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Megújult a Budakeszi Hírmondó Facebook oldala! Iratkozzon fel a Budakeszi Hírmondó hírlevelére is! 

Létrehoztuk az önkormányzati újság új facebook oldalát a Budakeszi Hírmondó hivatalos oldala néven,  
ahol naprakészen információkkal várjuk az érdeklődőket.

Megújítottuk a Budakeszi Hírmondó hírlevelét is, amennyiben szívesen feliratkozna, a hirmondo.budakeszi.hu oldalon 
teheti meg vagy jelezze igényét a pm.titkar@budakeszi.hu email címen.

Polgármesteri köszöntőEgyütt�többre�jutunk

Generációk Háza decemberi programok  Karácsony hava – télelő - álom hava - istenfiak hava

	 1.	péntek
10.00 Torna
	 4.	hétfő
  8.00 Jóga
10.00 Kalendárium kvíz
11.00 Ili meséi, híres festők
El Greco
13.30 Varróklub Szilvivel és 
Edittel: Karácsonyi dekoráció 
készítés
 5.	kedd
10.00 Rejtvényfejtő délelőtt
11.00 Jogi kalandozások
15.00 Kreatív alkotó kör 
Szakácsi Éva vezetésével
19.00 Hadizsa jóga 
(1.000 Ft/alkalom)
 6.	szerda
10.00 Torna
13.30 Házi praktikák nem csak 

nőknek: citrombors, burgonya, 
hársfavirág
15.00 és 17.30 Filmklub
Kincsem című magyar 
romantikus kalandfilm
 7.	csütörtök
  8.30 Jóga Hadizsa jóga
11.00 Könnyített torna 
Biczók Zsófival
13.00 Túrázzunk könnyedén: 
szabadtéri kirándulás 
 8.	péntek
10.00 Activity
 11.	hétfő
  8.00 Jóga
10.00 Kalendárium kvíz
11.00 Ili meséi, híres festők
Rubens
13.30 Nemzetek napja
Írország (helyi szokások, kul-
túra, gasztronómia)
 12.	kedd
10.00 Nevető délelőtt
14.00 Cs. Kovács Mihály ter-
mészetgyógyász előadása: A 
fehérjefogyasztás (hús, tejter-

mékek) következményei, táp-
lálkozási tanácsok
19.00 Hadizsa jóga 
(1.000 Ft/alkalom)
 13.	szerda
10.00 Torna
13.30 Luca napja: népszokások
15.00 Filmklub: Örömzene 
című amerikai vígjáték 
 14. csütörtök
  8.30 Hadizsa jóga
(1.000 Ft/alkalom)
10.00 Karácsonyi díszek 
készítése
16.00 Olajfestés Szakácsi Éva 
vezetésével (2000 Ft/alkalom)
	 15.	péntek
10.00 Karácsonyi ruhát ölt 
a ház: díszítés, dekorálás
	 18.	hétfő
  8.00 Jóga
15.00 Karácsonyi ünnepség 
klubtagjaink és Kapaszkodó 
klubtagok részére
	 19.	kedd
10.00 Nevető délelőtt: vicces je-

leneteket nézünk
	 20.	szerda
10.00 Játékos délelőtt
13.30 Irodalmi klub
Schäffer Erzsébet
15.00 Filmklub: Rose Karácso-
nya című amerikai film
	 21.	csütörtök
10.00 Karácsony a világ 
körül: Hogyan ünnepelnek 
a világban?
	 22.	péntek
Karácsonyi dallamok
	 27.	szerda
15.00 Filmklub: A karácsony 
története című finn filmdráma 
	 28.	csütörtök
10.00 Szilveszteri és újévi 
népszokásokról beszélgetünk
	 29.	péntek
Ez történt az évben: évzáró 
beszélgetés

A változás jogát fenntartjuk! 
További információ: 23/451-279
2092 Budakeszi, Erdő u. 83.

Az együttműködés nemcsak a kisebb kö-
zösségek, szervezetek, a település vezeté-
se vagy egy egész város életében fontos és 
szükséges hozzáállás, hanem az élet min-
den területén az. A helyhatóságok közötti 
partnerséget segíti a Budakörnyéki Ön-
kormányzati Társulás is, ahol tizenkét tele-
pülés polgármestere dolgozik együtt a közös 
célok, érdekek mentén. Reményeink szerint 
azonban a közeljövőben egy újfajta együtt-
működés is kialakulhat Budaörs és Budake-
szi között, mely mindkét település vezetése 
és lakossága számára értéket képvisel.

A jószomszédi viszony mindannyiunk 
érdeke és nagy jelentőségű Budaörs és Bu-
dakeszi számára. Hiszen sok a közös is-
meretség, a barátság, a családi-, az iskolai-, 
a munkahelyi kötelék és a közös történelmi 
múlt, mely összeköti a két települést.

Turistaút-fejlesztés

Partnerségünk megerősítésének egyik állo-
mása lehet, hogy a két város önkormányzata 
közösen indul a VEKOP-1.3.2-17 Turiszti-
kai térségek pozicionálása című pályázaton. 
Az elnyerhető összegből a Budaörsről a bu-
dakeszi Makkosmáriai Kegytemplomhoz 
vezető turistautat szeretnénk kiépíteni, fej-
leszteni. A pályázaton maximum 160 mil-

lió forintot igényelhetünk önrész biztosítása 
nélkül. Ez a konzorciumi együttműködés, a 
közös fellépés és a csapatmunka sokkal ha-
tékonyabb, és gyorsabb eredményt hozhat, 
mivel olyan egyetemes értékek bemutatásá-
ra, kiemelésére vállalkozik a közös turistaút 
kialakításával, ami mindannyiunk számára 
nagy jelentőséggel bír. Ennek érdekében a 
budakeszi önkormányzat mindent megtesz, 
hogy a két város közötti együttműködés to-
vább erősödjön a jövőben.

Közös gondokodás

Az önkormányzat azonban nemcsak a kül-
ső szereplőkkel, hanem az adott település 
lakosságával is együttműködésre törekszik. 
A legújabb kutatások is azt igazolják, hogy 
az az önkormányzat tud fenntartható mű-
ködést és fejlődést elérni, ahol cselekvésre, 
együttműködésre, közös gondolkodásra 
ösztönzi a közösséget, párbeszédet alakít ki 
a helyi hatóságokkal, civil szervezekkel, vál-
lalkozásokkal és a lakossággal. Ugyanis ez a 
fajta együttműködés ösztönözheti a lokális 
stratégiák kialakítását, megvalósítását, a 
helyi szolgáltatások (például orvosi ellátás) 
szervezését, de akár képes újjáépíteni a gaz-
dasági struktúrákat is. 

Advent

A karácsonyi ünnepkör alkalmat ad újabb 
találkozókra, rendezvényekre, készülődésre 
és közös ünneplésre.

Az önkormányzat az Erkel Ferenc Mű-
velődési Központ együttműködésével ehhez 
szeretne hozzájárulni. Olyan rendezvények-
kel és élményekkel készülünk a decemberi 
hónapban, mellyel gazdagítani szeretnénk a 
lakosság karácsonyi készülődését.

Jégpályát alakítunk ki a művelődési köz-
pont udvarán a sátor alatt, ahol december 1. 
és február 4. között kedvezményes belépővel 
korcsolyázhatnak a budakesziek. Az idei év-
ben nem egynapos adventi rendezvénnyel, 
hanem három napon keresztül, december 
8-10. között várjuk Önöket karácsonyi vá-

sárral, süteménysütő, forraltbor főző, és fe-
nyőfa dekoráció versennyel, Mikulással, 
játszóházakkal és színes programokkal a 
művelődési központ melletti új közösségi 
téren. A rendezvényen fellép Szulák And-
rea, az Acapella & Musica énekegyüttes, a 
Katáng zenekar és a Folk on 45 együttes is. 
December 11-én, hétfőn 18 órakor a Kin-
csem című filmet vetítjük, december 15-én 
pénteken 19 órakor a magyar-amerikai éne-
kes, Henderson David ad adventi akuszti-
kus koncertet, majd december 16-án, szom-
baton 11 órakor az Aranyszamár színház a 
Régi karácsony című gyermekelőadásával 
kedveskedik a budakeszieknek. A téli szü-
netben december 27-29. között családi 
mozimatinéval készülünk, ahol népszerű 
Disney animációs filmeket nézhetnek meg. 
Az adventi programokról bővebben lapunk 
14-16. oldalán olvashatnak.

Az önkormányzat és a polgármeste-
ri hivatal összes munkatársa nevé-
ben minden budakeszi lakosnak ál-
dott, békés, varázslatos karácsonyi 
ünnepeket és egészségben, sikerek-
ben gazdag újesztendőt kívánok.

Tisztelt budakeszi adózók!
Tájékoztatjuk a tisztelt adózókat, 
hogy az ASP adó szakrendszerének 
központi leállása miatt 2017. de-
cember 21-től december 31-ig 
adófizetési kötelezettségekkel, illetve 
folyószámla információval kapcso-
latos érdemi tájékoztatást mun-
katársaink nem tudnak nyújtani. 
Természetesen általános kérdésekkel 
és a beadványok átvételével kapcso-
latban ez alatt az idő alatt is nyugod-
tak keressék meg az adóügyi ügy-
intézőket!
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Nyílt egyéniben: 1. Manuel Pilchowski 2. Markus Wurst 
3. Boris Winter
Női egyéniben: 1. Skuta Virág, 2. Ozsváth Rita 3. Len-
gyel Katalin
Tizenéves kategória: 1. Szemereki Barna 2. Schrotti 
Mátyás 3. Nagy Ádám és Pap Adrián megosztva
Kisgyermek kategória: 1. Harmatos Albert 2. Papp 
Bernáth 3. Duliskovich Dávid
Férfi egyéniben: 1. Sólyomvári Tamás 2. Szemereki Ta-
más, 3. Vasicza Péter
Gratulálunk a nyerteseknek és minden résztvevőnek a re-
mek szereplésért.

A BAJNOKSÁG EREDMÉNYEI

Október 28-án, szombaton meg is érkezett a 23 fős csapat, 
melyet dr. Győri Ottilia polgármester fogadott. Este a német 
önkormányzat látta vendégül a társaságot egy jó hangulatú 
vacsorára.  

Másnap kipihenten érkeztek meg a Prohászka Gimnázium 
tornacsarnokába, ahol már nagy volt a sürgés-forgás, minden 
korosztály, gyermekek, fiatalok, nők, férfiak melegítettek. „Itt 
aztán van élet” – jegyezte meg Carsten Scneider, mikor beve-
zette 17 fős sportegyenruhás csapatát a tornaterembe. Pósfai 
Gábor, egyesületünk elnöke köszöntötte a német vendégeket, 
akik sporttáskákkal, helyi sörökkel, borokkal ajándékozták 
meg a budakeszi klubcsapatot, melyek aztán nyereményként 
gazdára is találtak. A budakeszi asztaliteniszezők is kitettek 
magukért, számtalan szponzori ajándékkal járultak hozzá a 
díjazáshoz. Valovics Gyula nemzetközi versenybíró biztos 
rutinnal, folyékony német tudással irányította két nyelven a 
nagyszámú versenyzőt megmozgató bajnokságot, Szily Már-
ta és Bánáti Katalin segítségével.

