, amikor kellett. 
Cipőfűzőket kötött be, pályázatokat 
írt, telefonált, értekezletekre járt, 
mesét mondott, irányította az óvo-
dát és gondoskodott mindenkiről és 
mindenről.

Sajnos, tudjuk jól, hogy egyálta-
lán nem természetes és magától ér-
tetődő, hogy valaki ilyen elkötelezet-
ten, ennyi szeretettel és lelkesedéssel 
végezze a munkáját. Mi pedig nagy 
örömmel bíztuk rá a gyermekeinket.

Andrejkó Bernadett intézmény-
vezető volt. Olyan intézményvezető, 
akit csak legszebb álmaiban kívánhat 
magának a hivatal és a polgármester 
is. Mindig az óvoda és rajta keresz-
tül a gyerekek és a családok érdekeit 
nézte. Mindig azt nézte, miként lehet 
megoldani a dolgokat – nem voltak 
fölösleges játszmái – szeretett és na-
gyon tudott dolgozni. Ezért tudott 
mindenféle pályázaton részt venni, 
pályázatot nyerni, komoly építke-
zéseket keresztülvinni, játékparkot 
megújítani. Ezért tudott szenzációs 
közösséget teremteni itt a munkahe-
lyen, amibe aztán bevonta a szülőket 
– és ha munka után nem is mindig 

jó kedvvel jöttünk – de mindig jó-
kedvvel távoztunk egy-egy mulatság, 
egy-egy közös feladat elvégzése után. 
Ezért tudott olyan óvónéni lenni, 
akire gyermekeink egész életükben 
jó szívvel fognak gondolni. 

Ezzel a maga helyén nagyon sokat 
tett a családokért és Budakesziért.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ked-
ves Barátaim!

Detti 1971-ben született – éppen 
úgy, mint én. Élete, mindaz, amit 
megélhettünk vele kapcsolatban arra 
emlékeztet, hogy az élet fontos és jó 
dolog. Az élet fontos és jó dolog, amit 
a hétköznapokban egymásnak kell 
ajándékoznunk. Minden nap meg 
kell tennünk egymásért, amit kell 
tennünk – nem elméletben, hanem 
itt és most. Akkor lesz minden jobb 
az előttünk álló gyermeknek, akinek 
megtöröljük az orrát, a kollégának, 
akinek segítettünk – és emiatt fog 
működni az óvoda és ezért lesz jobb 
hely a városunk, amiben élünk. 

Mi vigasztalhat bennünket? Min-
denkit az, amiben hisz. Az, hogy 
ismerhettük és szerethettük őt. Az, 
hogy értelmes és boldog életet élt: 
megtalálta a hivatását és bátran, jó 
kedvvel járta végig az útját. Az, hogy 
mindig voltak barátai és jó emberei, 
akik nagyra becsülték őt. 

Közel a pillanat, amikor elsírjuk 
az utolsó könnyünket, megmos-
suk az arcunkat, s Dettire már nem 
annyira fájdalmasan, hanem mint 
szeretettel gondolunk. Ahogy Weö-
res Sándor írja: „az együttlétünk a 
múltban folytatódik. A múlt azon 
részében, ami hozzánk tartozik, ami 
nem vész el, amíg csak élünk, amihez 
fordulhatunk a nehéz pillanatokban, 
és amire gondolva újra nevetni tu-
dunk.”
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Dettyke élete összekapcsolódott a 
miénkkel, beépült a miénkbe: a gyer-
mekeinkébe és a szüleikébe, a kol-
légáiéba. Olyan mélyen, hogy nem 
is hisszük és nem is tudjuk. Mint 
minden jó pedagógus egy egész kor-
osztály több száz gyermek számára 
adott életre szóló indíttatásokat. Ők 
laknak majd ebben a városban, ők 
görkorcsolyáznak majd ezeken az 
utcákon. 

Ha rájuk nézünk, mindig eszünk-
be fogsz jutni Dettyke. 

Isten Veled! „
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 

polgármester

Talán kevesen tudták Dettyről, 
hogy néha tollat ragadott és verset 
írt. Ezeket a verseket a szeretteinek és 
barátainak szánta, amelyekből aztán 
az évek során a kollégáknak is jutta-
tott. Az egyik, 2008-ban írt kedvenc 
versét Balczó Kornélia mondta el:

Andrejkó Detty: 
Karácsonyi kívánság
Karácsony szenteste sétálok magamban,
A friss fehér hó ropog csak alattam.
Lépkedek a csöndben, a kis utcák között.
A szívembe hirtelen melegség költözött.

