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Polgármesteri köszöntő

Megkezdődött  
a reumatológiai szakrendelés

2019. január 21-től hétfőnként dr. 
Hutás Péter reumatológus főorvos 
14-18 óra között rendel a Budake-
szi Egészségügyi Központban (Fő u. 
179.). Az ellátás igénybevételéhez 
háziorvosi beutaló szükséges. Idő-
pontot kérni a 06/20/362-70-65-ös 
telefonszámon lehet.

Jó�hírek�2019-re�is

Minden település életében a stabil gazdálko-
dás alapja a megalapozott, kiegyensúlyozott 
költségvetés. Képviselőtársaimmal, a szak-
bizottsággal, az intézmények vezetőivel és a 
pénzügyi osztály munkatársaival január első 
napjaitól kezdve dolgozunk a 2019. évi költ-
ségvetés tervezésén. Olyan megfontolt és ta-
karékos gazdálkodást tervezünk, mely in-
tézményhálózatunk biztonságos és stabil mű-
ködtetése mellett biztosítja a nagyberuházások 
és a kisebb fejlesztések határidőben történő 
eredményes végrehajtását. A költségvetési 
tervezés folyamata várhatóan február közepé-
re lezárul és a hó végi testületi ülésen tárgyal-
ja és várhatóan el is fogadja az önkormányzat 
2019. évi költségvetését a képviselő-testület. 

2019. január 1-jétől az építményadó alól 
mentességet élveznek a garázsok és a gépjár-
műtárolók. Ez esetben az eltörlés automatikus, 
a lakosság részéről semmilyen ügyintézési kö-
telezettséget nem igényel. A rendeletben meg-
határozott további kedvezmények és men-
tességek nem változtak (például a 70. élet-
évet betöltött adóalanyok mentessége, gyer-
mekkedvezmény, szociális, vagyoni helyzet 
alapján kérhető méltányosság stb.). Azonban 
az érintettek az ezekre vonatkozó jogosultsá-
gukat kizárólag kérelem útján tudják igény-
be venni. A kérelem egész évben benyújtható. 
Ha már korábban kérvényezték és az adó-
csoport megállapította a kedvezményt vagy 
mentességet, úgy tárgyévenként új kérelmet 
továbbra sem kell benyújtani. 

A szokásos éves adóértesítőket várhatóan 
február végén postázza a hivatal az adófize-
tők részére annak érdekében, hogy megfelelő 
időben tudjanak majd eleget tenni a márci-
us 15-i befizetési határidőnek. Amennyiben 
kérdésük merül fel adózási kérdésekben, ké-
rem, keressék fel a polgármesteri hivatal adó-
ügyi munkatársait, akik készséggel állnak 
rendelkezésükre.

A helyi vállalkozások számos alkalommal se-
gítették városunk fejlődését. Az önkormány-
zatnak feladata a helyi gazdaságfejlesztés is, 
ezért a maga eszközeivel segíti a városban 
székhellyel vagy telephellyel rendelkező vál-
lalkozások gyarapodását. A Pénzügyminisz-
térium januárban eszközbeszerzési pályáza-
tot írt ki a mikro-, kis-, és középvállalkozások 
részére. A pályázatra olyan kkv-k jelentkez-
hetnek, melyek pest megyei székhellyel ren-
delkeznek, kft. vagy rt. gazdasági formában 
működnek és a megye területén kívánják a 
fejlesztést megvalósítani. Pályázati feltétel 
továbbá, hogy a vállalkozás főtevékenysége, 
és emellett – amennyiben a támogatást mel-
léktevékenységre kéri, a támogatás alapjául 
szolgáló melléktevékenysége is a pályázati 
kiírás mellékletében részletezett TEÁOR kó-
dok valamelyikébe tartozik. Kisléptékű fej-
lesztés esetén 10-60 millió Ft, nagy léptékű 
fejlesztés esetén 60-300 millió Ft közötti ösz-
szeg igényelhető a Pénzügyminisztériumtól. 
Kisléptékű fejlesztés esetén legalább egy, de 
legfeljebb tíz darab, nagyléptékű fejlesztés 
esetén legfeljebb öt új eszköz beszerzése le-
hetséges. A pályázatokat 2019. február 20-
tól lehet benyújtani. Arra buzdítok minden  
helyi vállalkozást, hogy éljen a lehetőséggel. 
Bízom benne, hogy számos sikeres pályázat-
tal erősödnek a helyi vállalkozásaink, és ez-
által a városunk is.

Az önkormányzatokra egyre nagyobb 
szolgáltatói jellegű szerep hárul, számos la-
kossági elvárással, melyeknek az önkormány-
zatok elegendő saját bevétel és gazdálkodási 
lehetőségek nélkül nehezen tudnak megfelel-
ni. Ráadásul nehéz a klasszikus önkormány-
zati jogkörökön túl megtalálni azokat a közös 
pontokat a helyi vállalkozásokkal, amik to-
vább erősíthetnék városunk gazdasági erejét, 
ezen belül az önkormányzat gazdasági moz-
gásterét is. Ezért az önkormányzat a helyben 
működő vállalkozások képviselőivel szeretné 
a partnerkapcsolatot, az együttműködést to-
vább erősíteni. Emiatt is egy vállalkozói fó-
rumot szeretnénk szervezni a tavasz folya-
mán. A fórum időpontjáról a közeljövőben 
adunk tájékoztatást az önkormányzat mé-
diafelületein.

Új intézményvezető  
az egészségügyi központ élén
A tavaly november 28-i képviselő-testületi 
ülésen született döntés alapján 2019. január 
1-jétől 5 év határozott időtartamra dr. Pócza 

Pétert nevezte ki a testület a Budakeszi 
Egészségügyi Központ intézményvezetőjé-
nek. A háromgyermekes, 36 éves rákkutató, 
immunológus Budakeszin él családjával. Az 
új vezető bemutatkozását lapunk 4. oldalán 
olvashatják.

Fotópályázat

Budakeszi és környezete páratlan szépségeit 
már nem csak azok csodálhatják meg, akik 
személyesen keresik fel ezeket a helyszíne-
ket, hanem azok a művészetkedvelő polgárok 
is, akik megtekintik a Budakeszi Hírmondó 
honlapján a Négy évszak Budakeszin két-
fordulós lakossági fotópályázatunkra érke-
zett alkotásokat. A megnyitóról bővebben la-
punk 5. oldalán olvashatnak. Köszönet min-
den alkotónak, aki megtisztelt bennünket a 
képeivel!

Elkezdődött a báli szezon

Idén január 12-től március 2-ig tartanak 
bálokat a városunkban a különböző intéz-
mények és szervezetek. A farsangi esemé-
nyekről, szokásokról, és receptekről lapunk 
12-15. oldalán olvashatnak. A báli szezon-
hoz mindenkinek jó szórakozást kívánok!

Együttműködés a vállalkozásokkalÖnkormányzati gazdálkodás
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1. Torti-Horváth Zsófia 
Aranyos Budakeszi
2. Torti Riccardo
Menjek, ne menjek 1.
3. Torti Riccardo
Mennyei fények
Torti-Horváth Zsófia
Égi fényben, sötétségben
KÜLÖNDÍJ
Molnár András
Légifotó 1-2.
(A képek a címlapon láthatók.)

A pályázatra érkezett további fotók 
a www.hirmondo.budakeszi.hu olda-
lon tekinthetők meg.

DÍJAZOTTAK

Új�vezető�az�
egészségügyi�
központ�élén
„Minden szakmai tudásomat és kap-
csolatrendszeremet a tervezett szakren-
delések beindítására fordítom” – nyilat-
kozta a Hírmondónak dr. Pócza Péter, a 
Budakeszi Egészségügyi Központ janu-
ár 1-jétől kinevezett intézményvezetője. 
A november 28-i képviselő-testületi 
ülésen született döntés alapján kapta 
a megbízatást a 36 éves immunológus, 
rákkutató, aki egyúttal az Emergency 
Service Kft. régióvezető főorvosa. 

Már egyetemi évei alatt kutatással 
foglalkozott, a tanulmányait követően 
pedig a sürgősségi ellátás vált a szak-
területévé. 2002-től dolgozott a Sem-
melweis Egyetemen, ahol Falus András 
témavezetésével tumorbiológiával fog-
lalkozott, ebből szerezte tudományos 
fokozatát is.

Elmondta: célja mielőbb megteremte-
ni az OEP finanszírozás feltételeit és el-
indítani az eszközbeszerzést. Tervei kö-
zött szerepel az is, hogy a budakeszi óvo-
dákban és általános iskolákban a gye-
rekek, a diákok számára alapfokú egész-
ségügyi oktatást indítsanak. Továbbá 
szeretné mielőbb létrehozni az egész-
ségügyi központ honlapját és Facebook-
oldalát, mely naprakészen bemutatja az 
ott folyó tevékenységet. Úgy véli, hogy 
amíg a rendelőintézet végleges formá-
ban felállhat, a vállalt formában, fél-

állásban is maximálisan el tudja látni a 
feladatát, így addig a sürgősségi ellátás-
ban betöltött szerepét főállásban meg-

őrzi. A vasárnapi és a hétfői napokon a 
sürgősségi ellátásban, kedd és péntek 
között pedig az egészségügyi központ-
ban tevékenykedik. 

Az intézményvezető boldog három-
gyerekes apukaként a családjával Bu-
dakeszin él és nagyon jól érzik itt ma-
gukat.

Tegyen javaslatot! – Budakesziért emlékérem és Ifjúsági díj

A Budakesziért emlékérem olyan polgárok és csopor-
tok részére adományozható, akik a város fejlesztésében, a 
társadalmi, a szociális, a kulturális, a gazdasági élet bármely 
ágazatában tartósan kiemelkedő munkát végeztek. 
Az Ifjúsági díj 35 éves korig adományoz-
ható annak a helyi polgárnak vagy cso-
portnak, akik kimagasló közéleti tevéke-

nységével és tanulmányi, sportbeli életvitelével Budakeszinek 
és saját korosztályának elismerését kiérdemli, és példaértékű 
követendő utat mutat kortársai számára. 
Kérem városunk lakóit, hogy indoklással ellátott írásos javaslataikat legkésőbb 
2019. február 18-án, hétfőn 12 óráig a Budakeszi Polgármesteri Hivatalba (Fő u. 
179.) vagy e-mailen, a pm.titkar@budakeszi.hu címre eljuttatni szíveskedjenek! 
Segítőkész együttműködésüket előre is köszönöm.

 dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Egymilliárd forintból fejlesztik a Pilisi 
Parkerdőt, a beruházás során többek kö-
zött kilátót kap a Margita csúcs és a Böl-
cső-hegy is. A gödöllői, a gerecsei és a 
szentendrei kilátók mellett a Budakeszi 
Vadasparkban is lesznek fejlesztések. 
Szabó Péter, a park igazgatója lapunk-
nak megerősítette, uniós forrásból 100 
millió forintos fejlesztés lesz idén. En-
nek keretén belül egy fedett közösségi 
teret hoznak létre a bejárathoz közeli 
területen, a már megvalósult erdei ját-
szótér körül új részleget alakítanak ki, 
ahol Magyarország őshonos madarait 
ismerheti meg a közönség. 

