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Nevetéssel indul 
   2015
Garantált szórakozásban lesz része annak, aki  
január 28-án (szerdán), 19 órakor megtekinti  
Budakeszin az Erkel Ferenc Művelődési Központ-
ban a Showder Klub két humoristájának,  
Somogyi Andrásnak és Rekop Györgynek közel 
másfél órás, kiváló stand up comedy előadását.  
 
A fellépők már nagyon várják az előadást, különö-
sen Somogyi András, aki több mint tíz éve buda-
keszi lakosnak mondhatja magát.  
 
„Mesés település, imádok itt lakni. Nagy öröm és 
megtiszteltetés számomra, hogy januárban fel-
léphetek itt” – nyilatkozta Somogyi András, akitől 
megkérdeztük, milyen humoros történetekkel fog-
ja szórakoztatni a közönséget. 
 
Aktualitásokra épülő stand up comedy 
történeteket hallhat majd tőlem a közönség, 
melyeket paródiákkal fogok színesíteni.  
Az előadás alatt színpadra viszem az éppen 
képernyőn lévő celebeket, de minden bizonnyal a 
politikusokat sem fogom kihagyni.  
 
– Elárulod, név szerint, hogy kiket fogsz 
parodizálni a fellépésen?  
 
– Január 28-án kiderül. Azért annyit elárulok, 
hogy vétek lenne kihagynom a Szikora Róbert, Al-
földi Róbert vagy éppen a Gáspár Laci paródiámat. 
 
– Lesz olyan történet, ami Budakeszihez köthető?  
 
– Ez legyen meglepetés. 
 
– Mit üzensz  
az olvasóknak,  
illetve a leendő  
közönségnek? 
 
– Szeretetben gaz-
dag, meghitt, békés 
karácsonyi ünnepe-
ket és nagyon bol-
dog új évet kívánunk 
mindenkinek Rekop 
Györggyel együtt. 
Január 28-án talál-
kozunk a Művelődési 
Házban!



Budakeszi  
polgár
mestere 

továbbra is  
a BÖT élén

9 település (Biatorbágy, Bu-
dajenő, Budakeszi, Hercegha-
lom, Nagykovácsi, Páty, Perbál,  
Remeteszőlős, Tök) polgár-
mesteri írták alá a Buda-
környéki Önkormányzati Tár-
sulás (BÖT) alapító iratait a 
2013-as évben.

Az alakuló ülésen a társulás elnökévé 
Budakeszi polgármester asszonyát dr. 

Csutoráné dr. Győri Ottiliát választották.
A BÖT-nek jelenleg 10 település a tagja 

(Telki is csatlakott). Székhely települése: Bu-
dakeszi.

Az új társulás legfontosabb feladata a 
szociális és gyermekjóléti ellátás, a terület-
fejlesztés, a közterület-felügyelet, a tömeg-
közlekedés fejlesztése. Az összefogás révén 
a települések a társulás keretében olcsóbban 
vagy hatékonyabban tudnak működni, közös 
fellépéssel komolyabb és gyorsabb eredmé-
nyeket tudnak elérni.

A BÖT tanácsa 2014. december 11-én 
tisztújító ülést tartott, ahol a Társulási 
Tanács tagjai – egyhangúan – ismételten   
megválasztották elnöknek dr. Csutoráné 
dr. Győri Ottiliát, Budakeszi város polgár-
mesterét.

Az elnök asszony javaslatát, – mely szerint 
Tarjáni István úr, Biatorbágy polgármestere 
legyen a Társulási Tanács alelnöke – a társu-
lás tagjai elfogadták, és egyhangúan megsza-
vazták.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, to-
vábbá a Szociális Bizottság elnökének és tag-
jainak személyéről is döntöttek:

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 
elnöke Budai István (Budajenő) lett, tagjai: 
Erdősi László (Herceghalom) és Szathmáry 
Gergely (Remeteszőlős).

A Szociális Bizottság elnöke Varga László 
(Perbál) lett, tagjai: Kiszelné Mohos Katalin 
(Nagykovácsi), Balogh Kálmán (Tök), Szé-
kely László (Páty).

Telki polgármestere javaslatot tett  Kultu-
rális és Környezetvédelmi Bizottság felállítá-
sára. A bizottság összetételéről a következő 
ülésen hoznak döntést.

A települések vezetői hisznek abban, hogy 
az út, amin a társult települések elindultak, 
fontos a települések, a Zsámbéki medence és 
az egész Budai agglomeráció fejlődésében. 

„Mit adnék idén karácsonyra?
 
Amit idén karácsonyra szívesen adnék neked, nem lesz becsomagolva, 
nem lesz rajta szalag sem, nem a posta hozza, nem kerül egy fityingbe sem. 
De a lista hosszú, és szívemből jön, ahogy kitárom előtted. 
Mit is adnék: örömöt, ami hálából fakad, 
a bimbóból virággá hajtó rózsa fenségét, 
az igazi szenvedély tiszteletre méltó erejét, amit nem érdekel a világi siker, 
szabadságot, hogy nem ítélsz meg senkit, még saját magadat sem, 
békét, hogy te maga légy önnön legjobb barátod, 
bölcsességet, hogy megértsd hibáidat, és megbocsásd mások ballépéseit, együttérzést, hogy magad-
hoz ölelhesd a világot úgy, ahogy van, és nem úgy, ahogy te újraalkotnád a legszívesebben, 
a magány meglepő örömeit, erőt, hogy a sajnálkozást éppúgy elvethesd, mint a feszültséget, és 
gyengéden élhess a jelennek, hogy magad is és mindenki mást is a szív szemével láthass, aminek 
csak a Szeretet számít.”                                       Arlene Gay Levine

 Csak a Szeretet számít

Az emberek év vége felé leltárt ké-
szítenek. Politikusként én is megtet-
tem, a várost érintő fejlesztésekről, 
fejlődésekről beszámoltam a de-
cemberben tartott közmeghallga-
táson (lásd. 9. oldal). Most viszont 
másként szeretnék Önökhöz szólni.  
Városunk ünneplőbe öltözött, ka-
rácsonyi fények csillognak az utcá-
kon, tereken. A karácsonyi hangu-
lat megváltoztatja a várost és talán 
egy kicsit bennünket is. Az ünne-
pek közeledtével jobban vágyunk a 
csendre és a nyugalomra, a szere-
tetre. Megbékélünk embertársaink-
kal és önmagunkkal. 

Minden évben szinte egyre korábban kezdő-
dik a karácsonyra való készülődés, melyet 

leginkább a nagyáruházakban, ajándékboltokban 
tapasztalunk. Már november végén mindenhol ka-
rácsonyfákat, alájuk helyezett, szépen becsomagolt 
ajándékokat látunk, a legújabb ünnepi termékek-
kel, dekorációval és akciókkal már megkezdődik a 
vásárlási roham, mely az ünnepek előtti napokban 
tetőzik. Otthon több fogásból álló menüt készí-
tünk, süteménnyel és tortával. 

Ezek is nagyon fontos dolgok, de az igazi érté-
ket nem ezek teremtik meg. A karácsony ünnepe 

nem csupán attól lesz szebb, bensőségesebb vagy 
boldogabb, ha minél több és drágább ajándékot 
vásárolunk és a legkiválóbb és legtöbb fogásból 
álló menüt tesszük az asztalra. A karácsony attól 
lesz igazán különleges ünnep, ha ilyenkor jobban 
odafigyelünk egymásra és a kedvességünket, fi-
gyelmességünket és szeretetünket ajándékozzunk 
embertársainknak. 

Engedjék meg, hogy az önkormányzat, és a hi-
vatal összes dolgozója nevében ezen gondolatokkal 
kívánjak minden budakeszi lakosnak áldott, békés 
karácsonyt és egészségben, sikerekben gazdag új 
esztendőt!

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester
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 4 Hulladékszállítás 
az ünnepek alatt 
és 2015 január 

hónapban

Értesítjük a  tisztelt lakosságot, 
hogy a Depónia Nonprofit Kft. 
által végzett hulladékszállítás 
rendje az ünnepek alatt az 
alábbiak szerint fog történni:

2014. december 24. a 
hulladékszállítási rend nem 
változik.
2014. december 25. a 
hulladékszállítási rend nem 
változik.

2014. december 26. a 
hulladékszállítási rend nem 
változik.

2015. január 1. helyett a 
hulladékszállítás 2015. január 
3-án, szombati napon történik.

2015. január 14-én (szerdán) 
lesz a házhoz menő szelektív 
hulladékszállítás.

2015 január hónap többi napján 
a kommunális hulladék szállítása 
a megszokott napokon történik.

A hulladékgyűjtő edényeket - a 
megszokott módon -, reggel hat 
órára kihelyezni szíveskedjenek!

Depónia Nonprofit Kft.
8000 Székesfehérvár,  
Sörház tér 3.
Tel.: 22/ 507-666
Honlap: www.deponia.hu

A 2015. évi Hulladéknaptár 
egyeztetése lapzártáig nem 
fejeződött be, így azt a 
következő lapszámunkban 
tesszük közzé.

Véleményezze  
Ön is a helyi építési 

szabályzatot!
TISZTELT BUDAKESZI LAKÓK! 

TISZTELT BUDAKESZI CIVIL EGYESÜLETEK! 
TISZTELT BUDAKESZI VÁLLALKOZÁSOK! 

Budakeszi Város Önkormányzata megkez-
di 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 kérel-
mek felülvizsgálata.

A munkát a rendelkezésre álló információk összegyűjté-
sével, 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 legkésőbb 
2015. január 15-ig!

Tisztelettel: 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, 

polgármester

A P R Ó H I R D E T É S E K 
 

Pékség eladót keres 
Nem baj, ha nem dolgoztál még pékségben, de 

fontos, hogy kedves legyél, érts egy picit a vásár
lókhoz 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 gyermekbútorok, iroda- 
és üzletberendezések méretre gyártása a legol

csóbban. Például: könyvszekrény 228x80x28 cm. 
13 800 Ft. Igényes munka, rövid határidő, díjtalan 

felmérés és árajánlat. 
Tel: 06 (30) 368-1354

Energetikai tanúsítvány  
készítése mérnöki irodától, gyorsan, precízen.  

Tel.: 06(20)560-5266, 06(30)703-4882

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  

email: budakeszihirdetes@gmail.com,  
tel.: 06(20) 912-7451

Tisztelt 
Budakesziek!

A Honfoglalás sétány és a Park 
Center között keddi és pénte-
ki napokon közlekedő, ingye-
nesen igénybe vehető önkor-
mányzati autóbusz járat az 
ünnepi időszakban az alábbiak 
szerint közlekedik:

•	 2014. december 23-án, kedden 
közlekedik

•	 2014. december 26-a, péntek helyett 
27-én, szombaton közlekedik!

•	 2014. december 30-án, kedden 
közlekedik.

•	 2015. január 2-a, péntek helyett 
2014. december 31-én, szerdán 
közlekedik!

•	 2015. január 5-én, kedden, valamint 
az azt követő további keddi és 
pénteki napokon a megszokott rend 
szerint közlekedik.

A járatok indulási ideje (óra/perc) a válto-
zásokkal érintett napokon is a meghirdetett 
időpontokban történik!

Ohr Alajos
alpolgármester

A Budakeszi 
Polgármesteri 

Hivatal 
ünnepi 

nyitva tartása: 

2014. december 19-től 
január 4-ig ügyelet 

a nyitvatartási rend szerint. 
 

Várjuk kedves ügyfeleinket 
munkanapokon 

ügyfélfogadási időben. 

 
Kellemes ünnepeket 

kívánunk!
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Változik az építményadó mértéke
TISZTELT LAKOSSÁG!

Noha várhatóan 2015 évben csökkenni fog az önkormányzatok központi támogatása, Budakeszi Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete nem kíván élni a törvény által lehetővé tett új adónemek bevezetésével.

A város költségvetési bevétele-
inek csökkenése miatt azonban 
Budakeszi Önkormányzata rá-
kényszerült egy minimális adó-
emelésre az építmény- és telek-
adó vonatkozásában. Az így ki-
alakult adómértékek a környező 
településekhez viszonyítva még 
mindig alacsonynak tekinthetők.
Az emelés összege az építmény-
adónál a Budakeszin állandó 
lakóhellyel rendelkezők esetén 
100 Ft/m2, de vannak olyan be-
sorolási övezetek, ahol emelésre 
nem került sor.

A helyben lakók eddigi kedvez-
ményei tovább élnek, egyetlen 
kivétel ez alól a garázs adómen-
tességének megszűnése.

 2015. január 1-jétől a mentes-
ségek köre az építményadónál 
nem változik, a telekadónál a 
mentességek körét kibővítette a 

képviselő-testület.

A kedvezményes építményadó 
mértéke Budakeszin állandó la-
kóhellyel rendelkező adóalanyok 
esetén:
- belterületi építmény után − 
övezeti besorolástól függően − 
180 m2-ig 300 Ft/ m2, illetve 400 
Ft/m2,
- nem lakás esetén 50 m2-ig 400 
Ft/m2.

Nem budakeszi lakosok eseté-
ben 1100 Ft/m2 az építményadó 
mértéke.

A garázsokra vonatkozó 300 Ft/
m2 adótétel után adókedvez-
mény nem vehető igénybe.

A telekadó mértéke a Budake-
szin állandó lakóhellyel rendel-
kező adóalanyok esetén a 250 
m2 feletti lakó és vegyes terüle-

ten lévő telek után 60 Ft/m2

Nem budakeszi lakosok eseté-
ben lakó és vegyes területen lévő 
telek után 120 Ft/m2 a telekadó.
Gazdasági területeken lévő tel-
kek esetében az adó mértéke 
és az igénybe vehető kedvezmé-
nyek nem változnak.
Újdonság az önkormányzati 
rendeletben, hogy mentes a te-
lekadó alól a 250 m2 alatti telek, 
illetve az a 250 m2-t meghaladó 
telek, melyen használatbavételi 
engedéllyel rendelkező épület 
áll.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
az adóalanyok esetében az ál-
landó lakóhely megállapítása a 
naptári év első napján fennálló 
állapot alapján történik, azaz az 
állandó lakóhelyhez fűződő ked-
vezmények igénybevételéhez 
2014. december 31-éig be kell 
jelentkezni Budakeszire!

