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Polgármesteri köszöntőMozgalmas�év�vége��
az�önkormányzatnál

Mi legyen a Széchenyi István Általános Is-
kola (SZIA) jövője az új, kerekmezői épület 
átadása után? Három lakossági fórum is volt 
erről Budakeszin, novemberben. A SZIA 
szülői szervezete egy új iskola alapításának 
igényével kereste meg az önkormányzatot. 
Javaslatukra kerekasztal-megbeszélést tar-
tottunk november 5-én. 
A SZIA-ban működő német nemzetiségi 
osztályok fenntartói jogkörbe való átvéte- 
lének igényével jelentkezett Budakeszi Vá-
ros Német Önkormányzata is. Ők november 
7-én az Erkel Ferenc Művelődési Központba 
hívták fórumra az érintett pedagógusokat és 
a szülőket, illetve az önkormányzat vezeté-
sét.  
November 22-én egy katolikus egyházi fenn-
tartású általános iskola alapítása lehetőségé-
nek megvitatására invitálta a Prohászka Ot-
tokár Katolikus Gimnázium igazgatója az 
érdeklődőket. A három fórumról részletesen 
lapunk 4-5. oldalán olvashatnak. 
December elején a Czövek Erna Zeneisko-
la igazgatója is levélben keresett meg és tá-
jékoztatott az általános iskolai képzés része-
ként egy ének-zenei irányultságú osztály in-
dítására vonatkozó kérelméről.
Mindenhol elhangzott, hogy a budakeszi 
gyermekek érdeke az első. A cél, hogy min-
den diák a lehető legmagasabb színvonalú ok-
tatásban részesülhessen. A kerekasztal-meg-
beszélésen Hajnal Gabriella, a Klebelsberg 
Központ elnöke és Sárközi Márta, az Érdi 
Tankerület igazgatója is azt ígérte a szülők-
nek és a pedagógusoknak, hogy az új iskola 
alapításának lehetőségeit vizsgálva ez lesz a 
fő szempont, a kérések, javaslatok megvizs-
gálásakor erre törekednek. Azt ígértem a be-
szélgetésen is, és most is megerősítem, hogy 
az önkormányzat a SZIA épületeinek tulaj-
donosaként minden olyan megoldásra nyi-

tott a budakeszi gyermekek érdekében, amely 
az oktatásuk minőségi javulásával jár és fé-
rőhelybővítést eredményez. A képviselő-tes-
tület felkérte a német önkormányzatot és a 
Székesfehérvári Egyházmegyét, hogy írás-
ban tegyék meg az oktatással kapcsolatos ja-
vaslataikat a képviselő-testületnek.

Közmeghallgatás

A fórum bevezető részében megköszöntem 
budakeszi lakosságának, az intézmények-
nek és a civil szervezeteknek az egész éves 
együttműködést. Minden, amit a város ve-
zetése, a képviselő-testület tesz, azt a helyi 
lakosokért, az ő javukat szolgálva teszi. A 
testület tagjai egytől egyig szeretik a mun-
kájukat, melyet nagy lelkesedéssel végeznek, 
hogy olyan lehessen városunk, ahol jó élni. 
Ezt támasztja alá az is, hogy politikai ho-
vatartozástól függetlenül minden lényeges 
kérdésben a széles lakossági-társadalmi ér-
dekeket figyelembe véve hozzák meg a leg-
fontosabb, a város fejlődését és előrehaladá-
sát szolgáló döntéseket. 
A fórumon beszámoltam az önkormányzat 
éves munkájáról, a megvalósult fejleszté-
sekről és jövőbeni tervekről, melyről la-
punk 6. oldalán is írunk. 

Közlekedési fórum 

Budakeszi egyik legnagyobb problémája a 
hatalmas forgalom, a közlekedés tarthatat-
lan zsúfoltsága. A december 3-i fórumon be-
számoltunk arról, mit tett az önkormányzat 
a közlekedési gondok enyhítése érdekében. 
Pontos képet kaphattak a jelenlévők egyebek 
mellett arról, hogy hol tart az M0-ás kör-
gyűrű tervezett bővítése, a Kelenföldi pá-
lyaudvar és városunk kék busszal történő 
összekötése és a buszsáv kialakítása a Fő ut-
cán. A közlekedési fórumról lapunk 5. ol-
dalán számolunk be.

Ünnep a közösségi téren

Sokan eljöttek december 1-jén az Erkel Fe-
renc Művelődési Központ melletti közös-
ségi térre, a Budakeszi Jég és Fény Fesz-
tiválra, mely keretében megnyitottuk a vá-
ros jégpályáját. Jung Tímea budakeszi la-
kosnak a helyszínen is megköszöntem, hogy 
a sörfesztivál után javasolta: legyen adventi 
fesztivál is. Tímea a rendezvényen is meg-
erősítette: „Fantasztikus lett!” 
Idén – szintén lakossági igényre - a gyö-
nyörű díszkivilágítás alatt alakítottuk ki a 
jégpályát, így elmondhatjuk, hogy valóban 
a jég és a fény fesztiválja valósult meg de-
cember első napján. Ezzel nem csupán a pá-
lyát, hanem az adventi ünnepkörhöz kap-
csolódó egyházi, egyesületi és intézményi 
rendezvények sorát is megnyitottuk a vá-
rosban. 

Az önkormányzat és a polgármesteri hiva-
tal valamennyi munkatársa nevében min-
den budakeszi lakosnak kegyelemteljes, bé-
kés karácsonyi ünnepeket és áldásos, egész-
ségben és sikerekben gazdag újesztendőt kí-
vánok!

Eszmecsere az általános iskolai 
oktatásról
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November 7-én a művelődési köz-
pontban Schrotti János, Budakeszi Vá-
ros Német Önkormányzatának elnöke 
fórumot tartott a Széchenyi István Ál-
talános Iskola német nemzetiségi osz-
tályainak a német önkormányzat fenn-
tartói jogkörébe való átvételének le-
hetőségeiről. A fórumon részt vett 
Appel László, az Országos Német Ön-
kormányzat oktatási szakértője is.  
17 órától a Széchenyi István Általános 
Iskola pedagógusai és a város vezetői, 
majd 18 órától a szülők is megismerhet-
ték a német nemzetiségi osztályok át-
vétele mellett szóló érveket. Dr. Győri 
Ottilia polgármester, Bakács Bernadett 
alpolgármester és dr. Szelenczy Gab-
riella jegyző mellett a fórumon vendég-
ként részt vett Sárközi Márta, az Érdi 
Tankerületi igazgatója is. Schrotti Já-
nos elmondta, a német önkormányzat 
szeretne az önálló fenntartójává vál-
ni a SZIA-ban folyó nemzetiségi ok-

tatásnak. Ez 12 nemzetiségi osztályt 
jelentene, ami további 4 osztállyal bő-
víthető lenne. Elhangzott, hogy en-
nek az infrastrukturális és egyéb fel-
tételeit még tisztázni kell, minderről to-
vábbi tárgyalásokat kívánnak folytatni 
az épület tulajdonosával, Budakeszi Vá-
ros Önkormányzatával, illetve a fenn-
tartó Klebelsberg Központtal. Appel 
László a pedagógusok kérdéseire vá-
laszolva elmondta, hogy a nemzetiségi 
oktatásban résztvevők és az általános 
iskolai diákok továbbra is egy épület-
ben tanulnának, így szerinte nem kell 
a gyerekek szeparálódásától tartani. A 
szakértő hozzátette, az új helyzetben a 
tankerületi iskolai körzethatárok kiala-
kítása az intézményfenntartók megálla-
podásától függ majd. Sárközi Márta az 
Érdi Tankerület igazgatója azt hangsú-
lyozta, megoldható, hogy csak budake-
szi illetőségű gyermekeket vegyenek fel 
a nemzetiségi iskolába. A nemzetiségi 

osztályok átvételét egy új nemzetiségi 
iskolába ahhoz a feltételhez kötné, hogy 
az köteles legyen ellátni az integrált, sa-
játos nevelési igényű gyermekeket is. 
Schrotti János elnök zárásként meg-
erősítette, minden lényegi kérdést még 
egyeztetniük kell, a döntéseket pedig 
csakis az épület tulajdonosával, Buda-
keszi Város Önkormányzatával, illetve 
a fenntartó Klebelsberg Központtal kö-
zösen hozhatják meg.

Fórum�a�német�
nemzetiségi�oktatásról

Oktatási�kerekasztal-beszélgetés
November 5-én, hétfőn az önkormányzat szervezésében, a 
SZIA szülői szervezete kezdeményezésére kerekasztal-be-
szélgetésen vitatták meg az általános iskola jövőbeni szer-
vezetére, működésére vonatkozó elképzeléseket. A rendez-
vényen a szülők és helyi pedagógusok mellett részt vett dr. 
Győri Ottilia polgármester, Hajnal Gabriella, a Klebelsberg 
Központ elnöke, Sárközi Márta, az Érdi Tankerület igazgató-
ja, Bódi Zsuzsanna, a Széchenyi István Általános Iskola igaz-
gatója, valamint több helyi intézmény vezetője is. 

Dr. Győri Ottilia polgármester elmondta, hogy Budakeszi 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a tulaj-
donosi jogok gyakorlója, határozatában kinyilvánította, hogy 
a Ptk-ban foglaltak alapján jogot formál a településen élő 

gyermekek érdekében, hogy a közoktatási feladatok ellátási, 
jogi formáját meghatározza.

Ligetiné Komáromi Gabriella, a Szivárvány Óvoda vezető-
je, önkormányzati képviselő arra figyelmeztetett, mindössze 
pár hete kezdődtek el az egyeztetések abban az ügyben, hogy 
mi legyen az új iskolaépület megépülése után az iskola sorsa, 
maradjon egy intézmény, vagy a két épületben két önálló isko-
la működjön. Az önkormányzat nyitott minden megoldásra, 
de egy új iskola alapításához komoly jogi, pénzügyi feltétele-
ket kell teljesíteni, ezeket jó előre alaposan tisztázni kell. 

Csak egy belülről, alulról jövő kezdeményezésre történ-
het meg egy új iskola alapításának a vizsgálata. A tankerület 
igazgatójához kell a kezdeményezést eljuttatni. Ezt javaslatá-
val ellátva, a jogszabályban foglaltak szerinti véleményezési 
eljárást követően, az igazgató terjeszti fel az EMMI miniszte-
réhez. A kezdeményezést idén decemberben kell megtenni, a 
felterjesztés határideje 2019. február utolsó munkanapja, míg 
a miniszteri döntés május folyamán várható. Az önkormány-
zatnak, mint az ingatlanok tulajdonosának, véleményezési 
joga van a köznevelési intézmények átszervezésével kapcso-
latban. 

Sárközi Márta, az Érdi Tankerület igazgatója az esemény 
zárásaként felszólalásában az egy iskola-két épület változat 
mellett érvelt, mert véleménye szerint a különválás a diákok 
szegregációjához vezethet, ami ellentétes a tankerület szak-
mai elveivel, szándékával, de a budakesziek érdekeit sem 
szolgálná.

Lesz-e�katolikus�általános�iskola?

November 22-én a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázi-
umban tartottak fórumot a katolikus iskola alsó tagozatának 
lehetőségéről. A fórumon részt vett az iskola vezetésén túl 
Szalma István, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Ka-
tolikus Iskolai Főhatóságának elnöke. A budakeszi szülők és 
pedagógusok mellett az önkormányzatot Bakács Bernadett 
alpolgármester, a német önkormányzatot Schrotti János el-
nök képviselte. 

