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Polgármesteri köszöntő

Születési támogatást ad az önkormányzat
Budakeszi Város Önkormányzata 25.000 forint születési támogatással segíti azo-
kat a családokat, akiknek gyermeke született, legalább kilenc hónapja Budakeszi 
lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, és a család egy főre jutó jövedelme 
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 370 száza-
lékát, a 105.450 forintot. A támogatás 2019. február 1-jétől gyermekenként egy 
alkalommal, a születését követően 3. hónapig igényelhető. A kérelemhez a gyer-
mek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatát szükséges 
benyújtani. Fontos információ, hogy örökbefogadott gyermekek után is igénybe 
lehet venni a támogatást a gyermek 6 hónapos koráig. 
További információ személyesen a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, vagy 
az alábbi telefonszámon kérhető: 06/23/535-710.

Tavasszal�is�lendületesen

Városunk és a régió közlekedési problémájá-
nak a megoldása, a környező településekről 
is érkező átmenő forgalom enyhítése mind-
annyiunk közös érdeke. Az ezt elősegítő in-
tézkedésekhez elengedhetetlenek az országos 
hatáskörű szervek döntései, ezért az önkor-
mányzat folyamatos egyeztetéseket folytat az 
illetékesekkel és mindent megtesz annak ér-
dekében, hogy a helyzeten javítson. 
Februárban tárgyalást folytattunk a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt-nél, ahol azt az ígé-
retet kaptuk, hogy a közútkezelő még ebben 
az évben lecseréli és a forgalomhoz igazítva 
újrahangolja a városban működő közleke-
dési lámpákat. A közösségi közlekedés infra-
struktúrájának fejlesztése alternatívát jelent-
het az átmenő forgalom enyhítésére. Ennek 
érdekében megbeszélést tartottunk Pokorni 
Zoltán XII. kerületi polgármester és több 
szakmai szervezet részvételével. A polgár-
mesterrel megállapodtunk abban, hogy kö-
zösen kezdeményezzük a Fő utcai buszsáv 
és a kapcsolódó P+R parkolók tanulmány-
tervének elkészíttetését és a fejlesztés meg-
valósítását az illetékes szerveknél. Ezekről 
bővebben lapunk 7. oldalán olvashatnak. 
A képviselő-testület február végi ülésén ar-
ról döntött, hogy 2.000.000 forinttal hoz-
zájárul az 1. számú főút-Gyár utca keresz-
teződésében kialakítandó körforgalom ter-
vezési költségeihez. A Budaörs és Budakeszi 
közötti, a Metro áruház közelében lévő köz-
lekedési csomópont „turbó körforgalommá” 
történő átépítése Budakeszi szempontjából 
a kelenföldi metró-végállomás tömegközle-
kedéssel való gyorsabb megközelítése érdeké-
ben elengedhetetlen. 
Az illetékesek várhatóan április első felében 
nyújtanak tájékoztatást a tervezett buszjárat 

indulásáról. Amint erről hivatalos informá-
ciót kapunk, tájékoztatjuk a lakosságot.

Térségi együttműködés  
az egészségügy fejlesztéséért
A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 
településeivel számos pályázat és program ke-
retében működünk együtt. A Budakörnyéki 
Egészségprogram egyes elemeire, a dohány-
zásról való leszokást segítő események meg-
valósítására 2,5 millió forint támogatást 
kaptunk a WHO Magyarországi Irodájától. 
A társulás pályázatot nyújtott be az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által kiírt „3 ge-
nerációval az egészségért” pályázatra. A tá-
mogatásból a betegségek mielőbbi felismerése 
érdekében szűrővizsgálatokat, az örömteli 
testmozgás népszerűsítésére sportrendezvé-
nyeket szervezünk és kampányt indítunk a 
dohányzás visszaszorításáért.

Új testvérvárosunk a lengyel Biecz

Újabb testvérvárossal gazdagodott Budake-
szi. Március 4-7. között delegáció utazott a 
lengyelországi Biecz városába, ahol ünne-
pélyes keretek között aláírtuk a két település 
közötti testvérvárosi szerződést. A két város 
hosszú távú együttműködést tervez oktatási, 
kulturális, gazdasági, és szociális területen. 
Részletesebb beszámolót lapunk 8. oldalán ol-
vashatnak. Várhatóan az ősz folyamán vendé-
gül láthatunk egy lengyel küldöttséget, mely-
nek során első közös programunkat, „A közös 
nyelvünk a tánc” címmel rendezzük meg.

Idén is lesz sörfesztivál

A tavalyi sörfesztivál nagy sikert aratott 
a Zsámbéki-medencében, ezért a társulás 

keretein belül szeptember 13-14. között is-
mét megrendezzük az eseményt a Fő téri 
parkban. A szervezést megkezdtük, idén két 
napon keresztül várjuk majd a látogatókat. 
A fesztiválhangulatot az Intim Torna Ille-
gal és az Anna and the Barbies, a Napfény 
Presszó, a Szomorer Jungs nevű szomori 
sváb zenekar és olyan helyi zenekarok, mint 
a The Old Show és Kyrusaurus Rock Band 
biztosítják.

Húsvét

Minden kedves budakeszi lakosnak áldott 
ünnepi készülődést, és boldog húsvéti ün-
nepeket kívánok, a locsolkodóknak pedig re-
pertoárjuk bővítésére ajánlom a következő 
kedves verset: „Meglocsolnám rózsavízzel, 
hogyha előjönne, / Akkor az a kicsi lány jaj 
de nagyot nőne. / Megöntözlek gyorsan a 
harmat friss illatával, / Teljen a talicskám 
sok szép piros tojással.”

Majális

A jó idő is azt jelzi számunkra, hogy itt a 
tavasz. Budakeszi számos kikapcsolódási le-
hetőséget rejt a szabadba vágyóknak.
Az önkormányzat május 1-jén, szerdán ren-
dezi meg a városi majálist a művelődési köz-
pont melletti közösségi téren. A szervezők 
zenés felvonulással, bábszínházzal, májusfa-
állítással és számos színes programmal ké-
szülnek. Sok szeretettel várunk minden ked-
ves érdeklődőt!

Közlekedés
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Szegulja  
Miklósné

Ünnepi megemlékezés március 15-e alkalmából

„A�haza�minden�előtt”

Március 15-e minden magyar érzésű 
ember szívében különleges helyet fog-
lal el, és ugyanolyan fényesen ragyog, 
mint 171 évvel ezelőtt. Olyan minde-
nek feletti erővel bír, mely valóban ösz-
szeköti a magyarokat, legyen akár az 
anyaországban, akár a világ bármely tá-
ján. Mi magyarok, legyünk bárhol a vi-
lágban, összetartozunk, és március 15-
én együtt ünnepelünk. Egységben van 
a nemzetünk. Ekkora ereje van még 
171 év múltán is a március 15-i esemé-
nyeknek és annak az örökségnek, me-
lyet Petőfiék hagytak ránk – mondta dr. 
Győri Ottilia polgármester a beszédé-
ben. Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési 
képviselő elmondta, hogy 1848. már-
cius 15-én a magyarok beírták magukat 
a történelembe. Vér nélküli forradalom-
ban vívtuk ki szabadságunkat és füg-

getlenségünket. Nem voltunk egyedül 
a szabadságvágyunkkal. Az európai 
nemzetek Palermótól Párizson át Bé-
csig sorra lázadtak fel a birodalom ellen 
és álltak ki a nemzeti függetlenségért. 
Az európai népek egyszerre ébredtek 
rá, hogy nemzeti függetlenséget csak 
a nemzetek Európája tud adni. Ezt kö-
vetően a Czövek Erna Zeneiskola nép-
dalcsoportja lépett fel, dalaikat a kö-
zönség hangos tapssal jutalmazta. A 
polgármester átadta a Budakesziért em-
lékérmet és a Budakeszi Ifjúsági díjat. A 
képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
Budakesziért emlékérmet a 2019. évben 
Szegulja Miklósnénak, Franke László-
nak és a Budakeszi Labdarúgó Akadé-
mia Sportegyesületnek adományozza. 
A Budakeszi Ifjúsági díjat Balázs GergőBudakeszi Ifjúsági díjat Balázs Gergő 
kapta.

Az ünnepi műsorban ismét a Szé-
chenyi István Általános Iskola 4. év-
folyamos tanulói szerepeltek, akik szín-
vonalas előadással idézték fel a népek 
tavaszát, a márciusi eseményeket. Kö-
szönjük a gyermekek kedves műsorát és 
a felkészítő pedagógusok munkáját.

A kitüntetettek laudációinak kivona-
tát az alábbiakban, teljes terjedelmük-
ben a www.hirmondo.budakeszi.hu ol-
dalon olvashatják.

Ünnepi műsorral, valamint a Budakeszi emlékérem és Ifjúsági díj átadásával 
emlékeztünk meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 171. évfor-
dulójáról a március 14-ei városi ünnepségünkön az Erkel Ferenc Művelődé-
si Központban. 

Szegulja Miklós-
né a Buda-
keszi Bölcsőde 
intézményveze-
tője, 40 éve él 
Budakeszin. A Székesfehérvári Egész-
ségügyi Szakközépiskolában érettsé-
gizett, általános ápoló- és asszisztensi 
oklevelet szerzett. 1981. áprilisában 
segédgondozónőként kezdett el dol-
gozni a Budakeszi Bölcsődében. A gyer-
mekekért vállalt szolgálata elkötelezett-
séggé, hivatássá vált számára. 1994-től 
2003-ig bölcsődevezető helyettes, majd 
2003. októberétől napjainkig az intézmé-
ny vezetője. Felelősségteljesen irányítja 
a bölcsődei dolgozók munkáját, kiegyen-
súlyozott és ideális légkört teremt az 
intézményben, mely egymás kölcsönös 
megbecsülésén és tiszteletén alapul. 
Folyamatosan ösztönzi kollégáit ismere-
teik bővítésére, melynek eredményekép-
pen a dolgozók rendszeresen vesznek 
részt továbbképzéseken. A gyerekek 
életkori egyéni sajátosságait, fejlettsé-
gét, pillanatnyi hangulatát figyelembe 

véve segíti a gyermekek fejlődését. Hi-
vatástudatából és gyermekszeretetéből 
fakadóan minden igyekezetével azon 
munkálkodik, hogy egy családköz-
pontú, a gyermekek szükségleteit és a 
szülők igényeit kielégítő bölcsődei életet 
tartson fent. Gondossággal, szakmai 
tapasztalatával segítette az önkormány-
zat bölcsődei fejlesztéseinek sikeres és 
határidőben történő megvalósítását. 
Hihetetlen lelkesedéssel, időt és ener-
giát nem kímélve egyengette a 2014-ben 
átadott Mosolyár Bölcsőde építését is. 
Magas színvonalú felkészültségével, 
odaadó személyiségével, példamutató 
tevékenységével életét hivatásának, a 
gyermekeknek, a kollégáinak és az in-
tézménynek szentelő bölcsődevezető.