Fontos még kiemelni, hogy adó-
bevallást akkor is be kell nyúj-
tani, ha az adóalany valamely 
adókedvezményre vagy adó-
mentességre jogosult. Kérjük, a 
mentességek és kedvezmények 
igénybevételének lehetőségeiről 
és feltételeiről, érdeklődjenek.

A felmerülő adózási kérdések-
ben a Polgármesteri Hivatal adó-
ügyi munkatársai szívesen állnak 
rendelkezésükre.
A hatályos jogszabályok elérhe-
tők a www.varoshaza.budakeszi.
hu honlapról az alábbi elérési út-
vonal szerint: ÖNKORMÁNYZAT/
RENDELETEK/ADÓRENDELETEK.

   Remete Sándor 
  jegyző

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 
BKK jegy és bérletvásárlás kapcsán

TISZTELT BUDAKESZI UTAZÓKÖZÖNSÉG!

2014. december 3-án a 22-es autóbusz Budakeszi 
városháza megállójába telepítésre került egy, a nap 
24 órájában, érme mellett bankjegyet és bankkár-
tyát is elfogadó jegykiadó automata. Ennek meg-
felelően a Budakeszin ideiglenes jelleggel kialakí-
tott személyes értékesítés 2014. december 12-én, 
üzemzárás végén megszüntetésre került. Az auto-
mata az alábbi képen látható. 

Mind az újonnan kihelyezett automatából, mind a 
többi - a BKK által Budapesten és az agglomeráci-
óban üzemeltetett, jelenleg már 230 darab - jegy-
kiadó automatából megvásárolhatók a Budakeszin 
érvényes tarifatermékek.

Az automatán feltüntetett telefonszámon (+36 1 
3 255 255) munkatársaink minden nap 24 órában 
várják az automatával kapcsolatos esetleges észre-
vételeket, panaszokat.

Fajcsák Lajos
divízióvezető-helyettes

Tömegközlekedési Divízió
Budapesti Közlekedési Központ



Képviselő-testületi határozatok
TISZTELT BUDAKESZI LAKOSOK!

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 27-én tartott rendkívüli 
képviselő-testületi ülésén az alábbi, lakosságot kiemelten érintő döntéseket hozta:

550/2014.: A Szivárvány Óvoda 
intézményvezetői munkakörének 
betöltésére vonatkozóan – mivel 
a legutóbbi pályázat eredmény-
telenül zárult – újabb pályázatot 
írtak ki.

552/2014.: A Pitypang Sport 
Óvoda intézményvezető pályá-
zati kiírását eredménytelenné 
nyilvánították és 2014. december 
1. napjától a következő pályázat 
eredményes elbírálásáig Kovács 
Mihálynét bízták meg az intéz-
mény vezetésével.

553/A/2014.: A Nagy Gáspár 
Városi Könyvtár igazgatói (maga-
sabb vezetői) munkakörének be-
töltésére vonatkozóan pályázatot 
írtak ki.

553/B/2014.: A Képviselő-testü-
let a Nagy Gáspár Városi Könyvtár 
igazgatói (magasabb vezetői) fel-
adatainak ellátásával 2015. január 
1. napjától a pályázat eredményes 
elbírálásáig Ádám Évát bízta meg.

554/2014.: A Képviselő-testület a 
Budakeszi 0197 helyrajzi számon 

nyilvántartott közterületnek az 
Áfonya utca nevet adta, valamint 
a Budakeszi 2439 helyrajzi szá-
mon nyilvántartott közterületnek 
a Liliom utca nevet adta.

560/2014.: A Képviselő-testület 
támogatta a Budakeszin élő, szo-
ciálisan rászoruló nyugdíjasokat 
szociális Erzsébet utalvány for-
májában, 3.000,- Ft/fő összeg-
ben, összesen 1.700.000,- Ft-tal, 
melyből 50.000,- Ft a lebonyolítás 
költségeit szolgálta, valamint a 
Budakeszin élő szociálisan rászo-
ruló családokat szociális Erzsébet 
utalvány formájában, 2.000,- 
Ft/család összegben, összesen 
300.000,- Ft összegben.

A Képviselő-testület 1.650.000,- 
Ft összegben 550 db Szociális 
Erzsébet utalványt, valamint 
300.000,- Ft összegben 149 db 
Erzsébet utalványt adott át támo-
gatásként a Budakeszi Református 
Egyházközség részére megállapo-
dás keretében azzal, hogy azt a 
Budakeszi hátrányos helyzetű 
idősek és családok támogatására 
fordítsa.

561/2014.: A Képviselő-testület le-
vélben köszönte meg dr. Hamvasi 
Miklósnak a város lakói egészsé-
ge érdekében végzett kiemelkedő 
munkáját.

562/2014.: A Képviselő-testület 
feladat-ellátási előszerződést kötött 
dr. Tőkés Péter fogorvossal Budake-
szi Város I. számú fogorvosi körze-
tének ellátására, melyben egyebek 
mellett szerepeltette a veszélyes 
hulladék elszállíttatására vonatkozó 
kötelezettségeket.

566/2014.: Szerződést kötöttek 
a Best-Vill. 2000 Kft.-vel bruttó 
1.000.000,- Ft keretösszegig az osz-
lopok és díszek szabványosítására, 
karácsonyi díszvilágítás fel- és lesze-
relése és üzemeltetése munkára a 
Fő utca mentén.

569/2014.: A TÁMOP-5.6.1.B-12/ 
1-2012-0060 azonosítójú „Értékes 
vagy!” című pályázat lebonyolítá-
sát követő fenntartási időszakban 
szervezett bűnmegelőzési célú utcai 
szociális munkára Biczók Zsófia és 
Keresztes Károly egyéni vállalko-
zókat bízta meg egyenként bruttó 

1.482.000,- Ft összegért 1 év időtar-
tamra, összesen: bruttó 2.964.000.- 
Ft összegben.

570/2014.: A TÁMOP-5.6.1.B-12/ 
1-2012-0060 azonosítójú „Értékes 
 vagy!” című pályázat lebonyolítását 
követő fenntartási időszakban szer-
vezett társas kompetenciafejlesztő 
foglalkozások megvalósítására az 
Életünk a család! Család – és Egész-
ség Pedagógiai Nonprofit Kft-t bízta 
meg bruttó 1.736.000,- Ft összegért 
2015. június 15-ig.

571/2014.: Elfogadták Budakeszi He-
lyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) és 
Településszerkezeti Tervének (TSZT) 
átfogó módosításával kapcsolatos 
partnerségi egyeztetés szabályait.

577/2014.: A Képviselő-testület 
döntése alapján a „Gyermek- és 
ifjúsági közösségépítő programso-
rozatok támogatása” című, IGJ-GY-
14-E kódú pályázaton részt vesz, 
melyen 1.000.000.- Ft vissza nem 
térítendő támogatás igényelhető.
A pályázathoz 50.000.- Ft készpénzt 
biztosít, a fennmaradó 50.000.- Ft-
ot társadalmi, önkéntes vagy köz-
érdekű munka forintos értékével 
biztosítja.

582/2014.: A Budakeszi Városfej-
lesztési és Városüzemeltetési Kft. 
Felügyelő Bizottsága tagjának 2014. 
december 1. napjától határozatlan 
időre Páczi Erzsébet képviselőt vá-
lasztották meg.
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Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A § alapján pályázatot hirdet Nagy Gáspár Városi Könyv-

tár igazgatói (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 
a vezetői megbízás határozott 
időre, 2015. 03. 01-étől 2017. 
02. 28-áig szól.

A munkavégzés helye: Nagy Gás-
pár Városi Könyvtár - Pest megye, 
2092 Budakeszi, Fő u. 108.

A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői tisztséggel járó lényeges 
feladatok
Az intézmény irányítása és képvi-
selete a vonatkozó jogszabályok, 
belső szabályzatok és az alapító 
rendelkezései szerint történik. 
Az intézmény alaptevékenysé-
gébe tartozó vezetői feladatok, 
továbbá az önállóan működő 
költségvetési szerv hatáskörébe 
tartozó gazdálkodási feladatok 
ellátása. Felel az intézmény szak-
szerű és törvényes működéséért, 
a takarékos gazdálkodásért, 
gyakorolja a munkáltatói jogokat, 
dönt az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden olyan 
ügyben, amelyet jogszabály vagy 
kollektív szerződés (közalkalma-
zotti szabályzat) nem utal más 
hatáskörébe. 

Illetmény és juttatások 
Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény és a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény végrehajtásáról a művészeti, 
a közművelődési és a közgyűjte-
ményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rende-
zéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) 
Korm. rendelet irányadó rendelke-
zései alapján állapítja meg.

 Pályázati feltételek
•	 Szakirányú egyetemi vég-

zettség és szakképzettség, 
vagy nem szakirányú egye-
temi végzettség és felsőfo-
kú szakirányú munkaköri 
szakvizsgával vagy főiskolai 
könyvtárosi végzettség,

•	 legalább öt éves szakmai 
gyakorlat,

•	 vagyonnyilatkozat tételi 
eljárás lefolytatása,

•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 cselekvőképesség.

Elvárt kompetenciák
•	 Kiváló szintű elhivatottság, 

határozottság, magabiz-
tosság, kapcsolatteremtő 
képesség.

A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások
•	 Öt év szakmai gyakorlatot 

igazoló szakmai önéletrajz,
•	 szakmai helyzetelemzésre 

épülő vezetői program,
•	 három hónapnál nem 

régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány (teljes körű),

•	 oklevél- és bizonyítványmá-
solatok,

•	 nyilatkozat arra vonatko-
zóan, hogy a pályázó a 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak – a 
pályázati eljárással ösz-
szefüggésben szükséges 
mértékben – kezeléséhez 
hozzájárul,

•	  nyilatkozat arról, hogy 
pályázó zárt vagy nyilvános 
ülésen kéri a pályázat meg-
tárgyalását.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2015. március 1.

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2015. január 30. 16.00

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A § alapján pályázatot hirdet a Szivárvány Óvoda óvoda-

vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

 A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 
a vezetői megbízás határozott 
időre, 2015. 03. 01-étől 2020. 
07. 31-éig szól.

A munkavégzés helye: Szivár-
vány Óvoda - Pest megye, 2092 
Budakeszi, Fő u. 268.

A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői tisztséggel járó lényeges 
feladatok

Az intézmény irányítása és 
képviselete a vonatkozó jogsza-
bályok, belső szabályzatok és 
az alapító rendelkezései szerint 
történik. Az intézmény alapte-
vékenységébe tartozó vezetői 
feladatok, továbbá az önállóan 
működő költségvetési szerv 
hatáskörébe tartozó gazdálko-
dási feladatok ellátása. Felel az 
intézmény szakszerű és törvé-
nyes működéséért, a takarékos 
gazdálkodásért, gyakorolja a 
munkáltatói jogokat, dönt az 
intézmény működésével kapcso-
latban minden olyan ügyben, 
amelyet jogszabály vagy kol-
lektív szerződés (közalkalma-
zotti szabályzat) nem utal más 
hatáskörébe. Ellátja a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvényben meghatározott 
egyéb vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások 
Az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek
•	 Főiskola, óvodapedagógus 

végzettség és pedagógus 
szakvizsga keretében 
szerzett intézményvezetői 
szakképzettség, vezető óvo-
dapedagógus végzettség,

•	 vagyonnyilatkozat tételi 
eljárás lefolytatása,

•	 óvodapedagógus munka-
körben szerzett legalább 5 
év szakmai tapasztalat,

•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 sselekvőképesség.

Elvárt kompetenciák
•	 Kiváló szintű elhivatottság, 

határozottság, magabiz-
tosság, kapcsolatteremtő 
képesség.

A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások
•	 Öt év szakmai gyakorlatot 

igazoló szakmai önéletrajz,
•	 szakmai helyzetelemzésre 

épülő vezetői program, 
fejlesztési elképzelésekkel,

•	 három hónapnál nem 
régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány (teljes körű),

•	 oklevél- és bizonyítványmá-
solatok,

•	 nyilatkozat arra vonatko-
zóan, hogy a pályázó a 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak – a 
pályázati eljárással ösz-
szefüggésben szükséges 
mértékben – kezeléséhez 
hozzájárul,

•	 nyilatkozat arról, hogy 
pályázó zárt vagy nyilvános 
ülésen kéri a pályázat meg-
tárgyalását.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2015. március 1.

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2015. január 15. 16.00

Pályázati felhívások

A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot A/4-es méretű gépelt oldalak formátumban, 2 példányban, zárt borítékban kell benyújtani.

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: Nagy Gáspár Városi Könyvtár - igazgató”, illetve „pályázat: szivárvány óvoda - intézményvezető”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje
A pályázatokról az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság javaslatára a képviselő-testület dönt.  

A pályázat kiírója a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 28.



 Közmeghallgatás 
– 2014. DECEMBER 4.

Nagy érdeklődés mellett tartott 
Közmeghallgatást Budakeszi Vá-
ros Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete. Hagyománnyá vált, 
hogy a rendezvényen a város ve-
zetői az aktuális év eseményeiről, 
eredményeiről tartanak értékelő 
beszámolót, majd a lakosság és a 
helyi civil szervezetek képviselői 
tehetnek fel közérdekű kérdése-
ket, vagy mondhatják el vélemé-
nyüket, javaslataikat a képviselő-
testületnek. Ezen az estén is így 
történt.