Be is kukucskálok egy-egy ház ablakán, 
Csillogó fény, aranyló dísz a karácsonyfán.
Az emberek boldogok, a gyerekek örülnek. 
Most mind együtt vannak, végre beszélgetnek.

Nem siet most senki, együtt van a család.
Ma zeneszó mellett ülik a vacsorát. 
Mindenhonnan csend és nyugalom árad,
Csak a puha hópelyhek ezrei szállnak.

A fehér hóesésben az égre felnézek, 
Az apró kis hópelyhek, mintha angyalok lennének.
Azt suttogják: kívánjak valamit magamnak!
De csak egyetlen-egyet, a legfontosabbat!

Kívánnék én sok pénzt, örök boldogságot,
De ráébredek, ezekkel nem váltom meg a világot.
Kívánságom során egészséget kérek.
Mert ha ez már megvan, hát boldogan élek.

Remélem teljesül e nagy kívánságom, 
Hogy sokáig szerethessem még a karácsonyt.
Végezetül elárulom a legnagyobb titkom, 
Ami nem más, csak az, hogy neked is ezt kívánom!

Detty, 2008

Az óvoda szülői szervezetének 
nevében Vas Melinda elnök asszony 
egy gyermeki mosolyokból álló 
fényképalbummal búcsúzott, melyet 
Detty édesanyjának adott át. 

Marosi Hedvig, a Kimbi Óvoda 
vezető helyettese is verssel emléke-
zett Dettyre.

Kovács Mihályné óvodavezető-
helyettes beszédében elmondta, hogy 
„amikor azon kezdtem el gondol-
kodni, hogy mit meséljek Dettyről, 
eszembe jutott… vajon milyen volt 
gyermekként. Úgy képzelem, cser-
fes, vidám, pátyolgató, gondoskodó, 
igyekvő-szorgalmas, később igaz-
ságkereső, érzelmes, amelynek ékes 
bizonyítéka számtalan verse, aztán 
egyre erősebb akaratú, küzdő és vég-
telenül kitartó. 

Ahogy gyermekként várat épített, 
úgy építette fel apránként ilyenné ezt 
az óvodát. Elszántan mindig előttünk 
járt egy gondolattal, és mi, a segítői, 
néha bosszankodtunk az álmain, 
tervein, de végül mindig mellette áll-
tunk. Szakmai tudása, elhivatottsága 
példa volt számukra, és büszkék vol-
tunk a várkapitányra. 

Ő már sokkal korábban tudta, 
miben vagyunk erősek, mitől állnak 
ilyen stabilan ezek a falak, melyik 
az a program, és módszer, amivel 
minden sárkányt legyőzhetünk, és 
amivel még több kis pitypanost to-
borozhatunk.

Csak az ő sárkányát nem tudtuk 
legyőzni!

Te voltál A Detty néni!... Igazi pe-
dagógus (aki nemcsak a gyerekeket 
tanította, de minket is)!

„Hej, óvoda, óvoda,
ég veled, te kacsalábon forgó ékes 

palota!”

Drága Detty, nem feledünk el 
soha!”

Kovács Mihályné 
óvodavezető-helyettes

„DETTY FÁJA” 
Andrejkó Bernadett korábbi 

munkahelye a Kimbi Óvoda volt. 
Amikor Detty néni elköszönt kollé-
gáitól, akkor ültetett nekik egy bar-
kafát. Most a volt kollégái búcsúznak 
tőle egy barkafával, melyet az emlé-
kére ültettek- és nevezték el „Detty 
fájának”.

Új drogprevenciós  
program

A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának 
megelőzése érdekében a 2014/15-ös tanévtől új 
szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére.

A program minden általános- és középiskolában tanuló gyermek családja 
számára elérhető.  Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, telefo-

non vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos 
büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben. 

Az Önök drogprevenciós tanácsadója:
Név: Gyovainé Szödényi Zita r. főhadnagy
Szolgálati hely: Budaörsi Rendőrkapitányság
Telefonszám: 06-23-505-400/92-82
E-mail cím: szodenyi@pest.police.hu
Fogadóóra ideje, helye: Budaörsi Rendőrkapitány-
ság, minden hónap első keddjén 16:00 és 17:00 
óra között
Telefonos ügyelet ideje: páros hét szerdán 15:00 
és 16:00 óra között

KÉRDÉSEIVEL KÉRJÜK, 
FORDULJON BIZALOMMAL MUNKATÁRSUNKHOZ!