Százmilliós�uniós��
fejlesztés��
a�vadasparkban

A�kultúra�ünnepén
Január 22-én este Tóthné Fajtha Anita, a 
művelődési központ igazgatója köszön-
tötte a közönséget. Hangsúlyozta, him-
nuszunk születésnapját legújabb kori 
történelmünk 1989-ben avatta a magyar 
kultúra napjává, immár 30 éve. Kölcsey 
Ferenc 1823-ban, január 22-én fejezte be 
a Himnusz megírását, megzenésítése 
pedig a városunkhoz kötődő Erkel Fe-
renc világhírű zeneszerző nevéhez fű-
ződik. 

A kultúra állandó szellemi útkeresés. 
Ez ábrázolódik a képzőművészetben, 
szépirodalomban, előadóművészetben 
és tudományban. Ennek értékeit őriz-
zük és tesszük közkincsé könyvtárak-
ban, múzeumokban, és művelődési há-
zakban. Mi, a kultúra területén dolgozó 

szakemberek ilyenkor hívjuk fel a fi-
gyelmet arra, hogy mindennek az alap-
ja a szakmai elhivatottság. Küzdelem és 
hit a kultúrában, illetve abban, hogy a 
közművelődés a magyar társadalom 
fejlődésének elengedhetetlen, és folya-
matos fejlesztést igénylő színtere - tette 
hozzá.

Pápai Erika Jászai Mari-díjas szín-
művész „Hangok és szavak” című önál-
ló estje zárta a kultúra napi rendezvé-
nyeket városunkban, zongorán köz-
reműködött Termes Rita. Pápai Erika 
sokoldalú művész, aki számos szerep-
ben bizonyította tehetségét: színpadon, 
filmben, prózai és musical-, valamint 
operett-szerepekben egyaránt. Az Erkel 
Ferenc Művelődési Központban tartott 

előadásában e szerepekből, dalokból 
készített válogatást, a közönségnek fe-
lejthetetlen élményt nyújtva.

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ-
ban január 22-én nyílt meg a Négy év-
szak Budakeszin fotópályázat második 
fordulójának (nyár-ősz) pályamunká-
iból rendezett kiállítás. - Szeretett Bu-
dakeszink ellesett pillanatai ezek a fo-
tók - mondta a megnyitón dr. Győri 
Ottilia polgármester. Hozzátette, a nyár 
és az ősz a téma, városunk épített és pá-
ratlan adottságú természeti környezeté-
nek a bemutatása a fotóművészet segít-
ségével. Az önkormányzat felhívására 

olyan nagyszerű képek születtek, ame-
lyekre mi budakesziek méltán lehetünk 
büszkék. Olyan pályamunkák érkeztek, 
amelyek valóban érdemesek arra, hogy 
a legszélesebb körben a közönség elé 
tárják, megjelentetve településünk von-
zerejét, hozzájárulva ezzel Budakeszi 
turisztikai népszerűsítéséhez is. Hang-
súlyozta, nem véletlen a kiállítás meg-
nyitójának időzítése, hiszen ez a magyar 
kultúra napja. A páyázat zsűrielnöke 
Szabó Barnabás fotóművész volt, tag-

jai: Hidas Mátyás, a Budakeszi Szépítő 
Egyesület elnöke, Pék Lajos fotóművész 
és Somlóvári Józsefné önkormányzati 
képviselő, tanácsnok.

A pályázat második – nyár, ősz – for-
dulójára összesen 77 pályamű érkezett, 
s a képviselő-testület kiírása alapján az 
első három helyezettről hoztak döntést. 
Az I. helyezett 30.000 Ft, a II. 20.000 Ft, 
a III. 10.000 Ft értékű pénzjutalmat kap. 
Somlóvári Józsefné különdíjat, 10.000 Ft 
értékű pénzjutalmat ajánlott fel.

Négy�évszak�Budakeszin�(2.�forduló)
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…mégis�megépül�az�
M0�nyugati�szektora?
Tavaly decemberben több sajtóorgánum 
arról tájékoztatta az olvasóit, hogy még-
sem épül meg az M0 autóút nyugati 
szektora. A cikkek arra alapozták állítá-
saikat, hogy a Parlament Törvényalko-
tási Bizottságának módosító javaslatára 
az Ország Szerkezeti Tervéből törölnék 
a Budaörs-Budakeszi-Nagykovácsi-Bu-
dapest (II. kerület) közötti nyomvonal 
térképi megjelenítését arra hivatkozva, 
hogy nem történt meg ennek a sza-
kasznak a részletes szakági tervezése.

Ezzel szemben tény, hogy 2018 őszén 
megkezdődött a nyugati szektor építését 
megelőző környezeti hatásvizsgálat és 
a megvalósíthatósági tanulmányterv 
készítése. Budakeszi Város Önkormány-

zatát személyesen keresték fel a tervezés-
sel kapcsolatban a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő Zrt. (NIF) és a tervezést 
végző konzorcium illetékes vezetői. Az 
önkormányzat akkor írásban, 7 pontba 
foglalva kérte a város érdekeinek figy-
elembe vételét a szakemberektől.

A friss hírek nyomán most az ön-
kormányzat haladéktalanul írásbeli tá-
jékoztatást kért az érintett tervezőktől és 
kormányzati szervektől. A NIF-től azt a 
tájékoztatást kapták, hogy a sajtóban hi-
vatkozott módosító indítvány a törvény 
2. számú mellékletét képző Országos 
Szerkezeti Terv térképi megjelenítéséről 
javasolta törölni az M0 nyugati szektort, 
azonban a törvény szövegesen tovább-
ra is tartalmazná a szakaszt Biatorbágy 
(M1)-Budaörs-Budakeszi-Nagykovácsi 
-Budapest (II. kerület) között. A szakasz 
részletes szakági tervezése folyamatban 
van, és a kész tervek alapján kerül majd 
térképi megjelenítésre a nyomvonal. A 
Miniszterelnökség építészeti és építés-
ügyi helyettes államtitkára arról is tá-
jékoztatta az önkormányzatot, hogy az 
elfogadott törvényjavaslat tartalmazza 
azt a kötelezést, hogy a nyomvonal kiala-
kítása a társadalmi, természeti- és kör-
nyezetvédelmi érdekeket a lehető leg-
nagyobb mértékben vegye figyelembe.

Felhívás hulladékelszállítási  
szerződés megkötésére

A Budakeszi bel-, és külterületén lévő ingatlanok 
valamennyi tulajdonosa - függetlenül attól, hogy 
természetes személy, vagy jogi személyiséggel 
rendelkező társaság - az ingatlanán keletkező 
kommunális hulladék gyűjtéséről és elszállítta-
tásáról köteles gondoskodni. Ezt a közszolgálta-
tást városunkban a Depónia Nonprofit Kft. végzi.
A rendelet szerint a tulajdonos köteles igénybe 
venni a kommunális hulladék rendszeres gyűj-
tésére szolgáló gyűjtőedényt (kukát), valamint az annak űrtartalmát meghaladó 
mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére a kft. által rendelkezésre bocsátott, azono-
sító jelével ellátott környezetbarát zsákot. 
A tulajdonos az alkalmazható gyűjtőedények közül azt a típust és olyan számban 
köteles igénybe venni, amellyel az ingatlanán keletkezett szilárd hulladék tárolása 
két ürítés között környezetszennyezés nélkül megoldható. A közszolgáltatás része 
a szelektív hulladékgyűjtés, továbbá az évente egyszer térítésmentesen kérhető 
lomtalanítás is. Amennyiben ön a rendelet szerint helyi közszolgáltatásra kötelezett 
és még nem rendelkezik szerződéssel, illetve kérdése merül fel, kérem, vegye fel a 
kapcsolatot a Depónia Nonprofit Kft-vel az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 

Ügyfélszolgálat Budakeszin a polgármesteri hivatalban: (Fő u. 179.)
Telefon: 06/30/746-12-31 Email: ugyfel@deponia.hu

Nyitva tartás: csütörtökön 9-13 óra között
Ügyfélszolgálat Székesfehérváron: (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.) 

Telefon: 06/22/504-412; 06/22/507-419 E-mail: ugyfel@deponia.hu 
Nyitva tartás: hétfő: 8-12 óra, kedd: 8-12 óra és 13-16 óra, szerda: 7-19 óra, 

csütörtök-péntek: 8-12 óra között
 dr. Szelenczy Gabriella jegyző

A mai Nagy Gáspár Városi Könyvtár 
- még községi könyvtárként - 1952-ben 
kezdte működését Budakeszin, de a há-
ború előtti évtizedekben kisebb, egye-
sületi könyvtárak már működtek a te-
lepülésen. 2008-ban vette fel a ha-
láláig Budakeszin élt Kossuth-díjas köl-
tő, Nagy Gáspár nevét.

A viszonylag kis területű intéz-
ményben – melynek szerves része egy 
gyermekkönyvtár is – jelenleg 45 ezer-
nyi kötet között válogathatnak a láto-
gatók, akik évről-évre mintegy 1600-an 
regisztráltatják magukat. Ebből 400-
500 14 év alatti, 250 a 60 év feletti, az ol-
vasók többsége pedig a 14-60 éves kor-
osztály közül kerül ki. Nagyrészük ter-
mészetesen budakeszi illetőségű, de a 
szomszédos településekről is jönnek 
hozzájuk.

A könyvtár feladata a kölcsönzés 
mellett a szépirodalom népszerűsítése 
és ismeretterjesztő előadások szervezé-
se. Nagyon szeretik az olvasók a világ-
járók előadássorozatot, erre különösen 
nagy az igény. Alkalmanként legkeve-
sebb 30 látogatója van ezeknek, mely e  
kis területen jelentős létszám. Immáron 
hatodik éve működik a könyvtárban, a 
Gyógyító sorok olvasókör, mely havon-
ta egy alkalommal a kör tagjainak lel-

ki egészségével foglalkozik. Személyes 
kérdéseikre, elakadásaikra a közösség 
erejétől kapnak megoldási lehetőséget. 
A szépirodalmi mű ehhez csak eszköz, 
ami megnyitja az embert, megindítja 
intellektuális érdeklődését. 

Emellett a gyermekeknek évente leg-
alább két irodalmi délelőttöt tartanak 
mese- és ifjúsági írók közreműködésé-
vel. 

Amellett, hogy a tudás őrzői és áta-
dói, nagyon fontosnak érzik, hogy ba-
rátságos légkörű, közösségi helyként is 
működjenek, ahová a rendszeresen járó 
olvasók jó ismerősökként, szomszédok-
ként térnek be. Különösképpen büsz-
kék arra a mintegy 100 fős túraklubra, 
mely valódi közösséggé kovácsolódott 
az évek folyamán. 