A Budakeszin 
született Franke 
László a vendég-
látóipari iskolá-
ban szakácsként 
végzett. Két év szakmai gyakorlati ide-
jét a Belkereskedelmi Minisztériumot 

kiszolgáló I. számú Közétkeztetési Vál-
lalatnál töltötte. Ezt követően 10 éven 
keresztül dolgozott a Corvin áruház 
éttermében, ahol néhány év elteltével 
konyhafőnök lett. A bécsi Mátyás pince 
megnyitásával lehetősége adódott, 
hogy Ausztriában is dolgozhasson. Egy 
év elteltével visszatért Magyarországra 
és az Olimpia szállóban folytatta pálya-
futását csaknem 10 esztendőn át. Kar-
rierjét a Pannónia Vendéglátóipari 
Vállalatnál építette tovább, majd a cég 
Pannonia Internationale Wien néven 
Bécsben nyitott szállodát, ahol Franke 
László két éven keresztül dolgozott. 
Mesterszakácsként Grazban, Linzben, 
Salzburgban, Münchenben, Hamburg-
ban, Berlinben, Isztambulban és Mo-
nacoban is volt szerencséje alkotni. A 
monacói hercegi pár is jóízűen fogyasz-
tott az általa készített ételekből, sőt, az a 
megtiszteltetés is érte, hogy a Monacói 
Szakácsszövetség a tiszteletbeli tagjává 
választotta. Több évtizednyi elkötelezett 
munkáját számos elismeréssel jutalmaz-
ták, melyek közül a Venesz József-díjra 
a legbüszkébb. Ez az egyik legnívósabb 
hazai kitüntetés, melyet mesterszaká-
csok is kaphatnak. 2011-ben Frankfurt-
ban részt vett a Szakácsolimpián, ahol 

az Oscar-díjat szerzett magyar csapat 
tagja volt. A gasztronómia és Buda-
keszi iránt érzett szeretete megmutat-
kozott abban is, hogy a Családi Napok 
főzőversenyein hosszú éveken át töltötte 
be a zsűri elnökének szerepét, de emel-
lett a sváb disznótor zsűrijének is állandó 
tagja. Kiemelkedő szakmai tudásával, a 
hazai ízek hagyományának ápolásával, 
a folyamatos megújulás képességével, a 
szakmája iránti mély elhivatottságával 
példamutatóan szolgálta hivatását és 
Budakeszi hírnevének öregbítését.

A Budakeszi 
Labdarúgó Aka-
démia Sport-
egyesület 2005 
szeptemberében azzal a céllal jött létre, 
hogy a futball iránt érdeklődő buda-
keszi gyermekek helyben sajátíthassák 
el a sport alapjait. Az egyesület elnöke, 
Kiss Baranyi Sándor 10 éven át a Magyar 
Labdarúgó Szövetségben dolgozott a 
Bozsik-program programvezetőjeként, 
majd az Edzőképző Központ oktató-
jaként, instruktoraként. Az egyesület 
jelenleg a Bozsik-program egyik után-
pótlás nevelő klubjaként működik. Az 
egyesület azt vallja, hogy a labdarúgás 
ugyanannyira az amatőröké, mint a 
profiké. A sportoktatás során a gyerme-
kek nevelésére, személyiségük fejlesz-
tésére is gondot fordítanak. A gyerme-
keknek pozitív légkörben teremtik meg 
a szocializáció, tudásközvetítés, tehet-
séggondozás, személyiség- és képesség-
fejlesztés sokszínű, komplex rendszerét. 

Az egyesület az elnök munkatársaként 
hét szakvezetőt alkalmaz, akik tanári 
állásuk illetve egyetemi tanulmányaik 
mellett tartják a több, mint 140 gyermek 
részére a délutáni edzéseket. Korosz-
tályaik a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség utánpótlás bajnokságain, hazai 
és nemzetközi meghívásos tortákon, 
valamint a Magyar Diáksport Szövet-
ség által meghirdetett versenyeken 
vesznek részt. Az egyesület 2007-ben 
egy használt műfüves pályát alakított ki 
a sportpályán 7 millió forint saját forrás-
ból és 4 milliós önkormányzati támoga-
tásból. Tavalyi pályázati támogatásból 
az önkormányzat egy 64x44 méteres 
műfüves pályát létesített a sportpályán, 
melynek pályázati anyagához komoly 
szakmai segítséget nyújtott a szervezet. 
Az idei évben a BLA adott be pályázatot 
7 milliós TAO-s forrás biztosításával a 
sportpálya körbekerítésére, melyhez 
önkormányzatunk 4 milliós önrésszel 
járul hozzá. Az egyesület kitartó, ak-
tív és értékteremtő munkájával méltón 
szolgálja a városunkban élő gyerme-
kek fejlődését és Budakeszi hírnevének 
öregbítését.

Balázs Gergő az 
általános iskolai 
ta nulmá nyait 
a fővárosi Sza-
bó Lőrinc Két 
Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázi-
umban, majd középfokú tanulmányait 
az ELTE Apáczai Csere János Gyakor-
lógimnáziumban végezte. Jelenleg az 
ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 

harmadéves jogász szakos hallgatója. 
A diploma megszerzése után tudomán-
yos pályára készül. Gimnáziumi évei 
során számos tanulmányi versenyen 
vett részt kiváló eredménnyel. Az egye-
temisták számára megrendezett Orszá-
gos Tudományos Diákköri Konferen-
cia Humántudományi szekciójának 
egyetlen középiskolás résztvevőjeként 
különdíjban részesült a Késő magyar 
középkor tagozaton. Kutatásából írott 
publikációja tudományos folyóiratban 
jelent meg. A következő évben a Wa-
shingtonban megrendezett Philip C. 
Jessup Nemzetközi Jogi Perbeszédverse-
nyen összesített írásbeli kategóriában 
a győztes egyetemi csapat tagja volt. A 
csapat a világ több mint 100 országából 
érkező 645 csoport közül elnyerte a 
nemzetközi forduló, illetve a nemzeti 
válogatók legjobb összevont felperesi 
és alperesi beadványaiért járó Alona  
E. Evans- és Hardy C. Dillard-díjakat. 
Gergő egyéni kategóriában a verseny 
legjobb szónokainak ranglistájára is fel-
került. A csapatot nyár elején tiszteletva- 
csorán látta vendégül Áder János köz-
társasági elnök. Ősszel az igazságügyi 
miniszter elismerő oklevelet, majd az 
ELTE ÁJK vezetése Pro Jurisprudentia 
Practica emlékérmet adományozott a 
csapatnak. Gergő tanulmányi eredmé-
nyeiért a nemzeti erőforrások minisz-
tere Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat 
adományozott részére. Kutatásával az 
Új Nemzeti Kiválóság Program kuta-
tási ösztöndíját, illetve az idei Orszá-
gos Tudományos Diákköri Konferencia 
egyetemi fordulójának első helyezését 
is elnyerte. Tevékenysége példaként 
szolgálhat nemcsak budakeszi fiataljai, 
hanem Magyarország ifjú korosztálya 
számára is.

Budakeszi  
Labdarúgó  
Akadémia

Franke  
László

Balázs  
Gergő

Fotó: Surányi Linda
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A műszerpark része lesz egy, 
a nőgyógyászati szakrendelése-
ken használandó nagy tudású 
ultrahang készülék 

Fókuszban�a�közlekedés
Február végén Pokorni Zoltán XII. ke-
rületi polgármester és több szakmai 
szervezet (például Budapesti Közleke-
dési Központ, Budapest Közút, Köz-
lekedéstudományi Intézet) képviselője 
kereste fel az önkormányzatot a Buda-
keszin építendő buszsáv és kapcsolódó 
P+R parkolók megvalósítása ügyében. 
Az egyeztetésre annak folyományaként 
került sor, hogy a kerületi önkormány-
zatnál – városunk vezetői jelenlétében 
- néhány nappal korábban mutatták be 
a Budakeszi út felújításának buszsávval 
kiegészített tanulmánytervét. A jelen-
lévők egyetértettek abban, hogy a kö-
zösségi közlekedés infrastruktúrájának 

közös fejlesztését kiemelt feladatuknak 
tekintik. Megállapodtak, hogy közösen 
kezdeményezik és pénzügyi források-
kal is támogatják a buszsáv és a kapcso-
lódó P+R parkolók, továbbá az ezeket 
kiszolgáló infrastruktúra Budakeszire 
vonatkozó tanulmánytervének elké-
szíttetését az illetékes szakminiszternél, 
valamint a teljes projekt megvalósítását 
a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsánál.

*
Az önkormányzat Szilvai József At-
tilával, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
vezérigazgatójával is folytatott tárgya-
lást a szervezet kezelésében lévő, Bu-
dakeszin áthaladó országos főutakon 

naponta kialakuló torlódások okairól 
és az enyhítését szolgáló fejlesztések 
lehetőségéről. A városvezetők ígéretet 
kaptak arra, hogy a közútkezelő még 
idén lecseréli a városban lévő, több év-
tizede működő közlekedési lámpákat a 
kapcsolódó műszaki egységekkel (ve-
zérlők, érzékelők) a legmodernebb esz-
közökre és a forgalomhoz igazodva 
újra hangolja azokat. A szervezet ve-
zetője ígéretet tett arra is, hogy az ön-
kormányzattal közösen vizsgálják a ke-
zelésükben lévő főutakon további, a 
forgalom gyorsítását, valamint a köz-
lekedés biztonságosabbá tételét szol-
gáló fejlesztések lehetőségét.

A Nagy Sándor József Gimnázium test-
nevelő tanára Mayer Márton egyedülál-
ló példát mutat diákjainak sportpályafu-
tásával. Kisgyerekként is rendszeresen 
sportolt, majd a labdajátékokat a Zen Bu 
Kan Kempo sportágra váltotta, melyben 
a nyílt versenyes győzelmek után sok-
szoros országos bajnok lett. 2018-ban az 

IMMAF (Nemzetközi Vegyes Harcmű-
vészeti Szövetség) országos bajnokságát 
is megnyerte. Idén címvédésre készül a 
Kempo országos bajnokságon, majd jú-
niusban az IMMAF Európa-bajnoksá-
gon indulva képviseli Magyarországot 
és Budake-
szit. Osztály-

főnökként és testnevelő tanárként szíve-
sen adja át tapasztalatait a gyerekeknek. 
„A kempo egy életforma, mely az élet 
minden területére hatással van. Meg-
változtatta a gondolkodásomat, megta-
nított, hogy mindig felemelt fejjel járjak 

és sose adjam fel az ál-
maimat. Pedagógusként 
az egyik legfontosabb 
célom, hogy ezt a gon-
dolkodásmódot átadhas-
sam tanítványaimnak” 
– mondja.

Mayer Márton szü-
letése óta Budakeszin 
él, a tanítás mellett óvo-
dásoknak és iskolások-
nak is tart edzéseket, mi-
közben kitartóan készül 
élete eddigi legnagyobb 
megmérettetésére. Edző-
je Palotás Ferenc is Bu-
dakeszin lakik és ta-
nítványaival több vi-

lágversenyen aratott már győzelmet. 
Márton eredményeiben, tehetségében és 
kitartásában bízva szeretné folytatni ezt 
a sikerszériát. Az Európa-bajnokságot 
Rómában rendezik, a nevezési díj és az 
egyéb költségek nehéz terhet jelentenek 
a fiatal pedagógus sportolónak. Tisz-
telettel várja szponzorok - akár egyéni, 
akár céges képviseletben - jelentkezését, 
akik szívesen adnák a nevüket és támo-
gatásukat ahhoz, hogy méltán képvisel-
hesse Magyarországot, Budakeszit és a 
Nagy Sándor József Gimnáziumot.

Mayer�Márton�országos�kempobajnok

Széleskörű egészségügyi ellátás

Középpontban�a�megelőzés
Minden ember életében az egészség a 
legnagyobb érték. Budakeszi Város Ön-
kormányzata is ezt tartja szem előtt. A 
városvezetés kiemelten fontosnak tart-
ja, hogy az orvosi ellátásban Budakeszi 
is felzárkózzon a 21. századi követel-
ményekhez. Ennek érdekében újítottuk 
meg városunkban az orvosi rendelőt, 
szakrendeléseket indítottunk.

A folyamatosan bővülő, helyben el-
érhető szakellátások mellett hamarosan 
alapfokú egészségügyi oktatás is indul 
az iskolákban, melyekről Dr. Pócza Pé-
ter immunológus, rákkutató, a Budake-
szi Egészségügyi Központ új vezetője 
adott tájékoztatást lapunknak.

Tavaly augusztusban a vérvételi pont 
kezdte el működését elsőként, majd ezt 
követte szeptembertől a neurológiai, 
idén januártól a reumatológiai szakren-
delés. 