Köszönetnyilvánítás
A Budakeszi Szépítő Egyesület tagjaiként 

Orosz István és felesége, Zsuzsanna 
asszony a lakóhelyük környékét az ott élő 
szomszédokkal közösen gondozzák és szépí-
tik. Az évenkénti munka során összegyűjtött 
hulladékot saját költségükön szállíttatják el. 
Ezen kívül immár harmadik éve önkéntes 
felajánlás alapján tartják rendben a Kálvári-
át és környékét. Ennek során tavasztól őszig, 
szükség szerint lekaszálják a kápolna körüli 
területet, továbbá megnyírják a cserjéket és 
a bokrokat. Ugyancsak folyamatosan tisztán 
tartják a stációk és a Jókai utca közötti terüle-
tet. Ha szükséges, a kiszáradt balesetveszélyes 
fák kivágását ellenszolgáltatás nélkül elvég-
zik. Munkájuk eredménye a helyszínen látható. A Budakeszi Szépítő Egye-
sület vezetősége ezúton mond köszönetet Orosz Istvánnak és feleségének a 
Kálvárián végzett áldozatos munkájukért.

Pfendtner József

KÖSZÖNET!
Tisztelt Polgármester Asszony!
Kedves Budakesziek, Szülők, Gyerekek, Barátaink, Ismerősök!
 
Hálánkat szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik önzetlen munkájukkal 

megszervezték és kivitelezték „imádott Dettynk” csodálatos búcsúztatóját.
Köszönjük mindenkinek – kicsiknek és nagyoknak – hogy megtiszteltek 

bennünket, és velünk együtt 
részt vettek a meghitt meg-
emlékezésen.

Detty szellemisége 
– példát mutatva a jövő 
nemzedékének – tovább él, 
mosolygós arca pedig örökre 
megmarad emlékezetünk-
ben.

 
Áldással: 

Andrejkó Bernadett 
családja
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0 Adventi programok a VIADAL 

Sport Egyesületben

A Viadal SE már 26 éve 
működik Budakeszin Fő 
profilunkat a síelés, sí-
oktatás, síversenyzés je-
lenti. Több száz gyerme-
ket bevezettünk a síelés 
rejtelmeibe, és sok-sok 
országos bajnokot nevel-
tünk fel.                            
     

Népszerűek ausztriai sítáboraink 
és nyári mozgáskoordinációt 

fejlesztő táborunk. Támogatjuk Bu-
dakeszi sportéletét, és részt vállalunk 
sportrendezvényei lebonyolításában. 
A Magyar Sí Szövetséggel és a Síok-
tatók Magyarországi Szövetségével 
karöltve végezzük utánpótlás nevelő 

munkánkat. Szeretettel várunk min-
den sportkedvelő érdeklődőt a közel-
jövő programjainkra!

ADVENT különös készülődést 
jelent minden család számára. Egye-
sületünk olyan hagyományokat te-
remtett, melyekkel a mi közösségünk 
is szívbeli készülődésre invitálja Bu-
dakeszi lakóit:

2014. december 6-án  (szomba-
ton) 15 órakor indulunk Mikulás 
kereső túránkra a NORMAFA szé-
kely kapujától. A Csacsi-rétre sétálva 
találkozhatunk Miklós püspök köve-
tével. Forró teával és illatos kaláccsal 
vendégeljük meg a túra résztvevőit.

2014. december 14-én (vasárnap) 
14 órakor hagyományainknak meg-

felelően nyílt sínapot tartunk, me-
lyen a különböző csoportjaink együtt 
mutatkoznak be délután. A Kossuth 
Lajos utca végén, a MŰANYAG SÍ-
PÁLYÁNKNÁL forró gyümölcstea és 
az édesanyák, nagyikák sütije várja a 
jelenlévőket.

2014. december 21-én (vasárnap) 
16 órakor hagyományos Barlangka-
rácsonyunkra kerül sor. A gyermek-
vasút SZÉPJUHÁSZNÉ megállójánál 
találkozunk. Gyertyával és ünneplő 
szívvel készüljetek!

Reméljük, sokan csatlakoztok a 
Viadal SE decemberi programjaihoz!

Szeretettel várunk Benneteket!        