Szalma István nyitóbeszédében elmondta, a folyamatnak 
még nagyon az elején tartanak. A püspöki tanácsos hoz-

zátette, minden évben emelkedik a 
Prohászka gimnáziumba jelentkezők 
száma. Úgy fogalmazott: az ügy meg-
oldása érdekében az egyházi fenntar-
tó kész mindenkivel együttműködni, 
együtt gondolkodni. Hangsúlyozta, 
több megoldás közül lehet választani, 
az egyik a Prohászka bővítése, a má-
sik: egy vagy akár több önálló intéz-
mény létrehozása. Fontos, hogy a szü-
lőknek legyen választási lehetőségük. Elhangzott az is, hogy 
a Prohászka ingatlana betelt az új sportcsarnokkal, ide már 
nem lehet új épületet emelni. A potenciális bővítmény helye 
a lebontandó FORFA épület helyén lehetne majd, mely az ön-
kormányzat tulajdonában van. 

Az iskola által a szülőknek megküldött kérdőívekkel kap-
csolatban Török Csaba igazgató azt hangsúlyozta, az tájékoz-
tató jellegű, nem ügydöntő erejű. A fórum napjáig 218 igen, és 
188 nem szavazat érkezett a katolikus iskolaalapítással kap-
csolatos íveken, tehát 50-60 százalékos az elfogadottsága an-
nak, hogy katolikus általános iskola létesüljön Budakeszin, 
válaszolta a szülői kérdésekre Török Csaba. December 11-ére 
már ki is tűzték a következő egyeztetés időpontját.

A december elején megtartott fórumon megjelentek a képvi-
selő-testület tagjai, Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képvi-
selő és több közlekedés-szakértő: Sipos-Timkó Gábor, a Buda-
pesti Közlekedési Központ (BKK) projektvezetője, Roszkopf 
András, a BKK tervezője, Jóna Péter, a Budakeszi Közlekedési 
Munkacsoport vezetője.

A csaknem 4 órás rendezvényen Csenger-Zalán Zsolt, a 
térség országgyűlési képviselője beszélt a várost sújtó köz-
lekedési problémák megoldásának lehetőségeiről, ezen be-
lül az M0 körgyűrű tervezett befejező szakaszáról, mely Bu-
dakeszi közelében húzódna. 

Ezt követően Ohr Alajos alpolgármester részletesen ösz-
szefoglalta a budakeszieket érintő, részben megoldott, illetve 
megoldásra váró közlekedési gondokat, külön kitérve Buda-
keszi és a 4-es metró kék buszokkal való összekötésére. Sipos-
Timkó Gábor, a BKK projektvezetője a Budakeszi úti busz-
sáv megépítési lehetőségeit ismertette. Elmondta: támogatják 
és vizsgálják a projekt megvalósíthatóságát, de számos tech-
nikai akadályt kell még megoldani. 

Minden előadó hangsúlyozta, hogy kiemelt feladatnak te-
kintik Budakeszi közlekedésének tehermentesítését. 

Több hozzászóló is hasznos ötletekkel állt elő a Fő utca for-
galmi túlterheléséből adódó problémák javítására, de ezek 
– mivel országos főútról van szó – csak a közútkezelő Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. jóváhagyásával valósulhatnak meg. Az 
önkormányzat több alkalommal is kezdeményezte a forga-
lomtechnikai rend felülvizsgálatát. Eddig nem sikerült mó-
dosításokat elérni, de továbbra is kezdeményezően lépünk 
fel. 

Az M0-ással kapcsolatban elhangzott, hogy a Budakeszi 

közelében elhaladó autóút megépítésére még nincsenek vég-
leges nyomvonaltervek, jelenleg a hatástanulmányok készí-
tése folyik. 

Dr. Győri Ottilia polgármester elmondta: az önkormány-
zat arra törekszik, hogy módja legyen érdemben csatlakozni 
a tervezési folyamathoz. Ezért is küldött levelet a tervezés-
ben érintett feleknek, melyben 7 pontba foglalva kérte a vá-
ros érdekeinek figyelembe vételét. A levelet a fórumon is 
felolvasták, mely a www.hirmondo.budakeszi.hu oldalon is 
elérhető. A témakörben érkezett rengeteg kérdésre a jelenlé-
vőknek szóban adtak, a távollévőknek írásban küldenek vá-
laszt.

50-60
százalék
az elfogadottsága 
annak, hogy katolikus 
általános iskola lé-
tesüljön Budakeszin

Megoldáskeresés�a�közlekedésben
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Magyarországon minden 
évben 1,8 millió tonna élel-
miszer megy veszendőbe. 
A Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület célja, hogy kapcsolatot teremtsen az országunk-
ban felhalmozódó élelmiszerfeleslegek és a rászorulók kö-
zött, ezzel elősegítse az éhezés és az élelmiszerpazarlás 
csökkenését Magyarországon. Az Élelmiszerbank működésé-
vel egyszerre szolgál környezetvédelmi és szociális célokat. 
Az egyesület több mint 13 éves fennállása óta gyártóktól, 
kereskedelmi hálózatoktól gyűjti be a feleslegessé vált élel-
miszereket, melyek között vannak közeli lejáratú vagy cso-
magoláshibás termékek, de akár szezonálisan már nem el-
adható, kiváló minőségű élelmiszerek is. Az Élelmiszerbank 
kereskedelemi partnereitől csaknem 280 áruházból menti az 
élelmiszert. Országosan számos partnerszervezet vesz részt 
az élelmiszerek napi szintű mentésében. Az egyesület élel-
miszeripari gyártókkal is szorosan együttműködik, mintegy 
100 partnertől vesz át lejárat közeli, csomagolás hibás, sze-
zonális, vagy más okból a fogyasztókhoz már el nem jut-
tatható termékeket. 2017-ben 9300 tonna mentett élelmi- 
szerrel több mint 300 000 nélkülözőt segített rendszeresen 
az Élelmiszerbank partnerszervezeteivel.

Az önkormányzat a kerékpárutak fejleszté-
sét is tervezi, pályázatot nyújtott be a Far-
kashegyi repülőtér biciklis elérésére

Egészségnap�
a�városházánál
Egészségnapot szervezett az önkormányzat november 24-én 
a városházánál. Az ingyenes családi rendezvényen a szűré-
sek és a tanácsadások, a gyermekprogramok és mozgástré-
ningek az egészséges életmód elősegítését szolgálták. A kez-
deményezés legfontosabb célja, hogy felhívják a lakosság fi-
gyelmét a mozgásra, a helyes táplálkozásra, a testi-lelki egész-
ségre és az orvosi vizsgálatok fontosságára. 11 és 15 óra között 
thai látványkonyha és kóstoló várta az érdeklődőket. Az élel-
miszerallergiások asztalánál kóstolóra és étkezési tanács-
adásra is volt lehetőség. A szórakoztató programok mellett 
előadások is kísérték az eseményt. A helyi kötődésű Korondy 
Gabriella, dietetikus az egészséges táplálkozásról beszélt, s a 
nap folyamán három témában is megosztotta tudását az ér-
deklődőkkel. 

A Mesepszichológia című könyv szerzője, dr. Ká-
dár Annamária a gyermekkori érzelmi intelligencia fej-
lesztéséről beszélt. Őt követte Pici pocak című előadá-
sával Károlyiné Csicsely Katalin dietetikus, ő az egész-
séges gyermekkorról beszélt. Limpár Imre pszichológus 
a stressz kezeléséről, a nap zárásaként pedig Férfiasan 
tökéletes címmel dr. Skultéti Judit intimtréner a fér-
fierő rejtelmeiről tartott előadást. A Dózsa György téri 
Geridor optikában látásvizsgálattal, szemnyomás méréssel 
és szemüvegfelírással is támogatta a napot dr. Szabó Szil-
via szemész. A rendelőben nagy hangsúlyt kapott a do-

hányzásmentes életmódot segítő tanácsadás, de voltak uro-
lógiai, ideggyógyászati és akupunktúrás vizsgálatok is. 
A városháza parkolójában üzemelt a szűrőbusz, ahol vér-
nyomás-, vércukor-, koleszterinszint mérést és prosztatarák-
szűrést végeztek.

A Rathauskellerben egész nap táncos programokkal vár-
ták a látogatókat.

Ezúton is köszönjük a támogatóknak, hogy felajánlásuk-
kal segítették a rendezvény létrejöttét!

Közmeghallgatás 

Kék�busz�jár�majd�
Budakeszi�és��
a�4-es�metró�között
Az önkormányzat idei évi munkájáról szóló részletes be-
számolóban dr. Győri Ottilia polgármester kiemelte, az 
önkormányzat arra törekszik, hogy Budakeszi fejlődő, 
élhető város legyen. Ezt szolgálja többek között az or-
vosi rendelő felújítása, az új iskola építésének támogatá-
sa, a Mosolyvár Bölcsőde bővítése, a piac fejlesztésére 
beadott pályázat, a tanuszoda megvalósulása, valamint 
számos belterületi út felújítása is.

A polgármester elmondta, hogy a 3,7 milliárd Ft-os főösszegű 
önkormányzati költségvetés jelentős része, 1,7 milliárd Ft fej-
lesztést takar, ami a főösszeg 45,9%-a. Részletesen bemutatta a 
megvalósult és folyamatban lévő beruházásokat, a fentieken 
túl szólt az orvosi rendelőben idén indult és a közeljövőben in-
duló szakellátásokról. Bemutatták a tanuszoda látványtervét, 
amelyet két nappal korábban adott közre az építtető Nemzeti 
Sportközpontok. Elmondta, az építtető a tanuszodára vonat-
kozó építési engedélyt megkapta, jelenleg a közbeszerzés elő-
készítő munkálatai folynak. Az építtető tájékoztatása szerint 
a kivitelezést 2019 tavaszán megkezdik, a várható befejezés 
és az uszoda használatba vétele 2020-ban várható. A tanuszo-
da egy 25×15 m méretű úszómedencét és egy 10×6 m méretű 
tanmedencét magába foglaló uszodateret és az ezt kiszolgá-
ló öltözőket és egyéb helyiségeket foglal majd magában. Ki-
emelte a műfüves focipálya, a futókör és sportpark építését is, 
mindezek megvalósulásával egy komplex sportcentrum áll 
majd a budakeszi lakosok rendelkezésére. Az önkormányzat 
a kerékpárutak fejlesztését is tervezi, pályázatot nyújtott be a 
Farkashegyi repülőtér kerékpárúton történő elérésére és min-
den pályázati lehetőséget megragad a kerékpáros közlekedés 
fejlesztésére.

A polgármester az útépítések-
nél elmondta, hogy idén megvaló-
sult a Szél-Munkácsy utca csomó-
pont ív és magassági korrekciója 
és a hozzá kapcsolódó járdaépítés, 
a Reviczky utcai útépítés, a Vásárhelyi utca útburkolat-felújí-
tása és várhatóan év végéig befejeződik a Kert utca Fő utca 
és a vastelep közötti szakaszának és a Kossuth utca útbur-
kolatának felújítása. 2019 tavaszán kezdődik a Patak utca, a 
Kert utca, az Árnyas utca és a Makkosi út csapadékvíz-elve-
zetésének kiépítése. Pályázatot nyújtott be az önkormányzat 
a Kossuth köz 2018. májusában bekövetkezett kárainak eny-
hítésére és a csapadékvíz-elvezetés megoldására is. A döntés 
függvényében 2019. év folyamán valósulna meg a kivitelezés. 
A polgármester beszélt a gazdasági fejlődést ösztönző, nyer-
tes vállalkozói park pályázatról, valamint a városi piac ki-
alakítására beadott pályázatról és a régi szennyvíztelep re-
kultivációjára vonatkozó tervekről.