December 19-én a Magyar Művésze-
ti Akadémián átadták a Patronus Arts 
Alapítvány művészeti díjait. Zenemű-
vészet kategóriában a városunkban élő 
Mechler Anna részesült az elismerés-
ben.

Az alapítvány célkitűzése, hogy 
olyan alkotói tevékenységet támogas-
son, ami valamilyen oknál fogva háttér-
be szorul, nem kerül a köztudatba. Az 
oklevél szerint Mechler Anna „a zene 
mellett méltatlanul kevés figyelemmel 
bíró, inspiráló és értékes dalszövegek és 
kiemelkedő színvonalú szövegkönyvek 
írásáért, a zenei életben végzett áldoza-
tos munkálkodásért” vehette át a díjat.

 „Az énekelt szövegek teljesen más-
hogy működnek, mint az olvasásra, el-
mondásra írottak. Tekintettel kell len-
ni akusztikai szempontokra, és arra is, 
hogy az éneklés felnagyítja a szöveg 
tartalmát. A szövegek írásában óriási 
segítség, hogy énekegyüttesemmel az 
előadói területen is működöm, így ta-
pasztalatból tudom, mi hogyan szól, 
mit lehet könnyen megvalósítani.” - nyi-
latkozta lapunknak.

A járműves könyveiről ismert írónő 
nem maradt hűtlen a gyerekkönyvek-
hez sem: rövidesen egy gyógynövényes, 
nyár elején egy mentőautós kötete fog 
megjelenni. A Hírmondó egykori mun-
katársa rendszeresen ír cikkeket a Zene-
kar szaklap számára, a Beischer-Matyó 
Tamással írt Kreatív kapcsolatok című 
operáját az Operettszínházban, közös 
Passiójukat a Vigadóban játszották.

Mechler�Anna�
Patronus�Arts�díjat�
kapott

Közösségi�tér�is�a�városi�
könyvtár

Gyűjtés a tűzkárosultaknak
December 21-én hajnalban az Erdő utca egyik kertes házának kéménye kigyulladt, 
a tűz az udvarban lévő többi lakóházat is veszélyeztette. A II. kerületi tűzoltóság 
és a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Budakeszi Polgárőr Egyesület 
közreműködésével gyorsan eloltották a lángokat, de az érintett lakás életveszé-
lyessé vált. Az ott lakó idős hölgynek, Pallagi Péternének és a fiának Budakeszi pol-
gármestere 100.000 Ft-os gyorssegélyt folyósított. Egyúttal intézkedett, hogy azon-
nali hatállyal adják át ideiglenes használatra az érintettek számára az önkormányzat 
Fő utca 133. szám alatti lakását. Az önkormányzat a költöztetésben is segítséget 
nyújtott. Ezúton is köszönik a tűzoltók, a katasztrófavédelem, a polgárőrség gyors 
és hathatós segítségét.
Az idős hölgy alacsony nyugdíja és fiának keresete nem teszi lehetővé, hogy fe-
dezzék az életveszélyesnek nyilvánított ház felújítási költségeit. Az önkormány-
zat gyűjtést szervez a ház és tetőszerkezetének helyreállítási költségeire. Kérjük, 
amennyiben lehetősége van, támogassa a cél megvalósulását!
Tisztelettel várjuk anyagi felajánlásaikat az önkormányzat társadalmi összefogás 
bankszámlaszámára (OTP 11742348-15390022-00930000). A közlemény ro-
vatban kérjük a következőt tüntessék fel: tűzkár.
Közreműködésüket, hozzájárulásaikat ezúton is tisztelettel köszönjük!

Fotó: MTI
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Nagy�Gáspár�Versünnep
Akik január 3-án részt vettek a budapes-
ti Egyetemi templomban a Hortobágyi 
Cirill főapát celebrálta emlékmisén, akik 
gondolatban köszöntötték Nagy Gás-
pár Kossuth-díjas költőt Vízkeresztkor, 
a neve napján és tudják, hogy 2019. má-
jus 4-én töltené be 70. évét, akik a Vers-
ünnep első pillanataiban meghallották 
a Versek egymás közt című költeményt, 
az ő tolmácsolásában felvételről, azok-
nak bepárásodott a szeme és a szíve.

A Széchenyi Baráti Kör 2007 óta min-
den év januárjában hűséggel emlékezik 
Nagy Gáspár költőre, megcsodálva ha-
gyatékának gazdagságát, gondolatai-
nak mélységét. A jól ismert, de újraolva-
sott versek az idő múlásával új értelmet 
nyernek, közelebb vezetnek a költő uni-
verzumához, ami önmagában is élmény 
és érték. Az újraolvasáskor azonban 
több történik. A versek eligazítanak a 
világ zűrzavarában, mert nemcsak iro-
dalmi, és esztétikai szempontból hor-
doznak értéket, jelentenek művészi mi-
nőséget, hanem, mert igazak.

Január 8-án este kronológiába állított 
versek segítségével idéztük fel alkotói 
pályájának egy-egy állomását az 1986-
ban megjelent Áron mondja című kö-

tettől a Sárfelirat címmel, a halála után 
napvilágot látott kötetig. A szereplők 
mindannyian a „Prohászka család” 
tagjai voltak: tanárok, egykori, jelenlegi 
és jövőbeni diákok, vagy diákok gyer-
mekei, testvérek és unokák. Aki akarta, 
önállóan választhatott szöveget, a leg-
fontosabb azonban mégis az volt, hogy 
a fellépők szeressék, amit mondanak, 
felolvasnak, énekelnek vagy játszanak. 
Tehát szívhangok szólaltak meg az ün-

nepi estén, költők, zeneszerzők és az 
előadók szívhangjai.

„A költő  (…..) feladata: az ember és 
a transzcendens világ  között lévő kap-
csolat folytonosságának fenntartása, 
az emberiség isteni eredetének tudata, 
s az istenhasonlóságnak, mint az em-
beri sors egyetlen lényeges feladatának 
megőrzése (…...). Nem elég a világot át-
élni, újra is kell teremteni” -  vallja Ham-
vas Béla. Nagy Gáspár minden életsza-
kaszában megfelelt ennek a szinte ab-
szolút elvárásnak.

József Attila, Nagy László, Kormos 
István voltak a mesterei. Baráti szálak 
fűzték Sütő Andráshoz, Lázár Ervinhez, 
„akik éppen csak megelőzték őt az égi 
igazolásban,” és a magyar parnasszus 
sok képviselőjéhez, hiszen az írószövet-
ség titkáraként, később a Magyar Kato-
likus Rádió főszerkesztőjeként központi 
szerepet töltött be az irodalmi életben. 
Mindenkit ismert, mindenki tisztelte, 
szerette. A karácsonyi és az ’56-os ün-
nepkör immár országosan nem nélkü-
lözheti Nagy Gáspár verseit. 

Sokan gyűltek össze a gimnázium 
aulájában és örömmel hallgatták az iro-
dalmi gyöngyszemeket, magyar költők, 
József Attila és Kormos István írásait és 
Nagy Gáspár hozzájuk címzett verseit, 
saját életművének darabjai mellett. A 
szövegek sorát zenei betétek tették még 
színesebbé. A főszerep J. S. Bachnak ju-
tott. A műsor után néhányan megszó-
lítottak, hogy még szívesen maradtak 
volna és hallgatták volna hosszabban a 
költő írásait, a róla szóló méltatásokat.

Köszönet a szereplőknek, tanárok-
nak és diákoknak a részvételért, az ön-

kormányzatnak pedig, hogy lehetővé 
tette, a közreműködőknek Petrik Béla 
„Engem csak a vers véd” című esszé-
kötetének ajándékozását és ily módon 
is hozzájárulhassunk a Nagy Gáspár-
ismeret terjesztéséhez.
� Kőrösiné�dr.�Merkl�Hilda�
� a�Széchenyi�Baráti�Kör�elnöke

A jól ismert, de újraolvasott 
versek az idő múlásával új  
értelmet nyernek, közelebb  
vezetnek a költő univerzumához

Érintőképernyős számítógép 
az iskolákba

Ciki�a�cigi
Mi, szülők a példamutatásunkkal tud-
juk a legjobban segíteni lányainkat, fi-
ainkat abban, hogy elutasítsák a ci-
garettát és az egészséges életmódot vá-
lasszák – mondta a Budakörnyéki Ön-
kormányzati Társulás elnökeként dr. 
Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere 
a Széchenyi István Általános Iskolában. 
Itt adták át a gyermekek dohányzásra 
való rászokásának megelőzése érdeké-
ben kifejlesztett hordozható érintőkép-
ernyős számítógépet. A január 21-i ese-
ményen elhangzott, hogy a készüléket 
az Országos Korányi Pulmonológiai 
Intézet adta használatba a társulás ré-
szére. A számítógép a társulás minden 
településének minden általános iskolá-
jába eljut majd, ezzel is segítve azt, hogy 
a gyerekek elutasítsák a dohányzást. 

Szólt arról is, hogy Budakeszi önkor-
mányzata támogatja a rendszeres test-
mozgást segítő, ösztönző intézkedéseket, 
beruházásokat is. Erre példa városunk-
ban az új műfüves focipálya, illetve a fu-
tókör és sportpark, a tanuszoda meg-
építése is. Az egészség megőrzését szol-
gálja a 2018-ban felújított orvosi rendelő 
is, ahol tavaly augusztustól szakellátá-
sokat is igénybe vehetnek a lakosok. A 

polgármester hozzátette, mindezek mel-
lett számos rendezvényt is szerveznek a 
városban, melyek célja, hogy felhívják 
a figyelmet az egészséges életmód fon-
tosságára. Ilyen volt a májusi nagysza-
bású három generációval az egészségért 
és kihívás napja rendezvény, valamint 
a novemberi egészségnap is. A tüdő-
rákban elhunytak számát tekintve Ma-
gyarország világelső, e megbetegedések 
90 százaléka pedig a dohányzásnak tu-
lajdonítható. 2010-ben 20,5 ezer magyar 
halt meg dohányzás következtében. 
Éppen ezért olyan fontos, hogy mind-
nyájan összefogjunk, hatékonyan köz-
beavatkozzunk, és jelentős lépéseket te-
gyünk visszaszorítása érdekében; a szá-
mítógép is ezt a célt szolgálja. 

„Ciki a cigi” – emelte ki az ünnep-

ségen az egyik legfőbb üzenetet dr. 
Kovács Gábor, az Országos Korányi 
Pulmonológiai Intézet főigazgatója. A 
betegségek megelőzése a legfontosabb, 
a most átadott készülék a példa arra, 
hogy a számítógépek is szolgálhatják 
ezt a célt. Higgyétek el, jobb nem rá-
gyújtani az első cigarettára sem, mond-
ta a jelenlévő gyermekeknek. 