Először Lomniczi Gergely, a Pilisi Parkerdő Zrt. 
szóvivője foglalta össze az előző napokban ki-

alakult – a Budakeszieket is közvetlenül érintő – 
természeti katasztrófa részleteit. Elmondta, hogy a 
2014. november 30-tól december 4-ig tartó ónos 
esőzések következtében katasztrófahelyzet alakult 

ki az ország jelentős részén. A legkritikusabb hely-
zet Pest megye, illetve a főváros magasabban fekvő 
részein volt. Budakeszit Budapesttől teljesen elzár-
ta a forgalom elől a sok egymásra, illetve az útra 
dőlt veszélyes fa. A Budakeszi út érintett szakaszát 
teljes egészében le kellett zárni az életveszélyes 
helyzet miatt a forgalom elől, Budakeszi bevezető 
útjain a rendőrség figyelmeztetette és visszafordí-
totta, ill. Budaörs irányába terelte az átutazó au-
tósokat. A BKK és a Volánbusz járatai Budapesti 
végállomásukat Budaörs felé közelítették meg, 
minden közlekedőnek jelentős késésekkel kellett 
számolni. A Pilisi Parkerdő Zrt. a katasztrófavé-
delemmel és a közútkezelővel közösen napokon 
keresztül dolgozott megfeszített erővel a Budake-
szi út járhatóvá tételén. Az útra- és egymásra dőlt 
rengeteg veszélyes fa eltávolítását nehezítette az 
ágakon lévő vastag jég, ami sokszor a motoros fű-
részek láncát is elszakította.

Budakeszi polgármestere megköszönte a ka-
tasztrófa elhárításában részt vevők munkáját, 
valamint a forgalomirányításban együttműködő 
szervek tevékenységét, különösen a Budakeszi 
Rendőrőrs parancsnokának, a Budakeszi Polgár-
őrség vezetőjének és a Budakeszi Védelmi Cent-
rum vezetőjének segítségét. Külön köszönet illette 
mindazon lakókat is, akik türelemmel, megértés-
sel, a hatóságokkal együttműködve vészelték át ezt 
a rendkívüli helyzetet.

Az önkormányzat levélben fog a Pilisi Parkerdő 
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Zrt-hez fordulni, amiben kérni fogja a visszafásítás 
mielőbbi megkezdését, és azt, hogy a katasztrófa-
helyzet miatt kivágott fákat a budakeszi rászorulók 
kaphassák meg.

A katasztrófahelyzetről és annak elhárításáról 
szóló beszámolót követően a város vezetői részle-
tes visszatekintést adtak a 2014-es évre vonatkozó-
an és ismertették a 2015. évi fontosabb terveket.

A rendezvény a jelenlévő érdeklődők kérdé-

seivel, felvetéseivel folytatódott, melyre az adott 
szakterület képviselője adott választ. A Közmeg-
hallgatásra előzetesen, írásban is lehetett feltenni 
kérdéseket. Az ezekre a kérdésekre adott írásos 
válaszokat a napokban postázza a polgármesteri 
hivatal. Mint azt az utóbbi években már megszok-
hattuk, az esemény végig nyugodt, konstruktív 
légkörben zajlott és röviddel este kilenc óra után 
zárult.

Földhivatal 
nyitva 
tartása

A Budakörnyéki Járási Földhivatal-
ban a 2014 december és 2015  
január hónapban, az ünnepek  

körüli ügyfélfogadási rend,  
az alábbiak szerint alakul:

2014. december 22-23. (hétfő, 
kedd) normál munkarend

hétfői és keddi ügyfélfogadási rend 
8:30-12:00-ig és 13:00-16:00  

SORSZÁMKIADÁS délelőtt 11:30-ig 
délután 15:30-ig

2014. december 24. (szerda) 
pihenőnap

2014. december 29-30. (hétfő, 
kedd) normál munkarend

hétfői és keddi ügyfélfogadási rend 
8:30-12:00-ig és 13:00-16:00  

SORSZÁMKIADÁS délelőtt 11:30-ig 
délután 15:30-ig

2014. december 31. (szerda) 
pénteki munkarend

pénteki ügyfélfogadási rend 
8:30-12:00-ig SORSZÁMKIADÁS 

délelőtt 11:30-ig 

2015. január 02. (péntek) 
pihenőnap

2015. január 10. (szombat) pénteki 
munkarend

ügyfélfogadás NINCS
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OKMÁNYIRODAI ÉS KORMÁNYABLAK 
Ügyfélfogadása 2014. december 1-től Tisztelt 

Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, 

hogy a Budakeszi Járási Hivatal 
valamennyi szervezeti egységének  

az év utolsó napján az 
ügyfélfogadási ideje az alábbi:

2014. december 31. (szerda) 
8.00–12.00

dr. Szelenczy Gabriella
járási hivatalvezető
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I. helyezett

Draskóczy Anna 
Róza

Narancsos 
trüffel
(Tortát is lehet belőle készíteni.)

Budakeszi sütije egy évig. Kapható 
a jövő évben a városkarácsonyig a 
Gräfl, Andrész cukrászdákban és a 
Gesztenyés étteremben.
 
Hozzávalók a tésztához:
8 dkg vaj
50 dkg cukor
2 tojás
40 dkg liszt
10 dkg holland kakaó
1 zacskó sütőpor
6 dl tej
só

Elkészítése:
A vajat, cukrot és tojást habosra 
keverjük, majd hozzáadagoljuk a 
liszt-kakaó-átszitált sütőpor keveré-
két, felváltva a tejjel. Tepsibe öntjük, 
és 180 fokon tűzpróbáig sütjük.
 
Hozzávalók a trüffelkrémhez:
Ezt előző nap kell előkészíteni, hogy 
egy éjszakát hűtőben dermedhes-
sen, 7 dl tejszín, 5 tábla jó minőségű 
étcsokoládé (magas kakaótartalom-
mal), 1-2 kezeletlen héjú narancs 
reszelt héja

Elkészítése:
A tejszínt a csokoládéval felfőzzük, 
majd botmixerrel homogenizáljuk. 
Ha kihűlt, hűtőbe tesszük legalább 
egy éjszakára. Másnap narancshéjat 
reszelünk bele, és keverőgéppel 
felverjük. Rásimítjuk a kihűlt tész-
tára, kockákra vágjuk a süteményt, 
és csokoládéba mártott kandírozott 
narancsszeletekkel díszítjük.

Karácsonyi 
sütemény- 

sütő 
verseny 

díjazott 
alkotásai

Az ötfős zsűri elnöke 
Gräfl László élelmiszer-
technikai mérnök, a 
Gräfl Cukrászda cukrász-
mestere. A zsűri tagjai: 
Parcsetich Ernő,  
a Budai Gesztenyés 
 Étterem konyhafőnöke, 
az Andrész cukrászda 
képviseletében Andrész 
Edit, Vica Mama  
Konyhája című blog  
vezetője Cseresnyés Éva, 
valamint dr. Kovács Anikó 
Budakeszi aljegyzője.

 
Kandírozott narancs:

5 kezeletlen héjú narancs
100 g étcsokoládé

 
A kezeletlen héjú narancsokat  

megmossuk, végüket levágjuk, 
negyedeljük, és felszeleteljük.  

Cukorszirupban főzzük 5 percet, 
majd egy sütőpapiros tepsibe rakjuk 
a narancsokat, megszórjuk egy kevés 

cukorral. Sütőben aszaljuk még  
10 percet, majd mikor kihűlt,  

olvasztott csokoládéba mártjuk.

II. helyezett

Szabó Zsófia

Reform 
meggyes
Budakeszi sütije egy évig. Kapható 
a jövő évben a városkarácsonyig a 
Gräfl, Andrész cukrászdákban és a 
Gesztenyés étteremben.

Hozzávalók a tésztához:
30 dkg liszt (fele finom, fele rétes)
1/2 csomag sütőpor
18 dkg margarin
10 dkg cukor
1 csomag vaníliás cukor
1 db egész tojás
Hozzávalók a meggyes öntethez:
1 kg magozott meggy + meggylé
cukor
fahéj
2 csomag vaníliás pudingpor
Hozzávalók a morzsához:
20 dkg liszt
5 dkg durvára vágott dió
10 dkg cukor
15 dkg margarin/vaj
6 evőkanál zabpehely
napraforgómag

Elkészítés:
1. A sütőporos lisztbe belereszeljük 
a margarint, hozzáadjuk a cukrot, 
a vaníliás cukrot és a tojást, majd 
összedolgozzuk. A tésztát a tepsibe 
tapicskoljuk, míg egyenletes nem 
lesz.
2. A meggyet a levével, ízlés szerinti 
cukorral és fahéjjal felfőzzük, és 
amikor elkezd forrni, hozzáadjuk 
az előtte vízben feloldott vaníliás 
pudingot. Ezek után kis lángon 
addig kevergetjük, ameddig elkezd 
besűrűsödni. Utána hagyjuk kihűlni, 
majd rárakjuk a tepsiben lévő tészta 
tetejére, és egyenletesen eloszlatjuk 
a felszínén.
3. Belerakjuk a lisztbe az alapanya-
gokat, összekeverjük, utána fél órára 
a hűtőbe tesszük. Ha már eléggé 
megdermedt és eléggé morzsás, 
akkor rászórjuk a meggyes tölteték 
tetejére.
4. Kb. 30-35 percig sütjük, majd 
miután kihűlt, és a meggy megder-
medt, felszeleteljük és tálaljuk.

III. helyezett 

Jécsai-Kriston  
Koppány

Karácsonyi 
répatorta
Hozzávalók:
2 pohár reszelt répa
1,5 pohár reszelt alma
1 pohár pirított, durvára aprított dió
1 pohár cukor
2 pohár liszt
2 tk. szódabikarbóna
1,5 tk. fahéj
1 tk. mézes fűszerkeverék
½ tk. só
4 tojás 
1 tk. vanília kivonat
1 pohár olaj
 
Hozzávalók a krémhez:
3 dl tejszín
250 g mascarpone
3 ek. cukor
1 cs. vaníliás cukor
 
Elkészítés:
A tojásokat habosra keverem a cu-
korral és az olajjal, vaníliával, majd 
belekeverem a lisztet, sót, fűszere-
ket, almát és répát valamint a diót, 
és 23 cm-es tortaformába öntöm. 
75 percig sütöm 170 fokon.
A krémhez felverem a tejszínt, 
belekeverem a mascarponét és a 
cukrokat.
Ha kihűlt a torta, a tetejére és olda-
lára kenem a krémet.
Hűtőben minimum 3 órát pihen-
tetem.

GYERMEK KATEGÓRIA
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I. helyezett

Sándorné Fekete 
Bernadett

Kozák sapka
 
Hozzávalók a tésztához: 
6 db tojás 
30 dkg cukor 
20 dkg liszt 
3 dkg kakaó
 ½ csomag sütőpor
 ½ dl víz 

Hozzávalók a krémhez: 
30 dkg vaj vagy margarin 
20 dkg liszt 
2 csomag vaníliás cukor 
8 dl tej 
25 dkg porcukor 
Szórás: 30 dkg kókuszreszelék 

A tészta elkészítése:
 A tojássárgáját, a cukrot és a vizet 
habosra keverjük. A habos masz-
szához keverjük a lisztet, kakaót 
és sütőport. Ezután hozzáadjuk a 
kemény habbá felvert tojásfehérjét. 
Sütőpapírral kibélelt tepsibe öntjük 
a kész tésztát, és előmelegített 
sütőben 190 fokon 25 percig sütjük. 
Ha megsült, hagyjuk kihűlni és utána 
kiszúrjuk. 

A krém elkészítése:
6 dl tejet felforralunk, a maradék 2 
dl hideg tejben elkeverjük a lisztet 
és a vaníliás cukrot, majd a felforralt 
tejhez öntjük, és addig keverjük/ for-
raljuk, amíg eltűnik a liszt íze. Ezután 
hagyjuk kihűlni. A vajat/margarint és 
a porcukrot habosra keverjük (na-
gyon sokáig kell verni) és a lehűtött 
krémhez adjuk, és tovább verjük 
habverővel, hogy minél habosabb, 
lágyabb masszánk legyen. 
Miután mindkét összetevő kihűlt, 
a tésztakarikákat kettévágjuk, és 
megtöltjük a krémmel, az oldalát is 
megkenjük, amit utána kókuszresze-
lékbe forgatunk. 
A tetejét ízlés szerint díszíthetjük 
csokoládémázzal vagy mandulával.

II. helyezett

Tóth Zsófia Anna

Karácsonyi 
csokoládés 
tekercs
Hozzávalók: 
- 15 dkg keserű csokoládé
- 3 ek. víz
- 15 dkg cukor
- 5 tojás
- 2 dkg dió
- 3 dl tejszín
- 3 dl mascarpone
- 1 gránátalma
- só, porcukor, vaníliás cukor
30 x 20-as tepsi kivajazva + papír
 
Elkészítés:
A csokit kevés vízzel felolvasztjuk.  
A tojások sárgáját cukorral felverjük 
habosra. Hozzáadjuk a langyosra 
hűlt csokit és a diót, pici sót. A 
tojások fehérjét keményre verve 
apránként hozzákeverjük.
 
180 fokon kb. 25 percig sütjük. Majd 
sütőpapírt és egy nedves konyharu-
hát teszünk rá, így hagyjuk teljesen 
kihűlni. Végül egy másik, porcukorral 
meghintett sütőpapírra borítjuk ki. A 
felvert mascarponéval és tejszínnel 
megtöltjük, gránátalmával díszítjük. 

III.  helyezett

Kocsis-Gergely 
Adrienn

Csokis 
cupcake
 
Hozzávalók a csokis tésztához 
(kb. 12 darabhoz):
160 g liszt
3 g kakaópor
150 g kristálycukor
6 g szódabikarbóna
csipet só
200 ml tej + fél teáskanál citromlé
100 ml olaj
2 db tojás

Hozzávalók a vaníliás krémhez:
100 g (szobahőmérsékletű) vaj
100 g (hideg) krémsajt
100 g porcukor
10 g vaníliás cukor
 
Elkészítése:
A tejet kimérjük, hozzáadjuk a cit-
romlevet, majd hagyjuk pihenni 4-5 
percet (írót készítünk).
A száraz hozzávalókat összekeverjük 
egy nagyobb edényben.
A tejhez öntjük az olajat, hozzáadjuk 
a 2 egész tojást, kicsit elkeverjük. A 
folyadék 2/3-át hozzáadjuk a lisz-
tes keverékhez, majd robotgéppel 
folyamatosan keverve a többi tejet 
is belekeverjük.
Egy mérőedény segítségével a pa-
pírformákat kb. 2/3-ig megtöltjük, 
és a tésztát 150 fokos, előmelegített 
sütőben 15-20 percig sütjük.
Miután kisült, néhány percig a 
formában maradnak, majd rácsra 
szedve hagyjuk kihűlni.
Ezután megtöltjük a krémmel: a 
vajat a krémsajttal felhabosítjuk, 
majd a porcukor és vaníliás cukor 
keverékével tovább verjük a krémet 
egy-két percig.
Végül marcipánnal díszítjük a süte-
ményt.