A képviselő-testület idei februári ülé-
sén jóváhagyta az urológiai, audiológiai 
és foglalkozás-egészségügyi szakren-
delés beindítását is. Ennek eredmé-
nyeképpen áprilisban az audiológiai 
(hallás) vizsgálat, májusban a foglalko-
zás-egészségügyi, majd júniusban az 
urológiai szakrendelés is elindulhat.

Az önkormányzat sikeres pályázata 
révén az Egészséges Budapest Program 
keretében a szakrendelések ellátásához 
nélkülözhetetlen orvostechnológiai mű-
szerekkel és informatikai eszközökkel 
bővíti a rendelő eszközparkját. Az ön-
kormányzat 71 millió forint értékben 
nyert erre támogatást, melyhez 7 millió 
forint önrészt biztosított. 

Az orvosi műszerek beszerzése, majd 
beállítása még ebben az évben megva-
lósul, ami olyan műszerigényes szak-
rendelések elindítását is lehetővé teszi 
majd, mint a szülészet-nőgyógyászat, 
a szemészet, a fül-orr-gégészet, a bőr-
gyógyászat, a gyógytorna, valamint a 

fizikoterápia. Mindezeken felül az or-
topédiai ellátás beindítását is tervezik.

A műszerpark része lesz egy, a nő-
gyógyászati szakrendeléseken haszná-
landó nagy tudású ultrahang készülék, 
mely emellett urológiai, neurológiai, va-
lamint hasi- és nyaki ultrahang vizsgá-
latra is alkalmas lesz. Ezzel a műszerrel 
az agyat ellátó ereket is lehet majd vizs-
gálni. A fizikoterápián mód lesz majd 
ultrahang-, ingeráram-, mágnes- és lé-
zerterápiás kezelésekre is.

A későbbiekben terveznek méh-

nyak- és emlőrák szűrést is, amihez a 
citológiát is szeretnék biztosítani. Az 
Országos Korányi Pulmonológiai Inté-
zet nagyon jó kapcsolatot ápol Budake-
szi Város Önkormányzatával, melynek  
eredményeképpen egészségmegőrzés-
sel és szűrővizsgálatokkal kapcsolatos 
közös pályázatot is beadtak az elmúlt 
hónapokban.

Az intézményvezető nagyon fon-
tosnak tartja, hogy a helyi óvodákban 
és iskolákban legyen alapfokú egész-
ségügyi oktatás. Ennek részeként az el-
következő években az intézményekben 
minden évben lesz elsősegélynyújtó 
tanfolyam a pedagógusoknak május-
júniusban.

Létrehozták az egészségügyi köz-
pont honlapját és facebook oldalát is.

Jelenleg még teljes egészében Buda-
keszi önkormányzatának költségveté-
séből működik az intézmény és várják 
a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő) támogató döntését az ál-
lami finanszírozásról. 

Tegyen javaslatot 
a Budakeszi 
Oktatásügyért díjra!

Budakeszi Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete attól a cél-
tól vezérelve, hogy a város szolgála- 
tában kiemelkedő érdemeket szer-
zett személyeket és szervezeteket 
méltó elismerésben részesíthesse, 
valamint életművüket, személyüket 
és cselekedetüket megfelelőképpen 
értékelve állíthassa példaként a je-
len és az utókor elé, 2013. szep-
tember 26-i ülésén Budakeszi Ok-
tatásügyért díjat alapított.
A pedagógusnapi ünnepségen elis- 
meri és díjazza azon pedagógusok, 
oktatók, intézményi dolgozók jelen-
tős eredményt hozó munkáját, akik 
Budakeszi oktatásügye érdekében 
hosszabb időn át kiemelkedő mun-

kát végeztek vagy a településhez 
kötődően életpályájukkal elköte-
lezettségüket bizonyították a pe-
dagógus élethivatás mellett.
A díjra magánszemély, szervezet, 
közösség tehet javaslatot.
Kérem városunk lakóit, hogy in-
doklással ellátott írásos javasla-
taikat 2019. április 18-án, csütör-
tökön 12.00 óráig a Budakeszi 
Polgármesteri Hivatal (Fő u. 179.) 
ügyfélszolgálatára vagy e-mailen 
a pm.titkar@budakeszi.hu címre 
eljuttatni szíveskedjenek!
Segítőkész együttműködésüket 
előre is köszönöm.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

Fotó: Torti Szofi
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Az ünnepségen dr. Győri Ottilia polgármester beszédében 
felidézte, hogy a nők egyenjogúsági törekvései New York-
ból indultak 162 évvel ezelőtt, amikor több mint 40 ezer tex-
tilmunkásnő sztrájkolt a béregyenlőségért, a rövidebb mun-
kaidőért és a választójogért. 1910-ben a II. Internacionálé VIII. 
kongresszusán határoztak arról, hogy a nők választójogának 
kivívása érdekében nemzetközi nőnapot tartanak. 1911. már-
cius 19-én Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájc-
ban tartották meg a világon először a nemzetközi nőnapot, 
melyhez két évvel később, 1913-ban már Magyarország is 
csatlakozott. 

Az eseményen a megjelent hölgyeket Csenger-Zalán 
Zsolt országgyűlési képviselő is köszöntötte. - Tisztelni kell 
a nőket. Tisztelni kell a szakmai hozzáértésüket, a tehetsé-
güket az élet minden területén. Önök a legfontosabbak a mi 
számunkra – mondta. 

A műsor első részében a kikapcsolódásról Lakatos Dóri és 

Kohautek Csaba Szerethető dallamok című előadása gondos-
kodott, majd a PaThália Miniszínpad adott szórakoztató mű-
sort, mely sok mosolyt csalt az arcokra. 

Az ünnepség végén a jelenlévő urak egy-egy szál tulipán-
nal köszöntötték a hölgyeket.

Biecz mintegy 4700 lakosú délkelet-len-
gyelországi kisváros a Ropa folyó men-
tén, a Kárpátok előhegyei közelében. 
Gazdag történelme, középkori műemlé-
kei miatt a lengyel Kárpátalja gyöngy-
szemének, „kis Krakkónak” is nevezik.
A polgármester meghívására itt tett láto-
gatást Budakeszi Város Önkormányzata 

hat főből álló delegációja 2019. március 
4-7. között, melynek során a két telepü-
lés vezetője, Miros�aw ��drychowiczMiros�aw ��drychowicz 
és dr. Győri Ottilia polgármester test-
vérvárosi megállapodást írt alá. Biecz és 
Budakeszi hosszú távú együttműködést 
tervez oktatási, kulturális, gazdasági, és 
szociális területen. A küldöttség tag-

jai találkoztak dr. Körmendy Adrienne 
krakkói főkonzullal is, aki elmondta, 
hogy a két nemzet mindig számítha-
tott egymásra a megpróbáltatások ide-
jén, támaszt nyújtottak egymásnak, de 
ez csak konkrét emberi kapcsolatokon 
keresztül valósulhat meg, ezért is örül 
a budakesziek kezdeményezésének. A 
kapcsolatfelvételt a „dwa bratanki” (két 
jóbarát) témában kiírt lengyel testvér-
városi pályázaton való részvétel előzte 
meg. A főkonzul ajánlása alapján vet-
tük fel a kapcsolatot Biecz-csel, mely 
pályázatot nyújtott be a Visegrádi Alap-
hoz, amiben budakeszi középiskolások 
részvételére is számít, egy közös, an-
gol nyelvű projekthéten. Fiataljaink ha-
zánk diplomatáiként mutatják be Uk-
rajna, Csehország, Szlovákia, valamint 
Lengyelország „diáknagyköveteinek” 
nemzetünk kulturális, gazdasági, tör-
ténelmi sajátosságait, önazonosságunk 
gyökereit.

A küldöttség látogatást tett számos 
helyi vállalkozásnál, az általános iskolá-
ban, fogyatékkal élők foglalkozásterápi-
ás műhelyében és az idősek klubjában.

A�hölgyeket�
ünnepelték
A nemzetközi nőnap alkalmából, március 8-án, a városban 
működő intézmények, a Borostyán és a Fenyőgyöngye 
Nyugdíjas Klub, Budakeszi Város Idősügyi Tanácsa és a 
településen élő hölgyek közös ünneplésre gyűltek össze 
az Erkel Ferenc Művelődési Központban. 

Új�testvérvárosunk�a�lengyelors�ág�� ���e��lengyelors�ág�� ���e������e��

Biecz látképe a Corpus Christi templommal, ahol Szent Hedvig ereklyéit őrzik Forrás: www.biecz.pl

Lakatos Dóri és Kohautek Csaba ünnepi műsorral köszöntötte a hölgyeket

Zöldhulladék-égetés:
változtak a szabályok
Lakossági igényként merült fel az avar 
és kerti hulladékégetés szabályozásának 
újragondolása. Saját egészségünk és kör
nyezetünk megóvása érdekében Budakeszi 
Város Önkormányzata a 2019. február 28i 
testületi ülésen módosította erre vonatkozó 
rendeletét. Az új rendelkezés alapján az 

avar és a kerti hulladék égetését évente az 
alábbi két időszakban lehet végezni:

l március 1. – március 31.,
l szeptember 1. – november 30.

között. A megjelölt időszakokon belül 
kizárólag pénteken 821 óra, szombaton 
812 óra között (ünnepnapok kivételével) 
szélcsendes időben, nagykorú személy ál
landó felügyelete mellett szabad égetést 
végezni.

A levegő szennyezettségét és az ebből 
eredő káros hatásokat csökkenteni tudjuk 
a zöldhulladék égetésének mérséklésével, 
illetve teljes elhagyásával. A házi komposz
táló használata – mely természetessége 
miatt teljes mértékben óvja környezetünket 
– tökéletes alternatívaként szolgálhat zöld
hulladékunk megsemmisítésére, de tovább
ra is élhetünk a hulladéknaptár szerinti el
szállíttatás lehetőségével.

Rendhagyó�fórum�a�városfejles�tésről
Budakeszi Város Önkormányzata március 18-án lakossági 
fórumot tartott a település fejlesztéséről az Erkel Ferenc Mű-
velődési Központban. A fórumot a Partners Hungary Ala-
pítvány igazgatója, Deák Éva vezette. Egy időben, hét téma-
körben kerekasztal-beszélgetés formájában tehették fel kér-
déseiket, fogalmazhatták meg ötleteiket az egyes asztaloknál 
a rendhagyó fórumon részt vevők. A témakörök a követke-
zők voltak: 

- Közlekedés (témavezető: Ohr Alajos alpolgármester) 
- Önkormányzati gazdálkodás, gazdaságfejlesztés, pályázatok (té-

mavezető: Cserép Zsolt, a pénzügyi osztály vezetője)
- Területfejlesztés: Makkosmária, Nagyszénászug, Darányi, Ká-

posztás, Meggyes városrészek (témavezető: Páczi Erzsébet kép-
viselő) 

- Városüzemeltetés, infrastruktúra (témavezető: Szabó Ákos 
Péter képviselő)

- Oktatás, egészségügy, kultúra, intézményrendszer (témaveze-
tő: Bakács Bernadett alpolgármester) 

- Közbiztonság, közterület-felügyelet, környezetvédelem (téma-
vezető: Somlóvári Józsefné képviselő) 

- Nagyberuházások (témavezető: Bánhidi László képviselő)
A tematikus csoportokban 20 perc állt a lakosok rendelke-

zésére kérdések, javaslatok felvetésére, melyet a témafelelő-
sök és segítőik válaszoltak meg, majd két alkalommal hely-
cserére került sor, így a résztvevők három témakörben is el-
mondhatták a véleményüket.