A közlekedési nehézségek minden helyi lakost érintenek. 

A helyzet kezelése olyan feladat, amit az önkormányzat ön-
magában nem képes megoldani, ezért számít az állam, a kor-
mányzat közreműködésére, illetve Csenger-Zalán Zsolt or-
szággyűlési képviselő közvetítésére, és a budakeszi lakosok 
javaslataira, észrevételeire is.

Csenger-Zalán Zsolt elmondta, fontos a lakosok vélemé-
nyét is meghallgatni, ezért nagy jelentőségű a december 3-ra 
összehívott közlekedési fórum, de arra is figyelmeztetett, sen-
ki ne higgye azt, hogy a város évtizedes közlekedési prob-
lémáit egy csapásra meg lehet oldani. Megerősítette, hogy a 
budakesziek számíthatnak támogatására, a jó megoldások ki-
dolgozásában, keresztülvitelében.

Ohr Alajos alpolgármester a közlekedési kérdéseket érint-
ve bejelentette: jövő év elejétől „kék” buszjáratok közlekednek 
majd Budakeszi és az M4-es metró kelenföldi végállomása kö-
zött. Az már biztos, hogy munkanapokon csúcsidőben 188 E 
jelzéssel körülbelül negyedóránként, a nap további részében 
és munkaszüneti napokon 188-as jelzéssel közlekednek majd 
a buszok Kelenföld és Budakeszi Honfoglalás sétány között. 

További részleteket is közöl majd 
az önkormányzat, amint azokat a 
BKK, a Volánbusz, és az Innováci-
ós és Technológiai Minisztérium 
véglegesíti. A közmeghallgatáson 
téma volt az új iskola kapcsán a 

közoktatás helyzete is. A felszólaló képviselők azt hangsú-
lyozták, hogy az önkormányzat minden olyan megoldásra 
nyitott, ami a szülők és diákok érdekeit szolgálja és férőhely 
bővítést eredményez. A legfontosabb, hogy az ügyben érdemi 
párbeszéd induljon minden érintett bevonásával. Több kérdés 
érkezett az utak felújításával, a csapadékvíz elvezetésével és a 
közvilágítás bővítésével kapcsolatban, melyeket a városveze-
tők és az önkormányzati képviselők sorra megválaszoltak. El-
hangzott, hogy a költségvetési források, a lehetőségek függ-
vényében az önkormányzat igyekszik minden jogos igényt 
teljesíteni. A BVV Kft. városüzemeltetési tevékenységével 
kapcsolatban több lakos is egyértelmű elismerésének adott 
hangot, mondván, a cég vezetőváltása óta látványos eredmé-
nyeket mutatott fel. 

...hol�osztanak�élelmiszert?
Budakeszi több éve bekapcsolódott az 
Élelmiszerbank munkájába, hogy ez-
zel is segítse a lakókat, és tegyen a pa-
zarlás ellen. Az Aldi áruházlánccal 
az országban elsőként kezdte meg az 
élelmiszermentést. A Híd Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, va-
lamint a Katolikus Karitász együttmű-
ködésének köszönhetően évek óta hét-
főtől szerdáig minden délben osztanak 
pékárut és friss zöldséget a Generációk 

Házában  (Erdő utca 83.). Csütörtökönként 15 órától a karitász 
munkatársai adják a csomagokat a Szent László Házban (Fő 
u. 208.). Az Élelmiszerbank pályázata révén ez év májusától 
az önkormányzat a budakeszi Tescoval is felvette a kapcso-
latot. Munkanapokon 7.45-től jó minőségű pékárut és zöld-
ségféléket kapnak a jelentkezők a polgármesteri hivatalban. 

Nemrég a Tesco jelezte: más, lejárat előtti termékeket is szí-
vesen átad, ezek kiszállítása hamarosan megkezdődhet. So-
kan még nem tudnak ezekről a lehetőségekről. Bizonyosan 
figyelemfelhívó volt a karácsonyi gyűjtési akció, november 
23-25. között a Tescoban és az Aldiban egész nap arra biz-
tatták a vásárlókat, tegyenek a kosarukba valamit a rászoru-
lóknak is. Az önkormányzat december 1-jén, a Budakeszi Jég 
és Fény Fesztiválon osztotta ki az összesen 900 kilogrammnyi 
gyűjtött élelmiszert.  Bakács Bernadett

900 
kilogramm
élelmiszert osztott 
ki a rászorulóknak 
az önkormány-
zat, a Tesco és az 
Élelmiszerbank közös 
akciója révén
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Kevesen emlékeznek már rá: Németh Zsigmond 1981-ben tár-
sával, Krug Lászlóval egy kismotoros gépen átrepülte az At-
lanti-óceánt. Így emlékeztek meg arról, hogy ötven évvel ko-
rábban, 1931-ben Endresz György és Magyar Sándor minden 
addigi rekordot megdöntve, „Justice for Hungary” (Igazságot 
Magyarországnak) névre keresztelt gépükön, a legrövidebb 
idő alatt repülték át az Atlanti-óceánt, tiltakozva, a trianoni 
békediktátum ellen. A párost 1931-ben nemzeti hősként ün-
nepelték.

Németh Zsigmond és családja 1946-ban Budakeszin tele-
pedett le. Tősgyökeres budakeszinek vallja magát, szüleivel 
a Fő utca 138-ban laktak egészen 1968-ig, amikor is Nyugatra 
távozott, 1969-ben pedig az Amerikai Egyesült Államok lett 

az otthona. Az 1981-es repülés után Ferihegyen mintegy 15 
ezer ember várta őt és társát. Németh Zsigmond 2004-ben 
tért haza Magyarországra.

Az október végi, kétnapos XVIII. Halmos Béla Országos Nép-
zenei Találkozón a Kárpát-medencei magyarság, valamint a 
magyarországi nemzetiségek autentikus zenéjét megszólal-
tató amatőr előadók és népzenei iskolák növendékei mérték 
össze tudásukat. Az idei évben 114 szereplő mérette meg ma-
gát gyermek, ifjúsági és felnőtt korcsoportokban. A produkci-
ókat négytagú zsűri, Juhász Katalin – néprajzkutató, Eredics 
Gábor, Mohácsi Albert és Vizeli Balázs népzenész - értékelte, 
a legjobbak nívó- illetve kiemelt nívódíjat kaptak. 

Lovász Vincét és Molnár Ilonát, valamint a budakeszi il-
letőségű Mayer Lilit és Ványi Mártont, az Óbudai Zeneiskola 
tanulóit az ifjúsági kategóriában nívódíjjal jutalmazta a szak-
mai zsűri. A fiatalok több mint 10 éve játszanak hangszere-
iken, a fellépés során Mayer Lili és Ványi Márton furulya, 
kaval, Lovász Vince furulya illetve Molnár Ilona koboz hang-
szereken játszottak. Gratulálunk teljesítményükhöz, és sok 
sikert kívánunk népzenei pályájukhoz! Kiss Szilvia

Három nagy nemzet-
közi verseny is zajlott 
a fekvenyomó sport-
ágban szeptemberben 
és októberben. A bu-
dakeszi illetékes-
ségű Power Station 
Sportegyesület ver-
senyzői minden ere-
jükkel megküzdöttek 
a legjobb helyezése-
kért. Szeptember vé-
gén Egerben, a GPC 
Fekvenyomó Világbaj-
nokságon Mezei Ka-
talin ezüstérmet, Tóth 
István aranyérmet 
és Szabó Ozor (Ozy) 
aranyérmet nyert. Ozy 
paralimpikon, három-
szoros világbajnok, 
háromszoros Európa bajnok 3 év kihagyás után indult újra 
a versenyen. Hazai pályán, méltó körülmények között akart 
visszatérni szeretett sportágához és sikerrel járt. Ozy a Bu-
dakeszi Hírmondónak elmondta, az eredményhirdetés után, 
a gratulációk fogadásakor számára a legmeghatóbb pillanat 
az volt, amikor a tanítványai átölelték és megköszönték a kö-
zös felkészülést, hogy újra együtt versenyezhettek. 

Október közepén a Törökországban rendezett XXI. 
Szkander Világbajnokságon az egyesület versenyzői pont-
szerző helyeket értek el. Október végén a szlovákiai WUAP 
Fekvenyomó Világbajnokságon Mezei Katalin és Tóth István, 
az SE versenyzői világbajnokon lettek.

Ezúton is gratulálunk a kiváló eredményekhez és további 
sikereket kívánunk a sportolók pályafutásához!

Aki�átrepülte�az�Atlanti-óceánt

Ozy�újra�világbajnok

Büszkék lehetünk rá: a Budakeszihez is kötődő, sok 
éven át itt élt Németh Zsigmond pilóta idén a Magyar 
Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült nemzeti ün-
nepünk alkalmából. 

Nívódíjat�kaptak�
az�ifjú�népzenészek

A XII. kerületi Ökoházban 
szeptember végén meg-
tartott díjátadón az el-
ismerést alapító Emberi 
Méltóság Tanácsának el-
nöke, Lomnici Zoltán 
Prof. dr. Pénzes István-
nak, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia köztestü-
leti tagjának, a Kútvölgyi 
Kórház professzorának 
Emberi Méltóságért ki-
tüntetést adott át.

Bajkai István, a testület 
elnökhelyettese laudációjában kijelentette: az aneszteziológia, 
az intenzív terápia, valamint a sebészet területén tevékeny-
kedő, számos budakeszi lakost is kezelő orvos több mint 120 
közleményt tett közzé, és közülük több nívódíjat kapott. Gyó-
gyító és oktató tevékenységét 1997-ben a Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend Tisztikeresztjével ismerték el. A kitüntetett azA kitüntetett az 
Aranycsapat több tagját, és a közelmúltban elhunyt Szepesi 
György riportert is önzetlenül gyógyította idős korukban. 
Kuriózum, hogy Pénzes Istvánról 2011-ben még egy csil-
lagot is elneveztek. MTI

Orosz Istvánt, a város-
unkban élő grafikusmű-
vészt a Nemzet Művésze 
díjjal tüntették ki 2018. 
november 5-én a Magyar 
Művészeti Akadémia 
(MMA) köztestületének 
születésnapján. Idén hét 
alkotónak adta át a díjat 
Vashegyi György MMA-
elnök és Kásler Mik-
lós miniszter. A Nemzet 
Művésze díjat 2013-ban 
az MMA kezdeménye-

zésére az Országgyűlés a magyar művészeti élet kimagasló 
teljesítményt nyújtó, elismert képviselőinek személyes meg-
becsülése, méltó életkörülményeinek biztosítása céljából 
alapította. A Nemzet Művésze elismerés a színházművészet, 
az irodalom, a zeneművészet, a képzőművészet, a filmmű-
vészet, az építőművészet, a táncművészet, az iparművészet, 
a fotóművészet, a népművészet és a cirkuszművészet alko-
tóinak adományozható. Ezúton is gratulálunk Orosz István 
grafikusművésznek, munkájához a továbbiakban is sok si-
kert kívánunk!