Bódi Zsuzsanna iskolaigazgató arra 
kérte a diákokat, hogy vigyék hírét a 
családjuknak is a készülék által köz-
vetített üzenetnek, hogy lehet, és érde-
mes dohányfüst nélkül élni. A szüleiket 
is figyelmeztethetik a veszélyekre, fon-
tos hídszerepük lehet az információ 
átadásban. Használjátok minél gyak-
rabban a szabadidőtökben, az órák köz-
ti szünetekben, tette hozzá.

Az önkormányzat folyamatosan fejleszti Budakeszi és ezen 
belül Makkosmária elmaradott közvilágítását, melyre a vá-
ros egész területén összesen 157 millió forintot fordít 2017-
2019 között. Ebből - a makkosi fejlesztésekre – a teljes költ-
ség mintegy harmadát, 41,8 millió forintot használnak fel.  A 
makkosi beruházás első ütemeként már megvalósult az An-
gol, az Alkony és a Szász utca belterületi szakaszán a köz-
világítás kiépítése, a lámpák cseréje. A második ütemben, 
2019-ben a Kert, a Makkosi és a Megyei utcák minden osz-
lopára is új lámpatesteket helyeznek majd el, továbbá a Gá-
bor Áron utca és Kert utca közötti gyalogos közlekedő köz-
világítását is megoldják.

A leszerelt, ám világításra változatlanul alkalmas lám-
patesteket a makkosi városrész mellékutcáiban hasznosítják 
újra, ezzel is javítva ezen területek közvilágítását.

A 41,8 milliós beruházáson túl 2018-ban további 5 millió 
forintot fordított az önkormányzat az addig meglehetősen 
sötét Makkosi utca és a Megyei út kereszteződése közvilá-

gításának kiépíttetésére is. Lényeges szempont, hogy a köz-
biztonság és a közlekedés feltételei javuljanak és nem utolsó-
sorban a főbb utakon egységes megjelenése legyen a jövőben 
a lámpatesteknek. Mindezekről Páczi Erzsébet, a terület ön-
kormányzati képviselője adott tájékoztatást lapunknak.

Jelentős�fejlesztések�Makkosmária�
közvilágításában

Berki Júlia

Bársony Réka öregdiák
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Hozzávalók
1 kg busafilé l 1 evőkanál citromlé l 3 evőkanál étolaj l 5 dkg vaj l 4 gerezd fok-
hagyma l 50 dkg paradicsom l 1 ág rozmaring l 1,5 dl fehérbor l só.
A halszeleteket megöntözzük citromlével, egy órán keresztül állni hagyjuk, lecsö-
pögtetjük, és vajjal kikent tűzálló tálra rakjuk. A megforrósított olajba beletesszük 
a tört fokhagymát, a karikára vágott paradicsomot, fűszerekkel ízesítjük, és a bor-
ral hígítva 10 percig főzzük. Az áttört mártást a halra öntjük, tetejére egy kis va-
jat morzsolunk, és forró sütőben 20 percig sütjük. Tésztaköret vagy tört burgonya 
illik hozzá.

PARADICSOMOS BUSA

Az iskola kezdeményezésére, 
szülői összefogással jött létre  
a pályaorientációs nap, ahol  
a diákok csaknem húsz szak-
területtel ismerkedhettek meg 

Ismét életre kelt egy mese Budakeszin, 
a Szivárvány Óvoda dolgozóinak és 
gyermekeinek köszönhetően. Ezúttal is 
egy jól ismert történet elevenedett meg 
a filmvásznon, melynek két változatát 
is ismerhetjük. Az egyik a Grimm test-
vérek által lejegyzett Holle anyó, a má-
sik pedig egy magyar népmese: A szor-
gos és a rest lány. E két hasonló tör-
ténet összegyúrásából született meg a 
Mesélő Budakeszi második része, Gyé-
mánt és korom címmel. Tavaly Az ör-
dög három aranyhajszála című mese 
megfilmesítésével örvendeztettük meg 
a gyermekeket, melyet lelkesen foga-
dott az ifjú közönség. Így nem is volt 
kérdés a folytatás. Ezúttal is városunk-
ban és környékén készültek a felvételek, 
így a történet alakulását nemcsak az 
adaptált mesék, hanem a helyi sajátos-
ságok is meghatározták. Szereplőként 
az óvodapedagógusok, dajkák és gye-
rekek is színre lépnek. Holle anyót Bo-
kor Józsefné, a rest lányt Szabó Ágnes, a 
szorgos lányt Kondorosy Ágnes, míg a 
mostohát Skultéti Ágnes alakítja. Több 

mint kéthónapnyi alkotás eredménye a 
film, amit december 1-jén a városi ren-
dezvényen vetítettek először.

A film megtekinthető a Szivárvány 

Óvoda honlapján (www.szivarvany.bu-
dakeszi.hu).
� Ligetiné�Komáromi�Gabriella
� óvodavezető

A pályaválasztás nem egyszerű. Ré-
gen sem volt az, de most talán még ne-
hezebb a fiataloknak eligazodni a ren-
geteg szak és a csalogató külföldi le-
hetőségek között. Nem beszélve arról, 
hogy a szakmához vezető utat sokszor 
nem csak mi, hanem az apró véletlenek, 
a szerencse, a hirtelen jött lehetőségek 
határozzák meg. Az iskola kezdeményezésére, szülői össze-
fogással jött létre a pályaorientációs nap, ahol a diákok csak-
nem húsz szakterülettel ismerkedhettek meg, illetve karrier-
orientációs programon is részt vehettek. A december 15-én 
tartott előadássorozat az eddigi hasonló napokhoz képest na-
gyobb volumenű közös kezdeményezés, amelynek sikere jól 

mutatja, hogy igény van az ilyen jellegű 
rendezvényekre. 

Az egyes szakmákat bemutató elő-
adók egy része korábban gimnáziu-
munkban tanult, így örömmel tértek 
vissza, hogy megosszák tapasztalatai-
kat. Az érdeklődők többek között meg-
ismerhették az orvos, a mérnök, a köz-

gazdász, a biológus, a vegyész, a tűzoltó, a régész, a zenész, 
a pszichológus, az informatikus, az idegenvezető és a had-
tudományi hivatás feladatait és a bennük rejlő lehetőségeket. 
Képet kaptak arról, hogy az egyes szakokon milyen tantár-
gyak fontosak majd, miből érdemes emelt szintű érettségit 
tenni. Sokan kitértek az egyes szakmákhoz tartozó elhe-
lyezkedési lehetőségekre és anyagi szempontokra is. A szü-
netekben a szülőknek köszönhetően finom süteményekkel, 
pogácsával és karácsonyi hangulattal vártuk az előadókat 
és a diákokat. Összességében egy jó hangulatú, tartalmas és 
mindenekelőtt nagyon hasznos délelőttöt töltöttünk együtt 
az iskolában.

Az első szülő–tanár szervezésű pályaorientációs nap a 
gimnázium életében nagyon jól mutatja, hogy ezzel az össze-
fogással olyan lehetőséget sikerült teremteni gyermekeink 
számára, amely segíti őket életük egyik meghatározó dön-
tésének meghozatalában. Köszönjük az előadóknak, a teljes 
tanári karnak és a segítő szülőknek. Reméljük, hagyománnyá 
válik.� NSJG-SZMK

Pályaorientációs�nap�a�Nagysanyiban

Gyémánt�és�korom

A�hal,�a�vizek�kincse
Hazánkban valamikor nagy hagyomá-
nya és kultúrája volt a halfogyasztás-
nak, ami napjainkban már sajnos nem 
mondható el. Magyarországon sokkal 
kevesebb az egy főre jutó halmennyiség, 
mint az európai országokban átlagosan. 
Pedig a halak húsa táplálkozás-életta-
nilag nagyon kedvező hatású az egész-
ségünkre, valamint hozzájárul számos 
kór, elsősorban a szív- és érrendszeri 
betegségek kockázatának csökkentésé-
hez.

Mitől olyan értékes?

Amellett, hogy jó minőségű fehérjét 
tartalmaz, vitaminokban és ásványi 
anyagokban is gazdag. A halak húsa 
omega-3 zsírsavakat tartalmaz, melyek 
jelentős élettani hatásúak. Különösen 
igaz ez a hideg tengeri halakra (lazac, 
hering, makréla, szardínia, tonhal), de 
az édesvízi halak közül a pisztráng és 
a busa húsában is van kisebb mennyi-
ség. 

Az omega-3 zsírsavakat az emberi 
szervezet egyáltalán nem, vagy csak 
korlátozott mennyiségben tudja elő-
állítani, így főként a táplálkozással tu-
dunk hozzájutni.  Nélkülözhetetlenek a 
szem és az agy egészséges működésé-
hez, ezen kívül hozzájárulnak a szív- és 
érrendszeri betegségek kockázatának 
csökkentéséhez, immunrendszerünk 
megfelelő működéséhez, a vérnyomás 
és a szívritmus normalizálásához, va-
lamint erőteljes gyulladáscsökkentő ha-
tásúak is. 

Az ásványi anyagok közül a cson-
tok és fogak felépítésében szerepet ját-
szó foszfor, és a szálkástól elfogyasztott 
hal (például az olajos halkonzerv) kal-

ciumtartalma jelentős. A tengeri halak 
jelentős jódtartalma a pajzsmirigy mű-
ködését segíti. Szeléntartalma pedig 
mint antioxidáns vesz részt az immun-
rendszer védelmében. A vitaminok kö-
zül elsősorban az A, D, B1, B2 vitamin-
tartalma érdemel említést.

Megfigyelték, hogy a grönlandi esz-
kimók között nagyon ritka a szív– és ér-
rendszeri megbetegedések előfordulása. 
Ez a tény irányította a kutatók figyelmét 
az omega-3 zsírsavak egészségvédő ha-
tására.

Kinek ajánljuk, kinek nem?

A halakat hetente legalább egyszer aján-
latos lenne étrendünkbe illeszteni. A 
heti egyszeri halfogyasztásnak is rövid 
időn belül jelentkeznek a szervezetünk-
re gyakorolt jótékony hatásai, az ideális 
mennyiség azonban a heti kétszeri hal-
fogyasztás lenne. A hal a kiegyensúlyo-
zott, változatos táplálkozás része, amely 
minden korcsoport számára ajánlott. 
Értékes tápanyagai és könnyű emészt-

hetősége miatt idős emberek, terhes és 
szoptató anyák, valamint csecsemők és 
kisgyermekek étrendjében is megjelen-
het. Az étrendből kihagyni csak táplá-
lékallergia esetén szükséges. Ebben az 
esetben az omega-3 zsírsavakhoz a dió-
félék fogyasztásával is hozzájuthatunk. 
A sózott, füstölt, szárított halak azon-
ban magas sótartalmuk miatt magas 
vérnyomásban szenvedő betegeknek 
nem javasoltak. 