A régebb óta működő német klubcsapat is heti két edzést 
tart, de náluk minden szombaton verseny van. Ez meg is lát-
szott kiváló játékukon. Ám a magyar amatőrök is kemény 
ellenfélnek bizonyultak. Szép pillanat volt, mikor a két leg-
jobb játékosunk, az elnök Pósfai Gábor, és csapatunk edzője, 
Horváth Miklós döntő mérkőzést játszottak, és a teljes német 
csapat elismerő gesztusokkal kísérte bravúros, izgalmas já-
tékukat. A vegyes egyéniben a németeké lett az első három 
hely, akik büszkén vitték haza a legnagyobb és legszebb ku-
pát. Ekkor kapták meg a városunk önkormányzata által ösz-
szeállított ajándékcsomagokat is.  

A német sportolók hétfőn városnéző körutat tettek Bu-
dapesten. A keddi búcsúzásnál elmondták, hogy nagyon 
jól érezték magukat nálunk, és a most kialakult barátságot 
ápolni szeretnék a jövőben is. 

Köszönjük nekik, hogy felhívták a figyelmet a sport jelen-
tőségére a testvérvárosi kapcsolatok építésében. Köszönjük 
mindenkinek aki segített a vendéglátásban és a szervezés-
ben: a német önkormányzat vezetőjének, Schrotti Jánosnak, 
önkéntes tolmácsunknak, Mayer Edinának, Kőrösiné dr. 
Merkl Hildának, Hidas Mátyásnak, Nádas Annának, Kőrösi 
Csillának, klubunk elnökének Pósfai Gábornak, az elnökségi 
tagoknak: Szemereki Tamásnak, Lengyel Katalinnak, Bánáti 
Katalinnak, Valovics Gyulának, Szily Mártának, és minden 
versenyzőnek, hogy magas színvonalú versenyt bonyolítot-
tak le,  valamint a büfémunkát ellátó Vasicza Péternének, 
Peszmeg Lászlónénak, Fenyőfalvi Katalinnak az önkéntes 
munkát. Budakeszi Amatőr Asztalitenisz Egyesület

Október elején kedves vendégeket fo-
gadtunk lichi partnervárosunkból. 
Nagy izgalommal vártuk a fiatal éneke-
seket és vezetőjüket, Peter Damm kar-
nagyot. Damm úrral először Lichben 
találkoztunk ez év tavaszán, és egyet-
értettünk abban, hogy a partnerkapcso-
lat élénkítéséhez a fiatalokra is szükség 
van. Így született meg a kóruslátogatás 
ötlete. Köszönet érte Kóthy Eszternek 
és Vincze Jutta tanárnőnek, akik a vál-
tozatos programokat megszervezték és 
lebonyolították.

Az első napon a kórus a gimnázium-
ban adott koncertet, amely a diákok és a 
tanárok körében is hatalmas sikert ara-
tott. Diákjaink „unalmas” dalokra szá-
mítottak, de kellemes csalódás érte őket: 
lendületes, modern számok hangzot-
tak el. Így nem csoda, hogy a délutáni 
workshopra a vártnál sokkal többen je-
lentkeztek. Gyakorlás közben németül, 
angolul is szót értettek egymással a fia-
talok, aminek nem csak a nyelvtanárok 
örültek.  A diákok a közös zenélés örö-
me mellett az idegen nyelvtudás hasz-
nosságát is megtapasztalhatták.

Másnap este a „Nagysanyi” au-
lájába hirdetett koncerten nem csak a 
Songlines kórus lépett fel a mi diákja-
inkkal együtt, hanem Kóthy Eszter tánc 
csoportja is. Nagy érdeklődés kísérte a 
hangulatos műsort. Jelen volt dr. Győ-

ri Ottilia polgármester és Ohr Alajos al-
polgármester is. Városunk vezetői már 
előző nap fogadták a testvérváros fiatal 
vendégeit, üdítővel  és szendviccsel ven-
dégelték meg őket, bemutatták Budake-
szi nevezetességeit és válaszoltak kér-
déseikre. A csoportkép természetesen 
a Lich testvérváros által ajándékozott 
padnál készült, amely a hivatal kert-
jében áll.

A következő napra Kóthy Eszter Per-
bálon szervezett fellépést a kórusnak és 
a tánccsoportnak, ez az előadás is sikert 
aratott. Természetesen nem hiányozha-
tott a budapesti városnézés sem, egy 

egész napot töltöttek fővárosunkban, 
ahol volt diákunk, Kedves Tamás mu-
tatta be a város nevezetességeit. 

A látogatás végén egyértelmű volt - 
ezt ismételni kell! A partnerkapcsolat a 
személyes találkozással fejlődhet, ide-
genként üdvözöltük egymást, de ba-
rátként búcsúztunk el. Reméljük, hogy 
a jövőben egy iskolai partnerkapcsolat 
is létrejön!

Szeretnénk megköszönni Budakeszi 
Város Önkormányzatának  és a német 
önkormányzatnak a támogatását, amely 
hozzájárult a látogatás sikeréhez. 
� Nagy�Sándor�József�Gimnázium

A lichi zeneiskola kórusa vendégszerepelt Budakeszin

„Songlines”�az�NSJG-ben

Több,�mint�900�kilométer�utazás�
egy�barátságos�pingpongversenyért
Megtisztelő levél érkezett ez év márciusában Budakeszi 
önkormányzatához és német önkormányzatához: testvér-
városunk, Neckarsulm elővárosának, Obereisesheimnek 
képviseletében Carsten Schneider arról érdeklődött, 
van-e Budakeszinek asztalitenisz klubja, és ha igen, fo-
gadná-e a német klub játékosait.
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Mikortól szükséges a nyugdíjasoknak a RIGO kártyát kiváltani az ingyenes utazáshoz? 

...az�utazási�kedvezményekről

A tömegközlekedésben 2018-tól folya-
matosan és lépcsőzetesen vezetik be 
az új elektronikus jegyrendszert. Ezt 
követően a tömegközlekedési eszkö-
zök és az utazási kedvezmények, így a 
nyugdíjas kedvezmény is csak közleke-
dési kártyával vehető majd igénybe. Az 
úgynevezett NEK (Nemzeti Egységes 
Kártyarendszer) keretében kiadandó 
közlekedési kártya igényléséhez előze-
tes regisztrációra van szükség. Ezt az 
állampolgárok az okmányirodákban 
és kormányablakokban tehetik meg. 

Az ügyintézéshez érvényes személyi 
igazolványra, vagy útlevélre és lakcím-
kártyára van szükség. Az eljárás során 
az ügyfélről fotó készül, majd kézhez 
kapja a RIGO-hoz szükséges adatlapot. 
A kész adatlappal kell felkerseni a BKK 
Ügyfélszolgálatát, itt lehet majd igé-
nyelni a RIGÓ kártyát. Egyelőre nincs 
más teendő, mint elintézni a NEK re-
gisztrációt az okmányirodában. Az 
egységes elektronikus jegyrendszer 
megvalósítása körülbelül fél éves csú-
szásban van. Legkorábban tavasz vé-

gén érdemes őket megkeresni a RIGÓ 
kártya kiváltása céljából.  B. B.

A Mezei Mária Kulturális Egyesület, 
a Mezei Mária Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény és az Erkel Ferenc 
Művelődési Központ 2017. október 
21-én jótékonysági bált rendezett Ma-
gyarország és Budakeszi Kiváló és Ér-
demes Művésze emlékére, Mezei Má-
ria köztéri szoborállításának, és a ha-
gyaték gondozásának támogatására. A 
művésznőt Tóth Auguszta, a Nemzeti 
Színház művésze elevenítette meg, da-
lait és gondolatait „Mikor Csíkból ki-
indultam” címmel a Kompánia Szín-
házi Társulat idézte fel. A közönség 
megtekinthette Veress Jenő fotóit Me-
zei Mária életének utolsó hónapjaiból, 
és Józsa Lajos szobrászművész köz-
téri szobortervét. Ezúton is köszönjük 
mindazok nagylelkű támogatását, akik 
közreműködésükkel, pénzadomány-
nyal, támogatói jegyvásárlással és tom-
bola-felajánlással hozzájárultak nemes 
céljainkhoz.

Vörösmarthy Dániel egyedülálló mó-
don 62 évig gyógyított, 86 éves koráig 
hétfőtől csütörtökig fogadta a betegeket 
a Budapesti Szent Rókus Kórházban.

A Szeghalmi Református Péter And-
rás Gimnáziumban érettségizett, orvosi 
tanulmányait a Debreceni Orvostudo-
mányi Egyetemen végezte, ahol Szalai 
Sándor és Kettesy Aladár professzorok 
tanítványa volt. Szemorvosként a Deb-
receni Szemklinikán kezdte pályafu-
tását, majd a drezdai Friedrichstadti 
Szemklinika igazgatója, később a bu-
dapesti Szent Rókus Kórház osztályve-
zető főorvosa lett.

Munkásságával a következő tudo-
mányos minősítéseket szerezte meg: 
dr. med. habil. (Berlin), tudomány kan-
didátusa és tudomány doktora (Buda-
pest). Több nemzetközi és magyar tu-
dományos társaság vezetőségi tagja. 

A szemre vonatkozó élettani-opti-
kai, klinikai, műtéttani és műszerter-
vezési kutatások eredményeiről több 
könyvben és tanulmányban írt. Több 
nemzetközi szabadalma van. Legje-
lentősebb munkái: a német nyelven írt 
Szemészeti műtéttankönyv, a magyar 
nyelvű „A szem optikája” és „A szem-
üvegrendelés elmélete és gyakorlata” 
című könyvei. Műtéti előkészítő el-
járását ma már az egész világon rutin-
szerűen alkalmazzák. Nemzetközileg 
is elismert, a világon a legnagyobb si-
keres szemműtét számmal rendelkező 
hályogsebész. A műlencse implantáció 
nemzetközi úttörőjeként tartják szá-
mon. Számos új műtéti eljárást ismer-
tetett meg a világ szemorvosaival. Ő a 
modern mikro-sebészeti hályogműtét-
tel egybekötött műlencse implantáció 
és a szemészeti YAG-LASER hazai be-
vezetője. A kommunista érában hazafi-
as elvei miatt elmarasztalták, azonban 
a Debreceni Orvostudományi Egyetem 
1993-ban rehabilitálta. Munkája elisme-
réseként számos hazai és nemzetközi 
kitüntetésben részesült. Több külföldi 
klinika hívta vezetőjének és munkatár-
sának, azonban magyarként úgy érez-

te, hogy itthon van a helye, és ebben az 
országban szeretne az orvostudomány 
szolgálatában állni - „A név kötelez”- 
hirdette, mint Vörösmarty Mihály test-
vérének leszármazottja.

Évtizedeken keresztül gyógyította 
budakeszi lakosait is. Betege volt töb-
bek között Mezei Mária színművésznő, 
dr. Antall József miniszterelnök, dr. 
Mádl Ferenc köztársasági elnök, szá-

mos miniszter, az egykori „ arany csa-
pat” nyolc tagja, jelenleg is élő híres 
színészek, politikusok, közéleti sze-
mélyiségek. 

A nemzetközi orvostársadalom szá-
mos jeles képviselője miatta fordult 
meg Budakeszin. Több konferenciát, 
értekezést tartott a városban, volt, ame-
lyiket a kommunista éra miatt titokban, 
a saját pincéjében. 