A Budakeszi Evangélikus Egyházközség 
rövidesen templomépítésbe kezd. A meg-
épülő templom nem csupán a gyülekezet 
céljait szolgálná, hanem közösségi, kul-
turális, zenei rendezvényekkel gazdagí-
taná Budakeszi, a Zsámbéki-medence és 
Budapest környéke életét is. Terveik meg-
valósításához anyagi összefogásra van 

szükség. Kérik, hogy lehetősége szerint támogassa a templom 
felépítését! A következő módokon van erre lehetősége:

• Az alapítvány számlájára történő átutalással
Budakeszi Evangélikus Templomért Alapítvány
Bank: OTP BANK Budakeszi
Bankszámla: 11742348-21454033
Adószám: 18912470-1-13
IBAN bankszámlaszám: HU45117423482145403300000000
SWIFT kód: OTPVHUHB 

• Téglajegy vásárlásával a gyülekezetben (Megkeresés 
esetén házhoz viszik.)

• Csekken történő befizetéssel 
• Imádsággal

Támogatását hálásan köszöni a Budakeszi Evangélikus Egyházköz-
ség és a Budakeszi Evangélikus Templomért Alapítvány. 
Elérhetőségek: Cím: 2092 Budakeszi, Fő u. 155. / Email: buda-
keszi.evangelikus.templom@gmail.com / Telefon: +36/20/95-
20-640

Erős vár a mi Istenünk!

Összefogás�az�evangélikus�templomért

Urunk, Istenünk!
Hűséges szeretettel vezettél minket mindeddig. Ígéretedre alapoz-
zuk gyülekezetünk életét. Te azt mondtad: „Én újat cselekszem, 
most kezd kibontakozni, majd meglátjátok.” Hálával tapasztaljuk 
nap, mint nap, hogy Te valóban közöttünk munkálkodsz. Építsd 
továbbra is a Benned való közösséget. Kezedbe tesszük templo-
munk ügyét, hiszen tudjuk, hogy ha az Úr nem építi a házat, 
hiába fáradoznak az építők. Kérünk, add áldásodat terveinkre és 
a megvalósulásra, hogy a készülő ház a közösség épülését, és a Te 
dicsőségedet szolgálja. Ámen.

Nemzet�Művésze�díjat�
kapott�Orosz�István

Kitüntették�Prof.�dr.�
Pénzes�Istvánt

Fotó: www.mmakademia.hu
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Kórustalálkozó�a�Prohászkában
Nagy sikerrel rendezte meg idei kórus-
találkozóját a Budakeszi Hagyományőr-
ző Kör Egyesület (BHKE). A Prohászka 
Ottokár Katolikus Gimnáziumban az 
egyesület elnöke, Ligetfalvi Károly kö-
szöntötte a megjelenteket. Tucatnyi te-
lepülésről hét kórus, egy fúvószenekar 
és egy tánccsoport, közel 200 fellépővel 
tette emlékezetessé a találkozót. Fel-
lépett a Budakeszi Hagyományőrző 
Vegyeskórus, a Budaörsi Lyra Dalkör, a 
Szári Tánccsoport, a Ceglédberceli Né-
met Nemzetiségi Kórus, a Budajenői 
Német Hagyományőrző Dalkör, a Ta-
mási Áron Általános Iskola és Német 
Kéttannyelvű Nemzetiségi Gimnázium 
sváb hagyományőrző kamarakórusa, a 
Zsámbéki Német Nemzetiségi Kórus, 
a Soroksári Férfi Népdalkör, és végül a 
Budakeszi Hagyományőrző Kör Fúvós-
zenekara. 

A találkozó keretében Nádas Anna, a 
Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és 
Tájház vezetője kihirdette a BHKE meg-
alakulásának 30. évfordulójára „Szere-
tem Budakeszit” címmel kiírt pályázat 
eredményét. Az óvodások közül Nyúl 

Hunor (Szivárvány Óvoda) első, a Han-
gya csoport (Szivárvány Óvoda) máso-
dik helyezést ért el. Az általános iskolai 
alsó tagozatosok kategóriájában Harcsik 
Kinga lett az első, a második Harcsik 
Kamilla, a harmadik pedig Gellér Bor-
bála, mindannyian a Széchenyi István 
Általános Iskolából. Az általános iskolai 
felső tagozat, középiskola kategóriában 
a SZIA-s Szita Júlia és Borbély Emőke 

lett az első, illetve a második helyezett. 
A különdíjakat a Prohászka Ottokár Ka-
tolikus Gimnáziumba járó Riedl Nóra 
Gyöngyvérnek, a SZIA-s Benczur Anna 
Lucának, és a Szivárvány Óvoda Fecske 
csoportjának ítélték oda.

A műsor zárásaként közösen eléne-
kelték a „Wahre Freundschaft soll nicht 
wanken” című dalt, amit a közönség 
ütemes tapssal honorált.

Töretlen népszerűségnek örvend városunkban a Márton-
napi lampionos felvonulás. Idén 32. alkalommal világítottak 
a gyermekek lámpásai a jeles napot megelőző pénteken, no-
vember 9-én településünk utcáin. A Szent László ház előt-
ti téren, az Őseink emlékére szobor körül gyülekeztek ki-
csik és nagyok, hogy a tavalyi évhez hasonlóan Budakeszi 
közösségi terére érve együtt ünnepelhessenek. A menetet 

a fúvószenekar vezette a téren felállított színpad elé, ahol 
a Nagy Sándor József Gimnázium tanulói és tanárai vár-
ták az ünneplőket. Bors Brigitta és Mergenthaler Réka ta-
nárnők készítették fel a 9. ny és 10. a osztály tanulóit, akik 
Márton legendáját elevenítették fel. Dr. Győri Ottilia pol-
gármester és Schrotti János, Budakeszi Város Német Ön-
kormányzatának elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. 
Meglepően sokan vettek részt a hagyományos német nem-
zetiségi programon – ebben az ünneplőkhöz nagyon kegyes 
időjárás is szerepet játszhatott. Talán nem túlzást azt mon-
dani, hogy a rendezvény a legnépszerűbbek közé tartozik 
Budakeszin. Lehet, hogy a pogány római családba született, 
későbbi Tours-i püspök élete bűvöli el évről évre Budakeszi 
közösségét, lehet, hogy csak jó alkalom a zsíros kenyér és 
meleg tea mellett egy kellemes beszélgetés rég nem látott is-
merősökkel. Lehet, hogy a gyerekek a Gräfl cukrászda által 
készített finom libasütemény reményében készítik mutatós, 
ötletes lámpásaikat, de az biztos, hogy minden korosztály 
képviselteti magát. 

Ezúton szeretnénk megköszönni támogatóinknak a se-
gítséget, a szülőknek, nagyszülőknek és a pedagógusoknak, 
hogy elhozták gyermekeiket, óvodásaikat, tanítványaikat a 
felvonulásra, megtanították a dalokat, verseket, hogy meg-
rendezték a műsort, hogy szebbnél szebb lampionokat ké-
szítettek a gyerekekkel. Találkozzunk 2019-ben is a Márton-
napi rendezvényen!

Fotó: BHKE

Márton-napi�felvonulás

A Keszi-Art Egyesület szervezésében 2018. november 18-
án nyílt meg az immár hagyományosnak mondható ka-
rácsonyi jótékonysági tárlat. A képző- és iparművészeti al-
kotásokat felvonultató reprezentatív kiállításon a meghívott 
művészekkel együtt összesen 27 alkotó több mint 30 művét 
mutatták be. A tárlat megrendezésével a Budakeszin élő rá-
szoruló nagycsaládoknak és a magányos idős embereknek 
szeretnénk támogatást és segítséget nyújtani. 

A megnyitó ünnepségen, Boros Péter református lelkész 
igei köszöntőjében elhangzott, hogy az igazi műalkotásnak 
olyan mélységei vannak, amelyek által közelebb kerülhe-
tünk önmagunkhoz, egymáshoz, és mennyei atyánkhoz. 
Budakeszi Város Önkormányzata nevében Bakács Berna-
dett alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Szent 
Erzsébet életéből vett példával illusztrálta az áldozatválla-
lásra kész ember történelmi jelentőségét, és az Istenbe vetett 
hit csodálatos erejét. Megnyitó beszédében dr. Darkó Jenő 
történész kandidátus a kiállított munkákat műfaji csopor-
tokba, és technikai kategóriákba rendezve érzékeny elem-
zésekkel világította meg a tárlaton szereplő alkotások egyé-
ni látásmódját. Elmondta, a kiállítás művészi színvonala jó 
reményt nyújt a karitatív tárlat sikeres folytatására, a szo-

ciálisan rászorulók megsegítésére. A megnyitón Tóth Mar-
cella Bach G-dúr csellószvitjének két tételét nagy belső át-
éléssel közvetítette. 

Áldott, és örömökben gazdag karácsonyi ünnepeket kí-
vánok mindenkinek!
� Dévényi�János�festőművész,�a�Keszi-Art�elnöke

Idén először csatlakoztunk a nemzet-
közi Erasmus Days akcióhoz. Ennek 
keretében október 13-án egy egész ta-
nítási napot szenteltünk az Európai 
Unió Erasmus+ programja népszerű-
sítésének, iskolai bemutatásának. De a 
program túlmutatott az iskola falain és 
a gimnázium tanulóközösségének ke-
retein. Kinyitottuk kapuinkat a város 
és a közeli települések diákjai, pedagó-
gusai és a szülők előtt. Először általános 
tájékoztatót hallottunk a pályázati le-
hetőségekről, a pályázat elkészítésének 
hasznos fogásairól, a korábbi és most 

futó projektekről. Nagy örömünkre 
más iskolákból is voltak vendégeink, és 
az Érdi Tankerület pályázati referense 

is részt vett az eseményen. Az aulában 
kis kiállítást rendeztünk be azokról a 
helyekről, melyeket az évek során - in-
tézményünknek 2008 óta vannak nem-

zetközi projektjei - meglátogattunk. Ez-
után az Erasmus+ KA1-es program ke-
retében külföldi továbbképzésen járt 
tanáraink tartottak játékos, interaktív 
bemutatókat az angliai, írországi, cip-
rusi és spanyolországi kurzusok prog-
ramjáról és tanulságairól. A projektek-
ben részt vevő diákjaink két csoportja 
fotókat és videókat mutatott be és színes 
élménybeszámolókat tartott a korábbi 
projektek során tett utazásokról. Az ér-
deklődők figyelemfelkeltő plakátokat 
készítettek az Erasmus-projektekről, il-
letve képverseket írhattak a barátságról. 
Megújult sportpályánkon Erasmus+ ku-
pát is rendeztünk. 

A tanulók egy része négy csapatban, 
tanári vezetéssel Budakeszit és közvet-
len környékét járta körbe előre elkészí-
tett térkép és kijelölt útvonal alapján az-
zal a céllal, hogy fényképes, videós be-
mutatókhoz anyagokat gyűjtsenek a te-
lepülés nevezetes helyeiről, természeti 
és épített értékeiről. Az így készült do-
kumentáció segített bemutatni váro-
sunkat és iskolánkat a november 25-én 
érkező külföldi vendégeknek. Ezúttal 
olasz, görög, bolgár és erdélyi diákok, 
tanárok érkeztek legújabb Erasmus+ 
projektünk első találkozójára.

 NSJG

Erasmus�Days�a�Nagysanyiban

9.�Karácsonyi�Karitatív�Kiállítás

Olasz, görög, bolgár és erdélyi 
diákok, tanárok érkeztek  
legújabb Erasmus+ projektünk 
első találkozójára
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100 g fehér csokoládét gőz felett megol-
vasztok, hozzáadok 20 g kakóvajat, majd 
a megfagyott torta tetejére öntöm. Újra a 
fagyasztóba teszem 10 percre.