A fórum a hét témafelelősnek az adott területet érintő, rö-
vid beszámolójával zárult, ahol ismertették a lakosok által 
felvetett kérdéseket és a válaszokat, illetve javaslatokat. A la-
kosságot leginkább érintő kérdésekre adott válaszok:

• Az M0-ás nyugati szektorával kapcsolatban csak az au-
tóút térképi megjelenítését törölték az Ország Szerkezeti Ter-
véből, most vizsgálja egy konzorcium az új nyomvonal le-
hetőségeket.

• A Honfoglalás sétány és a Kelenföldi pályaudvar közötti 
közlekedő új 188-as járatcsalád várhatóan április indulhat el. 

• Buszsáv és P+R parkoló: tanulmányterv elkészíttetését 
tervezzük a XII. kerületi önkormányzattal együttműködve, 
amiről márciusi ülésen tárgyalt a képviselő-testület.

• Budakeszi pályázatot nyújtott be kerékpárút építésére, 
melynek elnyerése esetén a Budaörsi út mentén a repülőtérig 
valósulhat meg a fejlesztés. 

• Makkosmária és Nagyszénászug képviselője összefogla-
lójában ígéretet tett a lakosságnak, hogy még most tavasszal 

összehív egy, csak a városrészt érintő fórumot, ahol részle-
tesen át tudják beszélni a területeket érintő kérdéseket és ja-
vaslatokat.

• Igény merült fel, hogy a városvezetés vizsgálja meg a 
Meggyes városrész területén is a 20 k�-os légvezetékek föld-
kábellel történő kiváltását.

• Az Árpád fejedelem téri általános iskolába a beköltözés 
szeptemberig lezajlik. Az iskola fenntartója egy évig nem vál-
tozik, az azt követő időszakról a szakminiszter dönt. 

• Elindul a két tannyelvű állami angol, a művészeti osz-
tályokon belül a zenei irányultság. 

• A SZIA tornatermének felújítására árajánlatok beké-A SZIA tornatermének felújítására árajánlatok beké-
réséről döntöttek a képviselők a márciusi ülésen. KöltségeKöltsége 
várhatóan meghaladja a 100 millió forintot is. 

• A képviselő-testület a Makkosmáriára vezető utakon 
összesen három térfigyelő kamera kiépítését tervezi, melyetkiépítését tervezi, melyet 
várhatóan az áprilisi testületi ülésen tárgyal meg.

• A hulladékudvar létesítésének előkészítése folyamatban 
van.

• A Nádas-tóval kapcsolatban megkezdődtek a tárgyalá-
sok a szakminisztériummal.

• Sportfejlesztések: még ebben az évben futókör, teniszpá-
lyák és sportpark, majd 2020-ra tanuszoda is létesül a sport-
pályán.

Fotó: Surányi Linda



2018 óta ünnepeljük Magyarországon 
minden év február 22-én a Magyar 
Parasport Napját. Az országgyűlés 
szimbolikusan választotta ezt a napot, 
hiszen 1970. február 22-én alakult meg 
a mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport 
Clubja a Mozgásjavító Intézmény falai 
között. A mai magyar parasport kiala-
kulásában döntő jelentőségű volt, hogy 
az első, intézményesített sportszerve-
zetet olyan legendák alapították, mint 
Tauber Zoltán, hazánk első paralimpiai 
bajnoka, aki 1972-ben bronzérmes lett 
Heidelbergben és Fejes András, aki 
1976-ban az első magyar paralimpiai 
aranyérmet nyerte Torontóban. A klub 
a névválasztásával a legendás vízilab-
dázó és úszó előtt tiszteleg, aki lábam-
putáltként az épek között lett olimpiai 
bajnok 1932-ben és 1936-ban.

Településünkön a Nagy Sándor Jó-

zsef Gimnázium csatlakozott a nap 
programjához. A Lélekmozgató prog-
ram keretében rendhagyó interaktív 
előadásra és bemutatóra invitálták feb-
ruár 22-én, pénteken Mezei Katalin 
erőemelő paralimpikonunkat. A spor-
tolónő izgalommal készült első előadá-
sára, s elmondása szerint szép élmény-
nyel gazdagodott, rengeteg érdeklődő 
és fürkésző arcot látott. Életével kap-
csolatban is tettek fel kérdéseket, me-
lyekről nyíltan és őszintén tudott be-
szélni a diákokkal.

„Motiváltak a fiatalok az őszinte ér-
deklődésükkel és ezért nagyon hálás 
vagyok. Köszönöm, hogy előadóként 
részt vehettem ezen az eseményen” – 
mondta lapunknak a paralimpikon. 
Mezei Katalinnak további sok sikert és 
eredményes felkészülést kívánunk a 
következő versenyére!

A Magyar Parasport Napja

Február közepén sakkversenyt és be-
mutatót tartottunk a Nagy Sándor Jó-
zsef Gimnáziumban. Az eseményen di-
ákjaink barátságos mérkőzéseket ját-
szottak a Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnázium diákjaival. A rendezvényen 
részt vett Persányi Barnabás korosztá-
lyos országos és uniós Európa-bajnok, 
aki a mérkőzések közötti szünetekben 
szimultánt játszott a résztvevőkkel.

Szintén ebben a hónapban lány- és 
fiúcsapataink diákolimpiai röplabda 
megmérettetésen is részt vettek. A so-
rozatban a fiúknak sajnos nem sikerült 

a továbbjutás. A lányok Budaörsön hat 
csapat közül a második helyen végez-
tek, így lehetőségük nyílt a másodikok 
tornáján szerepelni. Ez a verseny győ-
zelemmel ért véget, a megyei döntőben 
5. és 6. helyen végeztek. A közös mun-
ka nem volt hiábavaló, jövőre újra meg-
próbáljuk!

Márciusban az  NSJG napok kereté-
ben a „Makkosi futás” 1993 óta ha-
gyomány az intézményben. A táv hoz-
závetőleg 5 km, melyben 100 méteres 
szintkülönbséggel is megbirkóztak a 
vállalkozó diákok és tanárok.  Idén har-

minc diák és két tanár állt rajthoz. „So-
káig bolyban futunk, jó érzés a közös 
munka és az erdőben nem érzem a fá-
radtságot sem, a természetre figyelek.”  
„Szeretem a Makkosi futást, mert így 
nem csak az osztálytársaimmal verse-
nyezhetek. Szívesen veszek részt rajta, 
mert nem kötelező”- mondták a diákok.

A futás a Rózsa köznél indult, majd 
az Erdő és Kossuth Lajos utcán át az 
erdőben folytatódott a Makkosi temp-
lomig, majd lefelé a Makkosi-Napsu-
gár-Fő utcán keresztül érkeztek a gim-
názium elé. 
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Sűrű tavasz a NSJG-ben
Fiúk kategóriája
1. Danis Bence (21:05) 9. ny.
2. Klempa Márk (21:52) 10. b. 
3. Égető Bence (23:29) 9. ny. 
Lányok kategóriája
1. Pék Alexandra (28:34) 10. b. 
2. Demeter Vivien (30:07) 9. ny.  
3. Hingyi Anna (33:42) 11. b.

Gratulálunk a győzteseknek és ez-
úton is köszönjük a közterület-fel-
ügyelet és a Budakeszi Polgárőr 
Egyesület munkatársainak, hogy 
lehetővé tették diákjainknak a biz-
tonságos áthaladást a Fő utcán.

A FUTÓVERSENY EREDMÉNYE

Mezei Katalin paralimpikon

Jelentős változás előtt áll a SZIA

Rengeteg feladata lehet mostaná-
ban. Hamarosan kezdődnek a be-
iratkozások, a nyáron pedig az is-
kola egyik része átköltözik az új 
épületbe.

Az előrejelzések szerint 180 elsős kezdi 
az új tanévet. Emellett, mind a korábbi 
években is, mintegy 100, hatodik évét 
már betöltött kisgyermek marad még 
egy évet az oviban, mert a szülők úgy 
gondolják, még nem iskolaérettek.

Elkészül az új tanévre a jövőben 
székhelyként működő Árpád fe-
jedelem téri az új iskola, melynek a 
Knáb János utcai iskola telephelye 
lesz majd?

Ígéretet kaptunk arra, hogy kész lesz az 
iskola, melynek lényegesen kisebb, 739 
m2-es, II. ütemben épülő részét is építik 
már. Mindez reményt adhat arra, hogy 
a forfa tantermekben és a zeneiskolában 
már nem lesz tanítás szeptembertől.

Miképpen osztják el a két iskola 
épülete között a diákokat? Lesz elég 
hely?

Jelenleg 930-an vagyunk, az új tan-
évben is kényelmesen elférünk majd a 
mintegy 500-500 férőhelyes épületek-
ben. Pontosan még nem tudom meg-
mondani az osztályok helybeosztását, 
ez még nem eldöntött kérdés. Ami még 
bizonytalan, az a Napraforgó tagozat 
helyzete. Elhelyezésük az új épületben 
átalakítást igényelne, ezért valószínűleg 
még maradnak a 2019-20-as tanévben a 
Petőfi utcában. 

Mintegy 500 fő átköltöztetése egy új 
épületbe nem kis feladat.

A kivitelező ígéretei ismeretében au-
gusztusban meg tudjuk oldani a köl-
töztetést.

Több fenntartó is bejelentkezett, 
így a Budakeszi Város Német Ön-
kormányzata és a Prohászka Ot-
tokár Katolikus Gimnázium, hogy 
szeretnének fenntartók lenni a 

SZIA-ban. Jelenleg mi a helyzet eb-
ben a kérdésben?

A tulajdonos mindkét épület esetében 
az önkormányzat. Budakeszi Város Né-
met Önkormányzata, valamint a Szé-
kesfehérvári Egyházmegye írásban tet-
ték meg az oktatással kapcsolatos konk-
rét javaslataikat az önkormányzat felé.  
A képviselő-testület nyitott minden 
olyan megoldásra a budakeszi gyer-

mekek érdekében, amely az oktatásuk 
minőségi javulásával jár és férőhely bő-
vítést eredményez.

Az 16 tantermes, új iskola megépü-
lése más formában, más lehetősé-
gekkel is erősíteni fogja az általá-
nos iskolai oktatást Budakeszin?

Bővül a nyelvoktatás lehetősége - az 
eddig az iskolában működő Szőlő-
tő Alapítvány két tanítási nyelvű ok-
tatása mellett - elindul az állami két 
tanítási nyelvű angol oktatás 2 osz-
tályban, felezett formában (egyik fele 
módszertani, a másik angol tagozatos 
lesz). Ezekben a legnagyobb hang-
súlyt a tehetséggondozásra, egyéni 
bánásmód megvalósítására fordítjuk, 
reméljük, hogy ezzel sikerül minél 

több budakeszi gyereket megtartani 
városunkban.

2017-ben a SZIA újonnan kine-
vezett igazgatójaként a Budake-
szi Hímondóban arról is szólt, 
hogy „szeretnénk a Zsámbéki-me-
dence módszertani bázis iskolájává 
válni!” Akkor még csak sejthettük, 
hogy ez a most épülő iskola min-
den tekintetben, megjelenésében 
is 21. századot jeleníti majd meg. 

Az előzőekben említettem már a nyel-
vi képzés bővülését, mellyel sok család 
számára lesz elérhető a korai intenzív 
nyelvoktatás. Módszertani megújulás-
ként markánsan megjelenik iskolánk-
ban a digitális oktatás, valamint a LEGO 

készletek taneszközként történő hasz-
nálata. A módszertani megújulás ré-
sze még a kevert osztályok kialakítása, 
mellyel a szegregációt szeretnénk meg-
előzni. A művészeti oktatás és testneve-
lés terén is tervezünk újításokat, párhu-
zamosan szeretnénk lehetőséget kínálni 
különböző sportágak és művészeti ágak 
művelésére. Fontos szerepet szánunk a 
projektoktatásnak, projektnapoknak. 
Szeretnénk szakmai napokat tartani. A 
különleges bánásmódot igénylő, sajátos 
nevelési igényű (SNI) gyerekeknek sze-
retnénk biztosítani speciális fejlesztésü-
ket és a megfelelő mértékű integrációt. 
Munkánkban továbbra is számítunk 
külső partnereink - elsősorban a szülők 
és az önkormányzat - együttműködésé-
re, támogatására. Horváth Jenő

Bódi Zsuzsanna, az általános iskola igazgatója sokakat érintő, aktuális 
kérdésekre ad választ azokról a várható szervezeti-helyszíni változásokról 
és pedagógiai-módszertani megoldásokról, új lehetőségekről melyek az 
Árpád fejedelem téren épülő épület kapcsán fogalmazódtak meg az elmúlt 
hónapokban. Mindez emeli az oktatás színvonalát az elkövetkező évek-
ben Budakeszin.