A VIADAL SE VEZETŐSÉGE
      

Segíts, 
hogy 

segíthessünk!
A Bede Anna Élő Hit Ala-
pítvány a Fiatalok Támo-
gatására minden év ka-
rácsony előtt támogatja 
a pályázó, rászoruló, és 
nagycsaládos diákokat a 
Prohászka Ottokár Kato-
likus Gimnáziumban. 

Az alapítványt egy nagycsalád 
hozta létre - gyermekükre emlé-

kezve, aki nem érte meg azt a kort, 
hogy ebbe a gimnáziumba járhasson, 

- azzal a szerény céllal, hogy egy ki-
csivel több öröm jusson a köztünk élő 
családoknak. Az alapítvány bevételei 
az 1% felajánlásokból, adományok-
ból és az egymilliós tőke kamataiból 
származnak. Az alapítvány működési 
költségeit az alapítók fizetik, így min-
den adomány a diákokhoz jut el. Az 
alapítványi összeg kamatai nagyon 
lecsökkentek, ezért kérjük, aki teheti, 
adománnyal segítse a tanulók támo-
gatását. 

Alapítványunk közhasznú, a befi-
zetett összegről igazolást adunk.

Számlaszámunk: 
Erste Bank Hungary ZRT.

1138 Budapest,  
Népfürdő u.24-26

11600006-00000000-04022253

Alapítványunk adószáma:
18674310-1-13

Köszönettel az alapítók:
dr. Bede Antal és Bakács Bernadett
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Alkotó-
műhely a 
Tájházban

November végén 
megnyitották az al-
kotóműhelyt a Táj-
házban (Budakeszi, 
Fő u. 127.).  Neme-
zeléssel indították 
a csütörtökönként 
megrendezésre ke-
rülő foglalkozáso-
kat, melyeket Tóth 
Nóra vezet. 

A szervezők célja egy olyan 
kreatív közösség kialakí-

tása, ahol közösen alkotha-
tunk, megismerkedhetünk 
különböző technikákkal, új 
emberekkel.

A decemberi foglalkozások  
időpontjai:  

december 4., 11., 18.

Részvételi díj  
(anyagköltséggel együtt):  

2200 Ft/alkalom, 
 8000 Ft/4 alkalmas bérlet.

Jöjjenek/gyertek el minél 
többen, várjuk/várunk szere-
tettel!

A Tájház csapata

Szatmári Kristóf és az U18-as 
világbajnokság

Világbajnoki címet szer-
zett Isztambulban az 
U18-as magyar férfi vízi-
labda-válogatott. A buda-
keszi Szatmári Kristófot és 
edzőjét a felkészülésről és 
a siker titkáról kérdeztük.

Szatmári Kristóf növelte a Bu-
dakeszin élő világbajnokok 

eddig is szép számú csapatát! Az 
Isztambulban rendezett U18-as 
vízilaba-világbajnokságon Spanyolor-
szág legyőzésével világbajnoki címet 
szerzett a magyar csapat.

„Hihetetlen jó érzés világbajnok-
ként edzésre jönni” − mondja Szatmári 
Kristóf a Hajós Alfréd Nemzeti Sport-
uszoda bejáratánál a Buda Környéki 
Televízió riporterének. Pedig elég rövid 
pihenőjük volt, a munkát folytatni kell. 
Nagyon kellemes élmény volt a csapat 
fogadása a repülőtéren. 

Benczur Márton az UVSE szakmai 
igazgatóhelyettese elmondása szerint 
Kristóf két éve került az együttesbe. 
„Büszkék vagyunk arra, hogy a világ-
bajnoki címet kiharcoló csapatban 7 já-
tékos (!) az UVSE-t erősíti. Nagy öröm 
velük dolgozni. Érdekes látni, hogy a 
7-8 éves fiúkból világklasszis játékosok 
lesznek” − említette büszkén Benczur 
Márton. 

Odaadó edzők − akik emberileg 

kiválóak és szakmailag magasan kép-
zettek − foglalkoznak a gyerekekkel. 
Az edzők kezében van egy pedagógia 
eszköz, nevezetesen az, hogy tanítvá-
nyaik nagyon szeretnek vízilabdázni. 
(Ne nevezzük ezt „zsarolásnak”!)

Tanítványaik jó emberek és jó spor-
tolók. Az edzőknek nagyon sokat kell 
kommunikálni a sportolókkal, iskolá-
ikkal, valamint a szülőkkel. 