Mindig büszkeséggel töltötte el, hogy 
Budakeszi városa az otthona, bárhol is 
járt a világban. Példás polgári életet él-
nek feleségével dr. Corradi Máriával, a 
MÁV Kórház egykori főorvosával.

A professzor 2017. december 8-án, 
a Megyenapon veszi át a kitünteté-
sét, melyhez ezúton tisztelettel gra-
tulálunk! Jó egészséget és még hosszú, 
örömteli, békés éveket kívánunk neki.

Budapesti Közlekedési Központ 
1075 Budapest, Rumbach Sebes-
tyén u. 19-21.
email: bkk@bkk.hu
telefon: +36/1/32-55-255
https://rigo.bkk.hu/mi-a-rigo

INFO

Prof.�dr.�Vörösmarthy�Dániel��
Pest�Megyéért�díjat�kap
Budakeszi Város Önkormányzata Prof. dr. Vörösmarthy Dánielt javasolta 
Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének Pest Megyéért emlékérem díj-
ra. Az 1967 óta Budakeszin élő professzor jelölését a közgyűlés támogatta 
és emlékérem adományozásával ismerte el munkásságát. 

Köszönet�

Andrész Cukrászda, Angyal Patika, Bakács 
Bernadett, Baritz Papír, Betty és Sandy fodrá-
szat, Bíró Ildikó, Bokor Ildikó, Bosch Car Ser-
vice, Budai Gesztenyés Nagyvendéglő, Buda-
keszi Drogéria, Budakeszi Iránytű, Budakeszi 
Hagyományőrző Kör Egyesület, Budakeszi Vá-
ros Önkormányzata, Budakeszi Város Német 
Önkormányzata, Dévényi János, Dudok Péter, 
Dudok Rendezvényház, Ergoline szolárium, 
Erkel Ferenc Művelődési Központ, Euro Family, 
GLOBALL Sport és Wellness Hotel, Gräfl Cuk-
rászda, Gumidoktor Bt., Gyógyászati Segéd-
eszköz Forgalmazó, dr. Győri Ottilia, Helen 
Doron Angol Nyelviskola, Hellner Péter, Igé-
ző Viselet Kft., Ilcsi kozmetikumok, Jarasovics 
Anna, Józsa Lajos, Kovács József, Kórósi 
Miklós, Levendula Szépségszalon, Marosi- 
né Fábián Zsuzsanna, Nagy Gáspár Váro-
si Könyvtár, Oázis Kertészet, Paletta Press 
nyomda, Pardi Géza, Polákné Horváth Judit, 
Rajnai László és felesége, ’Sigmond Bertalan, 
Siposné Dombi Lujza, Somlóvári Józsefné, 
Stulwerk Kft., Tímár Vaskereskedelmi Kft.

A MEZEI MÁRIA BÁL TÁMOGATÓI

Fotó: Veress Jenő

,,A�biztonság�az,�amivé�tesszük”

Budakeszin a közterület-felügyelet a 
Budakörnyéki Önkormányzati Tár-
sulás keretében működik. Budakeszin 
kívül további 8 településen végzi mun-
káját, jelenleg hat fővel, így előfordul-
hat, hogy ideiglenesen máshonnan ér-
kezik Budakeszire munkatársuk.

A közterület-felügyelőt az emberek 
gyakran összekeverik a parkoló-ellen-
őrrel, vagy a rendőrrel. A felügyelők 
országosan egységes egyenruhában 
teljesítenek szolgálatot, amely valóban 
hasonlít a rendőrökéhez. Az alapvető 
különbség azonban a sapkán, jelvé-
nyen, illetve a karjelzésen látható fel-
iratban, címerben van. 

A közterület-felügyelő: intézkedés-

re jogosult, hivatalos személy, köz-
tisztviselő, akit fokozott büntetőjogi 
felelősség terhel, illetve védelem illet 
meg. Munkájukat szigorú feltételek-
hez, végzettséghez, rendőrségi nyil-
vántartásba vételhez, valamint rend-
szeres orvosi és pszichológiai vizs-
gálathoz kötik. 

A felügyelő feladatai egyes közle-
kedési szabályok megsértésének bün-
tetésén kívül a közterületen a rend 
fenntartása, a települési rendeletek 
betartásának ellenőrzése. Bizonyos 
esetekben szabálysértési vagy köz-
igazgatási eljárást kezdeményez, más 
esetekben közigazgatási vagy szabály-
sértési bírságot szab ki. Egyes esetek-
ben van mérlegelési jogköre, és a bün-
tetési tételeknek is van alsó és felső ha-
tára. Más esetekben (például az egy-
irányú utcában forgalommal szem-
beni közlekedés) mérlegelésre nincs 
lehetőség, és a jogszabály fix összegű 
bírságot határoz meg. Sajnos az előbbi-
ekből van kevesebb és utóbbiból több. 

A felügyelők természetesen nem 
csak közlekedési ügyekben járnak el. 
Ha szükséges, felszólítják az ingatlan 
tulajdonosait az ingatlanok tisztántar-
tására, gyommentesítésre, a szemét és 
törmelék elszállítására. Figyelmeztetik 
a roncs autó tulajdonosát, hogy ne az 
utcán tárolja azt. Ellenőrzik a teher-
gépjárművekre vonatkozó behajtási 
tilalom betartását, ahol a behajtás en-
gedélyhez kötött, annak meglétét. Ők 
vizsgálják a területfoglalási engedélye-
ket, és szükség esetén eljárnak annak 

érdekében, hogy engedély nélkül köz-
területen ne tároljanak konténert, épí-
tőanyagot, sittet. Felhívják a figyelmet 
a tűzgyújtási tilalom vagy az ebtartás 
szabályainak betartására. Tartják a 
kapcsolatot a városüzemeltető cégek-
kel, folyamatosan járják és ellenőrzik 
a települést, és jelzik, ha kidőlt táblát, 
leszakadt ágat, betemetett vízelvezető 
árkot észlelnek. 

Céljuk nem elsősorban a büntetés, 
de egyes esetekben nem tekinthetnek 
el tőle. Ilyen eset, ha egy autó az egy-
irányú forgalommal szemben hajt be 
vagy az arra nem jogosult a fogyaté-

kosoknak fenntartott helyen, illetve 
zebrán, zöldterületen vagy keresztező-
désben parkol. Máskor először figyel-
meztetnek és csak ismételt szabálysér-
tés esetében büntetnek. Vannak ese-
tek, amikor figyelmeztető, tájékoztató 
levelet dobnak a postaládákba. Előfor-
dul, hogy a telektulajdonosokat szó-
lítják fel a telkek előtti zöld terület kar-
bantartására. A lakók többsége néhány 
napon belül ennek hatására lenyírja a 
füvet, összeszedi a szemetet.

A közterület-felügyelők folyamatos 
jelenlétükkel, a rendőrséggel vagy a 
helyi polgárőrökkel közös járőrözéssel 
segítik a közbiztonság fenntartását.

A közterület-felügyelők  
célja nem elsősorban a  
büntetés, de egyes esetekben 
nem tekinthetnek el tőle
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Budakeszi Város Német Önkormányzata idén is nagy siker-
rel rendezte meg városunkban a Márton-napi felvonulást. A 
Széchenyi István Általános Iskolában zajló felújítási munká-
latok miatt új útvonalon haladt a felvonulás. A menet délután 
négy órakor indult a Szent László Közösségi Háztól, és a Bu-
dakeszi Fúvószenekar vezetésével érkezett a művelődési köz-
pont melletti új közösségi térre. A kígyózó sorokban érkező 
lelkes gyerekeken látszott, hogy ez a hagyományőrző szokás 
közel áll a szívükhöz.  A műsort a Szivárvány, a Pitypang és 
a Tarkabarka Óvoda növendékei, valamint a Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola 1/e. osztályos diákjai adták. Ezután a fel-
vonulók meleg teát és zsíros kenyeret kaptak lilahagymával, 
miközben a fúvószenekar hangulatos térzenéje szórakoztat-
ta őket. A gyermekek ezúttal is kitörő örömmel fogadták a 
Gräfl Cukrászda által készített Márton-napi libasüteményt. 
Az édes finomságok, a tea és a kenyér kínálásában a Buda-
keszi Hagyományőrző Kör tagjai is segítettek. Szerencsére az 

időjárás lehetővé tette, hogy a közösségi téren elidőzhessenek 
a budakesziek, a gyerekek és a felnőttek sokáig játszhattak, 
beszélgethettek. Köszönet illeti az Erkel Ferenc Művelődési 
Központ munkatársait, hogy közreműködtek a rendezvény 
lebonyolításában a hangulatossá varázsolt közösségei téren.
 Nagy Gábor

Néhány embernek adatik csak meg, 
hogy egy egész évszázadot megérjen. 
László atya idén lenne 100 éves. Vész-
terhes időben kellett a szentmise cso-
dáját közvetítenie, papi szolgálata alatt 
sziklaszilárd hittel mutatott utat.

Amikor született, az Osztrák-Magyar 
Monarchia a nagy háború végén az ösz-
szeomlás előtt állt, amikor valójában el-
kezdődött a XX. század, és amikor Fe-
renc József meghalt. László atya mér-
tékletességgel, józansággal és derűvel 
érkezett, háború alatt született és egész 
életét ez a küzdelem hatotta át. A kez-
deti békés gyermekévek után papi hi-
vatásának szentelte életét.

Az ismét fellángoló háborús idő-
szak elmúltával jött csak az igazán szo-
rongató időszak. A kommunizmusban 
az állam a hitben látta hatalma elvesz-
tésének veszélyét, ezért mindent meg-

tett, hogy az egyház ne tudja hivatását 
betölteni. Ennek lett áldozata Németh 
László atya is, aki mindig megmaradt 
az Isten által kijelölt egyenes úton.

A mostani diákoknak itt, az új szá-
zad kezdetén, és a majd utánuk jövő 
generációknak mit mondhat egy XX. 
századi pap élete? Ismerik-e vagy az 
idő homályába vész? Szerencsére hívei 
megőrizték bátor helytállását, lángoló 
hitét. Arcvonását a festőművész mun-
kája nyomán a vászon visszaidézi, hát-

térben a szent lovagkirályunk képmá-
sával. Hogy ezen túl is minden nap itt 
éljen köztünk emlékezete, az újonnan 
elkészült dísztermünket róla neveztük 
el Németh László atya teremnek. A 120 
négyzetméteres patinás épületrészben 
elhelyezkedő, kiszolgálóhelységekkel 
ellátott klasszikus díszteremben elő-
adásokat, koncerteket, táncos progra-
mokat lehet majd tartani. Ezúton sze-
retnénk megköszönni Budakeszi Város 
Önkormányzatának anyagi segítségét, 
hogy egy új, szép, lehetőségeket rej-
tő helyszínnel gazdagodott iskolánk és 
a város. Az elkészült díszterem a volt 
Hősök Kápolnája, az iskolai programok 
mellett nyitott a városi rendezvények 
befogadására is.

László atya családról álmodott, és 
talán csak sejteni vélte, hogy az iskola-
alapítással létrehozta a Prohászka csa-
ládot, saját családját.

Hálával és szeretettel őrizzük emlé-
két. Török Csabai gazgató

2017. október 30-án az Erkel Ferenc Művelődési Központban 
nyílt meg Géczy Olga (a fotón középen) karmester, festőmű-
vész, a Keszi Art Egyesület tagja kiállítása. A vendégeket dr. 
Győri Ottilia polgármester köszöntötte, a kiállítást prof. dr. 
Prokopp Mária művészettörténész nyitotta meg.