Fotó: Torti Szofi



A budakeszi 1931-es Passió-elő-
adást a Stoflicz vendéglő  
színháztermében Miller János 
prépost-plébános vezetésével  
vitték színre

Passiójáték 1931-ben
A Friss Újság 1931. április 5-i számában 
Stób Zoltán számol be a Budakeszin 
megrendezett passiójátékról, melyet 
két alkalommal láthatott a közönség a 
nagyhét folyamán. A lap második ol-
dalán megjelenő részletes beszámolót 
a Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény 
és Tájházban vehettem kézbe másolat-
ban. Az újságíró hosszasan, dicsérő sza-
vakkal mutatja be a Budakeszi Ifjúsági 
Egyesület által létrehozott előadást. 

A passiójáték a misztériumjáték fran-
cia, illetve német formája. 1402-ben ala-
kult Párizsban a Confrères de la Passion 

társulata a nagypénteki szenvedéstör-
ténet megjelenítésére. Később irodalmi 
formát nyert és óriási méreteket öltött: 
több tízezer sor, több száz szereplő. A 
dél-bajorországi Oberammergauban a 
város lakossága 1663-tól mindmáig tíz-
évenként megrendezi fogadalmi pas-
siójátékát. Csíksomlyón 
1721-től alakították ki a ha-
gyományos passiójátékot. 
A környékünkön híres 
még a Budaörsi Passió, me-
lyet 1933-ban mutattak be 
először, évente játszották 
1939-ig. A rendszerváltás 
után többször felújították, 
legutóbb 2018-ban láthatta 
a közönség a Kő-hegyen.

A budakeszi 1931-es Pas-
sió-előadást a Stoflicz ven-
déglő színháztermében 
Miller János prépost-plé-
bános vezetésével vitték 

színre. Az előadások magyar nyelven 
zajlottak, melynek ékes magyarságát 
Kollár Gyula káplánnak köszöni meg 
az újságíró. A díszleteket de Ponte Jó-
zsef fotográfus tervei alapján Stoffer Já-
nos cipészmester készítette el. Az elő-
adás során több mint hússzor változtak 
a díszletek a jelenetek között. A színpad 
átrendezése zökkenőmentesen zajlott 
a beszámoló szerint, a jelenetek között 
de Ponte József fűzött magyarázatot az 
elkövetkezendőkhöz. 

A főbb szerepek alakítóit is felsorolja 
a cikk szerzője: Krisztust Martin Ger-
gely, Júdást az előbbi testvére, Mar-
tin Jakab személyesítette meg, mind-
ketten földművesek voltak. Kaifás fő-
papot Stoflitz háborús hadirokkant tra-
fikos alakította, Péter apostolt Mayer 
Ferenc szabómester, Pilátust Geiger Fe-
renc kereskedelmi minisztériumi al-
tiszt, Simont Alt Károly ácsmester, An-
nás főpapot Wegman Antal altiszt, 
Rabint Albrecht Ferenc bőrkereskedő, 
a római kapitányt Pfendtner György 
bőrkereskedő, János apostolt Stoffer Já-
nos cipészmester játszotta. Összesen 
hatvanöten vettek részt a produkció-
ban, mely négy teljes órán át tartott. 

Mindkét előadáson zsúfolásig meg-
telt a nézőtér ünneplő ruhás férfinép-
pel és feketekendős asszonyságokkal. 
Gyermekeket nem vittek, nehogy az áj-
tatos csendet megzavarják. Végül áll-
jon itt egy idézet a cikkből: „Ámulunk 
és bámulunk, hiszen földmívesektől, 
kisiparosoktól és kiskereskedőktől de-
hogyis vártunk ilyen tökéletes, mond-
hatni művészi munkát, amely még a hi-

vatásos színháznak és szí-
nészeknek is becsületére 
válnék. De komolyan is ve-
szik a budakesziek a dol-
got, büszkék is rá – meg is 
van rá minden okuk.”

Az előadásról de Ponte 
József számos fényképet 
készített, melyek megte-
kinthetők eredeti és digita-
lizált formában is a tájház-
ban. A Youtube webhelyen 
egy csaknem háromperces 
részlet látható az előadás-
ból.
� Összeállította:�Ádám�Éva

Budakeszi Város Német Önkormányzata március 2-án ki-
lencedik alkalommal, rendezte meg a Svábbált, ezzel a ko-
rábbi évek hagyományának megfelelően zárta a báli szezont 
településünkön. A SZIA tornatermében rendezett eseményt 
dr. Szalainé dr. Sándor Erzsébet, a nemzetiségi ombudsman-
helyettes, dr. Győri Ottilia polgármester és Bakács Bernadett 
alpolgármester is megtisztelte jelenlétével. A budakeszi fúvó-
sok Varga Lőrinc és Nagy Attila vezetésével hagyományos 
sváb népzenével várták az érkezőket. 

Schrotti János, a német önkormányzat elnöke köszöntötte 
a vendégeket, majd ezt követően az erdélyi Zsombolyán 
született ombudsman-helyettes nyitotta meg a bált. Beszé-
dében megosztotta erdélyi személyes élményeit is, melyekkel 
közelebb hozta számunkra a nemzetiségi kérdés fontosságát, 
valamint a többnyelvűség előnyeit. 

A sokszínű műsorban elsőként a SZIA másodikos és hete-
dikes diákjai felelevenítettek néhány régi táncos hagyo- 
mányt, mellyel elkápráztatták a közönséget. Nagy Attila har-
monikán kísérte a hagyományőrző kör kórusát, mely sváb 
dalokat énekelt. A műsort Ormai Sebestyén vezetésével a 
Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda szüleiből alakult tánccsoport 
zárta, mely meghozta a vendégek kedvét az ezt követő tánc-
hoz. A talpalávalót a Szomorer Jungs nevű szomori sváb ze-
nekar adta egészen hajnalig. Mindezek mellett teaház is gon-
doskodott a jó hangulatú beszélgetésekről. 

Ahogyan a műsorok színvonalára, úgy a hangulatra sem 
lehetett panasz. Öröm volt látni, hogy ez a bál nemcsak a bu-
dakeszi, hanem a zsámbéki, perbáli és a környező települ-
ések svábjainak is fontos találkozási pont. Nagy�Gábor

Találkozási pont: 
a Svábbál

Emlékezés  
a kitelepítésre

Március 19-én délelőtt a Széchenyi István Általános Iskola 6. 
d és 7. d tanulói szívbemarkoló műsort adtak elő, felidézve 
a budakeszi svábok kitelepítését. A deportálás 1946. márci-
us 19-én vette kezdetét és március 25-éig tartott. Ez idő alatt 
négy transzportot, hivatalosan összesen 3 639 budakeszi la-
kost indítottak útjára a mai Baden-Württemberg felé, a tény-
leges szám azonban valószínűsíthetően meghaladta a 4 000 
főt. Ez a község teljes lakosságának több, mint felét jelentette. 

Délután Budakeszi Város Német Önkormányzata tartott 
megemlékezést az „Őseink emlékére” szobornál. „Csak azon 
embereknek, közösségeknek van jövőjük, akik múltjukkal, 
történelmükkel tisztában vannak” – mondta Schrotti János 
Budakeszi Város Német Önkormányzatának elnöke a buda-
keszi kitelepítés 73. évfordulóján. Kiemelte, hogy csak a múlt 
hibáiból tanulva építhetjük közösen a keresztény alapokon 
nyugvó jövő Magyarországát. Történelmi lépés, hogy Euró-
pában egyedülálló módon hazánkban jutott be a parlamentbe 
német nemzetiségi képviselő. Szintén a sváb identitás meg-
erősödését mutatja, hogy városunkban a német nemzetiségi 
óvoda mellett egy német nemzetiségi általános iskola léte is 
körvonalazódik. 

A szobornál dr. Győri Ottilia polgármester elmondta, Bu-
dakeszi sváb lakossága, és minden helyi lakos számára a ki-
telepítés megrázó és embertelen tett volt, melyet soha nem 
feledhetünk. A megmagyarázhatatlan tragédia fájdalma el-
sősorban az érintetteké, az itthon maradt és kitelepített svá-
boké, de közös történelmünk, közös életünk része is, hiszen 
a mi életünket is átszövik a sváb származású ismerősökkel, 
barátokkal való kapcsolatok. Az önkormányzat eddig is és a 
jövőben is feladatának tekinti, hogy a budakeszi svábokat tá-
mogatva, velük együttműködve alakítsa a település jövőjét, 
és velük együtt virágoztassa fel Budakeszit. 

Az ünnepségen közreműködött a Budakeszi Hagyomány-
őrző Asszonykórus, a megemlékezés koszorúzással ért véget 
a szobornál. Az emlékprogramot gyertyafényes, német nyel-
vű szentmise zárta a Havas Boldogasszony római-katolikus 
templomban, melyet Mayer Mihály nyugalmazott pécsi püs-
pök mutatott be.
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Forrás: Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház  Fotók: id. de Ponte József

Fotó: András Márton
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A�hímes�
tojás

A tojás a születés, az újjászületés ősi 
és egyetemes szimbóluma. A tojás-
kultusz, a tojás termékenységet szim-
bolizáló volta miatt megjelenik már 
az egyiptomiaknál, a perzsáknál, a ró-
maiaknál a tavaszváró ünnepeik során. 
A kínaiak a hosszú élet és a boldogság 
szimbólumaként piros tojást adnak a 
gyerekeknek születésnapjukra. Az an-
golszász Ostara istennő termékennyé 
teszi a Földet, felébreszti téli álmából. 
Ünnepe a tavaszi napéjegyenlőségre 
esett. Jelképe a nyúl a szaporasága mi-
att, és a tojás, mint az újjászületés tár-
gyiasulása. A legenda szerint volt egy 
színes tojásokat tojó madara, amely-
nek tojásait a gyermekeknek adta. A 
finnek ősi eposzában, a Kalevalában a 
világ egy tojásból keletkezett. A tojás 
a zsidó hagyományokban is megtalál-
ható. Pészách idején az ünnepi ételek 
között szerepel a kemény tojás. E sok-
féle tartalom ötvöződött a keresztény-
ségben: a feltámadás, az újjászületés, 
s így Jézus szimbóluma lett. Több le-
genda és magyar monda is magyaráza-
tot ad a főként piros tojás és Jézus fel-
támadásának kapcsolódására. Egy le-
genda szerint Mária Magdolna Krisz-
tus mennybemenetele után Rómába 
ment és „Krisztus feltámadott” szavak 
kíséretében átadott Tiberius császárnak 
egy piros tojást. Az egyház a 12. szá-
zadban bevezette a tojásszentelést, ez-
zel jóváhagyta a tojás húsvéti szent na-
pokban játszott szerepét.