KÜLÖNDÍJ

Nagy Lilla

Mákos 
krémes
 
Hozzávalók a  mézes lapokhoz: 
30 dkg liszt
10 dkg porcukor
1 ek. méz
7 dkg vaj
2 tojás
1 kk. szódabikarbóna
 
Hozzávalók a mákos piskótához:
15 dkg cukor
15 dkg liszt
6 tojás
3 ek. víz
fél dl olaj
fél csomag sütőpor
10 dkg őrölt mák

 Hozzávalók a krémhez:
3 tojás sárgája
5 dkg cukor 
2 csomag vanília ízű pudingpor
7 dl tej
20 dkg porcukor
25 dkg margarin
 
Elkészítés:
A mézes lap hozzávalóiból 2 lapot 
sütünk egy 22 x 38 cm-es tepsin, 
majd hagyjuk kihűlni.
A mákos piskótához a tojások sár-
gáját habosra keverjük a 10 dkg 
cukorral, vízzel, olajjal, mákkal. A 
fehérjét a maradék 5 dkg cukorral 
habbá verjük, és óvatosan beleke-
verjük a mákos masszát a sütőporral 
és liszttel. Kivajazott, kilisztezett 
(vagy sütőpapírral kibélelt) tepsibe 
belesimítjuk a masszát, és 180 fokos 
sütőben kb. 20 percig sütjük.
A krémhez a tojások sárgáját a 15 
dkg porcukorral, tejjel és puding-
porral alaposan kikeverjük, majd 
folytonos kevergetés mellett sűrűre 
főzzük. A margarint kikeverjük a 20 
dkg porcukorral, s ha kihűlt a krém, 
összedolgozzuk a kettőt. 
Az egyik mézes lapot tálcára tesszük, 
a krém felét rákenjük, erre jön a má-
kos piskóta, amire a krém másik fele 
kerül. Végül a második mézes lappal 
befedjük. A tetejét porcukorral meg-
szórjuk. 1 napig állni hagyjuk.
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Városkarácsony: együtt a nagy család
Budakeszi Város Önkormányzata 
idén is megrendezte a település 
lakóinak közös karácsonyi ünne-
pét. Ez alkalommal is voltak színes 
kulturális programok, bemutat-
koztak a település óvodáinak és 
iskoláinak táncosai, és ezúttal is 
versenyeztették a legjobb sütiket. 
Este pedig a népszerű Tóth Vera 
és Gáspár Laci koncertjével ért vé-
get a rendezvény.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester a 
Városháza előtt felállított sátorban köszöntöt-

te a 4. alkalommal megrendezett Városkarácsony 
résztvevőit az idei advent második hétvégéjén. 

– Sokunk számára advent az év legszebb idő-

szaka, mindenki várakozik 
– mondta a városvezető. – A 
gyerekek várják a Mikulást, 
az első hóesést, a szánkózást, 
a felnőttek készülődnek a 
karácsonyra. Ebben szeret-
ne az önkormányzat az itt 
élők segítségére lenni – tette 
hozzá.

Továbbá azt is elmond-
ta a polgármester asszony, 
hogy karácsonyra készülőd-
vén nem az a legfontosabb, 
hogy hatfogásos vacsorával 
és százféle süteménnyel ké-
szüljenek az édesanyák, és 
ne legyen porcica az asztal 
alatt, hanem az együttlét a 
fontos családtagjainkkal, szeretteinkkel. Budake-
szi e rendezvényen mint egy nagy család szeretne 
megmutatkozni, már csak azért is, mert az önkor-
mányzat egyik kiemelt feladata a közösség építése, 
amire kiváló alkalmat kínál az advent.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia és munkatársai 
az alábbi adventi és karácsonyi ajándékötletekkel 
kedveskedtek a helyieknek: megbocsátás ellensé-
geidnek, türelem ellenfeleiddel szemben, szeretet 
barátaidnak, partnerednek szívesség, szerelem, 
mindenkinek jóindulat, minden gyermeknek egy 
jó példa, magadnak pedig tisztelet.

A Diótörő meseelőadására, – melyet a Nektár 
Színház mutatott be – gyermekek százaival telt 
meg a fűtött a sátor. A karácsony szenteste játszódó 

történetet csillogó szemmel figyelték a gyerekek, 
akik izgatottan kukucskáltak a kulisszák mögé és 
türelmetlenül várták a Mikulást. 

A nagyszakállú meg is érkezett, és természete-
sen minden gyermeknek hozott ajándékot.

Az adventi készülődés és vásári forgatag köze-
pette a szociálisan rászoruló családok támogatásá-
ra is jutott ideje az önkormányzat munkatársainak. 
A rászoruló nyugdíjasok és a regisztrált nagycsa-
ládosok vehettek át Erzsébet-utalványt a hivatal-
ban. Ohr Alajos alpolgármester elmondta, hogy a 
regisztrációs listára önként is fel lehetett iratkozni 
az érintetteknek, de föl lehetett vetetni mást is a 
listára. Ha például valaki tudta, hogy a szomszédja 
rászoruló, felírathatta őt is a listára.
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A listán szereplők aztán névre szóló értesítést 
kaptak és személyesen vagy meghatalmazottjuk 
útján vehették át a szombati nap folyamán utal-
ványukat. A nagycsaládok minden tagja ingyenes 
vadasparki belépőt is kapott. Az alpolgármester 
szerint nem egyszeri alkalomról van szó, a jövő-
ben az önkormányzat – lehetőségeihez mérten 
akár – még nagyobb mértékben kívánja segíteni a 
rászoruló budakeszieket.

A délután folyamán elállt az eső, így a polgár-
mester asszony egyre derűlátóbban nyugtázta az 
érdeklődők addig is magas számának gyors növe-
kedését. A hagyományőrző egyesületek, civil szer-
vezetek, oktató-nevelő intézmények fellépéseire 
megtelt a városháza előtt felállított fűtött sátor, mi-

ként a süteménysütő verseny eredményhirdetése is 
sokakat vonzott a ponyva alá. 

– Az advent az egyházi év kezdete – mondta dr. 
Csutoráné dr. Győri Ottilia. – Ha ezt az időszakot 
valóban szívvel-lélekkel éljük meg, akkor lélekben 

gazdagabban érkezhetünk el karácsony szentesté-
jéhez, amit valamennyi budakeszi embernek szív-
ből kívánok – tette hozzá a polgármester.

A rendezvényre ellátogatott a térség ország-
gyűlési képviselője, Csenger-Zalán Zsolt is, aki 

kiemelte: a Zsámbéki-medence jóformán legna-
gyobb szabású, legméltóbb adventi programját 
állították össze Budakeszin. – Jó célt szolgálnak 
ezek a városi közösségi összejövetelek, mert kellő-
en megalapozzák az ünnepet. Ugyanakkor fontos 
azokra is figyelni, akik ezekben a hetekben egyedül 
vannak – zárta mondandóját a honatya.

Az esti koncertek már zsúfolásig telt sátrasra 
sikeredtek, de a rendezvénysátor előtti téren sora-
kozó ételes-italos bódék is jó forgalmat bonyolítot-
tak le. Nagy népszerűségnek örvendett a lángos, a 
gulyás és természetesen a szilvapálinkával bolon-
dított forralt bor. 

Hányat is kell még aludni karácsonyig?
bgy
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Idősek karácsonya, családias hangulatban
Együtt karácsonyoztak, 
pontosabban közösen 
készültek Jézus szüle-
tésének ünnepére Bu-
dakeszi nyugdíjasai az 
Erkel Ferenc Művelődési 
Központban. A rendez-
vény családias hangu-
latát ezúttal is a város 
óvodásainak és iskolása-
inak kedves ünnepi mű-
sora biztosította. Jó volt 
együtt látni a település 
több generációjának tag-
jait a karácsonyi díszbe 
öltözött intézményben.

A karácsony nem a minél több és 
drágább ajándéktól és külsőség-

től lesz szép, bensőséges, boldog, ha-
nem attól, hogy jobban odafigyelünk 
egymásra, kedvesebbek vagyunk 
és kifejezzük egymás iránti szere-
tetünket – kezdte köszöntőjét dr. 
Csutoráné dr. Győri Ottilia polgár-
mester. Egy kortárs amerikai írónőt 
idézve a városvezető – többek között 
– a hálából fakadó örömöt, az igazi 
szenvedély tiszteletre méltó erejét, 
szabadságot, békét, bölcsességet, 
együttérzést, a szív szemével látó sze-
retetet kínálta hallgatósága jelképes 
karácsonyfája alá. 

A polgármester asszony után 
Somlóvári Józsefné tanácsnok kö-
szöntötte a megjelenteket.

- Sokan eljöttek a 92 tagot szám-
láló Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub-
ból erre az ünnepségre – tájékozta-
tott Arányi Imréné, a klub vezetője. 
Mint mondta, hálásak a mostanihoz 

hasonló színvonalas városi nyugdí-
jas karácsonyokért, amire minden 
évben szívesen eljönnek, bár saját 
klubjukban is megünneplik Jézus 
születésének napját. A klubvezető 
arról is beszámolt, hogy már most 

készülnek a klub fennállásának 45. 
évfordulójára, amelyet jövőre ünne-
pelnek. 

A huszonkét éve működő Boros-
tyán Nyugdíjas Klubot vezető Mé-
száros Árpádné valamennyi eddigi 

közös karácsonyra szívesen emlé-
kezik, hisz minden évben sikerül 
családias hangulatot varázsolni az 
esemény köré. Mint említette, klub-
társai ilyenkor, karácsony táján kicsit 
úgy viselkednek, mint a gyerekek, 
repesve várják az ünnepet, a megle-
petéseket.

- Immár két esztendeje elhozzuk 
a nyugdíjasok városi karácsonyára az 
összes önkormányzati óvoda, az ál-
talános iskola, a két középiskola és a 
zeneiskola növendékeit, afféle gene-
rációs találkozó jegyében – indokolta 
a családias hangulatot dr. Csutoráné 
dr. Győri Ottilia. A polgármester 
hangsúlyozta: a város egész társa-

dalmának élete a helyi szépkorúak 
munkájára épül, amit nem lehet elég 
alkalommal megköszönni nekik. 
A karácsony kiemelkedő alkalom a 
megbecsülés kifejezésére.

bgy
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5Reisebericht aus Neckarsulm

Vor 25 Jahren hat die Stadt Neckar-
sulm die Patenschaft über die Buda-
kesser Gemeinschaft übernommen. 
Auch die Städtepartnerschaft zwi-
schen Neckarsulm und Budakeszi ist 
als Ergebnis dieser Patenschaft zu-
standegekommen. Seit einem Viertel-
jahrhundert wird das von vertriebe-
nen Budakessern ins Leben gerufene, 
jährliche Heimattreffen in Neckarsulm 
veranstaltet.

Am 68. Heimattreffen, das sich die Erinnerung an 
die Traditionen und Gebräuche der Ahnen, sowie 

die Weiterführung der Tradition des „Kiritogs“als Ziel 
gesetzt hatte, nahmen rund 50 Personen aus Budakeszi 
teil. Frauen- und Männerchor des Vereins für Traditions-
bewahrung, einige ihrer Familienmitglieder und Buda-
kesser, die ihre vertriebene Verwandte besuchen wollten, 
haben sich an einem Herbstmorgen auf den langen Weg 
gemacht. Die Reise wurde von Károly Ligetfalvi - Vorsit-
zenden des Vereins für Traditionsbewahrung, und János 
Schrotti - Vorsitzenden des Deutschen Stadtrats von Wu-
digeß, organisiert, aber auch Matthias Hidas, Vorsitzen-
der des Budakesser Verschönerungsvereins, Ehrenbür-
ger von Budakeszi nahm an der Reise teil.

Nach ca. 12 Stunden Busfahrt in guter Stimmung sind 
wir in Neckarsulm angekommen und sind herzlich von 
unseren Gastgebern empfangen worden. Nachdem die-
jenigen, die bei ihren Verwandten Unterkunft bekamen, 
abgeholt wurden, besetzten wir auch unsere Zimmer in 
der familiären Pension Jägerstüble. Am Abend verzehrten 
wir ein köstliches Abendessen im Neckarsulmer Brauhaus 
und kämpften mit dem sogenannten „Meter-Bier“.

Am nächsten Vormittag machten wir als „Einwär-
mung“ einen Spaziergang in der Innenstadt beim wunder-
schönen Herbstwetter. Wir besuchten das Zweiradmuse-
um, eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt, 

wo die Geschichte der Fahr- und Motorräder gefolgt wer-
den kann. Danach wechselten wir von zwei Rädern auf 
vier Rädern: wir machten einen kurzen Besuch im Audi 
Forum, wo wir die wahrscheinlich schönste Autos der mo-
dernen Zeit bewundern konnten.

Den Nachmittag verbrachten wir in der naheliegen-
den Kleinstadt Bad Wimpfen, ein richtiges mittelalterli-
ches Städtchen mit engen Gassen, Fachwerkhäusern und 
kleinen Plätzen. Während des köstlichen Mittagessens 
konnten wir den wunderschönen Ausblick auf den Ne-
ckar genießen.

Am Abend bewirtete uns die Budakesser Gemein-
schaft im Neckarsulmer Kolpinghaus. Unser Männer-
chor trug zur guten Stimmung mit einigen Perlen seines 
Repertoires bei.

Am Sonntagmorgen nahmen wir an einer Festmesse 
mit musikalischer Begleitung von Lőrinc Huber-Szabó 
und unserem Frauenchor teil. Von der Kirche gingen wir 
zur Ballei über, um den jährlich veranstalteten Kiritog 
(Kirchweitag) mitzufeiern. So brachten Heimattreffen 
und Kiritog rund 200 Landsleute aus dem ehemaligen 
Grossgemeinde Budakeszi wieder zusammen.