A játékosok az ifjúsági 1-es csapat-
ban játszanak. Az a cél, hogy elérjék 
az OB I.-es bajnokság színvonalát. Jó 
esélyük van, hogy beépüljenek a felnőtt 
csapatokba.

Szatmári Kristófról röviden a kö-
vetkezőket emelte ki: rendkívüli képes-
ségei vannak, technikailag jól képzett, 
nagyon jól tudja, mi fog következni a 
játékban, kiválóan helyezkedik. „Erő-
södnie természetesen mindenben kell. 
A vb megnyerése után még többet kell 
dolgoznia, erősebben kell koncentrál-

nia, így még magasabb 
szintre juthat” − fejezte 
be Kristóf edzője ver-
senyzője méltatását.

Tóth Kristóf, csa-
pattárs szerint előbb 
lettek barátok, utána 
csiszolódtak össze a 
csapatban, fantaszti-
kusan megértik egy-
mást. A vb csodála-
tos élményt jelentett 

mindannyiuknak. Sikerük értékét az 
is növeli, hogy 8-9 csapat nagyjából 
egyforma győzelmi eséllyel lépett fel. 
„Nagyon összetartó brigád voltunk!” − 
mondta Tóth Kristóf.

Az alábbiakban a világbajnok csapat 
tagjait soroljuk fel.

Kapusok:
Vogel Soma (1997, Ferencváros)
Molnár Benedek (1996, UVSE)

Mezőnyjátékosok:
Nagy Ádám (1998, UVSE)

Pellei Frank (1996, Szentes)
Kiss Kristóf (1996, UVSE)

Hornyák Olivér (1996, Eger)
Szatmári Kristóf (1997, UVSE)

Lovas Péter (1996, UVSE)
Manhercz Krisztián (1997, Szeged)

Tóth Kristóf (1996, UVSE)
Vogel Simon (1996, FTC)

Vadovics Viktor (1998, UVSE)
Csacsovszky Erik (1997, Honvéd)

Adventi gondolatok
Mi is tulajdonképpen az advent? 
Milyen színű adventi gyertyákat 
tegyünk az adventi koszorúnkra? 
Mit jelképeznek az adventi gyer-
tya színei? Többek között ezekre 
a kérdésekre is választ kapnak, ha 
elolvassák Filó Kristóf atya ünnepi 
gondolatait.

„Ez az egyetlen nagy ünnepi időszak, ami nem 
keletről származik; nagyon nyugati, a kel-

táktól indult el” − kezdte a beszélgetést Filó Kris-
tóf atya, tiszteletbeli kanonok. Nem régi ünnep, 
hiszen maga a karácsony sem az. Az V. századtól 
lehet felfedezni a nyomait. Időtartama is változott, 
míg a 4 hétben állandósult. Szent András napjához 
(november 30.) legközelebbi vasárnaptól decem-
ber 24-éig tart. Nevezik ezt az időszakot kisböjt-
nek is. Ez annyiban különbözik a húsvét előtti 
nagyböjttől, hogy rövidebb, illetve a nagyböjtben 
nem énekelnek halleluját, míg adventben igen. (A 
halleluja azt jelenti: férfiak, mindnyájan ordítsátok 
Jahve nevét!) 

A kisböjtben a templomi orgonák csak kísérik 
az énekeket, a templomot sem lehet virággal díszí-
teni. A régi időkben a falvakban ilyenkor a kocs-
mák este 10-kor bezártak, csak csendes esküvőket 
tarthattak. 

Manapság újra „divatba jött” az adventi koszo-
rú készítése. Katolikus szokás szerint az adventi 
koszorúra 4 gyertyát tesznek: az első kettő lila, a 
harmadik rózsaszín, a negyedik ismét lila. A lila 
egyébként bűnbánat színe, ilyenkor a pap is lila 
színű miseruhát visel. Advent 3. vasárnapja az 
öröm vasárnapja, ilyenkor még a virágdíszítést is 
tehettek. Az adventi vasárnapok közül az elsőn 
Izajás prófétáé, a második Keresztelő Szent Jánosé, 
a harmadik az öröm vasárnap, a negyedik pedig 
Szűz Máriáé. („Szűz Mária az a hely, ahol az Isten 
megvetette a lábát a Földön.”)  Az adventi hétköz-
napokon roráté misét tartanak, ezek eredetileg 

Szűz Mária-misék voltak. 
Az advent első vasárnapja ha-

gyományosan az egyházi év kez-
dete, ez az Egyház döntése alapján 
van így.