Mogyorós piskótaréteg (tavasz) 
25 g cukor l 55 g pirított, hántolt 
mogyoró l 4 db tojás l 20 g liszt

Nagy-Takács Ágnes  

ERDEI ÉVSZAKOK TORTA  
(Makkosmáriai erdő ihletéssel)

25 g cukrot felolvasztok és 55 g pirított, 
hántolt mogyorót átforgatok benne. Da-
rálóba teszem, és morzsalékossá darálom. 
4 tojásfehérjét felverek. 4 tojás sárgáját 
habosra keverem 50 g cukorral majd hoz-
záteszem a cukros mogyorós morzsát és a 
20 g lisztet majd óvatosan egy lyukas ka-
nállal beleforgatom a felvert tojásfehérje 
habot. Tetejét megszórom durvára vágott 
pirított mogyoróval (ez a tavaszi rügyeket 
jelképezi). Egy 24 cm-es tortaforma aljára 
zsírpapírt teszek, majd beleöntöm a masz-
szát. 155°C-on előmelegített gőzös sütőbe 
teszem és 25 percig sütöm.

Tökmagos réteg (nyár) 
 50 g cukor l 8 g víz l 70 g fehér 
csoki l 30 g ostya

75 g pirított tökmagot megdarálok. 50 g cu-
korból és 8 g vízből cukorszirupot felforra-
lok, majd a pirított tökmagra csorgatom és 
25 g tökmagolajjal tovább vágom a daráló-
ban. 70 g fehér csokit gőz felett felolvasz-
tok, hozzá keverem a tökmagos részt. Hoz-
zákeverek 30 g összetört corn flakest, töl-
csért vagy ostyát. 22 cm-es tortaformába 
zsírpapírt teszek, és a fagyasztóba teszem.

Áfonyás réteg (ősz) 
300 g áfonya l 4 g zselatin l 21 g 
víz l 30 g cukor l 4 g pektin

300 g fagyasztott áfonyát felolvasztok, majd 
sűrű szövésű szitán átnyomkodom, hogy 
héj és mag nélküli áfonyám legyen. Ebből 
kb. 200 g pürém lesz. 4 g porzselatint 21 g 
vízzel megduzzasztok. Az áfonyapürét fel-

Étcsokoládés hab (a humuszban 
gazdag föld jelképe) 
220 g étcsokoládé l 4 g zselatin 
l 33 g víz l 200 g tejszín l 480 g 
tejszínhab

220 g étcsokoládét gőz felett megolvasztok. 
4 g porzselatint 33 g vízzel megduzzasztok. 
200 g tejszínhez hozzáadom a zselatint majd 
felmelegítem, és a csokoládét hozzáöntöm. 
17°C-ra hűtöm. 480 g tejszínt habbá verek. 
Lyukas kanállal a kihűlt csokoládékrémmel 
összekeverem a tejszínhabot. A torta ösz-
szeállítása: A mogyorós piskótára ráte-
szem az étcsokoládés hab ⅓-át. Utána rá-
helyezem a kifagyasztott tökmagos lapot, 
majd az étcsokoládés hab következő ⅓-át, 
ezt követően ráteszem a kifagyasztott áfo-
nyás lapot végül az étcsokoládés hab utolsó 
⅓-át is ráöntöm. Mélyhűtőbe teszem kb. 8 
órára. Végül kb. 4 órára hűtőbe kerül, amíg 
ki nem olvad.

Fehér csokoládé réteg (tél) 
100 g fehércsokoládé l 20 g 
kakaóvaj

melegítem 70°C-ra, hozzáadok 30 g cukrot 
és 4 g pektint. Felforralom, majd hozzáte-
szem a zselatin masszámat, és botmixerrel 
összekeverem. A kifagyott 22 cm-es tor-
taformából a tökmagos réteget kiveszem és 
továbbra is a fagyasztóban tartom. A tor-
taformát újra felhasználom, zsírpapírt te-
szek bele és beleöntöm az áfonyás zselét, 
ezt is kifagyasztom.

Piskóta 
6 db tojás l 6 ek. liszt l 1 csomag 
sütőpor l 6 ek. cukor l 1 csomag 
vaníliás cukor l 2 tk. szerecsendió l 
1 csipet só l 1tk. citromlé 
Krém 
300 ml habtejszín l 200 g mascar-
pone l 3 ek. porcukor l 1 tk. vanília 
aroma 
Karamella szósz 
1 ek. víz l 3 ek. cukor l 2 ek. vaj l 
2 ek. tejszín 
Díszítéshez 
2 db Kinder Maxi King l 250 g 
pörkölt sós mogyoró l 60 g olvasz-
tott csokoládé

Hegedűs Jázmin  

MAxI KIng TORTA

A piskótatésztát elkészítjük. A krémhez a 
habtejszínt felverjük. A mascarponet a por-
cukorral és az aromával összekeverjük, 
majd az utóbbit a felvert habtejszínhez ke-
verjük. A karamellszószhoz a cukrot a víz-
zel felfőzzük, majd beletesszük a vajat és 
a tejszínt. A szószt 2 percig forraljuk. A pis-
kótába betöltjük a krémet, és az oldalára 
és a tetejére is hagyjunk a krémből. A tor-
tadíszítéshez a csokoládét megolvasztjuk, 
hagyjuk egy kicsit kihűlni, rácsorgatjuk a 
kész torta tetejére, majd elsimítjuk. A mo-
gyorót a tetejére és az oldalára is szórunk, 
majd Kinder Maxi Kinggel díszítjük.

(6-8 személyre) 
1 kg pontyfilé l 100 g húsos, füstölt 
szalonna l 2 nagy fej hagyma l 
250 g gomba l 150 g natúr lecsó 
vagy 3-3 paprika és paradicsom l 5 
dl tejföl l 500 g csuszatészta l egy 
csokor petrezselyem l 1 kávéskanál 
pirospaprika, só, bors l 100 g 
zsemlemorzsa l olaj a sütéshez

A halszeleteket fél órára besózzuk, zsem-
lemorzsába forgatjuk és felhevített olajban 
mindkét oldalát pirosra sütjük, félretesszük. 
Az apróra felkockázott szalonnát zsírjára 
pirítjuk, megfonnyasztjuk rajta a hagymát, 
megszórjuk pirospaprikával, hozzáadjuk 
a lecsót (illetve a feldarabolt paprikát és 
paradicsomot), a vékonyan felszeletelt 
gombát, félpuhára főzzük, sózzuk, borsoz-
zuk, elkeverjük 4 dl tejföllel. Enyhén sós 
vízben kifőzzük a tésztát, leszűrjük, össze-
keverjük a gombás lecsóval és egy tűzálló 
tálba terítjük. Elrendezzük a tetején a hal-
szeleteket, meglocsoljuk-kenjük a maradék 
tejföllel és előmelegített sütőben 200°C 
fokon pirosra sütjük. Petrezselyemmel, 
paradicsom- és paprikaszeletekkel tálaljuk.

DOROZSMAI MOlnÁRPOnTy

Téli téri ünnep

Jég�és�Fény�Fesztivál
Forralt bor- és süteményillat lengte be a 
közösségi teret a december 1-jén meg-
rendezett Budakeszi Jég és Fény Feszti-
válon. A helyi intézmények bemutatko-
zó műsorai mellett óriásbáb előadással, 
négy kézműves foglalkozással, mézes-
kalácsvárossal, süteménysütő verseny-
nyel, karácsonyi vásárral és nem utol-
sósorban ingyenes jégpályával várták 
a látogatókat. 

Dr. Győri Ottilia polgármester Jung 
Tímea budakeszi lakos társaságában 
azt hangsúlyozta, hogy az önkormány-
zat igyekszik a lehetőségei keretein be-
lül minden olyan lakossági javaslatot 
támogatni, amely a közösség érdekeit 
szolgálja. „Fantasztikus lenne egy ka-
rácsonyi fesztivál, írta az őszi sörfesz-
tivál után Jung Tímea, és íme, itt va-
gyunk, megvalósult.” – mondta a pol-
gármester. „Fantasztikus lett!” – erő-
sítette meg az elhangzottakat Jung Tí-
mea. A fűtött sátorban a folyamatos 
műsorokon, este az Ivan & The Parazol 
koncerten is jó volt a hangulat. A mű-
velődési házban a kézműves foglakozá-
sok bizonyultak a legnépszerűbbnek. 
Ezúton is köszönjük valamennyi he-
lyi intézménynek, hogy műsorral, fog-
lalkozások vezetésével, vagy éppen a 
mézeskalácsváros megépítésével hoz-
zájárultak a rendezvény sikeréhez!

A VIII. süteménysütő verseny zsű-
rizése után majd’ minden fesztiválozó-
nak jutott kóstoló, sokan örömmel íz-
lelgették a körbekínált finomságokat. 
Minden évben nagy sikert arat a ver-
seny, úgy, ahogy azt követően a „pá-

lyaművek” elfogyasztása is. A négyfős 
zsűri elnöke Szuhánszky Dávid, a Bu-
dai Gesztenyés Étterem cukrászmes-
tere volt. Tagjai: Gräfl László, a Gräfl 
Cukrászda cukrászmestere, Vitézy 
Rita cukrászmester, a Cake Sweet Cake 
oldal szerzője, valamint dr. Szelenczy 
Gabriella, Budakeszi város jegyzője. 
Összesen 19 sütemény versenyzett, két 
kategóriában. 

Különdíjasok

Takács Gabriella (hippo(p) cake)
Kocsisné Való Györgyi (karamellás sze-
let)

gyermekek kategória

I. Hegedűs Jázmin (Maxi King torta)
II. Szabó Hanna (Marlenka)
III. Nagy Linett (kevert tésztás, fahéjas 
almás pite)

Felnőttek kategória

I. Nagy-Takács Ágnes (erdei évszakok 
torta)
II. Zilahy Nóra (gesztenyés-csokoládés 
tiramisu torta)
III. Balogh Anna Enikő (sütőtökös sajt-
torta)

A szakmai zsűri döntése alapján 
a verseny abszolút győztese, a Budai 
Gesztenyés Étterem által felajánlott 
vándordíj tulajdonosa egy évig és a Bu-
dakeszi 2018-as évi süteménye cím bir-

A művelődési központ melletti kö-
zösségi téren felállított jégpályát 
december 1-én nyitottuk meg. Az-
nap mindenki térítésmentesen kor-
csolyázhatott. A jégpálya január 
31-ig üzemel és nagyon kedvezmé-
nyes jeggyel korcsolyázhatnak raj-
ta a budakesziek. A helyi gyerekek, 
diákok, nyugdíjasok alkalmanként 
300 Ft-ért, és a helyi lakcímkártyá-
val rendelkező felnőttek 500 Ft-ért 
használhatják a jégpályát. Termé-
szetesen korcsolya bérlésre is van 
lehetőség.

KORCSOlyÁZÁS

tokosa Nagy-Takács Ágnes erdei év-
szakok tortájával. Ez a sütemény 2019. 
évi versenyig kapható lesz a Budakeszi 
cukrászdákban és a Budai Gesztenyés 
Étteremben.
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A Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény Baráti Köre Egyesület kiadásában 
megjelent a 2019. évi helytörténeti naptár, melynek lapjain a régi Budakeszi alak-
jai tűnnek fel. A tájház fotóarchívumából válogatott képek de Ponte József udvari 
fényképész helyi műtermében készültek az 1920-as évektől 1946-ig. A naptár ára 
3000 Ft, megvásárlásával a tájház felújítását és működését támogatják.
Megvásárolható:
l Tájház, Fő utca 127. (telefonos egyeztetés után: +36- 20 519-57-55)
l Nagy Gáspár Városi Könyvtár, Fő utca 108.
l Kórósi Vegytisztító, Fő utca 96.
l Baritz Bt. Papír-Írószer üzlet, Tiefenweg utca 14.
A naptár képei a www.heimatmuseum-wudigess.hu oldalon megtekinthetők.