Géczy Olga 1970-ben alapította meg a Bartók Béla Kamara-
zenekart, mellyel számos hangversenyt adott, többek között 
az Olasz Intézetben. 1975-ben emigrációba kényszerült, Svájc-
ban a Zürichi Akademisches Orchester dirigense lett, majd 
megalapította a Zürichi Akademischer Chort. Vezényelte a 
wintherturi szimfonikus zenekart, dirigált a luzerni Opera-
házban, valamint a lipcsei Gewandhaus Orchester élén állt 
Mozart Varázsfuvolájának karmestereként. Országhatárokon 
átívelő zenei tevékenységéért 1994-ben Zürichben elnyerte az 

Európai Közösség Kultúrdíját. A Magyar Artisjus is kitüntet-
te a magyar szerzők műveinek külföldi bemutatásáért.  

Az elmúlt 12 évben érdeklődése a képzőművészet felé for-
dult. Férje, a kiváló festőművész, Aurell David támogatásá-
val a venturai College Képzőművészeti szakán hat szemesz-
tert végzett. 2003-ban állított ki először Párizsban a Salon 
d’independant Artist tagjaként. Ezt a kiállítást számos meg-
hívás követte. Hitvallása, hogy a zene és képzőművészet 
ugyanúgy a mélyen megélt érzelmekről szól. 

A�SZIA�pedagógusai�Kárpátalján

Beregdéda testvérváros gyönyörű tele-
pülésére vitt utunk, ahol Egressy István 
polgármester nagy szeretettel fogadott 
bennünket. Az első napon meglátogat-
tuk a helyi általános iskolát, ahol Szabó 
György igazgató és az iskola tanítói mu-
tatták be tantermeiket, majd az óvoda 
épületét. A tanácsházán ünnepélyes ke-
retek között adtuk át azt az 500.000 fo-
rintot, melyet a SZIA pedagógusai gyűj-
töttek településfejlesztési célokra. A pol-

gármester a teljes összeget az iskolának 
adományozta. A nap zárásaként meg-
tekintettük a gyermekek táncelőadását.

Másnap a Szolyvai Emlékparkban 
a II. világháborúban elhunyt magyar 
honvédekről, internáltakról és mun-
kaszolgálatosokról emlékeztünk meg. 
Utunk a Vereckei hágón keresztül a 
honfoglalás millecentenáriumi emlék-
művéig vezetett tovább. A nap zárása-
ként felkerestük a beregvári Schönborn 
kastély rejtette csodaforrást, mely a hi-
edelem szerint az „ifjúság forrása”.

Következő napi barangolásunkat 
a munkácsi várban folytattuk. Meg-
ismertük a Rákóczi család, Zrínyi Ilo-
na és Kazinczy Ferenc életének mun-

kácsi vonatkozásait. Napnyugtakor be-
jártuk Beregszász híres sétálóutcáit, Pe-
tőfi Sándor szobrától a csaknem száz 
éves Arany Páva étteremig. 

A dédaiak hihetetlenül nagylelkű 
vendéglátását soha nem felejtjük. Szere-
tettel gondolunk kint élő „barátainkra”, 
hiszen négy nap kevés, de bőven elég 
egy életre szóló kapcsolat kiépítésére. 
Szoros kötelék fűz össze bennünket. 

„Ha valaki nem tudja, honnan jön, 
akkor nem tudja, hová megy, mivel nem 
tudja, hol van” – ez az ismeretlen dédai 
szerző tollából származó idézet ösz-
tönzött arra minket, hogy megismerjük 
Kárpátalját.
 Loór Zsuzsanna és Czifra Zsuzsanna

Márton�nap

Budakeszi sikeresen pályázott a Ha-
tártalanul! program keretében a „Kár-
pátaljai akcióprogram” címmel meg-
hirdetett felhívásra. 

Elkészült�a�Prohászka�díszterme

Géczy Olga karmester, festőművész kiállítása

Mikrokozmosz�
„... azt a szót, Mikrokozmosz, értelmezhetjük mint egy kis világot 
képező, különböző fajta darabok sorozatát, vagy pedig úgy is ér-
telmezhetjük, mint a kicsi gyermekek világát...”
� Bartók�Béla�(interjú�New�Yorkban�1945�elején)

„Az út szívemben mindig egyenes.” 
� Nagy�Gáspár:�Öreg�pap�tűnődő,�esti�imája

Fotó:	András	Márton	Photo	/	www.martonandras.format.com
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Az Eszemadta gyermektáncházak 2015 
novembere óta háromheti rendszeres-
séggel és nagy sikerrel működnek a 
Rathauskellerben. Magyar népi gyer-
mekjátékok, népzene és néptánc se-
gítségével valódi közösségépítés zajlik 
szombat délelőttönként.

Az Eszemadta ötlete és életre hívá-
sa Nyitrai Lilla nevéhez fűződik. Zon-
goratanárként és a népzenét játszó Roj-
tos együttes tagjaként korábban is so-
kat foglalkozott gyermekekkel, ma pe-
dig már kétszeres édesanyaként, ket-
tőzött lelkesedéssel teszi ugyanezt. Az 
Eszemadta zenész-stábjának magját Lil-
lán kívül férje (Nyitrai Tamás), édesapja 
(Danhauser Zoltán) és testvérei alkotják. 
A játékokat és táncokat Pataki Lili mu-

Kétéves�az�Eszemadta
tatja és tanítja a kicsiknek. Lili a budake-
szi Bojtár tánccsoportban nevelődött, és 
a Bihari néptáncegyüttesben érett kiváló 
táncossá. A Táncművészeti Főiskolán 
szerzett pedagógiai tudása, kedves és 
határozott személyisége az Eszemadta 
sikerének fontos összetevői. De a törzs-
gárdán kívül is sok zenész és táncos 
közreműködő megfordult már a buda-
keszi pince-táncteremben. A szervezők 
minden alkalomra készülnek valami 
különlegességgel: a gyerekek és szü-
leik mesemondókat hallgathatnak, ritka 
népi hangszerekkel, vagy az adott idő-
szakhoz fűződő népszokásokkal ismer-
kedhetnek meg. A program elsősorban 
az óvodáskorú gyermekek igényeihez 
igazodik, de sok nagycsalád látogatja a 

táncházakat ennél kisebb és nagyobb 
gyermekekkel is. A jókedvű együttlét és 
a zenés-táncos készségfejlesztés mellett 
van, aki a foglalkozások terápiás hasz-
nát emeli ki – mondta Nyitrai Lilla. Az 
Eszemadta azonban nemcsak a gye-
rekek táncáról, játékairól szól. Legalább 
ilyen fontos, hogy kötetlen találkozási 
és ismerkedési lehetőséget nyújtson kis-
gyermekes családok számára. Régi is-
meretségek mélyülnek el, és új barátsá-
gok szövődnek a szülők, nagyobb test-
vérek között is. A támogatók közé idén 
felsorakozott a frissen alakult 10 Falu 
Műhely Alapítvány, amely új funk-
cióval gazdagíthatja az Eszemadtát. A 
gyermektáncház ezen túl a környék 
népzenét tanuló fiataljai számára nyújt-
hat ideális gyakorlási és együtt-muzsi-
kálási lehetőséget. Bednárik János

December 16. A belépés in-
gyenes, a szervezők csak ön-
kéntes adomány formájában kér-
nek támogatást a résztvevőktől. 
A zene, tánc és a játék 10 óra-
kor kezdődik és fél 12 tájban ér 
véget, hogy ebédre mindenki ké-
nyelmesen hazaérhessen, vagy 
esetleg közösen folytathassa a 
napot régi és újonnan megismert 
barátaival.

A KÖVETKEZŐ TÁNCHÁZ

Hagyományos�kórustalálkozó

2005 óta ünnepeljük a Népmese napját, 
amit Benedek Elek születésnapján tar-
tunk. Idén az óvó nénik a Méhkirálynő 
című mesét adták elő e neves nap tisz-
teletére és a gyerekek nagy örömére. Az 
állatok világnapjának egy egész hetet 
szenteltünk. A csoportok bemutatták 

kreativitásukat és kézügyességüket, 
melynek eredményét az óvoda aulájá-
ban megrendezett kiállításon lehetett 
megtekinteni. A Budakeszi Vadaspark 
munkatársai a parkban élő állatok élet-
módjáról, szokásairól meséltek a gyere-
keknek. Szüreti mulatságunkra a gye-

rekek egy-egy fürt szőlővel érkeztek. A 
saját maguk által előkészített szőlősze-
meket kis segítséggel és felügyelettel 
szorgalmasan préselték. Kóstolgatták 
a finom mustot, majd táncmulatság kö-
vetkezetett a Cédrus táncegyüttes ze-
néjére. Kerékgyártó Csilla

Pitypangos�események

A Bede Anna Élő Hit Alapítvány minden évben karácsonykor támogatja a 
Prohászka Ottokár Gimnáziumban tanuló rászoruló gyermekeket karácso-
nyi ajándék formájában. Így őrzi Anna sokgyermekes családja kislányuk em-
lékét, aki ebbe a gimnáziumba járt volna, ha nem lett volna 11 éves korábban 
gázolás áldozata.
Köszönjük a nagylelkű adományozóknak, hogy 2016. évben jelentős támoga-
tást tudtunk nyújtani a pályázó fiataloknak: összesen 389 000 forintot osz-
tottunk szét tizenkét pályázó között.
Az alapítvány a kapott adományokat teljes körűen szétosztja, a működési 
költséget a kuratórium fedezi.
Ez évben is kérjük azokat, akik szívesen járulnak hozzá rászoruló tanulók ka-
rácsonyának szebbé tételéhez, támogassák alapítványunkat.
Az alapítvány számlaszáma: 11742348-20022253 (OTP Bank Zrt., Buda-
keszi)
Címe: 2092 Budakeszi, Barackvirág u. 35.
Alapítványunk közhasznú, fogadhatjuk a jövedelemadó 1%-át. 
Adószámunk: 18674310-1-13
 Köszönettel:   Bede Antal és Bakács Bernadett
      az alapítók 

2017. október 14-én ismét kórustalálko-
zót rendezett a Budakeszi Hagyomány-
őrző Kör Egyesület a Prohászka Otto-
kár Katolikus Gimnáziumban, lezárva 
a mögöttünk álló tartalmas, progra-
mokkal teli évet. Sok helyen meg-
fordultunk idén is: falunapokon, fesz-
tiválokon, találkozókon, egyházi ün-
nepeken, miséken vettünk részt. Ezúttal 
mi láttuk vendégül Óbuda, Felsőgalla, 
Dunabogdány német nemzetiségi kó-
rusait, valamint a mányi Maaner Eulen 
ifjúsági tánccsoportot. Szabadkáról is 
érkeztek vendégeink, akik a magyar-
országi sváb kultúra ápolására voltak 
kíváncsiak, reméljük kórusukkal is ta-
lálkozunk hamarosan. A közös kezdő 
ének után a mányiak vidám tánca ala-
pozta meg a hangulatot. Ezután a kó-

rusok műsorai követték egymást, köz-
ben egy tánccsokorral színesítve a mű-
sort. A közös záró ének után jólesett az 
ízletes babgulyás, melyet Franke Lász-
ló és Schmaus Gábor mesterszakácsok-
nak köszönhettünk, valamint a sok fi-
nom sütemény, amit a kör asszonyai 

sütöttek. Szeretnénk megköszönni se-
gítőink áldozatos munkáját, valamint 
az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak, az Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelőnek és Budakeszi Város Német 
Önkormányzatának támogatását. 
� Krizsán�Edit�kórusvezető