Felhasználás

Magyarországon friss, hűtött és 
fagyasztott halszelet, törzs és filé formá-
jában találkozhatunk hallal. A hal hú-
sának igen magas a víztartalma (akár 80 
százalék is lehet), ez pedig kedvez a kór-
okozók elszaporodásának, ezért tárolá-
sára, feldolgozására fokozottan ügyel-
jünk.

A halat lehet grillezni, sütni, roston 
sütni, de a rántott hal elveszíti kedvező 
hatását. 
 Korondy�Gabriella�dietetikus

Fotó: Flickr
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Hatodik�Táncbál�Budakeszin
Immáron hatodik alkalommal rendezte 
meg a budakeszi Rathauskeller csapata 
a Táncbált. A Prohászka gimnázium 
gyönyörűen feldíszített tornacsarnoka 
zsúfolásig megtelt a táncolni vágyók-
kal. A rendezvény híre az elmúlt évek-
ben elterjedt és a bálozók majdnem fe-
lét az ország minden pontjáról érkezők 
alkották. 

A kapunyitást követően egyből a hú-
rok közé csapott Magyarország egyik 
legjobb tánczenekara, a zalaegerszegi 
Lobo Latino, a közönség pedig pillana-
tok alatt megtöltötte a táncteret. A janu-
ár 12-én tartott rendezvényen a társas-
táncoktól kezdve a salsán és a rockyn 
keresztül minden stílusban kipróbál-
hatták magukat az érdeklődők. Az este 

első táncbemutatóját Tóth Árpád és 
Lengyel Klaudia, a 2018-as év magyar 
bajnokai adták elő. Őket követte Bődi 
Dénes és Fruzsa Kata, a táncművészeti 
egyetem hallgatóinak standard kűrje. A 
profik bemutatója után ismét a vendége-
ké volt a főszerep és folytatódott a nagy-
termi tánc. Közben az emeleti teremben 
szabadon salsázhattak a latin ritmusok 
szerelmesei. A zenekar után ismét pro-
fi táncbemutatók következtek. Először a 
Botafogo együttes retró csapata mutatta 
be új koreográfiáját, majd Lippai And-
rea és Pirók Zsófia táncművészek fla-
menco-bemutatója következett, ezt kö-
vetően a bátrabbak részt vehettek egy 
gyors flamenco órán is. A következő óra 
ismét a közönségtáncé volt, de az eme-

let - párhuzamosan a bálterem esemé-
nyeivel - az argentin tangó szerelmeseié 
volt, Szőllősi András és Kiss. Gy. Zsófia 
vezetésével. 

A korábbi bálok hagyományaival 
szakítva, ezúttal volt tombolasorsolás is. 
A sikerhez nagyban hozzájárultak a tár-
sadalmi szerepvállalásukat komolyan 
vevő támogató cégek, intézmények. Kö-
szönjük! A csendes beszélgetésre vá-
gyóknak sem kellett csalódniuk, a bál 
teljes ideje alatt teaház működött az is-
kola falain belül. A szervezők már ki-
jelölték a következő Táncbál időpontját, 
amely 2020. január 11., szombat lesz. Mi-
vel idén már napokkal korábban, elővé-
telben elfogyott az összes jegy, érdemes 
időben gondolni a jövő évi farsangra is.

Jubileumi�Tarkabarka�bál
Huszadik, jubileumi farsangi bálját tartotta január 26-án a 
Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda az Erkel Ferenc Művelődési 
Központban.

A rendezvény kezdetén Svigruháné Jászkovics Anna 
óvodavezető köszöntötte a bál résztvevőit, köztük dr. Győ-
ri Ottilia polgármestert, Bakács Bernadett alpolgármestert és 
Schrotti Jánost, Budakeszi Város Német Önkormányzatának 
elnökét. Elmondta, a bál teljes bevételét ebben az évben ker-
ti padok és asztalok beszerzésére fordítják. A zenét DJ Ká-
dár szolgáltatta, fellépett Kovács Krisztina énekes-előadó, és 
a Tarkabarka-Kunterbunt szülői tánccsoport. A műsort kö-
vetően hajnalig tartott a jó hangulatú mulatság. Az óvodave-
zető a Budakeszi Hírmondónak elmondta, a bál sikeres volt, 
annak bevétele elegendő a kitűzött célok megvalósításához. 
Hozzátette, a jubileum alkalom a korábbi bálokra való vissza-
emlékezésre is. Emlékezetes volt, amikor az Omega oszlopos 
tagja, Benkő László volt a díszvendég, két alkalommal is. 

Az idei tombola fődíját a budakeszi Tesco ajánlotta fel, de 
összesen 65 cég és magánszemély tett felajánlásokat. A szü-
lők idén is ajándék pezsgőkkel járultak hozzá a rendezvény 
sikeréhez.



�15Múlt és jelen – Farsang�14             Farsangi receptek

Gyermekeink sokasága népesítette be a művelődési ház 
nagytermét. Iskolai életük egyik jelentős eseménye az 
évenként megrendezett jelmezbál. Legalább úgy készülnek 
rá, mint a nagyok első igazi báljukra. A lázas készülődés-
nek meg is volt az eredménye. A látványosság pergő ka-
leidoszkópját varázsolták elénk jelmezeikkel. Mintha száz és 
száz mesehős elevenedne meg. Az ötletes, újszerű jelmezek 
mellett még mindig kedveltek a hagyományosak is: János 
vitéz, királylány és mások. Nem kis feladat hárult a zsűrire, 
míg eldöntötte az elsőség kérdését. Nevelési szempontból 
nagyon helyes volt, hogy nem a kölcsönzőből hozott jelme-
zeket jutalmazzák, hanem a házilag készített szép és ötletes 
kis remekműveket. (Részlet és a fenti fotók Veér Ilonka: Bu-
dakeszi község krónikája az 1968. évről című kéziratból)

JELMEZES KARNEVÁL 1968. FEBRUÁR 17.

Éneklem�a�Fársáng�napjait
Így kezdi Csokonai a mindenki által is-
mert vígeposzát, a Dorottyát. A 
ma is közkedvelt farsangi ün-
nepkör január 6-tal, vízkereszt 
napjával veszi kezdetét és ham-
vazószerdáig tart. Örvendhetünk, 
hiszen 2019-ben meglehetősen 
hosszúra nyúlik az önfeledt szóra-
kozás, a táncmulatságok, a jelmezes 
felvonulások ideje, hiszen farsang 
utolsó napja, a húshagyó kedd már-
cius 5-re esik.

A főúri körökben szokásos far-
sangi mulatozásokról már Mátyás ki-
rály idejéből vannak adatok, a X V I . 
századtól megszaporodnak az 
erre vonatkozó írott források. 
A prédikátorok beszédeiből 
kitűnik, hogy a nép a tiltások 
ellenére is hódolt a farsangi 
szokásoknak, sőt azok egyre 
szélesebb körben terjedtek. 
A farsangi népszokások 
főbb elemei az egész ma-
gyar nyelvterületen, sőt 
Európa-szerte ismertek. 
Jellemzőek a dramatikus 
játékok, melyeket egy-
aránt bemutathattak a 
farsang idején a fonó-
ban vagy a farsang vé-
gén megrendezett fel-
vonulások, bálok alkalmával. Egyik 
fajtája a halottas játék, mely során egy álhalottat a temetési 
szertartást parodizálva elbúcsúztatnak. Ez a téli-tavaszi 
szokások egyik legrégebbi motívuma. Maszkos alakoskodó 
felvonulásokat nagyobb falvakban, városokban tartottak. A 
menetben zsáneralakokat (koldus, betyár, katona, török basa 

stb.) jelenítettek meg vagy állatot utánzó maszkot (kecske, 
ló, medve) vettek fel. A farsangi felvonulá-

sok látványos kelléke, a bo-
londkerék is széles kör-
ben ismert. A viaskodó, 
verekedős játékokban 
vagy megmérkőztek 
egymással, vagy ügyes-

ségi versenyeket rendez-
tek. A farsang kezdetén és 
végén általánosan jellem-
ző a zajkeltés (kolompolás, 
tülkölés, ostorcsattogtatás). 
Elterjedt szokás volt a kán-
tálás és az azzal összekap-
csolódó adománygyűjtés. A 

köszöntésért rendszerint sza-
lonnát, kolbász, disznósajtot, 
tojást, kalácsot kaptak. A far-
sangi gyűjtésben gyerekek és 

felnőttek egyaránt részt vettek. 
A szegények számára ez jelentős élel-
miszer-kiegészítést jelentett. 

A farsangolók másik csoportja azért 
járt házról házra, hogy a farsangi bál 
költségeire gyűjtsön. A bál tánc nél-
kül elképzelhetetlen. A mulatság fon-
tos közösségi esemény, nagy szerepe 
volt az ismerkedésben, a párválasz-
tásban. A farsangi hagyománykör 
egyik fontos jellemzője a bőséges 
étkezés, különösen a böjtöt meg-
előző héten. A farsang utolsó há-

rom napjára esik a legtöbb jelmezes fel-
vonulás és bál. A mai farsangi időszakra is jó szórakozást 

kívánunk!
� Ujváry�Zoltán:�Farsangi�népszokások��
� című�könyve�alapján

Farsangi gyerekfoglalkozás 1980-ban Budakeszin

A borsót 12 órára sós vízbe tesszük, majd 
lassú tűzön a feldarabolt csülökkel főzzük. 
1 óra múlva hozzáadjuk a kockákra vágott 
sertéslapockát vagy dagadót. Puhulásig 
főzzük. A sűrű levest ízesítjük a fűszerek-
kel, tálaláskor ízlés szerint mustárt adunk 
hozzá. Forrás: http://www.gasztrokaland.hu 

50 dkg sárgaborsó l 4 liter víz 
l 1 evőkanál só l 20 dkg füstölt 
csülök l 50 dkg friss sertésla- 
pocka vagy dagadó l fehérbors 
l 2 gerezd fokhagyma aprítva l 
majoránna l édeskés mustár

SÁRGABORSÓLEVES

A tejet meglangyosítunk, belemorzsoljuk 
az élesztőt és beleteszünk a porcukrot. 
Amikor az élesztő megkel, a vajjal, a to-
jássárgájával, rummal, késhegynyi sóval 
és a liszttel közepes keménységű tésztát 
készítünk. Nagyon jól kidolgozzuk. Langyos 
helyen másfélszeresére kelesztjük. A kelés 
után deszkára borítjuk, és ujjnyi vastagra 
nyújtjuk. Fánkszaggatóval vagy pohárral 
kiszaggatjuk, ruhával letakarva 30 percig 
kelesztjük. A fánkot középforró olajban 
egyenletes tűzön sütjük. A sütésnél vigyáz-
zunk, hogy a deszkán fekvő fánk felső része 
kerüljön az olajban alulra. Sütés elején az 
edényt fedjük be. Megfordítása után ve
gyük le róla a fedőt. A pirosra sült fánkot 
szűrőkanállal szedjük ki, és még melegen 
szórjuk meg vaníliás porcukorral.