ELÉRHETŐ A 2019-ES  HELYTÖRTÉNETI NAPTÁR

A gyógynövények biztonságo-
san alkalmazhatók. A hűléses 
megbetegedések kezelése 
szinte elképzelhetetlen nélkülük 
felnőttnél, gyermeknél egyaránt 

                          Egészség

Karácsonyfa-állítás�és��
az�ajándékozás�szokása
Karácsonyfát csak az 1600-as 
évek elején kezdtek állítani az 
emberek, főleg Németalföldön. 
A legtöbbször örökzöld ágat 
vagy fácskát süteményekkel (mé-
zeskalácsfélék), gyümölcsökkel 
(dió, alma) és gyertyákkal díszí-
tették fel. Szenteste az egész na-
pos böjt után erről csemegézhe-
tett a család. A karácsonyfa-ál-
lítás hazánkban csak a 19. szá-
zad elején terjedt el. Pesten az 
első karácsonyfát valószínűleg 
Brunszvik Teréz grófnő állította 
1824-ben. Ezekben az időkben 
még egyszerűen díszítették fel, a 
klasszikus üvegdíszek az 1850-
es években jelentek meg először 
Németországban.

Az angyalfia, a karácsonyi 
ajándék gyökerei az ókori Ró-
máig nyúlnak vissza. Itt az volt 
szokásban, hogy újévkor strenát, 
újévi ajándékot küldtek egymás-
nak az emberek. A középkorban 
is ekkor, karácsony és újév ide-
jén ajándékozták meg az urak az 
alattvalóikat: a pápa a bíborosait, 
a földesurak a parasztokat, király 
az udvarnépét. 

A német protestánsok kezdték ezt a 
szokást a családra szűkíteni a 17. szá-
zadtól, ők a gyermekeiket ajándékozták 
meg. A 16. századi német területen tűnt 
fel Szent Miklós alakja, mint ajándéko-
zó, ő az elődje a Mikulás, az amerikai 
Karácsony apó, az orosz Fagy apó ha-
gyományának is. 

Budakeszin is „a szenteste legfontosabb 
tárgyi kelléke az aranyozott és ezüstö-
zött diókkal, almákkal, mézeskaláccsal, 
aszalt gyümölcsökkel, pattogatott kuko-
ricával, angyalhajjal, szaloncukorral és 
gyertyákkal díszített karácsonyfa volt. 
A karácsonyfa elterjedésének pontos 
idejét nem ismerjük, de valószínű a szá-

zadforduló táján kezdte kiszo-
rítani a borókát (Kraunawett), 
amely addig a szenteste növényi 
kelléke volt.

Az 1930-as években a hagyo-
mányos díszek mellett már mo-
dern anyagok, és a csillagszóró 
is megjelentek. A visszaemléke-
zések szerint a karácsonyfa alatt 
betlehemet helyeztek el, és gyü-
mölcsökkel díszítették a fa kör-
nyékét.”

„A karácsony gyermekün-
nep-jellegének megerősödése 
önmagában is érdekes jelenség: 
külön kitérhetünk a gyermekek 
Jézuska-várásának formáira is.

A karácsony előtti időkben a 
pirosló ég alját azzal magyaráz-
ták, hogy az angyalok (vagy a 
Kisjézus) készítik már az aján-
dékokat és sütik a süteményt 
(Ti Engel ta(n)sch’ Pocharei 
pocha).

A szentestére készülve élt a 
gyerekek körében az a képzet 
is, hogy a városba induló fel-
nőttek Budapesten találkoznak 
a Jézuskával, és átadhatják neki 
a leveleket, üzeneteket. 

Feledésbe merült viszont már az a 
szokás, hogy a gyerekek az ajtó elé ki-
helyezett szénával készültek a szentes-
tére. A széna a Szent Család szamará-
nak marasztalására szolgált, hiszen mi-
nél tovább tartott a kupac, annál tovább 
kellett a Jézuskának a házban időznie.

A mai idős adatközlők gyermekko-
rukban (az 1930-as években) inkább 
már csak a szólások, karácsonyi törté-
netek, mesélés formájában találkoztak 
ezzel, a széna valós kihelyezésére nem 
került már sor.”

„A gyerekek megajándékozása – mint 
a karácsonyeste szerves része – a parasz-
ti közösségekben országszerte csak a 20. 
század közepe táján kezdett komolyabb 
méreteket ölteni. Az ajándékokkal kap-
csolatban általában a budakeszi visz-
szaemlékezők is a szerénységet, és azok 
használati értékét emelik ki: kötött ru-
hadarabok, irka, palatábla.”

(Szemelvények Bednárik János Adventtől 
nagyböjtig című  

helytörténeti kiadványából)

Karácsony a Franke családnál az 1940-es évek elején
 Forrás: Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház gyűjteménye

A kicsi gyerekek nem szívesen isz-
szák meg a gyógyteákat. Viszont, 
ha a jól megszokott teájába, elő-
ször csak apránként, majd fele-fele 
arányba belecsempésszük a gyógy-
teát, akkor nem maradhat el a siker 
sem. Egyrészt örülünk neki, hogy 
végre megitta, másrészt a gyó-
gyulás is hatékonyabb lesz. A te-
ákat langyosan ízesíthetjük egy kis 
mézzel. Ez utóbbit egyéves kor fe-
lett adhatjuk a gyermekeknek.

EGY ÖTLET

Gyógynövények�az�egészségért
MEGFÁZÁS, KÖHÖGÉS ELLEN 
IMMUNERŐSÍTÉSRE
A gyógynövények általában jól, sőt ki-
válóan tolerálható orvosságok, ezért 
biztonságosan alkalmazhatók gyerme-
keknél. Főképp a hűléses megbetege-
dések kezelése szinte elképzelhetetlen 
nélkülük felnőttnél, gyermeknél egy-
aránt. Fontos azonban, hogy gyógy-
szertárban vagy szaküzletből sze-
rezzük be. A gyógyteákat nem szabad 
folyamatosan alkalmazni (még a leg-
egyszerűbb kamillateát sem), kizárólag 
kúraszerűen.

A csipkebogyótea kivételt ké-
pez, az őszi-téli időszakban 
folyamatosan fogyaszt-
ható, kiváló immun-
erősítő, C-vitamin 
pótló. Gyógytea ké-
szítéséhez egy evőkanál 
(3 g) csipkebogyót 2,5 dl 
hideg vízben 5-6 órát kell 
áztatni, majd leszűrni. 

Ne használjunk fém-
szűrőt - ez a többi gyógy-
növényre is vonatkozik -, al-
kalmazhatunk textilből ké-
szült teaszűrőt, klórmentes pa-
pír vagy szilikon teafiltert. A csip-
kebogyót forralni, forrázni nem sza-
bad.

Terhesség és szoptatás alatt is fo-
gyasztható. Gyermekeknek egyéves 
kortól hígítva adható (egy teáskanál 
csipkebogyó 2,5 dl vízhez).

A bodzavirág és a hársfavirágzat ha-

tásosan képes megelőzni, illetve eny-
híteni a már kialakult megfázást. Ér-
demes tudni róluk, hogy lázcsillapítók, 
így lázra akár ezt a két növényt is le-
het használni. Külön-külön vagy egy-
mással kombinálva tea formájában fo-
gyasszuk őket. Egy teáskanálnyi nö-
vényt 1 csésze forrásban lévő vízzel le-
öntünk, majd 10 percig lefedve állni 
hagyjuk.

Ha a hűlést köhögés súlyosbítja, a 

kezelést – a köhögés fajtájától függően 
– lándzsás útifűvel, borostyánnal vagy 
kakukkfűvel végezhetjük. A száraz, 
kínzó köhögést a lándzsás útifű eny-
híti tea vagy valamilyen kivonat for-
májában.

A görcsös, makacs köhögés enyhíté-
sére kakukkfüvet 

vagy borostyánt alkalmazunk. Mind-
kettő erősen antibiotikus, vírusellenes 
és köptető, görcsoldó hatású. E két 
gyógynövényből számos kész kivonat 
is kapható, amelyek biztonságosan 
adagolhatók.

A macskamentát kevesen ismerik 
Magyarországon, pedig igen hatásos 
védekező szer a téli megfázások ellen. 
Elegendő heti 1-2 csésze belőle. Fél adag 
teát készítsenek: egy csapott teáskanál 
teafű, 2,5 dl vízzel leforrázva.

Rég ismert gyógynövény a méz- 
vagy citromfű. (Melissa officinalis). 
Különösen azoknak a gyerekeknek 
ajánlatos ez akár kúraként, akik estére 
„felpörögnek”, vagyis nem álmosak, 
hanem akkor jön a mesélő-, beszélge-
tő- és a játszókedvük. Két teáskanál 
szárított mézfűlevelet számítsunk csé-
szénként, felforraljuk, és 10 percre le-
fedjük. Ha kúraként kapja a gyermek, 
naponta legfeljebb három csészényit 
adjunk két-három hétig, lehetőleg fris-
sen elkészítve.

GYERMEKEK GYÓGYÍTÁSÁRA 
NEM ALKALMAS GYÓGYNÖVÉ-
NYEK
Néhány gyógynövény – sajátos ható-
anyaga miatt – nem alkalmas 4 évesnél 
fiatalabb gyermekek kezelésére. Né-
hány példa: a medveszőlőlevél erősen 
antibakteriális hatású, amelyet húgyúti 
fertőzések kezelésében alkalmaznak 
nagy sikerrel. A növény fő hatóanyaga 
az arbutin nevű hidrokinon-glikozid. 
Az arbutinnal kapcsolatban gyanít-

ják, hogy májkárosító hatású. 
Az olyan erős hatású gyógy-
növények, mint az orbáncfű 

vagy a csalán egyáltalán 
nem adhatók 12 éves-
nél fiatalabb gyermek-

nek. 
A drasztikus has-

hajtó hatású, úgy-
nevezett laxatív 

gyógynövénye-
ket csak 10 éves-

nél idősebb kor-
ban szabad al-

kalmazni, mivel máj-
károsító hatásúak le-

hetnek. Idesorolható a 
szennalevél, a kutyaben-

gekéreg és az Aloe vera levelének ki-
vonata. A mentolos kenőcsöket (példá-
ul hűlés elleni balzsamokat) nem sza-
bad csecsemőknél a fej és a mellkas te-
rületén alkalmazni, mivel az erős illat 
a hangszálak közötti rés görcsös szű-
kületét, legrosszabb esetben pedig ful-
ladást okozhat.  
 Budakeszi Védőnői Szolgálat