A Bede Anna Élő Hit Alapítvány adománya Viadal�SE
A Vidal Sportegyesület 
(adószám: 19171621-1-13) 
tisztelettel megköszö-
ni minden adakozó támogatójának a 
2016. évi személyi jövedelemadó 1 szá-
zalékának felajánlását. Az összeg fel-
használásáról a közgyűlés döntött.
Sportbarátaink nagylelkű támogatását 
a gyermekek díjazására, egyesületünk 
fennállásának 30. évfordulójára ter-
vezett ünnepi programjainkra, a ver-
senyzőink nevezési díjaira és parkolási 
díj kifizetésére fordítjuk.
Hálásan köszönjük, hogy anyagi és er-
kölcsi támogatásukkal egyesületünket 
megtisztelték!
A sísport szerelmeseit az ünnepi sze-
zonban is örömmel várjuk edzéseink-
re műanyag tansípályánkon.
Szeretettel ajánljuk figyelmükbe havas 
sítáborainkat, nyári koordinációs tá-
borainkat.
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Karácsony ideje: Magyar írók 
novellái adventtől vízkeresztig

A könyv 19-20. 
századi írók törté-
neteinek füzéréből 
áll. Bölcsföldi And-
rás, a kötet szer-
kesztője az alábbi 
szavakkal ajánlja 
a kis prózakötetet: 
„E szép, néha meg-
döbbentő, néha 
hangulatos, gaz-

dag üzenetes novellákat bátran lehet 
(fel)olvasni családi körben is, ajándéko-
zásra is nagyon alkalmas.” Együtt ol-
vasásra javasolja osztályteremben, kór-
házban, ünnepségeken és még számos 
helyen. Egyéni olvasásuk alatt pedig 
felkészítjük lelkünket az ünnepre.

Magyar karácsonyok 

A Nagy Pál szer-
kesztette kötetben 
az ünnephez kö-
tődő verseken és 
novellákon túl bet-
lehemes játékok, 
kántáló énekek, 
rigmusok és kö-
szöntők olvasható-
ak. Gyermekeknek, 
felnőtteknek egyaránt ajánljuk.

Elfelejtett lények boltja

A gyönyörűen il-
lusztrált könyv-
ben kortárs szer-
zők novellái ol-
vashatók. Olyan 
g yer mek köny v, 
melyet felnőttként 
is élvezetes olvas-
ni, a történeteket 
a gyermekek is ér-

tik, de egyes felhangok a felolvasó szü-
lőnek, nagyszülőnek szólnak. Segít rá-
hangolódni az adventi készülődésre, 
tele van varázslattal, titkokkal, illatok-
kal. 

Akár szentestén, családi körben ol-
vasva is szerezhetünk örömet egymás-
nak a benne található versekkel, no-
vellákkal. Igazi kedvenc lehet.
 Földházi Teréz, 
 Nagy Gáspár Városi Könyvtár

A Buda környéki településeken ál-
talánosan elterjedt volt a Christkindl- 
spielnek nevezett karácsonyi dramati-
kus játék, mely a magyar betlehemestől 
jelentősen eltért. Mária és József is sze-
replője, fontos elem a bölcsőringatás is. 
Mária leckézteti a gyermekeket, tud-
nak-e imádkozni, énekelni. Ezután 
kezdődik egy hosszú válaszolgatós 
ének, melyben Mária először a bölcső 
ringatására kéri Józsefet, aki derekára 
panaszkodik, de azért ringatni kez-
di a gyermeket. Mária kérdéseket in-
téz hozzá (Mi lesz a neve? Mi lesz a pe-
lenkája? Mi lesz a bölcsője?), amelyekre 
József és a többi szereplő refrénje fe-
lel (Jézus, fátyol, jászol). Az ennél hosz-
szabb, a Megváltó születését hirdető, 
adománygyűjtő játék a 20. századra át-
alakult egy kisgyermekeknek rende-
zett jelenetté (Christkindl-járássá). 

A fehér ruhába öltözött Christkindl 
szerepét idősebb iskolás lányok, vagy 
egy rokon alakította. A korábbi játék 
szövegrészleteit is felhasználva meg-
kérdezte a gyerekeket, tudnak-e imád-
kozni, és intette őket: legyenek jók. 
Majd elhelyezte az előre elkészített ka-
rácsonyfát és átadta az ajándékokat.

A 2008-as Városkarácsonyon a Nagy 
Sándor József Gimnázium diákjai ad-
ták elő a sváb nyelvű játéknak egy vál-

tozatát, melyet Mayer Edina írt át helyi 
dialektusra, és tanított be.
(Az összeállítás Bednárik János Adventtől 
nagyböjtig: Jeles napok Budakeszin a 19-
20. században c. könyve alapján készült.)

Az advent a karácsonyt megelőző időszak, amikor Jézus el-
jövetelére készülünk: hogy megszületett karácsonykor, el-
jött, és azóta is eljön hozzánk. A keresztények körében az V. 
században terjedt el a karácsony ünneplése. Az advent And-
rás apostol ünnepéhez (november 30.) legközelebb eső va-
sárnappal kezdődik, és december 24-ig tart; négy hétből áll.
A várakozásban már benne van valami a karácsony örömé-
ből, hogy Jézus születése közeleg. Az advent jelképei:

A fény, mert Jézus érkezése a fény érkezése. Jézus azt 
mondja magáról: „Én vagyok a világ világossága.” Az ad-
venti koszorún is a fény jelenik meg. 

A gyertyák az adventi vasárnapokat jelképezik. A világí-
tó gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő 
fényt. Az első adventi koszorút 1839-ben Hamburgban ké-
szítették egy veszélyeztetett fiatalokat nevelő otthonban. 
Azóta sok országban, hazánkban is elterjedt.

A csillag is, mint a sötétben világító fényforrás jelenik 
meg a jelképek között. Csillag jelezte Jézus születését, és ve-
zette a napkeleti bölcseket a jászolhoz.

Az adventi naptár a várakozás szimbóluma. Első vasár-
napján nyitjuk ki a naptár első ablakát, mely mögött apró 
édesség vagy egy bölcs mondás rejtőzik. Naponta sorra 
nyitjuk az ablakokat, míg el nem érkezik a karácsonyeste, 
amikor a kapu is kinyílik. 

Az időszak jó alkalom arra, hogy a körülöttünk élőknek 
megmutassuk a szeretetünket, örömöt szerezzünk nekik, 
segítsük azokat, akik bajban vannak, támogassuk a magá-
nyosokat.

Miközben díszeket, apró karácsonyi ajándékokat készí-
tünk, süteményt sütünk, beszélgessünk, figyeljünk egy-
másra, énekeljünk együtt. Tanítsuk meg a gyerekeinket a 
várakozás izgalmára, a külső és belső készülődés módjára.

Karácsony�anno

Az asztalra jellemzően böjti éte-
lek kerültek – korábban mákos 
metélt, alma, dió; később ezeket 
szorította ki a sült hal és más hal-
ételek burgonyakörettel. A kará-
csonyi asztal jellemző süteménye 
a diós és mákos beigli (Nusspeigl, 
Mohnpeigl) volt. Általánosan el-
terjedt volt az a szokás, hogy a 
miséről hazatérve – immár a böjt 
végeztével – a rokonok, barátok 
összegyűltek még beszélgetni 
és elfogyasztani az úgynevezett 
Mettnwuaschtot (vö. Mette: éj-
féli mise, Wurst: kolbász): a kará-
csony előtti disznóvágásból szár-
mazó, már megfüstölt kolbászt 
megfőzték, és tormával, esetleg 
paradicsomszósszal leöntve fo-
gyasztották.

AZ ÜNNEPI ASZTAL

Adventi�könyvajánló

Készülődés

HAmISíTATLAN méZESkALácS (70-80 dArAb)

50g vaj/margarin l 60 g cukor l 125 g méz l 1 citrom l 250 g fi-
nomliszt l 1 tasak sütőpor l 1-1 mokkáskanál őrölt fahéj, szeg-
fűszeg, szerecsendió l 1 egész tojás
A díszítéshez és a mázhoz
100 g dió, mogyoró, mandula 
100 g tortabevonó étcsokoládé 
1-2 kávéskanál cukorgyöngy

A fenyőfa és a fára akasztott mé-
zes figura szinte pillanatok alatt 
betölti a lakást semmihez sem ha-
sonlítható, fűszeres illatával, so-
kunkban a gyermekkort idézi. Teheti, 
mert akkor és ott volt valaki, aki meg-
sütötte azt a bizonyos puszedlit...

A vajat/margarint, a barnacukrot és a mézet mérsékelt tűzön, fo-
lyamatosan kevergetve addig forrósítjuk, amíg a cukor teljesen el 
nem olvad. Az edényt hideg vízbe állítjuk, a mézes keveréket ki-
hűtjük. Összekeverjük a lisztet a sütőporral és az őrölt fűszerekkel, 
majd belereszeljük a citromhéjat. A kihűlt mézes masszához adjuk 
a tojást, habverővel jól eldolgozzuk, és a fűszeres-sütőporos liszt-
hez öntjük, majd összekeverjük. A meglehetősen ragacsos masszát 
meglisztezett munkalapra szedjük, összegyúrjuk, cipót formálunk 
belőle, fóliába csomagoljuk, és egy egész éjszakára hűtőszekrény-
be tesszük. Másnap lisztezett deszkán 2-3 mm vékonyra kinyújtjuk, 
és lisztbe mártogatott formákkal kiszúrjuk, és nem túl közel egy-
máshoz, a tepsibe rakosgatjuk. díszítés tetszés szerint. A sütés 200 
Celsius fokon, előmelegített sütőben mindössze 7-8 percig tart. A 
tepsiben hagyjuk langyosra hűlni, majd rácsra téve hagyjuk egé-
szen kihűlni.  Polákné Horváth Judit receptje

Fotó:	Fischer	Anna
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Bizonyára sokan hallottak már arról, 
hogy alvásunk több szakaszból áll. 
Van egy aktív szakasz, amit REM (ma-
gyarul: gyors szemmozgás) fázisnak 
nevezünk, és egy nyugodt szakasz, 
amely a mélyalvás szakasza. Ezek a 
szakaszok alvásunk során folyamato-
san váltakoznak. A természet nem vé-
letlenül alakította úgy, hogy a picik al-
vásának nagy része aktív szakaszból 
áll, ez alatt ugyanis rendkívül intenzív 
agyfejlődés megy végbe. Ebben a sza-
kaszban álmodunk, ilyenkor könnyen 
felébredünk, ilyenkor enyhén nyitva le-
het a baba szeme, szemgolyói egyszer-
re mozognak, elmosolyodik, különféle 
grimaszok jelennek meg arcocskáján, 
légzése egyenetlenné válik, teste meg-
megrándul. A kicsik alvása – szemben 
a felnőttekével - egy nyugodt szakasz-
szal kezdődik. Ez a magyarázata an-

nak, hogy az épphogy édesen elalvó 
kicsit a szülők bármilyen bravúrosan 
próbálják letenni az alvóhelyére, szin-
te azonnal felébred. Ma már azt is tud-
juk, hogy ez a periódus körülbelül 20 
percig tart, tehát ezt az időt megvárva 
jóval nagyobb esélyünk van arra, hogy 
letéve nem ébred fel. 