Festreden von Seite der Gastgeber hielten Joachim 
Scholz – Oberbürgermeister der Stadt Neckarsulm, 
Maria Schönbrunn – Ehrenmitglied der Budakesser Ge-
meinschaft, und Fraz Huber – Vorsitzender der Budakes-
ser Gemeinschaft. Die Redner betonten die Wichtigkeit 
einer ehrlichen, offenen Zusammenarbeit und des har-
monischen Zusammenlebens.

Von unserer Seite begrüßten János Schrotti – Vorsit-
zender des Deutschen Stadtrats von Wudigess, und Ká-
roly Ligetfalvi – Vorsitzender des Budakesser Vereins für 
Traditionsbewahrung das Publikum. Beide versicherten 
die Zuhörer davon, dass die deutschen Traditionen in 
Budakeszi tatsächlich weiterleben und dass die Einbezie-
hung der jüngeren Generationen in die Bewahrung und 
Weitergebung der Erinnerungen, sowie das Andenken 
an unsere Ahnen als wichtigste Zielsetzungen des Ver-
eins für Traditionsbewahrung gelten.

Für ihr Repertoire aus ungarischen und deutschen 
Liedern ernteten Frauen- und Männerchor des Vereins 
unter Leitung von Edit Krizsán großen Applaus. An-
schließend spielten die Schlossmusikanten aus Gemmin-
gen zum Tanz auf.

Nach dem Heimattreffen verbrachten wir einen rich-
tig lockeren, freundschaftlichen Abend in der Gesell-
schaft des Oberbürgermeisters und seiner Familie im 
Neckarsulmer Brauhaus.

Am Montagmorgen machten wir uns an den Heim-
weg und nach einer Reise gewürzt mit Singen und Be-
sprechung der Erlebnisse kamen wir spät am Abend in 
Budakeszi an.

Mit unserer Reise konnten wir hoffentlich demons-
trierten, nicht bloß für die Verwandten in Neckarsulm, 
sondern auch für uns selbst, was der Vorsitzende des 
Deutschen Stadtrats Wudigeß, János Schrotti in seiner 
Rede hervorgehoben hatte: „Das Deutschtum in Buda-
keszi hat nicht nur Vergangenheit, sondern auch Zu-
kunft.“

  Neckarsulmban jártunk!
25 évvel ezelőtt Neckarsulm város 
vezetősége védnökséget vállalt a Buda-
kesser Gemeinschaft felett. A védnök-
ség eredményeként jött létre a Buda-
keszivel kötött testvérvárosi kapcsolat 
is. Negyedszázada a német kisváros a 
kitelepített németek által létrehozott és 
évente megrendezésre kerülő Szülőföld 
találkozó helyszínévé vált.

Közel 50-en vettünk részt ezen az immár 68. alkalommal 
megrendezett Szülőföld találkozón (Heimattreffen), 

melynek célja és feladata az elődök hagyományaira és szoká-
saira való emlékezés, a „Búcsú” hagyományának folytatása.

Az asszonykórus és a férfi dalárda tagjai, hozzátartozóik, 
és a kitelepített rokonokat látogató budakesziek vágtak neki 
a hosszú útnak egy őszi hajnalon. Az út szervezője Ligetfalvi 
Károly, a Budakeszi Hagyományőrző Kör elnöke és Schrotti 
János, Budakeszi város német önkormányzatának elnöke 
volt, de Budakeszi díszpolgára, a Szépítő Egyesület elnöke, 
Hidas Mátyás is részt vett a találkozón a delegáció tagjaként.

Nagyon jó hangulatú, 12 órás buszút után érkeztünk 
meg, ahol igazán kedves fogadtatásban részesültünk. Miu-
tán a rokonok elszállásolták családtagjaikat, mi is elfoglaltuk 
szobáinkat a családias Jägerstüble panzióban. Este a város 
szívében működő sörfőző éttermében vacsoráztunk, az ún. 
méteres sör „súlyával” küzdve.

Másnap délelőtt „bemelegítő” sétát tettünk a belváros-
ban, igazi gyönyörű, őszi időben. Meglátogattuk a Zweirad-
museumot, ami a város egyik legfőbb nevezetessége. Itt a 
kétkerekű járművek történeti kiállítása látható. Ezután két 
kerékről négy kerékre váltottunk, és rövid látogatást tettünk 

az Audi gyár bemutatócsarnokában, ahol a modern kor ta-
lán legszebb autóit szemlélhettük meg közelebbről.

Kora délután a közeli Bad Wimpfen városkájába láto-
gattunk. A séta során egy igazi középkori kisváros látványa 
tárult elénk a szűk kis utcákkal, Fachwerk típusú (favázas 
szerkezetű) házakkal, apró terekkel. A finom ebéd elfogyasz-
tása közben a Neckar-folyó szépségében gyönyörködhettünk. 

A szem táplálékai után a lélek és test táplálása követke-
zett. Kora este a  Kolping házban látott vendégül bennünket 
a Budakesser Gemeinschaft, ahol az ízletes vacsora elfo-
gyasztása után a férfi dalárda adta elő repertoárja néhány 
gyöngyszemét.

Vasárnap ünnepi misével kezdődött a nap, ahol a 
Hagyományőrző Kör Asszonykórusa, és Huber-Szabó 
Lőrinc orgonajátéka emelte az áhítat fényét. Ezt követően a 
hagyományos, évente megrendezésre kerülő búcsú (kiritog) 
vette kezdetét a Balleiben.  Így a Szülőföld találkozó és a Búcsú 

hozzávetőleg kétszáz, az egykori nagyközségből, Budakesziről 
származó honfitársunkat hozta közel egymáshoz.

Ünnepi beszédet mondott német részről Neckarsulm 
város főpolgármestere, Joachim Scholz, Maria Schönbrunn, 
a Budakesser Gemeinschaft tiszteletbeli tagja, valamint 
Franz Huber, a Budakesser Gemeinschaft elnöke. Mindan-
nyian kiemelték az őszinte, nyitott együttműködés fontos-
ságát, a békés, összhangban való együttélés jelentőségét.

Magyar részről Ligetfalvi Károly és Schrotti János úr 
köszöntötte a vendégeket és résztvevőket. Mindketten 
megerősítették a hallgatóságot abban, hogy Budakes-
zin a német hagyományok valóban tovább élnek, és a 
Hagyományőrző Kör elsődleges célja a fiatalság bevonása 
az emlékek őrzésébe, továbbadásába és őseinkre való em-
lékezésbe.

A magyar és német nyelvű dalokért hatalmas tapsot ka-
pott a Krizsán Edit vezette asszonykórus és férfi dalárda. A 
műsort táncmulatság követte, melyhez a talpalávalót a gem-
mingeni Kastélypark zenekar biztosította.

A találkozó után este egy igazán laza, baráti hangulatú 
vacsorát költöttünk el egy helyi étteremben, ahol velünk 
együtt ünnepelt Scholz úr és családja is.

Hétfőn reggel a német őszből indultunk haza. Útközben 
dalolás, élménycsere, beszélgetés zajlott, majd este fáradtan, 
de lélekben feltöltődve érkeztünk haza családjainkhoz.

Utazásunkkal remélhetőleg demonstrálni tudtuk − 
nemcsak a neckarsulmi rokonok és ismerősök, de talán 
saját magunk felé is − azt, amit Schrotti elnök úr mondott: 
„A németségnek Budakeszin nem csak múltja van, hanem 
jövője is.”

Kotmayer Anna
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6 Kósa János kiállítása

„A művészetben nem az 
iskola, nem a gyakorlat, 
nem a technika, nem az 
eltanulható módszer a 
fontos, hanem kizárólag 
az egyéniség.” – Szőnyi 
István gondolatával kö-
szöntötte Dévényi János, 
a Keszi-Art elnöke a kiál-
lítás megnyitó résztve-
vőit Budakeszin a Tanne 
Hotelben. 

„Fiatal koromban egyetlen hely 
volt, ahol igazán jól éreztem 

magam, és minden kötöttségtől 
megszabadulva rá tudtam hangolód-
ni lelkem belső ritmusára, és ez hely, 
az érintetlen szabad természet volt.  
A hegyek, erdők és mezők élettel 
teli, színekkel és hangokkal csalogató 
csodálatos világa. A lépésről lépésre 
változó táj, a messzire vezető kanyar-
gós gyalogutak, meredek sziklák, a 
vizes rétek, a dombra kapaszkodó 
erdők, csalitok, áthatolhatatlan sűrű-
je, mindig vonzó volt számomra. A 
járatlan ösvények a rejtőzködő zeg-
zugok világa, megannyi felfedezésre 
váró hely, nem beszélve a hegytetőről 
megnyíló fenséges kilátásról, amely 
ma is lenyűgözi fantáziámat. Ott 
vagyunk Kósa Jánossal együtt azon 
az őrhelyen, ahová naponként elza-
rándokol, hogy meglesse a halhatat-
lanság titkát. Ezen a ponton szédítő 
a magasság, bőséggel áramlik az 
energia, mámorosan részegít a táv-
lat, messzire repül a képzelet. A festő 
lekuporodik a földre, árnyékot emel 
a szeme fölé, ráérősen fürkészi a táj 
színeváltozását. Hangokat hall a föld 
mélyéből, egy vércse szitál kiterjesz-
tett szárnnyal a magasban, elsárgult 
levelet borzol a szél, tompán reccsen 
az ág lába alatt. Minden érdekli őt, és 
jól tudja, hogy minden változik, és 
mindennek jelentése van. A nagyság 
előtt kalapot emel, tekintetével simo-
gatja a kékeszöld hegyek tovagyűrű-
ző hajlatait, a fenyők komor fekete 
rengetegeit. Előveszi a vázlatfüzetét, 
egy pillanatra belenéz a lemenő nap-
ba, és megsimítja a lehajló fűszálat, 
csendesen mormol valamit. Uram-
isten. Lehet, hogy elfelejtettük azt a 
felfoghatatlan kincset, amit szépség-
be rejtve tökéletes formában kaptunk 
meg? Megfordul, festőállványát vál-
lára veszi, nagy levegőt vesz, és csen-
desen elindul a város felé.

A tájkép nagy hagyományokkal 
rendelkező szép témája a festészet-
nek. A reneszánsz időszakában egyre 
nagyobb jelentősége van a távlattan 
törvényeit kutató művészek szá-
mára. A 17. századi flamand művé-
szetben a polgárság új igényeinek 
kialakulásával válik önálló műfajjá. 
A magyar művészettörténet kiemel-

kedő tájképfestői között elsőként 
említem meg id. Markó Károlyt, aki 
a 19. században, európai színvona-
lon festette meg a visegrádi várat, a 
Duna-kanyarral. Később keltette fel 
érdeklődését az alföldi táj, amely zi-
vataros felhőkkel, szivárványos fény-
pászmák kíséretében allegorikus él-
ményt közvetít. Igazi nagy témakörét 
olaszországi letelepedése után, mi-
tológiai és bibliai tárgyú klasszicista 
hangvételű olasz tájképekben találta 
meg. Az erdélyi születésű Paál Lász-
ló, a műfaj egyik nagy hatású alakja 
Franciaországban, Barbizonban festi 
meg borongós hangulatú erdőrész-
leteit, amelyben a természettel való 
azonosulást képes közvetíteni a szá-
munkra. Mészöly Géza „Balatoni 
halásztanya” című képén az ember 
és a táj szerves együttélését érzékel-
teti. Hatalmas fűzfák takarásában 
emberek mozognak, hallani véljük 
a szél fuvalmát, a korsó merítésének 
csobbanását, a halászok halk nesze-
zését. A teljesség igénye nélkül emlí-
tem meg Csontvári Kosztka Mihály 
Tivadar nagyméretű festményeit, 
aki mély lelki átéléssel, a színek fel-

fokozott erejével és a formák szim-
bolikájával ragadta meg a látványt 
(Taorminai görög színház romjai, 
Nagy Tar patak völgye). Egry József 
egész életét a Balaton világának meg-
festése motiválta. Áttetsző színekre 
épített, oldott hangulatú tájképein a 
fény-játék viszi a főszerepet (Arany-
kapu).  A nagybányai művésztelep 
festői közül Ziffer Sándor és Nagy 
Oszkár nevét emelném ki, akik az 

erdélyi táj ábrázolásában kifinomult 
művészetükkel kiemelkedő értéket 
teremtettek. Hosszan folytatható a 
tájképfestők névsora, egészen a kor-
társ művészekig. A fiatal művészek 
újító szemléletű képviselői napja-
inkban éppen a tájfestés megújításán 
munkálkodnak.

Kósa János Erdélyben, a hegyek-
kel övezett kis faluban, Csíkrákoson 
született, Göröcsfalván nevelkedett, 

Kósa János festőművész úr alkotásainak jelentős része többféle anyaggal és 
technikával készül, saját elmondása szerint szívesen és gyakran kísérletezik. 
Művein egyaránt felfedezhetjük az impresszionista és realista stílus elemeit, 
melyet saját stílusával ötvöz. Kósa János elmondása alapján a cél már nem 
olyan lényeges. Sokkal fontosabb, maga az út, melyen minden festménye 
egy-egy felfedezés, pillanatfelvétel.

Ha megtekintjük képeit, láthatjuk, hogy a művész számára a természet ezernyi szépsége a legkedvesebb. Kósa 
János 2000-ben költözött Budakeszire, azóta gyönyörű városunk tájai adják az ihletet és a témát festmé-

nyeinek.
A legnagyobb tanítások egyike, amellyel a természet nevelheti az embert, az éppen a tökéletes engedelmesség. 

Ebből az engedelmességből fakad minden harmóniája, amelynek fontosságát a távol-keleti bölcsek is kifejezésre 
juttatják. Mégpedig azon törekvésükben, hogy önmagukat összhangba hozzák, egyesítsék a természet világának 
egyszerre természeti és természetfeletti ritmusával.

Az élővilág, a környezet szépsége időről időre 
visszatérő témája a művészeteknek. Rendkívül sok 
költemény, könyv és egyéb írott anyag, művészeti 
alkotás örökíti meg. Annak szépségét leíró, be-
mutató művek sokszínűsége végtelen, mint maga 
természet is. 