�17Anyakönyvi hírek�16              Kultúra

Gyönyörű, rozsdabarna ősz 
szikrázó napsütéssel mit ér, 
ha egy szeretett apát rabolt 
el épp? Gyermekeit többre ta-
nította, mint egy csapat szu-
per ész: beszélni, sakkozni, 
hétköznapokból humort ki-
csikarni. Fejből mondott me-
séi növelték fiai képzeletét, 
az apai kötődés alapját je-
lentették. Gyengédségre in-
tett, könyvtárnyi irodalmat ol-
vasott fel. Fiai szívták is magukba, mint az életet. Vérbeli apa 
volt, mélyen érző lélek, fiaival határokat egyeztetve a be-
láttatás humánus módszerével nevelt. A tenyerén hordozta 
őket, s megtanította, hogy egymásnak kincsek. Búcsúzunk 
az angoltanártól, kitől sokan akartak, tudtak tanulni. 
Hiteles apa és gyengéd férj volt, mindig számítani lehetett 
rá. Hátramarad kétnyelvű gyermeke s habitusában apját kö-
vető, távolból hazaért, felnőtt testvére. Szívünkben tovább 
él az egyszerűséget sugárzó férfi, ki nem véletlenül igazi ott-
honának érezte Budakeszit.
2000-től Budapesten, az International House nyelviskolá-
ban tanított az OISE oxfordi nyári nyelviskola 11 éves ve-
zetése után, majd az Euro Nyelvvizsga Központ csapatában 
dolgozott. 2005-től Budakeszin élt, melyet kincset érő ter-
mészetközelsége miatt is imádott. 2018. november 2-án, az 
esti órákban 56 évesen örök álomra hajtotta fejét. Korai tá-
vozásának fájdalmában osztozik özvegye, két fia, közeli és 
távoli rokonai, szomszédai, munkatársai, Budakeszin és a vi-
lág minden sarkában élő barátai, ismerősei. Sírja a budake-
szi temetőben egy olyan tobozos fenyő alatt van, amilyet la-
kása ablakából csodálhatott. Nyugalma legyen teljes.
� Kiss�Hajnal�

Búcsú Peter Bowingtól
KATE WESTERLUNDE
Állatok karácsonya

Ez a mese arról szól, hogy úgy lehet a 
legeslegszebb a karácsony, ha mindenki 
hozzáteszi, amit ő tud adni. Főszereplő-
je egy kis őz és a mamája. Eve Tharlet 
bájos rajzai díszítik a könyvet, melyek 
remek lehetőséget adnak arra is, hogy 
az egészen kicsiknek meséljünk a leg-
bensőségesebb ünnepről. 3 éves kortól 
ajánljuk.

Mesék az operából - Diótörő

A Diótörő hallatán a karácsony jut 
eszünkbe, kint a hópelyhekkel és bent 
családi együttléttel, közös játékkal és ál-
modozással. De hogyan született a mű? 
A 19. század utolsó éveibe kell vissza-
lépnünk. Szentpétervárott teljes fé-
nyében ragyogott a Mariinszkij színház 
balettje. Vezetője a koronázatlan balett-
fejedelem Marius Pepita. Tervei alapján 

született meg a mű. E. T. A. Hoffmann: 
A diótörő és az egérkirály című meséje 
alapján olyan mese-balettet akart szín-
padra vinni, ami minden addigit felül-
múl. Csajkovszkijt kérte fel a muzsika 
megkomponálására. A zeneszerzőt 
– dicsősége csúcspontján – az a sejtelem 
kínozta, hogy tehetsége kiapadóban 
van. A gyermeki félelmek, örömök, 
álmok zenei kifejezése mégis nagyon 
vonzó feladat volt számára, s végül a 
mesetéma megragadta a fantáziáját. 
Különös gondot fordított a hang-
szerelésre. Az egyes hangszereket fon-
tos jellemfestő tényezőként a meseszerű 
hangulatok fokozására használta fel. A 
gonosz erőket képviselő egereket disz- 
szonáns cincogással, a varázslót mély 
klarinétokkal és pufogó fagottokkal 
érzékeltette. A Diótörő zenéje nagy si-
kert hozott a zeneszerzőnek.

A történet: karácsonyeste együtt 
díszíti a család a fát. A gyerekek 
keresztapja diótörő bábot aján-
dékoz Marikának. A kislány az este 
izgalmai után új játékával alud- 
ni tér. Álmában megelevenednek a 
nemrég átélt események képei, a bábok, 
játékok életre kelnek, a szobát egerek 
népesítik be, és fosztogatni kezdik a 
fát. Később Diótörő herceg boldogan 
köszönti a szépséges leányzóvá serdült 
Marikát - Mária hercegnőt. 

A Magyar Királyi Operaházban 
először 1927. december 21-én mutatták 
be Brada Ede koreográfiájával. Azóta 
is rendszeresen előadják az ország 
különböző színházaiban, bábelőadás 
változata is nagyon népszerű, több film-
adaptáció is készült belőle. Szép csa-
ládi program advent idején a gyerekkel 
megnézni az előadást. Előtte jó, ha elme- 
séljük a gyerekeknek a történetet. Erre 
kiválóan alkalmas a Holnap kiadó 
2015-ben a Mesék az operából soro-
zatban megjelent mesekönyv, Buda 
Ferenc szövegével, Pásztohy Panka il-
lusztrációival. A könyvben található 
CD-n Csajkovszkij balettjéből a Diótörő  
szvitet hallgathatjuk meg.

ALEX T. SMITH
A kisegér, aki elhozta a karácsonyt
Ez olyan könyv, amelyben sztori és 
kézműveskedésre buzdító ötletek 
együtt vannak jelen. 25 fejezetből áll 
a mese, tehát december elejétől kezd-
ve naponta olvashatunk belőle, és al-

kothatunk is minden nap, hogy ne csak 
a lelkünket öltöztessük ünneplőbe. Kis-
iskolás kortól ajánljuk.

Értékőrző Magyarország
Természetbúvár Alapítvány
Főszerkesztő: Tardy János
Ez a gyönyörű album ugyan nem a ka-

rácsonyi témakört járja körül, hanem a 
magyar tájak szépségét mutatja be, de 
talán csak ebben a nyugodalmas idő-
szakban jut igazán időnk ilyesmiben 
gyönyörködni. Nyolc olyan tájegységet 
ismerhetünk meg belőle, melyek már a 
Világörökség részei, és tíz olyat, melyek 
még csak várományosai. A kötetet a tíz 
nemzeti parkunkról szóló tanulmány és 
az ezeket kísérő gazdag képanyag zárja.
 Földházi Teréz
 Nagy Gáspár Városi Könyvtár

Ünnepi�könyvajánló
Emődi Kira 
(született 2018. október 1-jén)
Krizsán Borbála 
(született 2018. október 2-án)
Lengyel Panni 
(született 2018. október 5-én)
Györke Zsombor 
(született 2018. október 8-án)
Gyurján Milán 
(született 2018. október 12-én)
Balczó Zalán 
(született 2018. október 15-én)

Jóna Máté Milán 
(született 2018. október 27-én)
Gyabronka Brúnó 
(született 2018. október 29-én)
Horváth Áron Mihály 
(született 2018. október 31-én)

Budakeszi legifjabb polgárai

Tisztelettel gratulálunk a szülőknek, kívánjuk, hogy sok örömöt és 
boldogságot leljenek gyermekeikben. Jó egészséget kívánunk!

Holló Miklós 1957-ben, 13 évesen jelentkezett a Budapesti Va-
sas Sport Club sífutó szakosztályába versenyzőnek. 20 éven 
keresztül aktívan sportolt, részt vett számos magyar és kül-
földi versenyen, több magyar bajnokságot is nyert. 1974-től 
néhány éven keresztül több válogatott versenyzőt készített 
fel különböző versenyekre. 1982-ben a sífutó válogatottat 
készítette fel az 1984-es olimpiára, majd a Vasas SC sífutóit 
edzette. A 34 év alatt számos elismerésben részesült. Meg-
kapta az aranygyűrűs, aranyjelvényes sportolói és a Vasas 
SC örökös bajnoka címet és számos esetben az Év edzője 
címmel ismerték el munkáját. 2011-ben a sportklubok leg-
magasabb elismerését, az életműdíjat adományozták kiváló 
munkájáért. Holló Miklós a mai napig sportol. Szeretné, 
hogy Budakeszin legyen emlékhelye az itt élő, illetve el- 
hunyt olimpikonoknak. Ennek megvalósításához remél 
segítséget.

Köszöntötték��
a�város�szépkorúit

Emlékhely�olimpikonoknak

Október 25-én Balogh Jánosné 
Máriát 70., dr. Ungor Károlyt 
80., november 6-án Schopper 
Károlyt 92., november 14-én 
Butyka Andrásné Margit nénit 
90. és Holló Miklóst 75. szüle-
tésnapja alkalmából köszöntöt-
ték otthonukban városunk 
vezetői. Jó egészséget, sok 
örömet, békés, boldog életet, 
boldogságot kívánunk nekik!

Schopper Károly

Balogh Jánosné Mária

Butyka Andrásné Margit néni

dr. Ungor Károly

Holló Miklós
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Kedves Támogatók!
A Bede Anna Élő Hit Alapítvány minden évben karácsony-
kor támogatja a Prohászka Ottokár Gimnáziumban tanuló 
rászoruló gyermekeket karácsonyi ajándék formájában. 
Így őrzi Anna sokgyermekes családja kislányuk emlékét.
Köszönjük a nagylelkű adományozóknak, hogy az ala-
pítvány az elmúlt karácsonyon 504.000 Ft-tal tudta gaz-
dagabbá tenni a pályázó diákok karácsonyát. Ez elsősor-
ban azoknak köszönhető, akik nagylelkű adományaikkal, 
vagy az 1 %-ról való rendelkezéssel hozzájárultak a csa-
ládok öröméhez. Köszönjük mindenki nevében! Ez évben 
is kérjük azokat, akik szívesen járulnak hozzá rászoruló ta-
nulók karácsonyának szebbé tételéhez, támogassák ala-
pítványunkat.
Számlaszám: 11742348-20022253 (OTP Bank)
Cím: 2092 Budakeszi, Barackvirág u. 35.
Adószám: 18674310-1-13
Az alapítvány közhasznú, fogadhatja a jövedelemadó 1%-át. 
 Bede Antal és Bakács Bernadett alapítók

BEDE ANNA ÉLŐ HIT ALAPÍTVÁNY  

Először csak a váratlan napoknak örültünk, 
amit nem az iskolában kell eltöltenünk. Nem 
nagyon értettük, hogy miért is kell elutaz-
nunk, hiszen a foglalkozások nagy részét 
otthon is megtarthattuk volna

   Alapító: Budakeszi Város Önkormányzata, 2092 Budakeszi, Fő u. 179., Tel.: +36(23)535-710, hon-
lap: www.hirmondo.budakeszi.hu  Lapkiadó: Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft., 
2092 Budakeszi, Fő u. 179., Tel.: +36(23)535-711  Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: pm.titkar@buda-
keszi.hu, Péter-Szabó Kinga, +36(23)535-711  Lapzárta: minden hónap 9-én  Nyomdai munkák: 

Paletta Press Kft., 2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 19., tel.: +36(23)451-959  Megjelenik 5800 példányban  ISSN 1586-2704  A kiadó nem vállal 
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Apróhirdetés
Budakeszin, családi házhoz keresünk megbízható, lein-
formálható takarítónőt heti egy alkalomra, egész napos 
elfoglaltságra. Elérhetőség: 0630/9143-091

Gábor Eszmeralda becsüs, műgyűjtőnő - múzeumok 
számára is - legmagasabb áron, készpénzért vásárol an-
tik és modern festményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, 
evőeszközöket, órákat, fazon aranyakat, szobrokat, bo-

rostyánokat, porcelánokat, egyebeket. Kiszállás díjtalan: 
061/789-1693, 0630/898-5720.