Na de mégis miért ébrednek fel 
olyan könnyen és miért jó ez? Nos, en-
nek evolúciós oka van, ami egyszerűen 
a túlélés szolgálatában áll. Képzeljük 
csak el, hogy kisbabánk nem ébred fel, 
ha éhes, ha babusgatásra vágyik, ha 
szomjas, ha fázik, vagy ha eldugult az 
orra és nem kap levegőt. 

Az alvás témájának másik fontos 
kérdése, hogy hol aludjon a baba? Sze-
rencsére mai világunkban már általá-
nosnak mondható az a nézet, hogy a 
babának a szülei mellett, de legalábbis 

hozzájuk nagyon közel van a helye. A 
közelséget érezve, ha a kisbaba maga 
mellett tudhat valakit, akiben bízik, az 
aktív szakasz után újból álomba me-
rül anélkül, hogy teljesen felébredne. 
Nagyobb gyerekeknél, ezt a közelséget 
már egy kedves tárgy, mackó, alvópár-
na is pótolja, egy csecsemőnek azonban 
egy ember közelségére van szüksége, 
általában az édesanyjáéra. A testközel-
ség összehangolja anya és gyermeke al-
vási ciklusait. Először az anyának kell 
megtanulnia a babákra jellemző alvást, 
hogy a későbbiekben segíthessen a ki-
csinek megtanulni a felnőttek alvását. 

Mindezek tudatában bizonyára nem 
kérdés többé, hogy felvegyük-e gyer-
mekünket ha sír. A csecsemő sze-
mélyiségfejlődésének legfontosabb té-
nyezője a bizalom, a szülőbe vetett hit. 
Ha ezt a bizalmat éreztetjük vele, azaz 
reagálunk a jelzéseire, tudatosul ben-
ne, hogy van értelme jeleznie, mert ér-
kezik rá reakció. Ennek a bizalomnak 
a kialakulása alapvető mérföldkő a ké-
sőbbi szociális képességeiben. 
� Maklári Sára védőnő

Aludj�jól,�kincsem…

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok 
közt elsők az újszülött-, illetve csecse-
mőkorban végzett vizsgálatok. Az idő-
ben elvégzett célirányos szűrővizsgála-�
tok életre szólóan eldönthetik a gyermek 
sorsát. Egy részük már a kórházban, az 
első négy életnapban megtörténik.

Nem szokták szűrővizsgálatként 
megnevezni, pedig ide tartozik a szü-
letési súly (testtömeg), testhossz, 
fejkörfogat mérése is. Külső megtekin-
téssel már ilyenkor felfedezhetők a ko-
ponya, a végtagok alakbeli rendelle-
nességei, veleszületett deformitásaik, 
részleges, vagy teljes hiányuk.

A születés utáni négy napon belül 
kötelezően, már a kórházban elvégez-
nek többféle szűrővizsgálatot. 

Anyagcsere betegségek, illetve az 
elégtelen pajzsmirigyműködés korai 
szűrésével súlyos következményeket 
lehet elhárítani. Megfelelő, szigorú-
an betartott diéta híján a testi-szellemi 
fejlődés visszamaradása, mozgásfogya-

tékosság alakul ki, de következmény le-
het a gyermekkori szürkehályog is. A 
pajzsmirigy elégtelen működését a hi-
ányzó hormon pótlásával lehet ellen-
súlyozni. A korai diagnózis fontosságát 
erősíti, hogy a már kialakult következ-
mények nem korrigálhatók.

A legtöbb kórházban elvégzik az új-
szülöttek csípőficam szűrését. Ha el-
marad a kórházi vizsgálat, a háziorvos, 
házi gyermekorvos végzi. Hathetes kor-
ban kötelező az ortopéd szakorvosi 
vizsgálat. Az úgynevezett csípőficam a 
csípőízület különböző fokozatú fejlődé-
si gyengeségét takarja. Legsúlyosabb ál-
lapotában a combfej csontmagja az ízü-
leti árkon kívül helyezkedik el. Korai 
felismeréssel ez a legsúlyosabb állapot 
is jól kezelhető, műtétre csak ritkán van 
szükség. Enyhébb fejletlenség terpesz-
betétes pelenkázással, nagyobb fokú 
gyengeség Pavlik-hámmal, terpesztett 
állású műanyag sínnel orvosolható. A 
csípőízület gyenge fejlődése kislányok-

nál gyakoribb. Az időben alkalmazott, 
következetes kezeléssel a csípők korai 
degeneratív (kopásos, meszesedéses) 
betegségeit lehet megelőzni.

Az ortopédiai szűrővizsgálat kiter-
jed a gerinc és a végtagok vizsgálatára 
is. Leggyakrabban a láb rendellenes ál-
lása (például dongaláb) miatt van szük-
ség korai kezelésre.

A hallás vizsgálata többnyire szub-
jektív módszerekkel történik, bár van-
nak kórházak, ahol műszeres vizs-
gálatot is tudnak végezni. A korai fel-
ismeréssel, illetve a lehetséges kor-
rekcióval zavartalan mentális fejlődést 
lehet elérni. 

A szem fénytörési hibáinak felfede-
zésével és korai korrekciójával később 
már nem korrigálható veszteségeket le-
het megelőzni. Részleges, vagy teljes lá-
tásvesztésben speciális, szakember által 
irányított életvezetésre van szükség. 
 dr. Temeszentandrási Hedvig
 Idősügyi Tanács

„Már nem is tudom megmondani, mikor aludtam egy órát egyhuzamban. 
Hagyjam sírni, ne hagyjam? Miért alszik ilyen keveset? Felvegyem, ne ve-
gyem?” Szinte minden szülőben felmerülnek ezek a kérdések babájukkal 
kapcsolatban. 

Korai�szűrővizsgálatok
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Szép lesz az új óvoda

Elfogadja a Bártfai-Szabó Építésziro-
da Kft. által készített, a Budakeszi, Fő 
u. 268. szám alatti ingatlanon új 8 cso-
portszobás óvoda munkaközi enge-
délyezési terve szerinti épület formai 
megjelenését. 
 369/2017. (X. 13.) Kt. határozat

Járda a Zichy utcában

Felkéri a Budakeszi Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Kft-t a Zichy Péter 
utcában járda kivitelezéséhez szüksé-
ges mennyiségű hullámkő és kiegészí-
tői tartozékainak leszállítására.
 370/2017. (X. 13.) Kt. határozat

Óvodák téli nyitva tartása

Az alábbiak szerint hagyja jóvá az 
óvodák 2017/2018-as nevelési évére 
vonatkozó téli nyitva tartási rendjét. 
2017. december 27-29. (szerda, csütör-
tök, péntek): Szivárvány Óvoda NYIT-
VA, Pitypang Sport Óvoda ZÁRVA, 
Tarkabarka Óvoda ZÁRVA. 2018. ja-
nuár 2. Mindhárom óvoda NYITVA.
 383/2017. (X. 25.) Kt. határozat

Bölcsődék téli nyitva tartása

Az alábbiak szerint hagyja jóvá a böl-
csődék 2017/2018-as nevelési évé-
re vonatkozó téli nyitva tartási rend-
jét. 2017. december 27-29.  (szerda, csü-
törtök,  péntek): Budakeszi Bölcsőde 
NYITVA, Mosolyvár Bölcsőde ZÁR-
VA. 2018. január 2. Mindkét bölcsőde 
NYITVA.
 384/2017. (X. 25.) Kt. határozat

A kerékpáros közlekedésről

Elfogadja a VEKOP-5.3.2-15 „Fenn-
tartható közlekedésfejlesztés Pest me-
gyében” pályázati kiírásra beadott pá-
lyázat részét képező, melléklet szerinti 
ajánlott városi kerékpáros közlekedési 
útvonaltervet.
 387/2017. (X. 25.) Kt. határozat

Fotópályázat

Támogatja Budakeszi város fotópályá-
zatának kiírását, melynek díjazására 
nettó 120.000.- Ft keretösszeg fedezetet 
biztosít a 2018. évi önkormányzati költ-
ségvetés terhére.
 389/2017. (X. 25.) Kt. határozat

Díszkivilágítás

A meglévő karácsonyi világító motívu-
mok fel- és leszerelésére árajánlatokat 
kér be.
 390/2017. (X. 25.) Kt. határozat
 393/2017. (X. 25.) Kt. határozat

Az év sportolója

Pest Megye Közgyűlésének a kitüntető 
díjak alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló 6/2015. (V. 11.) önkor-
mányzati rendelete alapján az Év Spor-
tolója díjra a középiskolai diáksportoló 
korosztály kategóriában a 2017. évben 
Csík Richárdot javasolja.
 393/2017. (X. 25.) Kt. határozat

Telek a tanuszodának

A Nemzeti Sportközponttal kötött 
megállapodásban vállaltaknak megfe-
lelően a tanuszoda létesítéséhez szük-
séges terület tulajdonjogát a telekalakí-
tást követően a Magyar Állam részére 
ingyenesen átadja.
 394/2017. (X. 25.) Kt. határozat

Hulladékudvar létesül

A Budakeszi 067/15 helyrajzi számú in-
gatlanból a mellékelt helyszínrajz sze-
rinti 3780 m2 területű rész végleges 
művelés alóli kivonását kezdeményezi 
hulladékudvar létrehozására.
 395/2017. (X. 25.) Kt. határozat

Kazáncsere a Szivárványban

Jóváhagyja a Budakeszi Szivárvány 
Óvoda kazánjának cseréjét és felha-
talmazza a polgármestert, hogy a ka-

zán cseréjével és beüzemelésével kap-
csolatban felmerült bruttó 500.000,- Ft 
kiadást az önkormányzat nevében az 
önkormányzat 2017. évi költségvetésről 
szóló rendeletének Általános fejlesztési 
sor terhére teljesítse. 
 400/2017. (X. 25.) Kt. határozat

Jégpálya a közösségi téren

Felhatalmazza a polgármestert, hogy 
Budakeszi Városközpontjában ideigle-
nes jégpálya kialakítása érdekében 3 
árajánlat bekérésével pályáztatási el-
járást folytasson le.
 401/2017. (X. 25.) Kt. határozat

Szobor Mezei Máriának

Elviekben támogatja a Mezei Mária 
Kulturális Egyesület által Mezei Má-
riáról készülő szobor megalkotását. 
A szobor Budakeszi valamely kiemelt 
közterületén történő végleges elhelye-
zéséhez, helyének megállapításához a 
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság dön-
tése szükséges. 
 402/2017. (X. 25.) Kt. határozat

Evangélikus templom épül

Felhatalmazza a polgármestert, hogy 
kezdeményezze az Evangélikus Egy-
házzal a szerződésmódosítást, hogy a 
köztemető új főbejárata kedvező terü-
letalakítással kialakítható legyen.
 403/2017. (X. 25.) Kt. határozat

Büfé a művelődési központban

Nyílt pályázatot ír ki az Erkel Ferenc 
Művelődési Központ büféhelyiségének 
bérbe adására. 
 405/2017. (X. 25.) Kt. határozat