CSüLöK péKNé MÓdRA

2 db csülök l 2 kg burgonya l 
bors l fokhagyma l vöröshagy-
ma l babérlevél l köménymag

A megmosott, megtisztított, kicsontozott 
csülköt kuktába tesszük. Mellé a szemes 
borsot, a sót, vöröshagymát, fokhagymát 
és kevés babérlevelet, köménymagot, és 
egy órán keresztül főzzük. Ekkor kiemeljük 
a puhára főtt csülköt, a bőrét szépen 
bekockázzuk, újra besózzuk, borsozzuk, 
fokhagymázzuk. Egy nagy tepsire helyez-
zük, burgonyát és hagymát vágunk mellé. 
A kuktából a lé nagy részét belocsoljuk a 
tepsibe és előmelegített, kb. 170180 °Cos, 

RéSZEGES CSiRKE

1 egész csirke l 8 dkg vaj l 
3 dl fehérbor l 12 dkg füstölt 
szalonna l majoránna l só l 
őrölt bors

A csirkét minden oldalról megsózzuk, meg-
borsozzuk, belül pedig megszórjuk majoran-
nával. Tegyük a húst egy magas falú tepsibe, 
öntsük le olvasztott vajjal, és locsoljuk alá 
a bort. Ezután takarjuk le alufóliával, hogy 
párolódjon bő egy órát, miközben néha 
ismét aláöntünk egy kis fehérbort, amint 
elpárolgott a nagyja. Amikor a hús kellően 
átsült, ráborítjuk a baconszeleteket, és csak 
akkor vesszük ki a húst, amikor a szalonna 
is ropogóssá vált. Köretként steakburgonya 
vagy burgonyapüré javasolt hozzá.

Forrás: www.mindmegette.hu

3 dl tej l 3 dkg élesztő l 1 evő- 
kanál porcukor l 50 dkg liszt 
l 5 dkg vaj l 2 tojás sárgája l 
egy pohárka rum l késhegynyi 
só l vaníliás cukor a szóráshoz

SZALAGOS FÁNK

60 dkg sertéscomb l 10 dkg gom-
ba l 1-1 szál sárga- és fehérrépa 
l 5 dkg zeller l 2 db zsemle l 1 
egész tojás l 1 tojássárgája l 1 dl 
paradicsomlé l 3 dl fehérbor l 1-
2 evőkanál libazsír l 1 csokor pet-
rezselyemzöld l őrölt szegfűbors l 
őrölt fehérbors l só

BOROS pECSENyE

A húst 4 nagy szeletre vágjuk, alaposan 
kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk, félre

tesszük pihenni. A gombát felszeleteljük, 
a megtisztított zöldségeket felkockázzuk, a 
petrezselyem zöldjét felaprítjuk. A zsem-
léket beáztatjuk némi borba, majd lazán 
kinyomkodva egy keverőtálba helyezzük. 
A libazsíron megpirítjuk a gombát, a zöld-
ségeket enyhén sós vízben megpároljuk, 
mindkettőt beletesszük a keverőtálban 
lévő zsemlékhez, megszórjuk a petrezse-
lyem zöldjével, beleütjük a tojást, ízlés 
szerin befűszerezzük, kézzel alaposan 
összedolgozzuk, majd az egészet ledar-
áljuk. Elővesszük a hússzeleteket, egyfor-
mán elosztjuk rajtuk tölteléket, felteker-
jük őket, hústűvel rögzítjük. Egy méretes 
serpenyőben a maradék libazsíron ál-
landóan forgatva pirosra sütjük a húst. 
Aláöntjük a paradicsomlevet és a bort, 
készre pároljuk. Az elkészült húst fel-
szeleteljük, párolt zöldségekkel tálaljuk.

Forrás: www.mindmegette.hu

légkeveréses sütőben jó 1 órát sütjük, és 
közben sűrűn locsolgatjuk a lével, esetleg 
sörrel is, ízlés szerint. Amikor már puha a 
burgonya is, 200220 °Cra, alsófelső sü 
tésre váltjuk a sütőt, míg ropogós nem lesz. 
 Forrás: Ancsika konyhai csínytevései 

(https://gourmet-mian.blogspot.com/)
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LJUDMILLA ULICKAJA
Daniel Stein, tolmács

A népszerű orosz írónő lebilincselően 
mesés cselekményszövésű, a valóság 
és a képzelet összegyúrásából született 
regénye meglehetősen kényes témákat 
és megoldhatatlannak tűnő, egyéni és 
közösségi problémákat vet fel. Többek 
között: mit jelent az áldozat, az önfelál-
dozás, a másokért cselekvő magatartás? 
Lehetséges-e a kiengesztelődés és meg-
bocsátás ember és ember, nemzetek és 
felekezetek között? „Én annyiszor kap-

tam ajándékba az életemet, hogy már 
nem is volt az enyém, és odaadtam.” – 
olvashatjuk a főszereplő (megtalált) hi-
vatását. Egy dokumentumregény for-
mátumú fikciós levélregényt tartunk 
a kezünkben, amelyhez Daniel testvér 
rendkívüli élettörténete, karizmatikus 
személyisége adja az alapot. A több év-
tized történéseit felölelő mű időben és 
térben is folyamatosan ingázik, a 20. 
század elejétől napjainkig, Haifától 
Brazílián át az Egyesült Államokig. 
A könyv szerkezete formabontó, aho-
gyan a történet több ember nézőpont-
jából kerekedik ki, s tegyük hozzá, va-
lóban erős koncentrációt igényel, hogy 
a szálakat kézben tudjuk tartani. A 
legkülönbözőbb írói műfajok: levelek, 
egyetemi előadások, párbeszédek, nap-
lórészletek, magnófelvételek, távirat, 
életrajzok, ügynöki jelentések, jegy-
zőkönyv, prédikáció, kihallgatás kö-
vetik egymást. Egy kinagyított tör-
ténelmi tablót láthatunk, amelyben a 
vallási és etnikai, identitásbeli, törté-
nelmi konfliktusok között egy nagyon 
is személyes mikrotörténelem, egy le-
hetetlennek tűnő vállalkozás bontako-
zik ki. A főszereplő életeszményeként 
megélt kérdés végső soron: mit is jelent 
tolmácsnak lenni, vagyis közvetíteni, 
megtalálni a közös hangot nemcsak 
vallások és etnikumok között, de akár 
a magánéletben is?

Nagy Réka, a Petőfi Irodalmi Mú-
zeum munkatársa, olvasókör-vezető

Februári�könyvajánló

Jakab Nóra Mária 
(született 2018. december 14-én)
Ilyés Barnabás 
(született 2018. december 23-án)
Stráner Liza 
(született 2018. december 24-én)

Budakeszi legifjabb  
polgárai

Tisztelettel gratulálunk a szülőknek, 
kívánjuk, hogy sok örömöt és boldog-
ságot leljenek gyermekeikben. Jó egész-
séget kívánunk!

EDWARD DE BONO 
A hat gondolkodó kalap

A hat gondolkodó kalap egy Edward de 
Bono máltai pszichológus által kifejlesz-
tett kommunikációs módszer, amely-
nek lényege az úgyneveztt párhuzamos 
gondolkodás – szemben a vitatkozás-
sal. A könyvben ismertetett módszert 
elsősorban a vállalatirányításban al-
kalmazzák, de az elv összetettebb hely- 
zetben hasznos lehet a mindennapos 
döntéshozatalban is, hiszen nagyon 
sokszor egy magánéleti nézeteltérés 
vagy megbeszélés során is különböző 
gondolati síkokon mozognak a vitat-
kozó vagy beszélgető felek, így lehetet- 
len is megegyezésre jutni. De Bono ka-
lapjai a párhuzamos gondolkodás hat 
szakaszát mutatják be. Amikor a fehér 
kalapot vesszük fel, a tényeket és ada-
tokat tekintjük át. A piros viselésekor 
az érzelmeket és az érzéseket vizsgál-
juk. Míg a fekete a pesszimista szem-
szöget képviseli, addig a sárga a de-
rűlátást. A zölddel a fejünkön sza-
badjára engedhetjük kreativitásunkat, 
a kék a kontrollt jelenti. A hétköznapi 
életben ennyi szempont alkalmazása 
nyilván túlzás lenne, de annyit meg-
tanulhatunk belőle, hogy egyszerre 
egy-egy nézőpontot vizsgáljunk, és ne 
hozzunk elő oda nem illő másik szem-
pontot csak azért, hogy nekünk legyen 
igazunk, azt az érvet majd a maga he-
lyén hozzuk elő.

Szőts Dávid, Nagy Gáspár  
Városi Könyvtár

MMA DONOGHUE
A szoba

A könyv az „amstetteni rém” valós ese- 
tét dolgozza fel, a kötetből azonos cím-
mel film is készült. Egy férfi elrabol és 
egy fészerben fogva tart egy nőt, akinek 
gyermeke születik tőle. Jack számára 
az a természetes, hogy egész nap egy 
szobában tartózkodik, a televízióban lá-
tott világra az édesanyja jobb híján azt 
mondja, hogy az csak egy mese. Idővel 
persze rájön, hogy nem ez a valóság, és 
egy cselt eszelnek ki, hogy kijusson, és 
értesítse a hatóságokat. Egy nem bezár-
tan élő felnőtt ember számára ez köny- 
nyebb feladat, de hogyan képes a kül-
világban boldogulni az, aki néhány 
méternél nagyobb térben még sosem 
mozgott? A könyvet több mint 30 nyelv-
re fordították le, 2010-ben bestseller volt.

Születésnapi�köszöntő
Otthonában köszöntötte fel 
75. születésnapján Sza-
badházi Józsefet, Bu-
dakeszi Város Idős-
ügyi Tanácsa és 
a Fenyőgyöngye 
Nyugdíjas Klub 
tagját dr. Győ-
ri Ottilia polgár-
mester és Bakács 
Bernadett alpol-
gármester. ,,Itt szü-
lettem, Budakeszi 
nekem a mindenem” 
- mondta az ünnepelt. 
A háború alatt jött a világra, 
harmadik gyerekként. Elmondása 
szerint fiatalabb korában több évig csel-
gáncsozott, majd sokat vitorlázott a Ba-

latonon, nagyon szeretett 
táncolni, sok emlékeze-

tes bálon részt vett. 
A természetjárás 

a kedvence. Bu-
dakeszit azért is 
szereti, mert az 
az utóbbi időben 
látványosan so-
kat fejlődött. Egy 
jótékonysági bá-

lon indult közéleti 
szerepvállalása, azt 

követően lett az idős-
ügyi tanács tagja, de szí-

vesen vállalt aktív szerepet 
a nyugdíjas klubban is. Hangsú-

lyozta, amit lehet, azt igyekszik megten-
ni Budakesziért, a nyugdíjastársakért. 