Európa nyugati részén a pirosra fes-
tett tojás volt eleinte jellemző, míg kele-
ten az arany. A többszínű, mintás tojás 
csak a 17. században kezdett elterjedni. 
A pirosra festett tojásnak a magyar nép-
hagyományokban is ősi gyökerei van-
nak. Az egységes színes felület motívu-

mokkal történő díszítésére legrégebbi 
európai emlék 320-ból származik. Ma-
gyarországon a legrégebbi karcolt min-
tás tojás egy avar nő sírjából került elő 
Móra Ferenc ásatásai során. A színe-
zett, motívumokkal díszített húsvéti to-
jás neve nálunk hímes tojás. A „hím”, 
a hímzés eredetileg a textíliára varrott 
dísz, innen válhatott a mintával díszí-
tett tojás jelzőjévé is. A tojások festése, 
viaszos technikával történő díszítése 
hagyományosan asszonyi munka volt, 

a karcolt és a patkolt tojásokat a férfiak 
készítették. A viaszírásos technika igen 
ősi tojásdíszítési módszer. Az íróka egy 
pálcikára szerelt kis cső, amelybe me-
leg viaszt öntenek, ezzel viszik fel a to-
jásra a mintát, ezután festékbe mártják, 
így a viaszolt rész nem színeződik el. A 
viaszt vagy lekaparják, vagy melegítik 
és letörlik, így alakul ki maga a minta. 
A magyar vidékeken a tojásokat osz-

tókörökkel tagolták. A mezőkbe rajzolt 
növényi, állati motívumok ősi, mágikus 
eredetűek. A tojás eredetileg termé-
kenységvarázsló, bajelhárító, gyógyító 
szerepét erősítették. Az ősi motívumok 
mellett az újabb korokban megjelentek 
a hímes tojásokon a virágok, a vallási és 
nemzeti jelképek. 

A néphagyományban a tojások, a 
szintén mágikus termékenységvarázs-
ló rítuskor, a húsvét hétfői locsolkodás 
során kapnak nagy szerepet. A lányok 
csereajándékként adják a locsolkodó le-
génynek.

Régen a húsvétot követő fehérva-
sárnap zajlottak a keresztelések, ennek 
nyomai fellelhetők abban a szokásban, 
hogy e napon a keresztszülők tojást 
küldtek a keresztgyermekeiknek. Ek-
kor komatál küldése is szokásban volt, 
mely tartalmazott tojásokat is. Az egy-
másnak ekkor ajándékot küldő hasonló 
korú fiúk és lányok életre szóló barátsá-
got kötöttek, ettől kezdve egymást ko-
mának nevezték.

Összeállította Ádám Éva Monoriné 
Rohlik Erzsébet A varázserejű hímes tojás és 
Tészabó Júlia: Húsvét című könyve alapján

Keresztény�hagyományok�a�konyhában

Közeledik megújulást hirdető ünne-
pünk, a húsvét, melyet a negyvennapos 
nagyböjt készít elő Jézus Krisztus 40 na-
pos pusztabeli böjtjének emlékére. A 
húsvét hamvazószerdával kezdődik és 
nagyszombatig tart. A keresztények így 
készülnek fel lelkileg Jézus feltámadá-
sának megünneplésére. Utolsó szaka-
sza a virágvasárnappal (Jézus Jeruzsá-
lembe való bevonulásának emlékével) 
kezdődik.
Nagypéntek
Jézus kereszthalálának napja, a böjt és 
a gyász ideje. A hívők tartózkodnak a 
húsételektől, legfeljebb háromszori ét-
kezés során egyszer szabad jóllakniuk. 
Nagyszombat
A húsvéti örömünnep első napja. Ezen 
a napon ér véget a 40 napos böjt. Este 
van a tűzszentelés, a vízszentelés szer-
tartása, majd a vigília mise. Már nagy 
a sürgés-forgás a konyhában, a család a 
sonkafőzéssel, kalácssütéssel, és a hús-
véti előkészületekkel foglalkozik.
Húsvétvasárnap
A Húsvét vasárnapján megtartják  az 
ünnepélyes körmenetet. Szokás szerint 
a tavaszi napéjegyenlőséget követő el-
ső holdtölte utáni vasárnapra esik.  Hús-
vétvasárnap a feltámadás napja, a ke-
resztények a feltámadt Krisztust ün-
neplik. Az ételszentelés hagyománya eh-
hez a naphoz tartozik. Már a X. század 
óta húsvéti szertartásnak számít a son-
ka, a bárány, kalács, tojás, bor megszen-
telése a templomban. A szentelésre szánt 
ételeket általában szépen feldíszített ko-
sarakba teszik, és erre az alkalomra ké-
szített terítővel takarják le. A bárány Jé-
zust jelképezi, a tojás az élet, újjászületés 
jelképe, a sonka a paraszti élet gazdasági 
és kultikus rendje szerint vált jellegze-

Magyarországon a legrégebbi 
karcolt mintás tojás egy avar nő 
sírjából került elő 

A húsvéti ünnepkör elmaradhatatlan 
jelképe a festett, díszített tojás. A 
felszentelt tojások vallásos tartalmú 
tárgyként vagy a meglocsolt lányok 
adta ajándékként kapnak szerepet, 
de megjelennek az ünnepi étrendben 
is, a csokoládé- és cukortojás válto-
zata pedig a gyermekek várva várt 
ajándéka.

Amikisvárosunk.hu, Vica mama konyhája

A tojásokat 10 perc alatt keményre főz- 
zük. Ha kihűlt, megpucoljuk, félbevágjuk. A 
sárgájukat kiszedjük, összekeverjük a ton-
hallal, a mustárral, a joghurttal és sóval. A 
tojásokba halmozzuk a tölteléket, és pet- 
rezselyemmel megszórva tálaljuk.

6 tojás l  1 kis doboz natúr 
tonhalkonzerv l  2 púpozott 
teáskanál mustár l 1 evőkanál 
joghurt l só

Tonhalas TölTöTT Tojás
tes húsvéti étellé. A szentelés után a hí-
vek sietnek haza, hogy otthon feltálalják 
a megszentelt ételt. Megszegik a húsvéti 
sonkát, amely hidegen felszeletelve, le-
vében főtt füstölt kolbásszal, főtt, cik-
kekre vágott tojással és reszelt tormával, 
retekkel, újhagymával, céklával körítve 
kerül az ünnepi asztalra.
Húsvéthétfő
Alapja a víz tisztító, termékenységva-
rázsló erejébe vetett hit. Eredete a ke-
resztelése utal.
� Korondy Gabriella dietetikus

A tésztához való összetevőket – kivéve a 
vajat - lassú fokozaton dagasztani kezd-
jük. Amikor homogénné válik a tészta, 
3-4 részletben hozzáadagoljuk a lágy va-
jat. Addig dagasztjuk, amíg a tészta szép 
fényessé és egyneművé válik. Ezután egy 

180 g kovász (fehér kovász, da-
gasztás előtt kétszer frissítve) l 
120 g langyos tej l 50 g tejszín 
l 1 tojás l 60 g cukor l 10 g 
vaníliás cukor 360 g finomliszt 
l 1 tk. vaníliaesszencia l 9 g 
só l 50 g szobahőmérsékletű 
vaj l lekenéshez 1 felvert tojás

Kovászos fonoTT Kalács 

tálban letakarva, 3 órán át pihentetjük. 
Ezalatt három-négyszer áthajtogatjuk, 
mind a 4 irányból.  Enyhén lisztezett felü-
letre borítjuk. Attól függően, hány fonatból 
szeretnénk megfonni a kalácsot, annyi egy-
forma darabra osztjuk, majd gömbölyítjük. 
10 perc pihentetés után egyforma hosszú 
rudakat sodrunk belőlük, majd összefonjuk. 
Sütőpapírral bélelt formatepsibe helyezzük, 
letakarva éjszakára a hűtőbe tesszük. Más-
nap reggel a sütőt 200 fokra előmelegítjük. 
A kalácsot lekenjük felvert tojással. 10 per-
cig 200 fokon, majd további kb. 30 percig 
180 fokon sütjük. 

50 dkg liszt l 1 db kockaélesztő 
vagy por l 1 db tojás l 2,5-3 dl tej 
l 1 tk. só l 1 ek. cukor l 5 dkg vaj 
l 5 dkg medvehagyma-pesztó 
vagy fél csomag medvehagyma 
apróra vágva (ez esetben 3 ek 
olívaolajat is adjunk hozzá)

medvehagymás Kalács

Szívügyem kispékség

A hozzávalókat összedolgozzuk, kb. 1,5 
óra alatt duplájára dagasztjuk. Sütés előtt 
3 részre osztjuk és kis hurkákat gyúrunk 
belőle, s mint a copfot befonjuk. Pár kemény 
tojást vagy sonkakockát is belerejthetünk. 
A tetejét olívaolajjal kenjük. Kb. 180 fokon 
35-40 percig sütjük.

Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay
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Merész Ervin Jánosnét a 80. születés-
napja alkalmából február 28-án ott-
honában köszöntötte dr. Győri Ottilia 
polgármester és Bakács Bernadett al-
polgármester. Olga Sevcsenkó néven 
látta meg a napvilágot az akkori Szov-
jetunióban. Itt találkozott szerelmével, 
aki fogságból szabadult katona volt. Há-
romévnyi udvarlást követően a buda-
vári Mátyás templomban kötöttek há-
zasságot. 13 évnyi házasság után, fér-
je halálával egyedül maradt budakeszi 
lakásukban. Olga néni előkereste a félt-
ve őrzött fényképalbumait, melynek kö-

szönhetően mindenki megcsodálhatta 
fiatalkori sugárzó szépségét. A szü-
letésnapi köszöntés alkalmával a múlt-
ba révedve rengeteg emlék tört felszínre 
Olga néniben, amelyeket boldogan osz-
tott meg látogatóival. Kiderült, hogy tá-
voli rokoni szálak fűzik a nagy ukrán 
nemzeti költő és festőművész Tarasz 
Hrihorovics Sevcsenkohoz, amire rend-
kívül büszke volt mindig is, de soha 
nem kérkedett vele. 

Kedves Olga néni, szeretettel kívá-
nunk jó egészséget és sok örömteli szü-
letésnapot!

Márciusban a zeneisko-
lának mindig szép ered-
ményeket hozó növendé-
künk, Szita Júlia vett részt 
a VI. Nemzetközi Hege-
dűfesztiválon, ahonnan 
bronz minősítéssel tért 
haza. Felkészítő tanára 
Fledrich Zsanett, zongo-
rakísérője Baráth Bálint.

A zeneiskola Házi 
Népdaléneklési Ver-
senyén Arany minősí-
tést kapott Lovas Réka, 

’Sigmond �mese, ’Sigmond Zselyke ésSigmond �mese, ’Sigmond Zselyke és 
Kiemelt Arany minősítést Lovas Boróka 
tanuló. Felkészítő tanáruk Somogyiné 
Tassi Valéria. A négy leány indul az el-
következő budaörsi „Ne felejts” népdal-
éneklési versenyen, illetve az Érdi Tan-
kerületi Központ Népdaléneklési Ver-
senyén is.

Nagy sikerű hangszerbemutatót tar-
tott a zeneiskola az iskolába készülő bu-
dakeszi óvodások részére március 4-én 

és 6-án. Öröm volt látni a sok kedves ki-
csit, melyért köszönet az óvó néniknek, 
akik elhozták őket hozzánk. �hhez kap-
csolódott a zeneiskola épületében ta-
nuló első osztályosokhoz látogató „For-
gó hangszeres óra”, melynek keretében 
hangszeres tanáraink forgószínpad-sze-
rűen látogatták meg az órákat, bemutat-
va a zeneiskolai hangszereket.

A „Népdal megjelenése a műze-
nében” pályázat keretében a Hagyo-
mányok Házába látogattunk, ahol a 
Magyar Állami Népi �gyüttes tánc-
karának és zenekarának műsorát lát-
hattuk és hallhattuk, Tánckánon - 
Hommage à Kodály Zoltán címmel. A 
látványos produkcióban felcsendültek 
Kodály és Bartók kompozíciói, illetve 
az általuk gyűjtött népdalok. Szintén 
a pályázat keretében adott csodálatos 
hangversenyt Szokolay Balázs Liszt dí-
jas zongoraművész és Szokolay Dongó 
Balázs a zeneiskola kamaratermében 
zongorán, dudán, furulyán és szaxofo-
non.