Iskolafejlesztés

Jóváhagyja az Érdi Tankerületi Köz-
pont 2017-2022. évi Intézményfejleszté-
si Tervét, az abban foglaltakkal egyet-
ért.
 408/2017. (X. 25.) Kt. határozat

Képviselő-testületi�határozatok

Rövidebb nappali időszak, csúszóssá 
váló utak, vakító napfény, vadállatok 
fokozottabb megjelenése az utak men-
tén – mindezek csupán töredékei az 
őszi és téli közlekedés veszélyeinek.
Fontos, hogy a járművezetők mindig 
az időjárási, látási, és útviszonyoknak 
megfelelően vezessék gépjárműveiket, 
igyekezzenek fokozatosan alkalmaz-
kodni a megváltozott látási és útviszo-
nyokhoz, tekintettel az esetleges kö-
dös, esős időjárásra. Nagyobb követési 
távolság tartásával megelőzhetőek az 
erre az időszakra leginkább jellemző 
balesetek. Lassabb, körültekintőbb, 
előrelátóbb vezetéssel meg lehet előz-
ni a gyalogosbaleseteket, még ha azt 
a gyalogos figyelmetlensége is váltot-
ta ki. Ebben az időszakban fokozott fi-
gyelemmel kell lenni a zebrák, iskolák, 
buszmegállók környékén figyelmetle-
nül az úttestre lépő gyalogosokra. 
 Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Az ORFK Országos Balesetmegelőzési 
Bizottsága által meghirdetett program 
2017. október 16-tól december 8-ig tart. 
A kampány egyik célja, hogy a jármű-
vezetőket ösztönözze: vegyenek részt 
az ingyenes látásvizsgálaton. Ennek 
keretében a kezdeményezéshez kap-
csolódó optikus szakember megálla-
pítja, hogy szükség van-e a járműve-
zető szemének korrekciós segítésére, 
megállapítja a dioptria méretét és ta-
nácsot ad a megfelelő szemüveg elké-
szítéséhez. A másik cél, a járművek fel-
készítése a téli időszakra, ingyenes és 
kedvezményes átvizsgálással. A vizs-
gálatra mind magánszemélyek, mind 
cégek jelentkezhetnek. A gépjárműve-
zetők részére a szervizek igazoló lapot 
adnak át, amely igazolja a vizsgálaton 
való részvételt és hogy a járműve meg-
felelt-e a jogszabályban előírtaknak.

További részletek és az akcióban 
résztvevő optikusok, szervizek listája a 
www.latnieslatszani.hu, a www.police.
hu, és a www.baleset-megelozes.eu 
weboldalakon elérhetők. December 8-ig 
mindenki élhet a lehetőséggel, vizsgál-
tassa meg látását, készítse fel járművét a 
megváltozott időjárási körülmények kö-
zött való közlekedésre. OBB

A lakások, lakóházak 
biztonsága évszaktól 
függetlenül fontos 
feladat, hiszen egy 
kis elővigyázatos-
sággal rengeteg kel-
lemetlenség, kár ke-
rülhető el.
Ha otthonában na-

gyobb pénzösszeget tart, azt mindig te-
gye biztonságos, mások által nem ismert 
helyre! Tanácsos pénzkazettát vásárol-
ni. A pontos hely ismerete csak önre tar-
tozik, azt senkivel ne ossza meg!

Jellemzően a nyílászárókon keresz-
tül történik a betörés, ezért szükséges 
az első és hátsó ajtók, ablakok meg-
erősítése. Ez az ajtólap, ajtótok, pánt, 

zárszerkezet esetében acéllemezzel, 
fémrács szerkezet kialakításával lehet-
séges. Az ajtóbefeszítés ellen hatékony 
lehet a hevederzár, amennyiben az 
megfelelően van kialakítva, lehetőleg 
falba záródik és jó minőségű a zárszer-
kezet. Fontos szempont, hogy az ajtó 
több ponton záródjon. Amennyiben a 
földszinti ablakokra szerelt biztonsági 
rácsot túlzásnak érzi, az üvegfelületre 
helyezett törésvédelmi fólia láthatatlan 
védelmet biztosít. A fólia mellett to-
vábbi módszerekkel is nehezítheti az 
ablakon át való bejutást, ilyen a redőny 
felszerelése vagy az, ha szúrós, áthatol-
hatatlan akadályt képező növényeket 
telepít az ablak alá. Mindemellett el-
sődleges, hogy soha ne hagyjon nyitva 

ablakot, még bukóra sem, akármilyen 
elérhetetlennek tűnő helyen található. 

A közösségi oldalak elterjedésével 
akaratán kívül is rengeteg információt 
szolgáltathat a bűnözőknek. A lakásá-
ról, értékeiről, utazásairól nyilvánosan 
közölt fényképek pontos információt 
szolgáltathatnak arról, hogy hol la-
kik, mikor nem tartózkodik otthon, így 
egyenesen térképként szolgálhat a bű-
nözőknek.

Biztonsági eszközök (rács, lakat, ri-
asztó, szomszéd) igénybe vételével so-
kat tehet a bűncselekmények megelő-
zéséért. 

Az őszi, téli hónapokban korán söté-
tedik, ezért célszerű időzítő kapcsolót, 
illetve kültéri mozgásérzékelős lám-

pát felszerelni, amely azonnal jelzi, ha 
bárki az udvarban tartózkodik. Fontos, 
hogy lakóháza környezetét, az udvart 
is „téliesítse”, zárja el a kerékpárokat 
– amennyiben már nem használják –, a 
fűnyírót, kerti szerszámokat, műszaki 
berendezéseket!  
 Vasicza Péter, Pest Megyei 
 Rendőr-főkapitányság 
 Bűnmegelőzési Osztály

Látni�és�látszani�
kampány,�2017

Téli�járművezetés

Reszkessetek,�betörők!�

vagyonőr

Budaörsi munkahelyre, nappali munkavégzésre gépkocsival rendelkező va-
gyonőröket keresünk, lehet nyugdíjas is. Ha nincs vagyonőri bizonyítványa, 
segítünk a tanfolyam elvégzésében. Fényképes önéletrajzokat a figyelo@t-
online.hu címre várjuk. További info a 06-20/965-46-54-es telefonszámon.

portás

Budakeszi munkahelyre munkatársat keresünk, portai szolgálatra (va-
gyonőri bizonyítvány előny), lehet nyugdíjas is. Fényképes önéletrajzokat 
a figyelo@t-online.hu címre várjuk. További info a 06-20/965-46-54-es 
számon.

ApróhirdetésBETÖRÉS ESETÉN ÉRTESÍTSE  
A RENDŐRSÉGET A 

112-ES
SEGÉLYHÍVÓ SZÁMON!
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PÁLYÁZAT

Budakeszi	Város	Önkormányzatának	Képviselő-testülete	a	372/2017.	(X.25.)	Kt.	határozata	alapján	nyílt	pályázatot	hirdet		
a	Budakeszi	Város	Önkormányzatának	működtetésében	lévő	

Erkel Ferenc Művelődési Központ (2092 Budakeszi, Fő utca 108.) 

büféhelyiségének			bérbeadására.

A pályázati eljárás tárgya:	2092	Budakeszi,	Fő	utca	108.	szám	alatt	található	
Erkel	Ferenc	Művelődési	Központ	büféhelyisége.
A helyiség alapterülete:	22,6	m2	üzlethelyiség,	és	a	hozzá	tartozó	10.2	m2	
raktár.	Beépített	bútorokkal,	háztartási	nagy-,	és	kisgépek	nélkül.
A pályázati kiírás átvételének helye, időpontja és költsége: A	pályázati	ki-
írás	a	közzététel	napjától	(varoshaza.budakeszi.hu	honlapon	való	megjelenés)	a	
pályázati	határidő	lejártáig	áll	rendelkezésre.	A	pályázati	kiírás	személyesen	át-
vehető	munkanapokon	9	órától	15	óráig,	pénteki	napon	9	órától	11	óráig	a	Pol-
gármesteri	Hivatalban,	vagy	letölthető	a	varoshaza.budakeszi.hu	weboldalról.
Felvilágosítás a pályázati eljárásról: A	kérdéseket	a	cserhalmi.andrea@
budakeszi.hu	címre	kérjük	megküldeni,	vagy	keressék	személyesen	Cser-
halmi	Andrea	ügyintézőt	a	Polgármesteri	Hivatal	38.	számú	irodájában	ügy-
félfogadási	időben.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
A	pályázatok	benyújthatók	
	 személyesen	a	Budakeszi	Polgármesteri	Hivatal	(2092	Budakeszi,		
	 Fő	u.	179.)	ügyfélszolgálatán,
	 vagy	postai	úton	(2092	Budakeszi,	Fő	u.	179.	címre)
A pályázatok beérkezési határideje: 2017.	12.	11.	(hétfő)	12:00
A pályázó ajánlati kötöttségének időtartama: A	pályázó	ajánlati	kö-
töttsége	a	benyújtási	határidőtől	számított	60	napig	tart.
A bérbe adás feltételei, elbírálásnál figyelembe veendő feltételek, ha-
táridők: Hasznosítás	időtartama:	2018.	január	1-től	2020.	december	31-ig
Szerződés	megszüntetése:	30	napos	rendes	felmondási	határidővel,	bármelyik	
fél	által.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázó adatai:
	 l	egyéni	vállalkozó	esetén	vállalkozói	igazolvány	közjegyző	által		
	 hitelesített	másolat
	 l	gazdasági	társaság	esetén	a	cég	neve,	címe,	KSH	törzsszáma,		
	 cégjegyzék	száma,	meghatalmazott	képviselő	neve,	elérhetőség		
	 (telefon,	e-mail),	cégkivonat,	közjegyző	által	ellenjegyzett	aláírási		
	 címpéldány	vagy	ügyvéd	által	készített	aláírásminta
	 l	átlátható	szervezet	esetén	csatolni	szükséges	cégszerűen	alá-	
	 írt	okiratba	foglalt	nyilatkozatot	a	nemzeti	vagyonról	szóló	2011.	évi		
	 CXCVI	törvény	3.	§	(1)	1.	pont	b)	és	c)	alpontjában	foglaltakról
A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá:
	 l	A	megajánlott	havi	bérleti	díjra	vonatkozó	nyilatkozatát		
	 nettó+ÁFA	bontásban,	mely	tartalmazza	a	rezsiköltséget	is.
	 l	Igazolást	arról,	hogy	a	pályázónak	nincs	köztartozása	(a	Nem-	
	 zeti	Adó-	és	Vámhivataltól,	valamint	az	ingatlan	fekvése	szerinti		
	 helyi	adóhatóságtól).

	 l	A	pályázatnak	tartalmaznia	kell	a	pályázó	nyilatkozatát	a	pá-	
	 lyázati	kiírásban	foglalt	feltételek	elfogadásáról.
	 l	A	pályázatot	zárt	borítékban	kell	benyújtani,	a	borítékon	fel	kell		
	 tünteti:	„Pályázat	a	Budakeszi,	Erkel	Ferenc	Művelődési	Központ		
	 büféhelyiség	bérbeadására”
	 l	A	pályázatokat	három	példányban,	egy	eredeti	dokumentumok	
	 kal	ellátott	és	cégszerűen	aláírt	pályázatot,	és	2	db	másolati	pél-	
	 dányt	kell	benyújtani.	Ha	a	három	példány	pályázat	között	eltérés		
	 van,	úgy	az	eredeti	példány	az	irányadó.