�
1929. január 5-én született Budakeszin, a nagy múl-
tú Motschnek család leszármazottjaként. Az első 
Motschnek (Antonius) 1730 körül érkezett Budake-
szire, az akkori itteni svábok többségével ellentétben 
nem bajor-, illetve  svábföldről, hanem Karinthiából. 
Lenci bácsi immáron a nyolcadik, itt élő generáció tag-
ja volt. A Csurgón elvégzett polgári iskola után 1944-
ben került vissza szülőföldjére, Budakeszire. Ez idő tájt 
kezdett szimpatizálni a zenével, és eleinte szájharmo-
nikázni tanult. Az édesapjától 1946-ban egy tangóhar-
monikát kapott, mely meghatározta zenei pályáját. Lő-
rinc elsőként az Erdőfi család éttermében (a mai Fő ut-
cai bölcsőde épülete) kezdett muzsikusként. Tagja lett 
az 1948-ban megalakult, legendás Ducó zenekarnak, 
mely aztán hosszú évtizedeken át meghatározta Bu-
dakeszi zenei életét. 
Lenci bácsi 1950 és 1953 között katonai szolgálatot tel-
jesített Zalaegerszegen, ahol oszlopos tagja lett a ka-
tonazenekarnak is. Leszerelése után elektroműsze-
rész, majd diszpécser volt a Ganz gyárban, de foly-
tatta zenei pályafutását a Ducó zenekar tagjaként. 
1956-ban megnősült és fiúgyermeke született. 1969-ben 
előadóművészi működési engedélyt kapott az Orszá-
gos Szórakoztatózenei Központtól, s ezután már csak a 
muzsikával foglalkozott. 1978-ban Japánba szóló szer-
ződést kapott a Nemzetközi Koncert Igazgatóság köz-
vetítése révén. Fél évig zenélhetett a Lili Marlen ét-
teremben Kanazawa-ban. Hazatérése után az óbudai 
Vasmacskában, a Tavernában, a budavári Pest-Buda ét-
teremben, az I. kerületi Kóborlóban is játszott, de néha-
néha visszatért a régi zenekarhoz is Budakeszire, amit 
akkortájt már Huber Bandnek hívtak.

Nyugdíjazása után Lenci bácsi tovább muzsikált, egy 
ideig kísérte a Nagyné Starcz Teréz által vezetett ha-
gyományőrző asszonykórust, illetve a budajenői Tante 
Susanne étteremben szólózott 10 évig. Felesége halála 
után 2004-ben vette feleségül Szalai Máriát, akivel bol-
dog házasságban éltek. Motschnek Lőrinc, Budakeszi 
harmonikása 90 éves korában hunyt el. Temetése 2019. 
január 28-án volt a budakeszi temetőben. Nyugodjon 
békében, emlékét örökre megőrizzük!
� (Huber-Szabó�Lőrinc�2013.�február�19-én,�a�Budakeszi� 

Hírmondóban�megjelent�írása�nyomán.)

90�évesen�elhunyt�Motschnek�Lőrinc
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Apróhirdetés
Budakeszi cég keres portási munkára munkatársat, 
valamint napi 4 órás munkarendbe segédmunkást. 
Érdeklődni lehet: Érdi Tamás, 06/20/965-46-54.
Megfelelő anyagi háttérrel rendelkező, kulturált, egyedü-

lálló fiatalember életjáradékot kötne hosszútávra befek-
tetés céljából, gondozást is vállalok. 06-70/492-6678.
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: 
06/1/789-16-93, 06/30/898-57-20.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						Önkormányzati	hírek

Képviselő-testületi�határozatok

Megbízta dr. Pócza Pétert a Budakeszi 
Egészségügyi Központ intézményveze-
tői feladatainak ellátásával félállásban, 
2019. január 1. napjától 2023. december 
31. napjáig öt év határozott időre négy 
hónap próbaidő kikötésével. A próbaidő 
2019. január 1-től 2019. április 30-ig tart. A 
kinevezés feltétele, hogy dr. Pócza Péter 
2023. december 31-ig mesterképzési sza-
kon szerzett egészségügyi menedzser 
szakképesítést szerez. A jogszabály által 
előírt öt év vezetői gyakorlat megléte alól 
felmentést adott. Az új vezető bemutat-
kozását lapunk 4. oldalán olvashatják.
 501/2018. (XII. 20.) Kt. határozat

A Gábor Áron utca Bem utca alatti 
szakaszának aszfaltozása 
Támogatta a Gábor Áron utca Bem utca 
alatti szakaszának aszfaltburkolattal tör-
ténő ellátását a tulajdonosok által erre a 
célra létrehozott társulás által. Felkérte a 
polgármestert, hogy rendelje meg az út-
szakasz tervezését az ÉP-TOTAL Kft-től 
a tervezésre vonatkozó keretszerződés 
terhére és engedélyeztesse azt. Felkér-
te a polgármesteri hivatalt, hogy az en-
gedélyes tervek birtokában folytasson 
tárgyalásokat a lakóközösséggel az út 
építésének módjáról, annak finanszíro-
zásáról és terjesszen megállapodás-ter-
vezetet a képviselő-testület elé.

504/2018. (XII. 20.) Kt. határozat

 
Elfogadta a Budakeszi területén meg-
valósítandó egyes közvilágítás fejleszté-
sekre vonatkozó beruházás tárgyában 
kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről 
szóló döntést. Szerződést köt a Best Vill 
2000 Kft-vel a beruházás kivitelezésére 
bruttó 47.321.126 Ft összegért az önkor-
mányzat 2019. évi költségvetése terhére. 
 505/2018. (XII. 20.) Kt. határozat

Járdaépítések felmérése

Felkérte a BVV Kft-t, hogy mérje fel, 
mekkora szakaszon és milyen költség-
gel építhető meg az Arany János utca, 
Konth Miklós utca, Honfoglalás sétány 
meglévő járdaszakaszainak összekö-
tése a Márity László utcai járdával, va-
lamint vizsgálja meg a terveztetés és en-
gedélyeztetés szükségességét. Felkérte a 
BVV Kft-t, hogy az adatokat terjessze be 
a soron következő munkaterv szerinti 
képviselő-testületi ülésre.
 513/2018. (XII. 20.) Kt. határozat

Pályázat csapadékvíz-elvezetés  
fejlesztésére
Pályázatot nyújtott be a Nemzetgazda-
sági Minisztérium által kiírt a „Telepü-
lések felszíni csapadékvíz-elvezetés lé-
tesítményeinek fejlesztése, a települési 
vízgazdálkodás korszerűsítésének tá-
mogatása Pest megye területén” pályá-
zati kiírásra az alábbiak szerint:
Tárgy: Kossuth-köz, a Bem utca és a 
Makkosi út, Székely köz és Árnyas út 
közötti szakasza csapadékvíz-elvezeté-
sének kiépítése. Érintett helyrajzi szá-
mok: 975, 990/5, 993, 994, 995, 999, 1002/2, 

1004/6, 3296, 7747, 3030, 2551. Támogatás 
megpályázandó mértéke: bruttó 100 mil-
lió forint. Önerő: bruttó 5,3 millió forint.  
Felkérte a polgármestert, hogy a pályá-
zati dokumentációt határidőben nyújtsa 
be a Pénzügyminisztérium részére
 521/2018. (XII. 20.) Kt. határozat

Az Egészséges Budapest Program  
keretében közbeszerzési eljárás indul 
A Kbt. 113. § szerinti nyílt, felté-
teles közbeszerzési eljárást indított a 
fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szak- 
ellátás fejlesztésének az Egészséges 
Budapest Program keretében történő 
további megvalósításával kapcsolatos 
feladatokról szóló 1336/2018. (VII. 25.) 
kormányhatározatban foglalt támoga-
tási összegnek megfelelően, a Buda-
keszi Egészségügyi Központ fejleszté-
séhez szükséges, 71.303.681 Ft értékű 
műszerek, valamint informatikai esz-
közök és szoftverek beszerzése céljából.
 512/2018. (XII. 20.) Kt. határozat

A Kerekmező utca csapadékvíz- 
elvezetési tervének aktualizálása
Felkérte a polgármesteri hivatalt, hogy 
a Budakeszi Kerekmező utca csapadék-
víz-elvezetési tervének aktualizálására, 
felülvizsgálatára az alábbi cégektől kér-
jen be árajánlatot: 

- Kutép Komplex Tervező és Építő Bt. 
(1121 Budapest, Irhás árok 67.)

- Ateron Consulting Kft. (1098 Buda-
pest, Napfény utca 5. 3. lház. fszt. 2.)

- Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt. 
(1012 Budapest, Várfok u. 14.)
 524/2018. (XII. 20.) Kt. határozat
A további határozatok szövegét a www.
varoshaza.budakeszi.hu oldalon olvashatják.

Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2018. decem-
ber 20-án tartott ülésén a lakosságot 
érintő alábbi döntéseket hozta:

Télen�is�biztonságban�az�autónkban

A műszaki biztonság legalapvetőbb kö-
vetelménye a futómű és a gumiabroncs-
ok kifogástalan állapota, az akkumu-
látor, a világítás és a fékrendszer meg-
felelő működése. A téli gumiabroncsok 
anyaguknak, kialakításuknak és szer-
kezetüknek megfelelően plusz 7 °C 
alatti tartományban jelentősen nagyobb 
tapadással rendelkeznek. Nélkülözhe-
tetlen kellékei a gépjárműnek a jól mű-
ködő ablaktörlő, a jégkaparó, a jégoldó 
spray, a megfelelő ablakmosó folyadék, 
a páramentesítő. Hosszabb utazáskor 
szükség lehet takaróra, melegebb ruha-
darabokra, vontatókötélre, fagymente-
sítő zárolajozóra, elegendő mennyiségű 
élelmiszerre és italra.

A jelenleg hatályos KRESZ alapján 
a lakott területen kívüli út úttestjén, le-
állósávján, útpadkáján tartózkodó gya-
logosnak fényvisszaverő mellényt (ru-
házatot) kell viselnie.

A gépkocsivezetőknek figyelemmel 
kell lenniük a megnövekedett fékútra, 

a gumiabroncsok csökkent tapadására, 
ezért ajánlott nagyobb követési távolsá-
got tartani.