Engedjék meg, hogy a sokezernyi írásból Mik-
száth Kálmán gondolatait idézzem Önöknek:

„Mily rendkívül szép a világ. Esőben a zöld 
mező. Párás levegő. A felhők. Virágos fiatal alma-
fák letűzve, mint egy menyasszonyi csokor. A rozs 
dús szőnyege a repülő vonat mentén szelíden meg-
hajlik, mint minden bánat. A távoli kék hegyek, 
mint a felhők. Harmónia mindenben. A színek 
összehangolva. A zöld rét távoldad már kékre bor-
zong. A nyárfák és az akácok fiatal zöldje közt egész 
világ a távolság, a karakterek világa.”

A városi, szürke hétköznapokat robotolva élő 
ember már szinte nem is tudja, mennyire szépsé-

ges, hatalmas és erős a természet. Amikor sikerül elszökni a monotónia elől, ki a természetbe vagy egy ilyen 
kiállításra, mint a mai, földbe gyökerezett lábbal, tágra nyílt szemekkel csodálkozunk rá újra és újra a természet 
ezerarcúságára és gyönyörűségére.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kívánom, hogy mikor megtekintik a képeket Önök is lássák meg bennük szép 
világunkat, a felhőket, a réteket, a hegyeket, gyönyörű tájainkat és fedezzék fel bennük a természet és Budakeszi 
szépségeit.

Ohr Alajos, alpolgármester
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7Wass Albert:

 Csak csendesen
 

Testvér, csak lábujjhegyen jer velem, 
csak nagyon halkan, nagyon csendesen, 

ne rezzenjen egy kis levél se meg, 
ma lelkem olyan mint a tó: 

legkisebb rezzenéstől megremeg. 
Gyere a templomunkba: 

Amerre járunk, 
ott megint a lelkünkbe talál, 

csak szótlanul, csak csendesen, 
a bükkerdő ma vár, 

a Csend harmóniája. 
Gyere velem… 

csak csendesen…

majd a Csíkszeredai Képzőművésze-
ti Általános Iskolába járt, melynek 
alapítója Zsögödi Nagy Imre festő-
művész volt. Az iskolákat elvégezte, 
jó képességeinek köszönhetően több 
mesterségben is gyakorlatot szerzett. 
Székely őseitől örökölte életerejét, 

munkabírását és gondolkodását. A 
benne lakozó küzdő képesség, a lé-
tért folytatott kemény fizikai munka 
megedzette őt. Sohasem kényeztet-
te el az élet, de ha úgy alakult, nem 
ijedt meg a saját árnyékától. A román 
diktátor által fémjelzett kegyetlen 
elnyomás időszakában, a falurom-
bolás következményeit tapasztalva, 
a kíméletlen besúgó rendszer által 
üldöztetve, nem látott perspektívát, 
elfogyott körülötte a levegő. Felnőtt-
ként hozta meg végleges döntését: 
soha nem lesz idegen hatalom kiszol-
gálója, neki a szabadság mindennél 
többet ér. Otthonról haza érkezett, 
hátra hagyva szerelmet, családot, 
házat és hazát, hogy bujdosó ku-
rucként egy szál ruhában a semmi-
ből kezdjen új életet. Szorgalmas, 
kitartó munkával teremtett otthont 
magának és családjának. Az élet volt 
igazi tanítómestere, melynek a szük-
ség volt ösztökéje. A művészet már 
gyermekkora óta érdekelte, külön-
böző szakkörökbe járt, önképzéssel 
fejlesztette tudását, majd mindennek 
betetőzéseként évtizedekkel később 
a Nyíregyházi Főiskolán festészeti 

diplomát szerez. Katedrát kínálnak 
neki, de szerényen visszautasítja, 
másfelé vezetett az útja. 2000-ben 
Budakeszire költözik, azóta itt él és 
alkot ebben a városban. A minden-
napi munka mellett építkezik, kertet 
művel, szabad idejét a művészetnek 
szenteli. A festés kikapcsolja, egyen-
súlyba hozza lelkét, élvezi az alkotó-
munka örömét. Nagyméretű képét, 
amely kora tavasztól késő őszig ké-
szült, a műtermében volt alkalmam 
megtekinteni.A kép átalakulások 
sorozatán ment keresztül, megérte a 
virágzó tavaszt, a nyár zöld ragyogá-
sát, az őszi színek érlelő varázslatát, 
míg elnyerte végső, letisztult formá-
ját. A nagyvonalú ecsetkezelés nem 
tapogatja le naturálisan a részleteket, 
de összefogottan érzékelteti a Bu-
dakeszit övező táj monumentális 
alakzatait. Többféle technikában és 
műfajban készíti munkáit, jellem-
zően sorozatokban gondolkodik. A 
nagyobb méretű képei olaj és akril 
technikával készültek, melyek alkal-
masak a pasztózus fedő jellegű festői 

megoldásokra. A faktúrának ebben 
az esetben fontos szerepe van a kép 
kialakításában. Szívesen használja 
a pasztellkréta és az akvarell színes, 
könnyed kifejezési lehetőségeit. 
Több alkotásán is felismerhetjük 
Budakeszi jellegzetes tájrészleteit, a 
János-hegyi kilátót, a makkosi temp-
lomot, a Vadaspark előtti szakadé-
kot. Kósa János a természetben érzi 
jól magát, melynek kifürkészhetetlen 
titkait gyermekkora óta kutatja. Úgy 
teremt lelki otthont magának, hogy 
képekben festi meg azokat. Ez a nagy 
kép is előtanulmány, egy sokkal na-
gyobb méretű Budakeszi panoráma 
kép megfestéséhez. Több önálló ki-
állítása is volt már, többek között 
Budapesten, Budaörsön és Buda-
keszin. 2013-ban a Polgármesteri 
Hivatalban egyéni tárlaton mutatta 
be alkotásait. A Keszi-Art Egyesület 
aktív tagja, rendszeresen részt vesz 
csoportos tárlatainkon. Az eltelt 
másfél év munkájának eredményét 
láthatjuk most ezen a bemutatkozó 
kiállításon. A kiállított művek elér-
hető áron megvásárolhatóak.”

Dévényi János, a Keszi-Art elnöke

A fődíjas Robot
Lapunk előző számából értesülhettek ked-
ves Olvasóink arról, hogy Varga Lóránt a 
makkosmáriai legendát megelevenítő, Kővel, 
kő nélkül... c. drámájának bemutatásához vá-
rosunk pályázati díjat nyert.

Örömmel tájékoztat-
juk Olvasóinkat arról 

is, hogy a fiatal budakeszi 
író ez év őszén fődíjat 
nyert egy másik alkotá-
sával, a Robot című no-
vellájával. Varga Lóránt 
ennél is több sikerrel zár-
ja az óévet: a pesti Szerb 
Színházban bemutatták 
Arnold c. novellájának 
dramatizált változa-
tát. Jelenleg ugyancsak 
a Szerb Színházban az 
Istennő c. saját darab-
ját rendezi. Termékeny 
év volt az idei számára. 
A 2008. évben megjelent El Camino, Kis titkok könyve és a 2012-ben ki-
adott Minden út Rómába... (A boldogság nyomában Canterburytől Ró-
máig) című regényei után idén befejezte nagyszabású regényét, amely A 
tizenkilencedik címmel várhatóan tavasszal kerül a könyvpiacra. Felké-
résre eleget tett egy nem mindennapi feladatnak is, opera librettót is írt.

Szívből gratulálunk a fiatal írónak sikereihez.
(nagyernyei)

NYERTÜNK!
Iskolánk pályázatot adottk be a Passzold tovább! idei fordulójára is. A mai 

napon kaptuk az örömteli hírt, hogy a pályázati anyagok elbírálását köve-
tően a zsűri úgy döntött, hogy a SZIA 150 000 Ft támogatásban részesül, és 
egyúttal gratulálnak az igazán minőségi sportrendezvény összeállításához.

Újabb sporteszközökkel és egy remek sportrendezvénnyel gazdagodik 
iskolánk.

Külön köszönöm Suda Éva igazgatóhelyettesnek és napközis kollégá-
inknak a pályázat megírását.

Czifra Zsuzsanna, igazgató
Széchenyi István Általános Iskola 
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8 Megáldották és átadták az új tornatermet

Budakeszi legnagyobb közösségi 
terét, a budakeszi Prohászka Ot-
tokár Katolikus Gimnázium tor-
nacsarnokát és a Kaszap István-
termet december 5-én adták át, 
melyet Spányi Antal megyéspüs-
pök áldott meg. 

Az átadóünnepségen a fenntartó Székesfehérvá-
ri Egyházmegyét Spányi Antal megyéspüspök 

képviselte. Az eseményen jelen volt Soltész Miklós, 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, 
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért fele-
lős államtitkára, a város keresztény felekezeteinek 
képviselői, az önkormányzat vezetősége, Kauser 
Tibor építészmérnök, a Ferences Világi Rend mi-
niszter generálisa, továbbá a kivitelező Alpinter 
Kft. képviselői, az egyházmegye és a város oktatási 
intézményeinek vezetői és Kőrösiné dr.Merkl Hil-
da, az iskola korábbi igazgatója is.

Az ünnepség a 9. évfolyamosok ünnepi mű-
sorával kezdődött, melyben híres sportemberek 
sporttal kapcsolatos gondolatait idézték.

Isten ajándéka, sport! Élet éltető vize! – Cou-
bertin bárónak, a modern olimpiai gondolat meg-
alapítójának szavaival köszöntötte a vendégeket, 
tanárokat és az iskola tanulóit Török Csaba igazga-
tó úr, akinek ünnepi beszédét teljes terjedelmében 
közöljük:

„Tekintsünk vissza az elmúlt huszonöt évre.
Elsőként szeretnék köszönetet mondani a Jóis-

tennek, hogy ügyünkben mindvégig mellettünk állt. 
Segítette Németh László atyát és az alapítókat, 

hogy egy nagyszerű helyen, nagyszerű gimnázi-
umot álmodjanak meg. A helyi kezdeményezés 
mellé állt a Takács Nándor püspök atya vezetésével 
a fehérvári egyházmegye, és  fenntartóként irá-
nyította, lelkiekben vezette az itt folyó pedagógiai 
munkát. A gimnázium alapításában és formálásá-
ban sokak közül kiemelkedett, Kőrösiné dr. Merkl 
Hilda igazgató asszony, aki közös álmainkat nem-
csak álmodta, hanem tevékenyen és sikeresen meg 
is valósította. Egy jól működő, országos szinten el-
ismert intézményt hagyva ránk, evvel is Prohászka 
Ottokár nevét öregbítve. 

Az intézmény az értelem, érzelem és akarat hár-
mas egységének a diadala. Az érzelemé, amely gye-
rekeinket teszi a középpontba, és hangsúlyozza a 
jövőbe vetett hitünket; az értelemé, amely felfogja a 
szükségszerűt, és látja a célokat, képes megtervezni 
a feladatainkat; és végül az akaraté, amely nélkülö-
zések árán is végrehajtja álmainkat. Ezek az álmok 
már több mint húsz éve megszülettek, ahogy épült 
és fejlődött iskolánk, úgy formálódtak a tervek és 
megvalósultak az idők folyamán.

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és mun-
kálkodhass a jövőn.

Üzeni ezt nekünk gróf Széchenyi István:
„A mai nap megértettük, hogy a jövőbe vetett 

bizodalmunkat csak az elődeink hagyományain, 
mindennapi nehéz munkával erősíthetjük. Amit 
megálmodtak, megterveztek az előttünk járók azt 
nekünk, akik Isten útját járva, gyerekeink jövőjébe 
vetett hittel kell építenünk a jelent.”

Szent-Györgyi Albert szavait idézve:
„A sport a test útján nyitja meg a lelket. A sport 

nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik 
legerőteljesebb nevelőeszköze ”

Pedagógiai hitvallásunk egyik bástyája a testne-
velés. A Pedagógiai programunkban megfogalma-
zott szellem, lélek és test harmóniájának a megva-

lósítása alapvető feladatunk. Az itt végzett magas 
szintű pedagógiai munkának az alapjait rakják le 
testnevelőink, amely  nemcsak verseny, hanem a 
fejlesztés eszköze is. Mert megelőzi a mozgás fej-
lődése az írás készség kialakulását és a kognitív 
képességek fejlődését, kiteljesedését. Ezeken túl 
büszkék vagyunk sportsikereinkre és elért ered-
ményeinkre is.

Kedves Diákjaink!
Szemtanúi voltatok ennek a csodálatos csarnok 

építésének, nap mint nap láttátok, hogy egy kietlen 
füves pályából hogyan nőnek ki a falak, hogyan 
kerülnek helyükre a gerendák, és hogyan áll össze 
kőből, vasból, fából egy új épület. Ez nehéz fizikai 
munka árán valósult meg. Tisztelet az építőknek.

A mai nap egyik fontos eseménye a Kaszap 
István-terem megáldása. A csarnok egyik termét, 
amely szintén a mozgás, a tánc szent helye lesz, 
Kaszap Istvánról neveztük el, hogy mindenkor 
erőt meríthessünk szenvedéseiből.

„Kérünk, Istenünk, ajándékozz a mai ifjúság 
számára új példaképet Kaszap István személyében; 
add, hogy mihamarabb a magyar boldogok sorá-
ban tisztelhessük őt!”

Citius, altius, fortius latinul az olimpia jelmon-
data, magyarul „gyorsabban, magasabbra, bátrab-
ban”.  Most már tietek a tér, ezekkel a gondolatok-
kal vegyétek birtokba és vigyázzatok rá!”

Török Csaba igazgató megköszönte a Székesfe-
hérvári Egyházmegye jelentős, mintegy 560 millió 
forintos anyagi támogatását.

Smotczer Kristóf, az iskola egyik tanulója Ka-
rinthy Frigyes Elkéstem című novelláját olvasta fel.

„A mozgás, a sport mindig jelen volt az ember 
életében. Sport nélkül nincs oktatás, nevelés: együtt 
kell gondolkodni a lélek, a szellem és a test építésén, 
ez megtérül hosszú távon” – hangsúlyozta Soltész 
Miklós szociálpolitikáért felelős államtitkár.

Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök 
ünnepi beszédében utalt Prohászka Ottokárnak, 
a 20. századi magyar katolicizmus és keresztény 
értelmiség meghatározó személyiségének életmű-
vére, valamint felidézte Kaszap István személyét, 
aki fiatalon Istennek tudta ajánlani életét, ugyan-
akkor szerette a sportot is, mert tudta: ép testben 
ép lélekkel tudja szolgálni Isten népét és a magyar 
nemzetet. A főpásztor visszaemlékezve saját isko-
lájára, melynek nem volt tornaterme, elmondta: 
régi vágya volt, hogy az egyházmegye minden is-
kolájának legyen tornacsarnoka. A diákoknak azt 
kívánta, érezzék jól magukat a teremben, és for-
málják jellemüket a sporttal is.

A megyéspüspök beszéde után megáldotta a 
Prohászka-csarnokot és a Kaszap-termet.

Az ünnepség keretében átadták a Szent Gel-
lért-díjakat. Bednárik György magyar–latin szakos 
tanár tanácsosi címet kapott, a díj ezüst fokozatát 
pedig Garai Istvánné bérszámfejtő vehette át.

Bednárik György tanár úr az intézmény alapítá-
sát követő évtől, 1992 szeptemberétől végzi latin–
magyar szakos tanárként oktató, nevelő munkáját 
a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban. 
Kiváló felkészültségével modern világunkban is 
sikerül felkeltenie az érdeklődést a diákokban az 
antik kultúra értékei iránt. Kivételes figyelemmel 
és alázattal fordul mind kollégai, mind diákjai felé, 
példát mutatva ezzel az értékválsággal küzdő szű-
kebb és tágabb környezetének. 

Garai Istvánné bérszámfejtő 1993 óta dolgozik a 
gimnázium gazdasági irodáján, szakmai munkáját 
mindig megbízhatóan és pontosan végezte. Szere-
tettel és figyelemmel fordul mind a tanárok, mind 
a diákok felé. Kiváló kapcsolatteremtő képessége 
elősegíti az iskola külső partnereivel való együttmű-
ködést. A gimnázium nyugdíjba vonulása ellenére is 
számíthat becsületes, precíz munkájára.

Az ünnepi műsor az iskola kórusának énekével 
zárult, mely után a jelenlegi és öregdiákok alkalmi 
ugrócsapata tartott bemutatót. Ezt követően a diá-
kok birtokukba vehették az új tornatermet, melyet 
a vendégeknek is lehetőségük volt kipróbálni.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
asszony elmondta, hogy Budakeszi önkormány-
zata számára kiemelten fontos az oktatás, ahol je-
lentős szerepe van a Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnáziumnak is, hiszen nagyon sok budakeszi 
gyermek jár ebbe az intézménybe. Az új tornacsar-
nok megépülése, mellyel az iskola kibővül,  egész 
Budakeszi öröme. A polgármester asszony biztos 
benne, hogy ez a sportlétesítmény be fog illesz-
kedni Budakeszi közéletébe, ahol majd különböző 
sportrendezvényeken túl bálokat és egyéb kulturá-
lis eseményeket isgrendeznek majd. 

A városvezető bizakodó az együttműködést il-
letően, melyhez az önkormányzat már meg is tette 
az első lépést: a tornacsarnok hasznosításához át-
adott egy önkormányzati területet.

Balczó Kornélia
(forrás: Buda Környéki Televízió, Magyar Kurír)
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9Budakeszi, a művészek városa 

– ISMÉT KARITATÍV KIÁLLÍTÁS 

Ötödik alkalommal ren-
dezték meg Budakeszin 
a Keszi-Art Egyesület ka-
rácsonyi karitatív kiállí-
tását. A Kálvin-teremben 
megrendezett megnyi-
tón az egyesület elnöke, 
Dévényi János a sötét-
séget fölváltó fény ad-
venti várásának szimbo-
likájáról értekezett, míg 
dr. Csutoráné dr. Győri 
Ottilia polgármester főleg 
az immár hagyományos 
karitatív akció eddigi 
eredményeiről beszélt a 
zenei betétekkel színesí-
tett ünnepi hangulatban.

Az egybegyűltek – a város ve-
zetői, politikusai, művészei, 

egyéb közszereplői – köszönté-
se után Dévényi János átadta a 
szót a kiállítást megnyitó Dohy 
Anna egyetemi hallgatónak. – A 
művészet tesz igazán otthonos-
sá egy várost, fűszerezi meg a 
mindennapokat, és teszi élhe-
tővé egy város életét – kezdte 
beszédét a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnázium egykori 
növendéke. – Ezek a munkák 
nekünk és rólunk, budakeszi-
ekről szólnak, felismerhetjük 
bennük az itthoni tájakat, szí-
neket, érzéseket, így itt igazán 
egymásra találhat a művész és a 
befogadó – fejezte ki reményét 
Dohy Anna.

A szónok a különböző stílu-
sú és tematikájú műveket ösz-
szekötő fényről is beszélt, amely 
különösen adventkor reményt 
adhat a tárlat látogatóinak, és 
legfőképp azoknak, akik a kiál-
lításon befolyó összegből kapott 
ajándéknak köszönhetően egy 
kicsit boldogabban tölthetik a 
karácsonyt.

A most kiállító 32 művész 
önzetlenül és nagylelkűen 
ajánlotta fel alkotásait, hogy az 
értékesített művek árából segít-
séget nyújtsanak a helyben élő 
szociálisan rászoruló emberek-
nek – mondta Dévényi János. 
Hozzátette: ez a kiállítás aján-
dék a város közösségének, ami 
akkor éri el eredeti célját, ha a 
látogatók szeretettel elfogadják. 
A jótékonysági kiállítás olyan 
embereknek szeretne segítséget 
nyújtani, akik idősek, betegek 
és nélkülözők. –Ha az élő szer-
vezet egyik része megbetegszik, 
ettől az egész társadalom szen-
ved. Meg kell értenünk, hogy 

teljesen egymásra vagyunk 
utalva, teljes körű társadalmi 
összefogásra van szükség – fo-
galmazott Dévényi János.

Mint a kiállítás fővédnöke, dr. 
Csutoráné dr. Győri Ottilia pol-
gármester asszony köszöntőjé-
ben elmondta, tavaly 22 mű kelt 
el a kiállításon, aminek köszön-
hetően számos helyi rászoruló-
nak tudtak segítséget nyújtani. 

Reményét fejezte ki, hogy idén 
még több alkotás talál gazdára, 
ami az előző évinél több rászo-
ruló támogatását tenné lehetővé. 
A városvezető köszönetet mon-
dott a Keszi-Art Egyesületnek, a 
kiállító művészeknek, a képeket 
megvásároló polgároknak, min-
denkinek, aki részt vállalt ebből 
a karitatív tevékenységből.

A kiállításon az alábbi alko-
tók munkái tekinthetők és vá-
sárolhatók meg: Aurell David, 
Balassa Júlia, Bernáth Béla, Dé-
vényi János, Dr. Tóthné dr. Tas-
nádi Mária, Fehér Irén, Géczy 
Olga, Giese Piroska, Gulyás 
Ferenc, Kerezsi Éva Mária, Kis-
teleki Margit, Kiss Iván, Kovács 
István, Kósa János, Kuchta Nán-
dor, Lázár Erzsébet, Makhult 
Gabriella, Makk Attila, Mészöly 
Zsófia, M. Sarlós Erzsébet, Nagy 
Imola, Somogyi Réka, Lopusny 
Erzsébet, Samu Ferenc, Soós-
né Kaippel Emília, Sütő-Nagy 
Borbála, Szilágyi Dóra, Szil-
ágyi Özséb, Tarcsányi Ottília, 
Tongori Szilvia, Vágvölgyi Atti-
la, Zalai Károly.

A megvásárolt műveket 
2014. december 21-én vasár-
nap, istentisztelet után vehetik 
át új tulajdonosaik.

bgy
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Német nemzetiségi kórustalálkozó Budakeszin
2014. október 19-én rendezte 
meg a Budakeszi Hagyományőr-
ző Kör Egyesület a tizenharmadik 
német nemzetiségi kórustalálko-
zót a Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnázium aulájában. Kellemes 
délutánnak néztünk elébe, hiszen 
a környező sváb településekről ér-
kező kórusok színvonalas műso-
rairól korábban már hallottunk. A 
vendégeket finom Ligetfalvi™ házi 
pálinkával fogadtuk, a kondérban 
már rotyogtak a finom falatok, így 
a jókedv garantált volt.

A felkészülést követően 15 órakor elkezdődött 
a műsor. A fellépők Zsámbék, Budajenő, Tö-

rökbálint német nemzetiségi kórusai, a Vecsési 
Nachtigallok, a Soroksári „fiúk”, valamint a Buda-
keszi Vegyes Kórus. Duót énekelt Czégény Éva és 
Krizsán Edit. A műsort a Kunterbunt Óvoda szülői 
tánccsoportjának sváb táncokból összeállított egy-
velege színesítette.

A dalok után a vendégeket finom pörkölt és 
bakonyi pulyka várta, a vacsorát Franke Laci bácsi 
és családja főzte és szolgálta fel a kb. 200 résztve-
vőnek.

Az aulában a helyi háziasszonyok által sütött fi-
nom süteményekből csemegézhettek a jelen lévők, 
hozzá Menczinger Tibor borait kóstolgatva. Mind-
ehhez az aláfestő zenét a Hagyományőrző Kör Fú-
vószenekara biztosította.

A vacsora után a soroksári és a budakeszi fiúk, 
valamint a Vecsési Nachtigall kórus lányai ver-
senyben adták elő repertoárjuk szebbnél szebb da-
lait, átadva magukat az önfeledt éneklésnek.

 A fellépők nem távoztak üres kézzel: emlékbe 
2015-ös Budakeszi naptárat, valamint a Resszer vi-
rágüzletből kapott virágokat vihettek haza maguk-
kal erről a jókedvű délutánról.

 A szép hagyomány nem szakadt meg: minden 
résztvevő jól érezte magát. Ismét láthattuk, hogy 
a hagyományőrzés nemcsak komoly feladatot, de 
színvonalas szórakozást is jelent. 

A kórustalálkozót anyagilag támogatta: Buda-
keszi Város Önkormányzata és az Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelő, melyeket ezúton is köszö-
nünk.

Czégény Éva és Kotmayer Anna
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1Tóth 

Rózsa Margit
(1928–2014) 

vagy ahogy ő használta Tóth R. Margit,
illetve ahogy a legtöbben szólították: 
Margit néni

Bölcsőde - vezető, védőnő, rajzta-
nár, amatőr festő, szobrász és költő, a 
Budakeszi Nyugdíjas Klub, a Buda-
keszi Szépészeti Egyesület, továbbá a 
Kapaszkodó Klub  egykori aktivistája.

Tóth Rózsa Margit, vagy ahogyan 
ő használta Tóth R. Margit, illetve 
ahogy a legtöbben szólították: Mar-
git néni.

1928. június 8-án született Bu-
dapest XIX. kerületében, Kispesten, 
bár szülei a VIII. kerületben, a Vas 
utcában laktak, és itt is teltek gyer-
mekévei, nővére, húga és 2 öccse 
társaságában. 1947-ben fejezte be a 
Szépmíves Líceumot, ami elődje volt 
a mai Képző- és Iparművészeti Gim-
náziumnak. Egy évet tanult szobrász-
keramikus szakon, mert a festőszak-
ra nem sikerült bejutnia. Rajztanári 
oklevelet szerzett. Mindeközben gra-
fológiai tanulmánya is jelent meg a 
Magyar Kultúra Szerkesztőségének 
gondozásában, még 16 éves korában, 
és rendszeresen orgonált miséken a 
Rókus Kórház kápolnájában. Ilyen 
sokszínű egyéniség volt! 

Az Egészségüggyel úgy került 
kapcsolatba, hogy 1944-ben, Buda-
pest bombázásakor, – még ugyan-
csak 16 éves korában – egy pincében 
hasi műtéthez kellett segédkeznie. 
Ettől fogva elhívatást érzett az or-
vosi pálya felé, annak ellenére, hogy 
Édesanyja a képzőművészeti pályára 
ösztönözte. 

Az Orvosi Egyetemről azonban 
rövid idő elteltével eltanácsolták, 
mert szüleit, mint a „rendszer ellen-
ségeit” letartóztatták és koncepciós 
perekbe fogták. A testi és mentális 
brutalitást az édesapa (aki egyéb-
ként belsőépítész volt) nem élte túl, 
5 hónapi fogva tartás után elhunyt. 
Édesanyja is megromlott egészséggel 
és olyan mentális sokkhatással került 
ki a börtönből, hogy azt élete végé-
ig nem heverte ki, ahogy a gyerekek 
mondták „sohasem lett már olyan, 
mint előtte volt”.  Az egész család 
megérezte a Rendszer diszkriminá-
lását: bizonyos életpályákat nem vá-
laszthattak, megfigyelték őket, sokáig 

útlevelet sem kaphattak. Igaz, ehhez 
hozzájárult az is, hogy a legfiatalabb 
testvér, Ervin az 1956 –os események 
alatt illegálisan elhagyta az országot 
és az USA-ban telepedett le.      

Margit így az orvosi diploma he-
lyett egészségügyi és szociális védő-
női képesítést szerzett. 1956 számára 
élete legnagyobb tragédiáját hozta 
meg, élete szerelmét mellőle lőtték le 
a pesti utcán. Ez a tragédia az ő lelkét 
is egy életre megsebezte. A forrada-
lom vérbe fojtása után öccse napokig 
várt rá az osztrák határ mellett, hogy 
együtt szökjenek át, de ő valamiért 
mégis itthon maradt. 

1957. június 1-jével került Bu-
dakeszire, mint a bölcsőde vezetője. 
Ezután 27 éven át irányította az in-
tézményt, sokszor igen nehéz körül-
mények között. Temperamentumos 
egyéniségét jól ismerték a városban, 
hiszen a lakosok helyettesítései során 
találkozhattak vele védőnői, de orvo-
si asszisztensi minőségben is.