Manapság az emberek leginkább 
bronz, ezüst és arany vasárnapban 
gondolkodnak. Ilyenkor hatalmas 
tömegek az utolsó pillanatban min-
den vicket-vackot megvesznek. Pe-
dig jó időbeosztással lehetne ezen 
segíteni, hiszen akit szeretünk, arra 
ne csak pénzt szánjunk, hanem időt 
is. Más részről pedig: ami fontos 
nekem, arra időt kell szánnom. Ez 
csak úgy lehetséges, hogy valami 

másról lemondok. „Nemcsak a rosszat kell kerülni, 
hanem néhány esetben a jót is − fejtette ki a plébá-
nos úr −, ez a böjtnek az egyik formája.”

Az első adventi vasárnapi mise alapgondolatai 
természetesen már a fejében vannak, de még egy 
kicsit „rágódni” kell rajta. A prédikációit egyéb-
ként sohasem írja le. „Nagyon szeretek prédikálni, 
de prédikációt hallgatni nem” − fejezte be a rövid 
beszélgetést a plébános úr. 

Végezetül boldog adventi időszakot kívánt 
minden budakeszi embernek.

Viszont kívánjuk, plébános úr!
Szabó Tibor Mihály
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AROMATERÁPIA 
csecsemő- és kisgyermekkorban

Az illóolajok a természet 
értékes ajándékai, szá-
mos jótékony hatással 
rendelkeznek, segítenek 
az egészség és a jó köz-
érzet megőrzésében. 
Csecsemő- és kisgyer-
mekkorban azonban 
csak kellő körültekintés 
mellett lehet az aroma-
terápiát alkalmazni.

Melyek azok az illóolajok, amelyek 
teljesen biztonságosak a gyer-

mekek számára? Milyen szabályokat 
kell betartanunk, mire figyeljünk, ha a 
gyerekek közelében illóolajokat hasz-
nálunk? 

Az első fő biztonsági szabály: az il-
lóolajokat nem szabad szájon át bevéve 
alkalmazni, kerüljük bármiféle érint-
kezésüket a szemmel és a szájjal, illetve 
azok körüli érzékeny területtel!

A legnagyobb biztonsággal az aro-
ma- vagy virágvizeket lehet a kicsik-
nél használni. Ez az illóolaj előállítása 
(lepárlása) során képződött víz, amely 
sokkal gyengédebb, de ugyanolyan ha-
tékony, mint az illóolaj. Babáknál hasz-
nálható a levendulavíz, a rózsavíz vagy a 
citromfű víz.

Van néhány olyan biztonságos il-
lóolaj is, amelyeket már 6 hetes kortól 

kezdve használhatunk; ezek enyhíthetik 
a gyerekek nyugtalanságát, a hasfájást, a 
megfázást és a köhögést vagy az álmat-
lanságot.

Ilyenek a római kamilla, a citrom, 
a rózsa, az eukaliptusz, a mandarin, az 
édes narancs, a narancsvirág, a teafa (3 
hónapos kortól), a szantálfa és a leven-
dula.

NÉZZÜK KICSIT KÖZELEBBRŐL 
EZEKNEK AZ  ILLÓOLAJOKNAK 
FŐBB TERÁPIÁS TULAJDONSÁGAIT:  
Római kamilla: nyugtató, görcsoldó, 
fertőzésgátló. Citrom: fertőzésgátló, 
mikrobaölő, görcsoldó. (Fototoxikus, 
ezért közvetlenül napozás előtt ne al-
kalmazzuk a bőrön, mert elszínező-
dést okozhat!) Rózsa: idegrendszert 
kiegyensúlyozó, nyugtató, görcsoldó, 
fertőzésgátló.Eukaliptusz: vírusölő, 
fertőzésgátló, idegnyugtató, köptető, 
lázcsillapító. Mandarin, édes narancs: 
emésztést javító, görcsoldó, hasfájós ba-
báknál jó hatású. Narancsvirág (Neroli): 
fertőzésgátló, görcsoldó, nyugtató. Tea-
fa: hat az összes fertőző organizmus-
ra, gomba-, baktérium- és vírusölő, 
immunrendszert serkentő, köptető. 
Szantálfa: nyugtató, szélhajtó, görcsol-
dó, fertőzésgátló. Levendula: nyugtató, 
segíti az elalvást, fájdalomcsillapító, 
görcsoldó, vírusölő, segít a megfázás és 
az influenza leküzdésében, rovarűző.