A 2 Kop Kft. irodavezetőt keres! Elvárások: középfokú 
végzettség (építész technikus előny), magabiztos proak-
tív hozzáállás, jó kommunikációs képesség. Feladatok: 
kapcsolattartás az ügyfelekkel, alvállalkozókkal, az iro-
da mindennapi életének kézbentartása, számlák, és lev-

elezés kezelése. Amit kínálunk: modern munkakörnyezet 
új irodában, versenyképes fizetés, hosszú távú megbízás. 
Jelentkezését a 2kop@2kop.hu email címre várjuk!

Budakeszi határában fekvő Honvéd kórházba (bejárat 
a Rózsa utca felől) takarítókat és kertészeket keresünk 
(alapbér és egyéb juttatások - túlóra nettó 1000 Ft). 
Érdeklődni: 0630/447-11-03; escheller@bnref.hu.

                 Önkrományzati hírek

Képviselő-testületi�határozatok

A Makkosi út megközelítésének 
biztosítása

Vállalkozási szerződést köt a BVV Kft-
vel a Makkosi út megközelítésének biz-
tosítására az Őr utca irányából az I. 
ütem megvalósítására, melyre bruttó 
1.000.000 Ft keretösszeget biztosított.
 428/2018. (X. 25.) Kt. határozat

Parkoló kialakítása a Temető utcában 

Az úttesttel párhuzamos parkolóhe-
lyeket kíván kialakítani a Temető utca 
Nagy Sándor József és a Knáb János 
utca közötti szakaszán. Felkérte a pol-
gármestert, hogy kérjen be árajánlatot 
a tervezésre a következő cégektől: ÉP-
TOTÁL Kft. (1172 Budapest, Laskó u. 
12.), Út-Doktor Építőipari és Kivitelező 
Kft. (4645 Tiszamogyorós, Béke u. 107.), 
BoBak-Terv Bt. (2315 Szigethalom, Dé-
ryné utca 22.). Továbbá felkérte a pol-
gármestert, hogy a beérkezett ajánlato-
kat terjessze be a soron következő kép-
viselő-testületi ülésre.
 435/2018. (X. 25.) Kt. határozat

Jelzőlámpás zebra lesz az iskolánál

A Temető és Knáb János utca kereszte-
ződésében lévő gyalogos átkelőhelyet 
jelzőlámpás védelemmel kívánja ellátni 

és felkérte a polgármestert, hogy kérjen 
be árajánlatot a tervezésre a következő 
cégektől: ÉP-TOTÁL Kft. (1172 Buda-
pest, Laskó u. 12.), Út-Doktor Építőipari 
és Kivitelező Kft. (4645 Tiszamogyorós, 
Béke u. 107.), BoBak-Terv Bt. (2315 
Szigethalom, Déryné utca 22.). Továbbá 
felkérte a polgármestert, hogy a beérke-
zett ajánlatokat terjessze be a soron kö-
vetkező képviselő-testületi ülésre.
 436/2018. (X. 25.) Kt. határozat

A Hajós utca védelme  
a lezúduló csapadékvíztől 
Vállalkozási szerződést köt a BVV Kft-
vel a Hajós utca lezúduló csapadékvíz 
elleni védelme érdekében szükséges 
munkálatok kivitelezésére, melyre a fe-
dezetet, bruttó 299.959 Ft összeg erejéig 
biztosította. 
 437/2018. (X. 25.) Kt. határozat

Az épülő iskola jogi formájáról

Kinyilvánította, hogy tulajdonosként 
a Ptk. alapján jogot formál a telepü-
lésen élő gyermekek érdekében, va-
lamint össztelepülési érdekből, hogy a 
közoktatási feladatok ellátási, jogi for-
máját meghatározza. Kerekasztal meg-
beszélést folytatott le az épülő iskola 
jogi formájának kialakítására, melyről 
bővebben lapunk 4. oldalán olvashat-
tak. Felhatalmazta a polgármestert, va-
lamint Bakács Bernadett alpolgármes-
tert, Czifra Zsuzsanna OKEB elnököt, 
valamint Ligetiné Komáromi Gabriella 
képviselőt, hogy a szükséges intézkedé-
seket megtegyék és a polgármester az 

esetlegesen felmerülő költségeket ter-
jessze be a soron következő képviselő-
testületi ülésre.
 446/2018. (X. 25.) Kt. határozat

Közterület elnevezések – Darányi  
és Ipoly utca
A Budakeszi 6601 és 6705 hrsz-ú köz-
területnek a Darányi utca, a Budakeszi 
7908. hrsz-ú közterületnek az Ipoly utca 
nevet adta. Felkérte a jegyzőt, hogy Bu-
dakeszi közterület neveinek jegyzékébe, 
valamint a központi címregiszterbe je-
gyezze be, valamint a Földhivatal részé-
re küldje meg az új közterület neveket. 
 450/2018. és 451/2018. (X. 25.)  
 Kt. határozat

Létrehozták a Budakeszi 
Gyermekeiért Alapítványt
Hozzájárult, hogy Budakeszi Város Ön-
kormányzata a Budakeszi Gyermekeiért 
Alapítvány alapító tagja legyen, és el-
fogadta annak alapító okiratát, továbbá 
hozzájárult az alapítvány székhelyének 
2092 Budakeszi, Fő u. 179. szám alá tör-
ténő bejegyzéséhez is. Az alapítvány 
alapításához 100.000 Ft vagyoni hozzá-
járulást biztosított. A képviselő-testület 
mint alapító az alapítvány kuratóriu-
mába az alábbi tagokat választotta: dr. 
Csutoráné dr. Győri Ottilia elnök, va-
lamint Bódi Zsuzsanna és Schrotti Já-
nos tagok.
 456/2018. (X. 29.) Kt. határozat

A további határozatok szövegét a www.
varoshaza.budakeszi.hu oldalon olvashatják.

Budakeszi Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a 2018. ok-
tóber 25-én és október 29-én tar-
tott ülésein a lakosságot érintő aláb-
bi döntéseket hozta:

A program célja az volt, hogy a különböző művészeti ágak 
(zene, dráma, képzőművészet) kifejezőeszközeinek felhasz-
nálásával a diákok passiójátékot hozzanak létre, melyet a 
nagyheti virrasztás estéjén mutatnak be a gimnáziumban. 
A program alatt elsajátíthattuk a 
közösségi munka legfontosabb 
elemeit, és megérezhettük, hogy 
milyen fontos a közös gondolko-
dás és kreatív munka során, hogy 
elfogadjuk a másikat és képesek 
legyünk a kompromisszumra az 
érzelmi intelligencia fejlesztése 
mellett.

A program egy esztergomi tehetségtáborral kezdődött. 
Filó Kristóf plébános atya, Jámbor Erzsébet (dráma), Kokas 
Nikolett (képzőművészet), Fodor András (zene) és Bilik János 
(bibliaismeret, liturgia), valamint Zeleiné Huczik Katalin is-
kolapszichológus vezetésével tizenheten a 11. évfolyamból 
három napot töltöttünk a téma megismerésével és a ráhan-
golódással. 

Az első programpontunk a Keresztény Múzeum megláto-
gatása volt, ahol rengeteg középkori műalkotást láthattunk. 
Idegenvezetőnk segítségével betekintést nyertünk a festmé-
nyek titkaiba, és jól láthatóvá vált számunkra, hogy az idővel 
miként változtak meg a művészeti alkotások. Ezután követ-
kezett a szálláson egy önismereti, csapatépítő tréning az is-
kolapszichológussal. A foglalkozáson két csoportra osztottak 
bennünket. Az egyik az egyik teremben a pszichológussal 

dolgozott, a másik társaság irodalmi 
és képzőművészeti szimbólumokkal, 
azok jelentésével ismerkedett. Este 
megnéztük Pasolini Máté evangéliuma című filmjét, ami a 
mi programunk témájához is szorosan kapcsolódott. Más-
nap megtekintettük a bazilikát és a kupolájából elénk tá-
ruló gyönyörű tájat, majd önállóan fedeztük fel a város öreg 
magját. Délután egy gregorián kottát kellett mai kottaképre 
átírni, megtanulni, és közösen elénekelni. Ezt követően el-
látogattunk a Szent Tamás-hegyi kálváriára, majd a Mária 
Valéria hídon átsétáltunk Párkányba és megnéztük a várost. 
Este bibliodráma foglalkozás volt. Itt zenei háttérrel felfoko-
zott hangulatú passiót hallgattunk meg, majd drámajáték se-

gítségével dolgoztuk fel a hallott 
élményt. 

A harmadik napon az eszter-
gomi várban megnéztük a mú-
zeumot, majd a Szent István szo-
bornál közös imával adtunk há-
lát a három napért. 

Először csak a váratlan napok-
nak örültünk, amit nem az iskolá-

ban kell eltöltenünk. Nem nagyon értettük, hogy miért is kell 
elutaznunk, hiszen a foglalkozások nagy részét otthon is meg-
tarthattuk volna. Aztán programról programra haladva ész-
revettük, hogy kezdünk közösséggé válni, és lépésről lépésre 
megérteni a különböző művészeti területek közötti összefüg-
gést. Tudásunk gyarapodott, lelki hozzáállásunk elmélyült. 

 Proszenyák Nándor, 11. A

Komplex�művészeti�
tehetséggondozó�program
A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium az idei évben 
művészeti tehetséggondozó programot indított, melyhez 
elnyerte a Nemzeti Tehetségprogram és az Emberi Erő-
források Minisztérium pályázati támogatását. (A pályázat 
címe: „Az áldozat” – komplex művészeti tehetséggondo-
zó program NTP-MŰV-18-0036).
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Generációk Háza decemberi programok 
Karácsony hava – Télelő – Álom hava

10. hétfő 
  8.30 Jóga 
14.00 Nemzetek napja: 
Izrael, kultúra, érdekes-
ségek, gasztro 

11. Kedd 
10.00 Agyban nagy! 
memória játékok 
13.00 Kóborló kultúra: 
látogatás a Gül Baba Tür- 
be és Rózsakertbe 

12. szerda 
10.00 Karácsonyi díszek 
készítése 
15.00 Filmklub: Ezüst 
csengettyűk 

13. csütörtök
10.00 Luca nap: népszo-
kások, hiedelmek, babo- 
nák 
13.00 Túrázzunk kön-
nyedén
15.30 Olajfestés Szakácsi 
Éva vezetésével (3000 Ft/
alkalom) 

14. péntek
Karácsonyi ruhát ölt a 
ház: díszítés, dekorálás 

15. szombat
10.00 Játékos délelőtt 

17. hétfő 
  8.30 Jóga 
15.00 Karácsonyi ün-
nepség klubtagjaink és a 
Kapaszkodó klub tagjai 
részére 

18. kedd
10.00 Nevető délelőtt, vic-
ces jeleneteket nézünk 
15.00 Kreatív alkotó kör 
Szakácsi Éva vezetésé-
vel 

19. szerda
10.00 Karácsony a világ 
körül 
15.00 Filmklub: Kelekó- 
tya karácsony 

20. csütörtök
10.00 Karácsonyi dalla-
mok 

21. péntek
10.00 Megszólal 
a hangos könyv 

27. csütörtök 
10.00 Szerencse malac: 
újévi szokások, babonák 

28. péntek 
10.00 Ez történt 2018-
ban: beszélgetés

Térítés ellenében igénybe 
vehető szolgáltatásaink: 
fodrász, pedikűr (bejelent-
kezés szükséges). A vál-
tozás jogát fenntartjuk! 
További információ: 
06/23/451-279, ino.buda-
keszi@gmail.com, www.
facebook.com/Generációk-
Háza-Budakeszi
2092 Budakeszi, Erdő utca 
83. telefon: 0623/451-279
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