Városunk  
legifjabb  
polgárai

Borsody Flóra Antónia 
(született 2019. február 2-án)
Csáki-Barcza Győző 
(született 2019. február 11-én)
Jankó Nóra 
(született 2019. február 11-én)
Tóth Sebestyén 
(született 2019. február 14-én)
Krassalkovics Anna Kamilla 
(született 2019. február 15-én)
Benő Boglárka 
(született 2019. február 18-án)
Gieszer Boróka 
(született 2019. február 24-én)
Fenyőfalvi Csilla 
(született 2019. február 25-én)
Virág Emma 
(született 2019. február 25-én)

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

Az alkotás egy nyolc részes regényfo-
lyam, mely Stephen King írói mun-
kásságát tekintve egyedülálló. A köte-
tek eddig 30 millió példányban keltek 
el. Műfaját nehéz behatárolni, egyaránt 
megjelennek benne a western, a fanta-
sy, a sci-fi és a horror stílusának jellem-
zői is. King részletleírásai fantasztiku-
sak, az olvasó fantáziája szabadon 
szárnyalhat. 

Az első kötet kissé unalmasnak, von-
tatottnak hat, de ha ezen túljut a kedves 
olvasó, akkor képtelen lesz kilépni a 
mű világából. A történet főhőse Roland 
Deschain, az utolsó élő harcos, aki a 
címben említett legendás torony meg-
találására indul, amely valamennyi 
létező és lehetséges világ középpont-
ja. Különböző idősíkokból talál maga 
mellé kísérőket, akiknek köszönhetően 
teljesen átformálódik az értékrendje, 

a világhoz való hozzáállása. A könyv 
nem csak világokon, városokon, pusz-
taságokon, völgyeken és hegyeken ka-
lauzol át, hanem a lelki út mélységein 
és magasságain is keresztülvezeti az 
olvasóit. 

Vannak olyan remekművek, amiket 
soha nem fogsz tudni letenni, mert több 
száz vagy több ezer oldalon keresztül 
éltél benne. Igen, magával ragadott az 
adott világ (világok) történése. �ggyé 
váltál minden leírt szóval és megértet-
ted, hogy fontos dolgokat tanított, adott 
neked. �z tesz egy írót, költőt halhatat-
lanná. 

Nyolc kötettel, több ezer oldal elol-
vasása után el kell mondanom, hogy 
ilyen nagy hatással még egyetlen mű 
sem volt rám, mint A Setét Torony. 
,,Menjen hát, vannak még más világok 
is! … Hosszú napokat és kellemes 
éjszakákat. … A Ka kerék, mely min-
dig körbe forog. … Üdv harcos, üdv 
Gileádi Roland!” 

Mindenkinek ajánlom, aki kicsit 

is szeretne kilépni a hétköznapok vi-
lágából!� Bódiné�Varga�Eszter
(A Mit olvas Budakeszi? című felhívásunk-

ra érkezett könyvajánló)

Az angol regényírónő az 1920-as évektől 
nagy hatást gyakorolt kora irodalmi éle-
tére, a híres Bloomsbury-kör tagjaként, 
könyvkiadóként, kritikusként alakítot-
ta, formálta a művészet és a művészetet 
befogadó közönség kapcsolatát. �z az 
1931-ben napvilágot látott regénye ta-
lán az egyik legtökéletesebb példája an-
nak az írásmódnak, mellyel megújította 
a XX. századi prózát.

A műben hiába keresünk izgalmas 
történetet, a narratív szál helyett egy 
szilárd szerkezetre épülő áramlást ész-
lelünk olvasáskor. Hat szereplő, három 
férfi és három nő belső monológja kap-
csolódik egymásba. �zek kevésbé gon-
dolatok, inkább képzetek, a külvilág ér-
zékelése, tapogatózás magunk és cél-
jaink körül. �gy közös gyermekkorból, 
szerves együttlétből rajzolódnak elénk 
a figurák. Figyelik egymást, észlelik a 
különbözőségeket, folyamatosan meg-
határozzák a másik bennük felmerülő 
arcát, összemérve saját lényükkel.

A tablóban felbukkan egy hetedik 
személy, Percival – aki nem szólal meg, 
csak belép, megérkezik, majd tragikus 

hirtelenséggel távozik az életből, de to-
vább él bennük. Mitikus súlya van, ra-
jonganak érte, megragadhatatlanságá-
ban is jelentős viszonyítási pont szá-
mukra. Lassan azt vesszük észre, hogy 
mi is keressük magunkat a szereplők 
vonásaiban. Átéljük, hogy az ember 

erős hatással van társaira, minél több 
kép jelenik meg róla másokban, annál 
mélyebb lesz jelenléte a világban.

A regény az élet egészét kutatja. Az 
egymásba kapcsolódó életek állandó 
változása lesz a jelen, ugyanúgy, ahogy 
a víz hullámaiból, a mozgás fodraiból a 
tenger. �gy nagyon szép leírássorozat 
fogja keretbe az emberi élethelyzeteket, 
reflexiókat. A napszakok, az évszakok 
változásának megjelenítése inkább köl-
tészet, mint próza. Gyönyörű képekkel 
írja le a fényt, a nap emelkedését, delelé-
sét, a lenyugvásig. Aprólékosan követi 
a tenger, a levegő, a madarak, a kert, a 
szoba, az asztalon álló zöld kancsó vál-
tozásait a fény ereje szerint.

Ahogy elmúlik a délután, az estébe is 
belopódzik az éjszaka kikerülhetetlen-
sége, egyvalaki veszi át a szót, Bernard, 
az író, aki mindig gyűjtögette a meg-
felelő kifejezéseket. „Most eljött az ösz-
szegzés pillanata”. Közvetlenül az ol-
vasóhoz szól, az élet mibenlétének, ér-
telmének, teljességének felfedezésére 
hívja. �gy csodálatos színes képekből 
szövődő, apró villanásokból épülő, koz-
mikus kép tárul elénk, az esszéregény 
segít kutatni saját helyünket.

 Somos�Éva�
� festő-restaurátor�művész�

Tavaszi�könyvajánló

VIRGINIA WOOLF 
Hullámok

STEPHEN KING 
A setét torony

Bölcsődei és óvodai 
beiratkozás
Felhívjuk a leendő óvodások és bölcső-
dések szüleinek figyelmét, hogy a 
beiratkozás időpontja a 2019/2020-as 
tanévre minden budakeszi óvodában 
és bölcsődében egységesen 
2019. május 6-án és május 7-én 

8.00-17.00 óráig, 
május 8-án 8.00-12.00 

óráig lesz. A jelentkezés minden eset-
ben személyesen történik.
Ezeket a dokumentumokat szükséges 
bemutatni:
- a gyermek anyakönyvi kivonata
- a szülő személyi igazolványa
- a gyermek és szülő lakcímkártyája
- a gyermek TAJ kártyája
- orvosi igazolás, hogy a gyermek kö-
zösségben nevelhető, védőoltásait 
megkapta.

Isten�éltesse�Olga�nénit!

Zeneiskolai�hírek
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Betörések�megelőzése

Az otthonunk, hétvégi házunk feltöré-
se vagy az udvaron hagyott értékek el-
tulajdonítása is jelentős anyagi károkat 
okozhat, ezért kérjük, fogadja meg az 
alábbi tanácsokat. Bármennyire is ma-
gától értetődőnek tűnhet, de az ajtókat, 
ablakokat jól zárjuk be, ugyanis az in-

dulás előtti nagy sietségben megeshet, 
hogy megfeledkezünk róla, figyelmet-
lenségünkért pedig nagy árat fizethe-
tünk. 

A ház bejárati ajtajára érdemes kor-
szerű zárat felszereltetni. Az ajtó anya-
ga legyen masszív fém vagy tömör fa. 
Fontos, hogy a hátsó ajtók és garázsaj-
tók is kellő védelemmel rendelkezze-
nek. Az ablakokat is el kell látni többféle 
biztonsági eszközzel. Az alacsonyabban 
fekvő ablakokat, erkélyeket védhetik rá-
csozattal, betörést gátló fóliával vagy re-
dőnnyel. Lehetőség szerint helyezzen 
ki minden bejárathoz mozgásérzékelőt, 
hiszen egy olyan lámpa, amely a moz-
gást érzékelve hirtelen felkapcsol, elbi-
zonytalaníthatja a betörőket. Az anyagi 
lehetőségekhez és védendő értékekhez 
mérten érdemes elektronikai védelmi 

rendszert kiépíteni. Nem a biztonságon 
kell spórolni, hiszen a tapasztalatok 
szerint egy esetleges betörés okozta kár 
gyakran többszöröse lehet a megfelelő 
védelmi rendszer beszerzési és felszere-
lési költségének. Ezek a technológiák - 
hang- és fényjelző készülék, távriasztás 

- úgy nyújtanak védelmet, hogy jelzik a 
külvilág számára, ha illetéktelenek pró-
bálnak behatolni. Lehetősége van olyan 
rendszert választani, amely a szerződött 
biztonsági szolgálatot riasztja, de akad 
olyan is, ami közvetlen összeköttetés-
ben áll a rendőrséggel. Nézzünk körül 

az udvaron, kertben, hogy nincs-e olyan 
tárgy az ablakok közelében, amely eset-
leg segítséget nyújthatna a betörőknek a 
fal megmászásához. A ház körül ne ma-

radjon kint létra vagy egyéb kerti bútor. 
A széthagyott kerti szerszámok, gépek, 
illetve gyerekjátékok könnyedén ellop-
hatóak, ráadásul vonzzák a besurranó 
tolvajokat, ezért ezeket lehetőség sze-
rint tároljuk beltérben, de mindenkép-
pen zárható helyen. A sűrű növényzet 
kiváló rejtekhelyül szolgálhat a betörők 
számára. A dúsabb bokrokat, fákat rit-
kítsuk meg annyira, hogy a bűnözők ne 
tudjanak észrevétlenül tevékenykedni. 
A házhoz, ablakokhoz közel álló fák 
ágait pedig kissé vágjuk vissza.

Ha a kertnek olyan részén tartózko-
dik, ahonnan nem lát rá a ház nyitott 
ablakaira vagy a bejárati ajtajára, akkor 
érdemes azokat becsuknia illetve kulcs-
ra zárnia, ezzel is megakadályozva a be-
surranó tolvajok könnyű bejutását az in-
gatlanba. Hosszabb távollét idejére kér-
jenek meg egy barátot vagy egy meg-
bízható szomszédot, hogy rendszeresen 
ürítse a postaládát, a szemétszállítási 
napokon az önök kukáját is helyezze ki 
a ház elé, esténként kapcsolja fel a vil-
lanyt és érzékeltesse, hogy otthon tar-
tózkodik valaki.

Gyanús viselkedésű személyek, il-
letve betörés észlelése esetén a 
legrövidebb időn belül értesíteni 
kell a rendőrséget a 112-es, ingye-
nesen hívható segélyhívó számon. 
Ezt követően érdemes megfigyelni 
az elkövető személyét, illetve távo-
zásának útvonalát, az általa hasz-
nált járművet. Településünkön éj-
jel-nappal járőrszolgálatot lát el 
a rendőrség illetve a helyi körzeti 
megbízottak is bármikor elérhetőek 
a lakosság számára! Körzeti megbí-
zottak: Kürtösi Pál rendőr főtörzs-
őrmester +36/70/327-63-68 és 
Kóródi Attila rendőr főtörzsőrmes-
ter +36/20/444-12-84.
Nem ajánlatos az elkövető vissza-
tartása, mert az erőviszonyok ne-
hezen mérhetőek fel és a vagyon 
elleni bűncselekmény a sértett el-
lenállása esetén könnyen a testi 
épséget veszélyeztető cselekmény-
nyé válhat. A legfontosabb: semmi-
lyen vagyontárgy nem ér fel a testi 
épség, az emberélet értékével.