Vezessenek lassabban és fokozott fi-
gyelemmel és már előre tervezzenek 
hosszabb menetidővel. Hosszabb út, 
vagy intenzív havazás esetén a fény-
szórókra rárakódhat a hó, így azok nem 

képesek megfelelően megvilágítani az 
előttünk lévő útszakaszt, illetve meg-
hiúsíthatják azt, hogy más közlekedők 
minket észleljenek. Ezért időnként a 
fényszórókat meg kell szabadítani a rá-

rakódott, rátapadt 
hótól, amit soha ne 
az úttesten, vagy 
az út jobb szélére 
húzódva, hanem 
biztonságos he-
lyen megállva te-
gyünk meg (pa-
kolóhelyen, ben-

zinkútnál félreállva stb.).
Havazás idején egy speciális veszély-

lyel, a hófúvással is számolniuk kell a 
közúton közlekedőknek. Ez rendkívül 
rossz látási viszonyokat, illetve külö-
nösen veszélyes közlekedési helyzetet 
teremt az utakon, és akár bizonyos út-
szakaszok, forgalmi sávok, területek, te-
lepülések elzáródásához, elszigetelődé-
séhez vezethet. 

Fő szabály, hogy hófúvás esetén le-
hetőség szerint senki ne induljon útnak. 
Ha ez nem lehetséges, akkor elindulás 
előtt minden közlekedő tájékozódjon 
az időjárási előjelzésekről, a várható hó 
mennyiségéről, a szél erősségéről, vala-
mint a tervezett útvonalon kialakult, il-
letve ott várható közlekedési helyzetről. 
Veszélyhelyzet esetén hívják a 107-es, il-
letve a 112-es segélykérő számot.

A téli időszak a balesetek megelőzése érdekében tudatos felkészülést és foko-
zott óvatosságot és figyelmet igényel. A balesetek jellemző oka, hogy a jármű-
vezetők nem az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően közlekednek.

+7°C
alatt
a téli gumiabroncsok 
jelentősen nagyobb 
tapadással ren-
delkeznek

Forrás:	Flickr

Új vezető a Budakeszi Egészségügyi 
Központ élén

Közvilágítás-fejlesztés II. üteme, 
lezárult a közbeszerzési eljárás

Nívós mezőny gyűlt össze a IV. Prohászka Röplabda Ván-
dorkupán, melyet 2018. december 12-én tartottunk a gim-
náziumunk sportcsarnokában. A meghívásos tornát először 
2015-ben rendeztük meg, akkor még a Katolikus Iskolák Diák 
Sportszövetségének (KIDS) a patronálásával. A tehetség-
gondozás mellett a torna legfontosabb célja a játéklehetőség 
biztosítása, felkészülés a diákolimpiai versenysorozatra, 
partneri, baráti kapcsolatok kialakítása az intézmények, 
felkészítők és a diákok között. A résztvevők mindanyian 
a középiskolai amatőr röplabdázás legjelesebb képviselői, 
országos döntősök és érmesek a VI. korcsoportos kategóriá-
ban, részvételük garancia volt a magas színvonalra.

A Prohászka két csapata mellett a szarvasi Vajda Péter 
Evangélikus Gimnázium, a Pécsi Tudományegyetem Babits 
Mihály Gyakorló Gimnáziuma, a veszprémi Lovassy Gim-
názium és a kétszeres címvédő szentendrei Ferences Gim-
názium röplabdás lányai küzdöttek meg a vándorkupáért. A 
tornát Németh Lajos, a Testnevelési Egyetem mestertanára 
és a Magyar Röplabda Szövetség elnökségi tagja nyitotta 
meg, aki a röplabda ünnepének nevezte az eseményt. 

Magas színvonalú, küzdelmes meccseket láthattak az 
érdeklődők, a diákjaink jóvoltából hangos szurkolás biztatta 
a hazai csapatokat. Az egész napos fárasztó küzdelmet is-
mét a ferencesek bírták a legjobban, a pécsieket legyőzve 

harmadszor is győzedelmeskedtek, így a vándokupa vég-
legesen a birtokukba került. A bronzmeccset a Prohászka 
első csapata játszotta a Lovassyval, sajnos a délelőtti parádés 
meccset nem tudtuk ismételni, így a 4. helyezést szereztük 
meg. Az 5-6. helyen a szarvasi Vajda és a  Prohászka „B” csa-
pata végzett. A játékosok egy klassz, az eseményre tervezett 
pólót kaptak, amelyet örömmel vittek magukkal. Terveink 
szerint jövőre ismét találkozunk.

  Balogh Dániel, szervező

Prohászka�vándorkupa
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PÁLYÁZAT

Budakeszi Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztvise-
lőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 

alapján pályázatot hirdet Budakeszi Polgármesteri Hivatal

Projektmenedzser
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által el-
látandó feladatkörök: 1. számú melléklet 20. pont: Gazdasági és üze-
meltetési feladatkör
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, bün-
tetlen előélet, főiskola, egyetem, I. besorolási osztályban: felsőoktatás-
ban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi, 
szakképzettség, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Pályázatokkal és közbeszerzé-
sekkel kapcsolatos ügyintézési gyakorlat, közbeszerzési menedzser vég-
zettség.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pá-
lyázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserhalmi And-
rea nyújt, a 06/23/535-710/118-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Bártfai Zsu-
zsanna részére a humanpolitika@budakeszi.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 14.

PÁLYÁZAT

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

Budakeszi Bölcsőde intézményvezető  
(magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, öt 
évig szól.
A munkavégzés helye: Budakeszi, Fő utca 133.
Pályázati feltételek:
 főiskola, 1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy 2. a) bölcsődei szak-
gondozó (OKJ), b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), c) csecsemő- és 
kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), d) csecsemő- és gyermeknevelő- gon-
dozó (OKJ), e) kisgyermekgondozó-nevelői (OKJ), f) csecsemő- és kisgyer-
meknevelő asszisztens (FOKSZ), g) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) 
végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szo-
ciális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy,
 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 a magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele legalább öt év 
felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyer-

mekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás 
területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: legalább 3 év vezetői vagy böl-
csődevezetői gyakorlat
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2019. 
augusztus 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a titkársági csoport 
nyújt, a 06/23/535-710/114-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Budakeszi Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő utca 
179.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: 271-2/2018/HR, valamint a beosztás megnevezését: intéz-
ményvezető.
 Személyesen: Budakeszi, Fő utca 179. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

PÁLYÁZAT

Budakeszi Polgármesteri Hivatal a Közszolgálati tisztvise-
lőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 

alapján pályázatot hirdet Budakeszi Polgármesteri Hivatal

Beruházási
projektmenedzser

munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, Budakeszi, Fő utca 179.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által el-
látandó feladatkörök: 1. számú melléklet 20. pont: Gazdasági és üze-
meltetési feladatkör
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, bün-
tetlen előélet, főiskola, egyetem, I. besorolási osztályban: felsőoktatás-
ban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi, 
szakképzettség, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: főiskola, egyetem; építőmér-
nöki végzettség (BSC, MSC), kivitelezésben, beruházásban szerzett - leg-
alább 1-3 év szakmai tapasztalat, útépítő mérnök vagy közlekedésmér-
nök végzettség, útépítési munkában szerzett gyakorlat.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pá-
lyázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserhalmi And-
rea nyújt, a 06/23/535-710/118-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Bártfai Zsu-
zsanna részére a humanpolitika@budakeszi.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 14.

A pályázatok teljes szövege 
a www.hirmondo.budakeszi.hu oldalon tekinthetők meg.
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Generációk Háza februári programok  Böjtelő hava – Télutó – Jégbontó hava

4. hétfő
  8.15 Jóga
10.00 Rejtvényfejtők 
napja 
14.00 Kalandozás a zene 
világában: Barbara Stre-
isand 

5. kedd
10.00 Fánksuli: farsangi 
fánkok receptcseréje 
15.00 Kreatív alkotó kör 
Szakácsi Éva vezetésé
vel 

6. szerda
10.00 Torna 
15.00 Filmklub: Egy 
kis szívesség (amerikai 
thriller)

7. csütörtök
14.00 Farsangi zenés 
batyusbál (zene, tánc, 
tombola) 

8. péntek
10.00 Ország-város ve-
télkedő 

11. hétfő
  8.15 Jóga 
10.00 Kalendárium kvíz 
11.00 Híres festők: Gui-
do Reni, Ili meséi 
13.30 Házi praktikák 
nem csak nőknek: lenc-
se, borsfélék 

12. kedd
10.00 Játékos délelőtt: 
társasozzunk! 
13.30 Tél végi feltöltődés: 
Cs. Kovács Mihály ter 
mészetgyógyász előadá
sa 
15.00 Kreatív alkotó kör 
Szakácsi Éva vezetésé
vel 

13. szerda
10.00 Torna 
10.30 Kívánságkosár 
15.00 Filmklub: Szere
lembe gurulva (francia 
romantikus vígjáték) 

14. csütörtök
10.00 Szív küldi szívnek, 
szívesen: Valentin/Bá-
lint nap 
13.00 Kapaszkodó Klub 
15.30 Olajfestés Szakácsi 
Éva vezetésével (3000 
Ft/alkalom) 

15. péntek
10.00 Activity

18. hétfő
  8.15 Jóga 
10.00 Agyban nagy: 
scrabble 
14.00 Kalandozás a zene 
világában: Lisa Minelli 

19. kedd
10.00 Pókerarcok: kártya
játékok kezdőknek és 
haladóknak
14.00 Filmcsillagok nyo
mában: Jávor Pál 

20. szerda
10.00 Torna 
13.30 Nobeldíjas kopo
nyák 
15.00 Filmklub: Dzsun-

gel (ausztrálkolumbiai 
kalandfilm) 

21. csütörtök
10.00 Tavaszváró déle-
lőtt: februári népszoká-
sok nyomában
13.00 Túrázzunk köny
nyedén: szabadtéri ki
rándulás 

22. péntek
10.00 Kottamentes öve
zet: énekeljünk szaba-
don! 

25. hétfő
  8.15 Jóga 
10.00 Kalendárium kvíz 
11.00 Híres festők: Paul 
Cézanne, Ili meséi 
13.30 Nemzetek Napja: 
Zanzibár 

26. kedd
10.00 Nevető délelőtt 
13.00 Szülinapi, névnapi 

klubdélután: köszöntjük 
ünneplő klubtagjainkat 
15.00 Művészetterápia 
Havasi Viki vezetésével, 
téma: álarc 

27. szerda
10.00 Torna 
13.30 Irodalmi klub: 
Roald Dahl és az ő meg
hökkentő meséi
15.00 Filmklub: Az 
élet napos oldala (svéd 
vígjáték) 

28. csütörtök 
10.00 Szépség délelőtt: 
arcpakolás, bőrápolás, 
sminktippek élőben! 
13.00 Túrázzunk köny
nyedén:
13.00 Kapaszkodó klub 
15.30 Olajfestés Szakácsi 
Éva vezetésével (3000 
Ft/alkalom)

Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásaink: fodrász, pe
dikűr (bejelentkezés szükséges). A változás jogát fenntartjuk! 
További információ: 06/23/451279, ino.budakeszi@gmail.com,  
facebook.com/GenerációkHázaBudakeszi, 2092 Budakeszi, Er 
dő utca 83.
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