Ezeket a bababarát illóolajokat 
nyugodtan használhatjuk aromalám-
pában, de legfeljebb csak 1-2 cseppet. 
Párologtatás esetén ezen az arányon 1 
éves korig ne változtassunk, a babáknak 
még nagyon érzékeny az orruk is! Na-
gyon figyeljünk arra, hogy a párologtató 
mindig biztonságos helyen legyen, ahol 
nem érheti el a gyermek!

Az illóolajokat csecsemők és kis-
gyermekek esetében használhatjuk 
még masszázsolajban vagy fürdővízben 
elkeverve. Sose tegyünk a bőrükre hígí-
tatlanul illóolajat, mert irritálná a bőrt!

1 éves korig 10 ml vivőolajban vagy 
tejben (fürdővízben való alkalmazás 
esetén) maximum 1 cseppet feloldva 
alkalmazhatjuk az illóolajokat. A fen-
tebb felsorolt illóolajok alkalmazhatóak 
(a teafát inkább csak három hónapos 
kortól), de mindig tesztelni kell, mielőtt 
alkalmazzuk, mert érzékeny bőrű egyé-
neknél még hígított formában is bőrir-
ritációt válthat ki. (Az alkar belső részén 
egy kis területen lehet 24 órás bőrtesztet 
végezni.) Babák esetén pedig még fon-
tosabb, hogy csak kiváló minőségű, első 
lepárlású illóolajokat használjunk.

CSAK TISZTA, 100%-BAN 
TERMÉSZETES, TERÁPIÁRA 
ALKALMAS AROMAVIZET, 

ILLÓ- ÉS BÁZISOLAJAT 
HASZNÁLJANAK!

Ha masszázsolajat készítünk vagy 
vásárolunk, érdemes a legfinomabb 
olajat venni, főleg ha 3 hónaposnál 
kisebb babánál használjuk. Ilyen a 
makadámdió-olaj vagy a sárgaba-
rackmag-olaj. Később már használ-
hatunk mandula-, olíva-, jojoba- vagy 
búzacsíraolajat is, illetve ezeknek a 
keverékét.

A boltokban nagyon sok szinteti-
kus, mesterséges, vegyi úton előállított 
olajat lehet kapni, amelyek irritálhat-
ják a babák bőrét. Illetve a természe-
tes, növényi olajok között is előfordul 
olyan, amely nem jó minőségű, nincs 
gyógyító ereje, így hiába várjuk a válto-
zást. És anyagilag is jobban járunk, ha 
a minőségit vesszük meg, mert jóval 
kevesebb kell belőle.

A mai modern világunkban na-
gyon elterjedt a kémiai és a szintetikus 
anyagok használata, ezzel ellentétben 
az aromaterápia bizonyítottan haté-
kony és természetes összetevőkkel ál-
lítja helyre a szervezet egyensúlyát. 

Ezzel a rövid tájékoztatónkkal pró-
báltunk segítséget nyújtani az aromate-
rápia biztonságos alkalmazásához.

Mindenkinek jó egészséget kívá-
nunk!

A Budakeszi Védőnői Szolgálat

A Mikuláson, a karácsonyon  
és a Szilveszteren kívül  

egyébről is megemlékezünk 
ebben a hónapban. 

Ezek közül említ a rejtvény a 
kiemelt sorokban hármat.

 
KORÁBBI REJTVÉNYEINK 

HELYES MEGFEJTÉSEI:
Szeptemberi szám helyes 

megfejtése: „A holnap  
mindig annyit ér, amennyit 

megtettél a tegnapért.”
Novemberi szám helyes 

megfejtése: Fő téri park, Fő 
utca rekonstrukciója, bölcsőde, 

Városháza, Schieli-kápolna.

A szeptemberi szám nyertesei: 
Solymosi Balázsné,  

Józsa Matild, Brazovits Lajos
Az októberi szám nyertesei: 

Póczi Lajosné,  
Tóth Lászlóné, Major Klára

A NYERTESEKNEK 
GRATULÁLUNK! 

RejtvényDecember tele van jeles napokkal 
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A HELYES MEGFEJTŐK KÖNYVET NYERHETNEK.
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.).
KÖNYVNYEREMÉNYEIKET A BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN VEHETIK ÁT.