1984-es nyugdíjazása után még 
kb. 20 évig játszott aktív szerepet 
a város életében, mint a Budakeszi 
Művelődési Központ külső mun-
katársa. Nyugdíjas kirándulásokat 
szervezett, verseket írt, képeket fes-
tett. Kiállítása volt egykori Alma Ma-
terében, a Képző- és Iparművészeti 
Gimnáziumban, vidéki és budapesti 
művelődési házakban. 2001 és 2002- 
ben itt a városban, Budakeszin.  

Oszlopos tagja volt a lokálpatri-
óta indíttatású Budakeszi Szépészeti 
Egyesületnek, melynek logóját is ter-
vezte, és minden kedden ügyeletet 
tartott nevükben. Ugyancsak patro-
nálta a Kapaszkodó Klúbot, mely a 
mozgássérülteket összefogó és pat-
ronáló társulat volt, Margitka kirán-
dulásokat szervezett és ügyes - bajos 
dolgaik intézésében segített.  

2003-ban súlyos baleset érte a Fő 
utca és az Erkel utca sarkán, lába 19 
helyen szilánkosra tört. Ezt már nem 
heverte ki soha, mint ahogy nem 
múlt el nyom nélkül többször elszen-
vedett infarktusa és gyomorvérzése 
sem. Ebben az időszakban sokat se-
gített neki kedves barátnője, Sinkó 
Sándorné Évike.

Élete utolsó szakaszában, 2011–
től a Budakeszin, a Magyarországi 
Metodista Egyház Mária Márta Ott-
hon -ban talált szerető és ápoló kö-
zösségre. Itt élt 2014. november 18.-
án bekövetkezett haláláig, mely, íme, 
87. életévében érte.

2010-ben hunyt el idősebb fiútest-
vére, László, de ennek kapcsán némi 
vigasz is érte, hiszen ismét találko-
zott ifjabb fiútestvérével, Ervinnel, 
aki ekkor rövid időre hazalátogatott 
az USA-ból. továbbá egyetlen vérsze-
rinti leszármazottjával, Laci lányával, 
Emesével, akit hosszú időre másfelé 
sodort az élet, valamint Eszter nevű 
unokahúgával, László 2. házassága 
révén.  Emese és férje ettől kezdve 
kisebb-nagyobb gyakorisággal, de 
haláláig látogatta. A város sem feled-

kezett meg Margitkáról : Éva, Csaba 
és Dávid heti rendszerességgel tartot-
ta vele a kapcsolatot. 

2013. június 8.-án az újra összejött 
kis család együtt ünnepelte Margit 
85. születésnapját, mivel Ervin erre 
az alkalomra ismét hazalátogatott. 
Szűkebb körben még sor került a 86. 
születésnap ünneplésére is, ez év jú-
nius 8.-án.

2014. július 4.-én Budakeszi vá-
ros polgármestere, dr. Csutoráné dr. 
Győri Ottilia „Elismerő Oklevéllel” 
tüntette ki a város egészségügyéért 
végzett tevékenységéért.    

A nyár végétől azonban Margit 
állapota egyre romlott, fájdalmai 
rohamosan nőttek, kedélyállapota is 
egyre rosszabb volt. 

Halálhíre mégis kínzó meglepetés 
volt szerettei számára, hiszen agilitá-
sát, életerejét szinte sohasem látszott 
elveszíteni, mindig irányítani és so-
hasem eltűrni kívánta sorsát.  
Fájdalommal búcsúzik tőle:
- egyetlen még élő testvére, Ervin, 
azaz Öcsi, 
- unokahúgai Emese és Eszter, vala-
mint Emese férje, István, 
- Ervin barátai: Márti, Józsi, Orsi és 
Balázs, 
- továbbá szeretett városa részéről: 
Éva, Csaba és kollégájuk Dávid, 
- Margitka barátnői: Sinkóné Évike, 
továbbá Kissné Pucher Zsóka, 
- valamint Budakeszi azon polgárai, 
akik még őrzik emlékezetükben, 
- fogadott keresztgyermekei,
- és nem utolsó sorban, a Mária Már-
ta Otthon dolgozói és lakói.  

„Álmodtunk egy öregkort,
csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál
mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél,
és bennünket szerettél,
nekünk nem  is haltál meg, 
csak álmodni mentél.
Egy reményünk van,
mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd 
találkozunk Veled!”

Somlóvári Józsefné

Hereinné
Hischer Ágnes

(1962–2014)
Hosszú betegségét türelemmel, 
mély hittel viselte. 

Földi életét Jó Istennek megköszönve:
Herein Gyula és négy gyermeke 
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2 Influenza 

- A FOLYTON VÁLTOZÓ VÍRUS

Az influenza fertőző légúti beteg-
ség, amelyért az influenzavírus 
felelős. 

Cseppfertőzéssel terjed: amikor belélegezzük a 
vírust, az megtámadja a felső légutak sejtjeit. 

A nedves, párás vagy akár fagyponthoz közeli hő-
mérséklet kedvez a leginkább a vírusoknak, meg-
óvja azokat a kiszáradástól. Néhány szürke, nyál-
kás nap elegendő is ahhoz, hogy elinduljon egy 
influenzajárvány, amely világméreteket is ölthet, és 
ezer esetből egynél akár halált is okozhat.

 Az influenzaszezon rendszerint decembertől 
áprilisig tart. Ebben az időszakban járványok is ki-
alakulhatnak, mivel az influenzavírusok igen fertő-
zőképesek. Az influenza cseppfertőzés útján terjed 
emberről emberre. Lappangási ideje egy−öt nap. Ez 
alatt az idő alatt az, aki elkapta a kórokozókat, már 
továbbadhatja a fertőzést, holott a tünetek még nem 
jelentkeztek nála. Egy héttel a betegség kezdete után 
már csekély a továbbfertőzés veszélye. Az influenza-
vírusoknak három csoportját különböztetjük meg: 
az A-t, a B-t és a C-t. Az A-vírus a leggyakoribb. Ide 
tartozik a H5N1-es törzs, azaz a madárinfluenza és 
a H1N1, vagyis a sertésinfluenza is. A B-vírus főként 
gyerekeket, fiatalokat fertőz, az okozott betegség 
lefutása enyhe. A C-vírusok gyakorlatilag nem ját-
szanak szerepet a fertőzésekben. A gyerekek, az idő-
sek, a gyenge immunrendszerű emberek, és azok, 
akiknek valamilyen krónikus  alapbetegségük van, 
nagyobb veszélynek vannak kitéve, és esetükben a 
komplikációk veszélye is nagyobb.

Klinikai szempontból fontos különbség az influ-
enza és egyéb légúti megbetegedések között, hogy 
az influenza kezdeti tünetei közül a hurutos tüne-
tek hiányoznak. Hirtelen kezdet, magas láz, erős 
levertség és izomfájdalmak a jellemzők. A panaszok 
általában a fertőződést követően 24-48 órával, hir-
telen kezdődnek. A hidegrázás vagy borzongás a 
betegség kezdeti tünete lehet. Az első egynéhány 
napban gyakori a láz, akár a 39-39,5 C fokot is el-
érheti. Test szerte, leginkább a háttájon és az alsó 
végtagban sajgó fájdalom jelentkezik. A fejfájás 
gyakran gyötrő jellegű, szemkörüli és a mögötti fáj-

dalommal jár, erős fény hatására fokozódhat. A lég-
úti tünetek kezdetben viszonylag enyhék lehetnek, 
torokkaparással, torokfájással, mellkasi égő érzéssel 
száraz köhögéssel és orrfolyással. Később a köhögés 
súlyosbodhat, és köpetürítéssel járhat. 

Az influenzát ki kell feküdni!
Mivel az immunrendszer legyengül, az influen-

zában szenvedők könnyen egy másodlagos fertő-
zés, úgynevezett felülfertőzés áldozatai lehetnek. 

Nem érdemes túlságosan siettetni a gyógy-
ulást, hiszen a korábbi aktivitáshoz való erőltetett, 
idő előtti visszatérés visszaesésre, szövődményekre 
hajlamosít. Pihenjünk és igyunk sok folyadékot! 
Bár a beteg étvágya nem túl jó, nem szabad elfe-
lejtkezni az evésről sem! A párásító készülékek 
könnyítik a légzést, a fájdalomcsillapítók pedig 
enyhítik az izomfájdalmakat.  Mivel vírus okozta 
betegségről van szó, antibiotikumra nincs szükség, 
csak a másodlagos fertőzések esetében. Tüneti ke-
zeléssel azonban csökkenthetjük a kellemetlen pa-
naszok többségét, javíthatjuk közérzetünket.

A fertőzés megelőzésének egyetlen hatékony 
módja az időben elvégzett védőoltás.

Az influenzavírusoknak három csoportja van: 
az A-, B- és a C-típus. Az első kettő tehető felelőssé 
a szinte évente ismétlődő járványokért. Sérülékeny, 
könnyen elpusztítható vírusokról van szó, amelyek 
azonban kedvező időjárási viszonyok közepette 
embertömegek megbetegedését okozhatják. Mutá-
ciók révén ráadásul folyamatosan változnak. Hiába 
gyárt megfertőződött szervezetünk ellenanyagot a 
vírus ellen, a következő évi járvány idején az ellen-
anyag molekulák már nem ismerik fel a megválto-
zott vírust és nem nyújtanak védelmet ellene. Így 
egész életünkben fogékonyak vagyunk a fertőzésre. 

A Magyarországon forgalomban lévő influen-
zavakcinák kizárólag ínaktivált vírust, vagy annak 
csupán egy meghatározott részét tartalmazzák, így 
nem okozhatnak influenzás megbetegedést. Vala-
mennyi készítményről elmondható, hogy csak igen 
ritkán lépnek fel olyan, nem kívánt mellékhatások, 
mint láz, fejfájás, melyek a vakcina beadásával ösz-
szefüggésbe hozhatók.

Helyi reakció (bőrpír, duzzanat az injekció he-
lyén) az oltottak mintegy 20%-ában jelentkeznek, 
de ezek a reakciók általában enyhék, és 48 órán 
belül elmúlnak.

Mikor alakul ki a védettség? 
A legjobb kora ősszel beadatni a védőoltást, 

mivel a védettség kialakulásához szükség van két-
három hétre. Ez azért is célszerű, mert a hideg idő 
beköszöntével, sokan elkapnak valamilyen fertő-
zést, náthavírust stb., és ez lehetetlenné teszi az 
oltóanyag beadását.

Gyerekeknek is beadható a védőoltás?
A legfontosabb, hogy a szülők oltassák be magu-

kat, és a kisbaba vagy a nagyobb gyermek ne kap-
hassa el tőlük a fertőzést. Hat hónapos kor előtt nem 
adható be az oltás. Gyermekeket 6−35 hónapos kor 
között speciálisan gyermekeknek készült vakcinával 
lehet, sőt ajánlott oltani, 3 és 12 éves kor között a 
hazai vakcina fél adagja vagy speciálisan gyermekek 
számára készített oltóanyag adása javasolt. 

Aki biztos védettséget szeretne a vírusokkal 
szemben, idejében oltassa be magát! Főleg az idő-
seknek, a krónikus betegeknek és a munkájuk so-
rán sokakkal kapcsolatba kerülő embereknek aján-
lott a védőoltást beadatni. Az oltóanyag igényüket 
a háziorvosuknál jelezhetik. 

 Budakeszi védőnők 

Hó híján is 
vidám Sí nap 

a Virág
völgyben

Bár a hóra továbbra is várni 
kell, a budakeszi Viadal SE ez-
úttal is megrendezte a helyi, 
virágvölgyi oktatópályán ha-
gyományos Sí napját, amely-
nek célja ezúttal is a sportág 
népszerűsítése, illetve a sí 
kedvelők baráti közösségének 
összejövetele, mi több, ünne-
pe volt.

Az ismert csatakiáltást követően Hellner 
Péter, a Viadal SE alapítója és vezető-

edzője arra buzdította a rendezvényre érkező 
kisebeket és kezdőket, figyeljék tapasztaltabb 
társaik produkcióját, mert kellő gyakorlással 
előbb-utóbb ők is hasonló sí tudásra tehetnek 
szert. Mint mondta, immár ügyesebb társaik 
is kétballábasan, összekuszálódott végtagok-
kal kezdték síelő pályafutásukat, de az edzők 
utasításait betartva mindenki magasabb 
szintre léphet.

− Olyannyira fontos számunkra az után-
pótlás nevelése, hogy egyesületünk több ma-
gyar bajnokot is adott a sísportnak – mondta 
büszkén a vezetőedző. Hozzátette: szerencsé-
re az utóbbi években egyre több jó minősé-
gű műanyag pálya létesült a hiányzó havat 
pótolandó. Az önkormányzat segítségével 
megépült helyi műanyag pályán száz-száz-
húsz gyermek rendszeres sportolását tudják 
biztosítani. 

Hellner Péter szerint mindenki megtanul-
hat sízni, ami még azok számára is javallott, 
akik eddig nem kifejezetten szerették a téli 
sportokat. A szervezet immunrendszerének 
rendkívül sokat számít, hogy a gyermekek 
télen is több órát töltenek sportolással a friss 
levegőn. A síelés annyira intenzív mozgással 
jár, hogy nemigen fáznak közben a sporto-
lók. Mint mondta, a jelenlegi sípálya még az 
ötvenes években létesült, tehát a sportágnak 
óriási hagyományai vannak Budakeszin. A 
szakedző rámutatott: több mint félmillió em-
ber sízik ma Magyarországon.

Közéjük tartozik idősebb és ifjabb Antall 
István, vagyis nagypapa és unoka. Utóbbinak 
az tetszik legjobban a sportágban, hogy „tök 
gyorsan lehet lecsúszni, és veszélyes egy pi-
cit”, de nem fél az időnként törvényszerű esé-
sektől. Mint az ifjú síző kifejtette, havon még 
nem is próbálta a sízést, csak itt, a műanyag 
pályán, de ami késik, nem múlik. A nagypa-
pa örül annak, hogy a srác jó levegőn mozog, 
ráadásul az unoka edzésekre kísérgetése a 
maga számára is hasznos egészségforrás. Az 
egykori sífutó a táj, a környezet szeretetét is 
megemlítette a síelés pozitívumait sorolva. 

bgy
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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!