A pályázatok beérkezése és bontása:  
A pályázatok felbontásának helye:	Budakeszi	Polgármesteri	Hivatal	(2092	
Budakeszi,	Fő	utca	179.	–	Ülésterem)
A pályázatok felbontásának időpontja:	2017.	12.	11.	(hétfő)	14:00.
Több	érvényes	pályázat	beérkezése	esetén	egyfordulós	licitre	kerül	sor,	mely-
nek	időpontja:	2017.	12.	11.	(hétfő)	14:30
A pályázatok értékelése:	A	pályázatot	tartalmazó	borítékok	felbontását	kö-
vetően	a	kiíró	képviselője	köteles	megállapítani	azt,	hogy	melyek	azok	a	pá-
lyázatok,	amelyek	érvénytelenek,	és	az	értékelésben,	illetve	a	pályázati	eljárás	
további	szakaszában	(szakaszaiban)	nem	vehetnek	részt.
Érvénytelen	a	pályázat,	ha
	 l	olyan	résztvevő	nyújtotta	be,	aki	nem	jogosult	részt	venni	a	pá-	
	 lyázaton,
	 l	a	pályázati	felhívásban	meghatározott,	illetve	a	szabályszerűen		
	 meghosszabbított	határidő	után	nyújtották	be,
	 l	nem	felel	meg	a	pályázati	kiírásban,	a	jogszabályokban,	valamint		
	 a	jelen	eljárási	rendben	foglaltaknak,
	 l	olyan	résztvevő	nyújtotta	be,	akinek	az	önkormányzattal	szem-	
	 ben	lejárt	tartozása	van,	továbbá	aki	az	önkormányzattal	vagy	in-	
	 tézményével	szemben	szerződéses	kötelezettségeit	nem	tel-	
	 jesítette.
Az eredményhirdetés helye, határideje, módja:
Eredményhirdetés módja: 
A	pályázókat	postai	úton	értesítjük	a	döntést	követő	15	napon	belül.	A	kép-
viselő-testületi	döntés	várható	időpontja:	(a	beadási	határidőt	követő,	soron	
következő	testületi	ülés)
A	kiírónak	jogában	áll	a	pályázati	eljárást	eredménytelenné	nyilvánítani.

A pályázati kiírás teljes terjedelmében a Budakeszi Polgármesteri Hivatal hon-
lapján érhető el (http://varoshaza.budakeszi.hu/letoltes/efmk_bufe.pdf)
	 	
	 	 dr.	Csutoráné	dr.	Győri	Ottilia	s.	k.	polgármester

Tibor bácsi az érettségi után a Bod-
rogközben segítette szülei gazdasá-
gát. A Szőlőoltvány-termelő Gazda-
ságok Országos Központjában a me-
zőgazdasági szakág vezetője volt. Majd 

Nagyszentjánoson az állami gazdaság-
ban állattenyésztőként, 1972-től Győr-
ben az ÁGKER-ben dolgozott 1987-ig, 
nyugdíjba vonulásáig. Leánya családjá-
val él Budakeszin. Két gyermeke után 

hat unokája és két dédunokája van. 
Mindennapjait a kerti munka, a spor-
tolás szerű kerékpározás, a rendszeres 
torna határozza meg.

Xénia néni magyar-történelem sza-
kos tanárként 1958-tól, tíz éven keresz-
tül tanított a régi zárdaiskolában (ma 
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázi-
um), majd 1983-as nyugdíjba vonulásá-
ig a budapest Lorántffy Zsuzsanna Ál-
talános Iskolában. Xénia nénit diákjai 
„mesélő tanárnak” hívták, mert an-
nak érdekében, hogy érdekessé tegye 
a tananyagot, a meséken keresztül ta-
nította a gyermekeket. Xénia néninek 
négy gyermeke, öt unokája és hat déd-
unokája van.

Jani bácsi 42 évig a Rendőrtiszti Fő-
iskola katonai testnevelő pedagógusa 
volt. 1982 óta él Budakeszin feleségével. 
Négy unokája és nyolc dédunokája van.

Jó egészséget, békés, boldog életet 
kívánunk nekik!

Nyolcvannégy éves korában elhunyt a 
Kossuth-, és Balázs Béla-díjas rendező, 
Nepp József; október 6-án váratlanul 
érte a halál.

Nepp József a XX. századi magyar 

animáció egyik legfontosabb, megke-
rülhetetlen alkotója volt, aki a hatva-
nas évektől kezdve rendezőként és for-
gatókönyvíróként is beírta nevét hal-
hatatlanjaink közé. 

1934. június 23-án, Csepelen született. 
Az ötvenes években az Iparművészeti 
Főiskola díszítő-festő szakos hallgató-
jaként tanult, majd 1957-től a Pannónia 
Filmstúdióban előbb háttérfestőként, 
majd rendezőként dolgozott. Csermák 
Tiborral, Dargay Attilával és Ternovszky 
Bélával közösen alkotott több korszakos 
művét, köztük a Gusztáv sorozatot, a 
Macskafogót vagy a Szaffit. 

Első önálló munkája egy hétperces 
rövidfilm, az 1961-es Szenvedély volt. 
Nevéhez fűződik a Lúdas Matyi, a Vili, 
a veréb és a Vacak, a hetedik testvér for-
gatókönyve is. A nyolcvanas évek elején 
éjsötét tündérmese-paródiát rendezett 
Hófehér címmel. Romhányi Józseffel 
közösen készítette a hetvenes években a 
Mézga család különös kalandjait, majd 
a sorozat két folytatását is.

Nepp Józsefet október 30-án a bu-
dakeszi temetőben helyezték örök nyu-
galomra.

Búcsú�a�varázslótól

Szépkorúak�köszöntése
90. születésnapjukon Jószai Jánost és Tömösváry Tibort, 89. születésnapján pe-
dig dr. Sveiger Ottónét, Xénia nénit köszöntötte Budakeszi önkormányzata ne-
vében dr. Győri Ottilia polgármester, illetve Bakács Bernadett alpolgármester. 

Fotó: HVG/Fazekas István
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PÁLYÁZAT

A közszolgálati jogviszony időtartama:	határozatlan	idejű	
Foglalkoztatás jellege:	teljes	munkaidő
A munkavégzés helye:	Pest	megye,	Páty
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A	
Budakörnyéki	Közterület-felügyelet	illetékességi	területén	(Páty)	a	közterüle-
tek	jogszerű	használatának	ellenőrzése,	engedélyhez,	illetve	útkezelői	hoz-
zájáruláshoz	kötött	tevékenységek	ellenőrzése,	köztisztasági	szabályok	be-
tartásának	ellenőrzése,	behajtási	engedélyek	ellenőrzése.
Jogállás, illetmény és juttatások: A	jogállásra,	az	illetmény	meg-
állapítására	és	a	juttatásokra	a	„Közszolgálati	tisztviselők	jogállásáról	szóló”	
2011.	évi	CXCIX.	törvény	rendelkezései	az	irányadók.
Pályázati	feltételek:
	 l	magyar	állampolgárság,
	 l	cselekvőképesség,
	 l	büntetlen	előélet,
	 l	középiskola/gimnázium,
	 l	B	kategóriás	jogosítvány,
	 l	vagyonnyilatkozat	tételi	eljárás	lefolytatása,
	 l	szakképesítés	megszerzésére	irányuló	hajlandóság
	 l	egészségi,	fizikai,	pszichológiai	alkalmasság

Budakörnyéki	Közterület-felügyelet	pályázatot	hirdet

közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.

PÁLYÁZAT

A	közalkalmazotti jogviszony időtartama:	határozatlan	idejű	
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő,	heti	20	órás
A munkavégzés helye: 2092	Budakeszi,	Fő	utca	179.
A munkakörbe tartozó, a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:	
Budakeszi	VII.	számú	védőnői	körzetében	területi	védőnői	feladatok	ellátása.
Illetmény és juttatások:	Az	illetmény	megállapítására	és	a	juttatásokra	a	„Közal-
kalmazottak	jogállásáról	szóló”	1992.	évi	XXXIII.	törvény	rendelkezései	az	irányadók.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
l	védőnői	munkakörben	szerzett	-	Legalább	1-3	év	szakmai	tapasztalat.
l	nyilatkozat	arról,	hogy	a	pályázó	személyes	adatainak	a	pályázati	eljárással	ösz-
szefüggésben	szükséges	kezeléséhez	hozzájárul
l	nyilatkozat	arról,	hogy	a	benyújtott	pályázatot	a	pályázat	elbírálásában	részt	
vevő	személyek	megismerhetik
l	nyilatkozat	arra	vonatkozóan,	hogy	a	pályázó	beleegyezik-e	a	pályázata	nyil-
vános	képviselő-testületi	ülésen	történő	megtárgyalásába
A munkakör betölthetőségének időpontja: A	munkakör	a	pályázatok	el-
bírálását	követően	azonnal	betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.	február	28.
A	pályázati	kiírással	kapcsolatosan	további	információt	Gyenes	Tamásné	nyújt,	a	
06/30/202-09-70	telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:	Elektronikus	úton	Salamon	Emese	ré-
szére	a	hr@budakeszi.hu	E-mail	címen	keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.	március	30.

Budakeszi	Város	Önkormányzata	a	„Közalkalmazottak	jogállásáról	
szóló”	1992.	évi	XXXIII.	törvény	20/A.	§	alapján	pályázatot	hirdet	Bu-
dakeszi	Város	Önkormányzata	által	működtetett	Védőnői	Szolgálat	

területi védőnő
munkakör betöltésére.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
	 l	közszolgálati	középiskolai	végzettség,	vagy	középiskolai	vég-
zettség	és	közszolgálati	szakképesítés,	közterület-felügyelői	vizsga
	 lközterület-felügyeletnél	szerzett	szakmai	tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
	 lönéletrajz	a	45/2012.	(III.	20.)	Korm.	rendelet	szerint
	 lvégzettséget,	képesítést	igazoló	iratok	másolata
	 lnyilatkozat	arról,	hogy	a	pályázati	anyagot	az	eljárásban	részt-		
	 vevők	megismerhetik
	 lnyilatkozat	arról,	hogy	a	pályázó	személyes	adatainak	a	pá-	
	 lyázati	eljárással	összefüggésben	szükséges	kezeléséhez	hoz-	
	 zájárul
	 lmotivációs	levél
A munkakör betölthetőségének időpontja: A	munkakör	a	pá-
lyázatok	elbírálását	követően	azonnal	betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.	december	1.
Információ: A	pályázati	kiírással	kapcsolatosan	további	információt	
Uzsoki	Gábor	intézményvezető	nyújt,	a	23/535-710/0/107-os	telefonszá-
mon.
A pályázatok benyújtásának módja:	Elektronikus	úton	Salamon	
Emese	részére	a	hr@budakeszi.hu	E-mail	címen	keresztül
A pályázat elbírálásának határideje:	2017.	december	8.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Budakeszi	Város	honlapja	-	2017.	október	28.
Budakeszi	Hírmondó	online	-	2017.	október	28.
A	munkáltatóval	kapcsolatos	egyéb	lényeges	információ:
A	munkáltató	kinevezéskor	hat	hónap	próbaidőt	köt	ki.
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