MIT TEGYÜNK, HA GYANÚS 
SZEMÉLYT ÉSZLELÜNK?

A rövidebb-hosszabb időre üresen hagyott ház meglehetősen nagy csáb-
erőt jelent a betörők számára, érdemes tehát ügyelni a biztonságra mun-
kába indulás, elutazás előtt. De hogyan védjük meg házunkat, lakásunkat 
távollétünk alatt? Sajnos százszázalékos biztonság nem létezik, de néhány 
óvintézkedéssel megnehezíthetjük a betörők dolgát. 

Nem a biztonságon kell spórol-
ni: egy esetleges betörés okozta 
kár gyakran többszöröse lehet 
a védelmi rendszer beszerzési és 
felszerelési költségének

   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: 
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Apróhirdetés
Megváltozott munkaképességű takarítót keresünk 8 
órás munkaidőbe, heti 5 napra Budakeszire a Szivárvány 
Óvodába azonnali munkába állással 2018. december 31-
ig. Feladatok: takarítás (söprés, porszívózás, felmosás), 
gyermekmosdók, wc-k takarítása, portalanítás, dolgo-
zói mosdók takarítása, az óvoda környékének rendben 
tartása, esetlegesen udvari segítség. Jelentkezés elő-
zetesen telefonon (06/30/227-88-84), majd egyeztetett 

időpontban személyesen az óvodában Ligetiné Komáro-
mi Gabriella óvodavezetőnél. Kizárólag megváltozott 
munkaképességűek jelentkezését várjuk.

Raktáros munkatársat keresünk biatorbágyi köz-
ponti telephelyünkre. Jelentkezését várjuk: Sárközi 
Viktor, tel.: 06/30-970-4206 vagy e-mail: sarkozi.vik-
tor@ketkorkft.hu.

A budakeszi Vadaspark étterembe keresünk kony-
hai kisegítőt, heti 5x8 órás műszakba, amely mellett 
túlóra lehetséges. Jelentkezés a 06/1/275-24-36-os 
telefonszámon.

Budakeszi végállomásnál 3 szobás ingatlan hosszú-
távra kiadó. Bérleti díj: 150.000 Ft + rezsi + kaució. 
Érdeklődni: 06/30/565-40-05.

Képviselő-testületi�határozatok

Egészséges Budakesziért Alapítvány

Jóváhagyta, hogy Budakeszi Város Ön-
kormányzata az Egészséges Budake-
sziért Alapítvány alapító tagja legyen, 
továbbá hozzájárult az alapítvány 
székhelyének a 2092 Budakeszi, Fő u. 
179. szám alá történő bejegyzéséhez. 
Az alapításához 100.000 forint vagyo-
ni hozzájárulást biztosított. Felkérte a 
polgármestert, hogy járjon el az Ala-
pítvány alapító okiratának elkészítése 
érdekében. A képviselő-testület, mint 
alapító, az alapítvány kuratóriumába 
az alábbi tagokat választotta: Bakács 
Bernadett alpolgármester elnök, va-
lamint Dr. Kaszás Nóra háziorvos, Dr. 
Pócza Péter BEK intézményvezető ta-
gok. 
 70/2019. (II. 28.) Kt. határozat

Indulhat az urológiai, audiológiai és  
foglalkozás-egészségügyi rendelés 
Jóváhagyta az urológiai, audiológiai és 
foglalkozás-egészségügyi szakrende-
lés beindítását, és felkérte a BEK intéz-
ményvezetőjét a szükséges tárgyalások, 
egyeztetések lefolytatására. Az urológia 
szakrendeléshez szükséges szakorvo-
si óradíjához, valamint az endoscopos 
vizsgáló berendezés biztosításához 
bruttó 2.000.000 forint keretösszeget biz-
tosított. Felhatalmazta a polgármestert 

az audiológiai szakrendelést biztosító, 
a Mediszintech Audológia Kft-vel, va-
lamint foglalkozás-egészségügyi szak-
ellátást biztosító szakorvossal kötendő 
szerződések aláírására.
 71/2019., 72/2019. és 73/2019. (II. 28.)  
 Kt. határozat

Hozzájárulás a Gyár utcai  
körforgalom tervezéséhez
2.000.000 Ft támogatást nyújtott Bu-
daörs Város Önkormányzata részére 
az 1. számú főút – Gyár utca kereszte-
ződésében kialakítandó körforgalom 
tervezési költségeihez való hozzájáru-
lásként.
 81/2019. (II. 28.) Kt. határozat

Forgalomlassító küszöb  
a József Attila utcában 
Elvben támogatta a Budakeszi, József 
Attila utca 1. számtól, a Márity László 
utca kereszteződéséig tartó útszaka-
szon csavarozással rögzített forgalom-
lassító küszöb elhelyezését. Felkérte 
a jegyzőt, hogy az ÉP-TOTÁL Kft-vel 
2018. november 12. napján megkötött 
vállalkozási keretszerződés keretében 
intézkedjen, hogy az ÉP-TOTÁL Kft. 
adjon állásfoglalást a forgalomlassító 
küszöbök elhelyezésével szükségessé 
váló forgalomtechnikai intézkedések-
ről, a küszöbök számáról, pontos he-
lyéről, típusáról, várható költségigé-
nyéről. Felkérte a polgármestert, hogy 
az ÉP-TOTÁL Kft. állásfoglalását a so-
ron következő képviselő-testületi ülés-
re terjessze be.
 83/2019. (II. 28.) Kt. határozat

A 2019. évi Magyar Kultúra Napja al-
kalmából a Nagy Gáspár Városi Könyv-
tár 4, az Erkel Ferenc Művelődési Köz-
pont 6, valamint 3 technikai dolgozó 
részére mindösszesen nettó 130.000 Ft 
értékben ajándékutalványt biztosított.
 84/2019. (II. 28.) Kt. határozat

Új közbeszerzési eljárás indul

Elfogadja VEKOP fenntartható közleke-
désfejlesztés pályázat, az Árpád fejede-
lem téri iskola parkolója és a 4,6 ha-os 
terület feltáró útja kivitelezése tárgyban 
kiírt közbeszerzési eljárás eredményé-
ről szóló bírálóbizottsági döntést, mi-
szerint az eljárás eredménytelen. Újabb 
feltételes közbeszerzési eljárást indított, 
melynek 1. része a „VEKOP-5.3.2-15 
„Budakeszi közlekedésbiztonságának 
és kerékpáros infrastruktúrájának fej-
lesztése” pályázat kivitelezési munkái. 
2. része az Árpád fejedelem téri iskola 
parkolójának megépítése és a 3. része a 
4,6 ha-os terület feltáró útjának kivitele-
zése. Felkérte a polgármestert, hogy az 
ajánlattételi felhívásokat hét cég részére 
küldje meg. Az 1. rész vonatkozásában 
bruttó 105.718.121 Ft pályázati támoga-
tást és bruttó 27,7 millió Ft önrészt, a 2. 
rész vonatkozásában bruttó 86 millió Ft, 
a 3. rész vonatkozásában bruttó 60 mil-
lió Ft keretösszeget biztosított.
 96/2019. és 97/2019. (II. 28.) 
 Kt. határozat

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

Budakeszi Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a 2019. feb-
ruár 14-én és február 28-án tartott 
ülésén a lakosságot érintő alábbi 
döntéseket hozta:

Vásárlási utalvány  
a közművelődési dolgozóknak 
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Generációk Háza áprilisi programok  Szent György hava – Tavaszhó – Szelek hava

4. csütörtök
10.00 Szent György és a 
többiek: népszokások
13.00 Kapaszkodó Klub

5. péntek
10.00 Decoupage (szal
véta technika) lépésről 
lépésre

8. hétfő
 8.15 Jóga
10.00 Kalendárium kvíz
11.00 Híres festők: Jacob 
Jordaens, Ili meséi
14.00 Kalandozás a zene 
világában: Nana Mous
kouri

9. kedd
10.00 Pókerarcok: kártya
játékok kezdőknek és ha
ladóknak

14.00 Nagy cselszövé
sek: töri másképp

10. szerda
10.00 Torna
13.30 Nobeldíjas ko
ponyák
15.00 Filmklub: A sóher 
(francia filmvígjáték)

11. csütörtök
10.00 Húsvéti dekoráció 
készítése
13.00 Túrázzunk kön
nyedén: szabadtéri ki
rándulás
15.30 Olajfestés Szakácsi 
Éva vezetésével (3000 
Ft/alkalom)

12. péntek
10.00 Daloló délelőtt

15. hétfő
 8.15 Jóga
10.00 Agyban nagy: 
scrabble
13.30 Sushi készítés 
Arany Bettyvel

16. kedd
10.00 Társasozzunk!
13.00 Nemzetek napja, 
Portugália: érdekessé
gek, kultúra, gasztro
nómia  vendégünk: Fe
hér György
15.00 Kreatív alkotókör 
Szakácsi Éva vezeté
sével

17. szerda
10.00 Torna
11.00 Kerámia foglal
kozás Arany Bettyvel 
(1000 Ft/alkalom)
13.00 Kockapóker (telje
sen kezdőknek is)
15.00 Filmklub: Aurora 
Borealis (magyar film
dráma)

18. csütörtök
10.00 Országváros ve 
télkedő
13.00 Kapaszkodó Klub

23. kedd
10.00 Társasozzunk!
15.00 Művészetterápia 
Havasi Viktória vezeté
sével, téma: az eső

24. szerda
10.00 Torna
13.30 Irodalmi klub: 
vendég: Grecsó Krisz
tián
15.00 Filmklub: Esélyle 
sők (franciaolasz thrill
er)

25. csütörtök
10.00 Szülinapi, névnapi 
köszöntés klubtagjaink 
részére
13.00 Túrázzunk kön
nyedén: szabadtéri 
kirándulás
15.30 Olajfestés Szakácsi 
Éva vezetésével (3000 
Ft/alkalom)

26. péntek
10.00 Europa Nostradí

jas helyszínek: Apostag 
– zsinagóga

29. hétfő
 8.15 Jóga
11.00 50 elszánt magyar 
nő
14.00 Kalandozás a zene 
világában: Szécsi Pál

30. kedd
13.00 Házi praktikák 
nem csak nőknek: med
vehagyma, hónapos re
tek, kiwi
15.00 Kreatív alkotókör 
Szakácsi Éva vezetésé
vel
Térítés ellenében igény
be vehető szolgáltatá
sok: fodrász, pedikűr (be
jelentkezés szükséges).
A változás jogát fenntartjuk! 

További információ: 
06/23/451-279, ino.buda-

keszi@gmail.com, 
facebook.com/Generációk-

Háza-Budakeszi, 2092 
Budakeszi, Erdő utca 83.

PÁLYÁZAT

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közalkal-
mazottak 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
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott idő-
re, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Budakeszi, Fő utca 133.
Pályázati feltételek: főiskola, 1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) 
vagy 2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ), b) csecsemő- és kisgyermek-
gondozó (OKJ), c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), d) 
csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó (OKJ), e) kisgyermekgondozó-
nevelői (OKJ), f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), 
g) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező: in-
tézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű 
személy vagy pedagógus szakképzettségű személy,
l vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
l a magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele legalább 
öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, 
a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a 
közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: legalább 3 év vezetői 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 cso-
port nyújt, a 0623-535-710/114-es telefonszámon.

PÁLYÁZAT

A Budakeszi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szó-
ló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot 

hirdet Budakeszi Polgármesteri Hivatal

beruházási  
projektmenedzser

munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszol-
gálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
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. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserhalmi And-
rea nyújt, a 0623-535-710/118-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. április 15.

A pályázatok teljes szövege a www.hirmondo.budakeszi.hu oldalon tekinthetők meg.
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