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Polgármesteri tájékoztató

Generációk Háza novemberi programok Szent András hava – Őszutó – Enyészet hava

7. Csütörtök
10.00 Napi fejtörő – fur-
fangos feladványok
13.00 Kapaszkodó klub 

8. Péntek
10.00 Decoupage 
(szalvéta technika) 
lépésről lépésre

11. Hétfő
  8.15 Jóga
10.00 Kalendárium kvíz
11.00 Híres festők: Paul 
Cezanne, Ili meséi 
14.00 Töri másképp

 12. Kedd
10.00 Pókerarcok:  
kártyajátékok kez-
dőknek és haladóknak
13.30 Senior tánc 
(600 Ft/alkalom)

13. Szerda
  8.15 Jóga

10.00 Torna 
11.00 Kerámia foglal-
kozás Arany Bettyvel 
(1000 Ft/alkalom)
13.00 A magyar nyelv 
napja
14.30 Filmklub: Vihar 
előtt (amerikai film-
dráma)

14. Csütörtök
10.00 Ország-város 
vetélkedő
13.30 Nemzetek napja: 
Üzbegisztán, Fehér 
György előadása
15.30 Olajfestés Sza-
kácsi Éva vezetésével 
(3000 Ft/alkalom)

15. Péntek
10.00 Mesterségem cí-
mere: Zsuzsa asszony, 
a sajtkészítő – bemuta-
tó, kóstoló, vásárlási 
lehetőség

18. Hétfő
  8.15 Jóga

10.00 Budapest titkai 
14.00 Filmcsillagok 
nyomában: Luis de 
Funès

19. kedd
10.00 Holland kocsma 
– kártyajáték  
13.30 Senior tánc (600 
Ft/alkalom)
15.00 Kreatív alkotókör 
Szakácsi Éva vezeté-
sével

20. Szerda
  8.15 Jóga
10.00 Torna 
13.00 Ma is tanultam  
valamit: Azok a csodá-
latos állatok
14.30 Filmklub: Felcsíp-
ve (francia vígjáték)

21. Csütörtök
10.00 Nobel-díjas ko-
ponyák
14.30 Márton napi 
libás nap klubtagjaink 
részére

22. Péntek
  8.00 Kóborló kultúra: 
érdekességek a Fiumei 
Úti Sírkertben 

25. Hétfő
  8.15 Jóga
10.00 Kalendárium kvíz
11.00 Híres festők: Ed-
gar Degas, Ili meséi
14.00 A 80-as évek 
zenéi

26. Kedd
13.30 Senior tánc (600 
Ft/alkalom)
15.00 Művészetterápia 
Havasi Viktória vezeté-
sével, téma: betűk

27. Szerda
  8.15 Jóga
10.00 Torna
11.00 Kerámia fog-
lalkozás Arany Bet-
tyvel (1000 Ft/alkalom)
13.00 Irodalmi klub: 
Szabó Lőrinc
14.30 Filmklub: Káp-

rázatos holdvilág 
(amerikai romantikus 
vígjáték)

28. Csütörtök
10.00 Klubtagjaink 
szülinapi, névnapi 
köszöntése 
13.00 Kapaszkodó klub
15.30 Olajfestés Sza-
kácsi Éva vezetésével 
(3000 Ft/alkalom)

29. Péntek
10.00 Europa Nostra-
díjas helyszínek: Ócsa, 
református templom

Térítés ellenében igénybe 
vehető szolgáltatás pedi-
kűr (bejelentkezés szüksé-
ges).

A változás jogát 
fenntartjuk! 

További információ: 
06/23/451-279,  

ino.budakeszi@gmail.com, 
facebook.com/Generációk-

Háza-Budakeszi, 2092 
Budakeszi, Erdő utca 83.

A Kifli zenekar koncertje
Időpont: november 9. vasárnap 11 óra 

Vidám, táncos és zenés koncert, az egész családot 
egyaránt megmozgatja. Az Alma együttes tagjaiként 
1996-tól együtt játszó zenészek tavaly hozták létre 
ezt az új formációt, melynek dalait a gyerekek már 
kívülről skandálják.

Tanulj szabadon, taníts szabadon! 
Balatoni József, alias Jocó bácsi előadása
Időpont: november 13. szerda 19 óra

Az ország Jocó bácsijaként már jól ismert Balatoni 
József történelemtanár az előadás keretében mesél  
pedagógusi élményekről, vicces és megható történetek-
ről, érzésekről, hitvallásról. A rendhagyó beszélgetés 
tanulságos szülőknek, pedagógusoknak egyaránt.

Ludas Matyi
Időpont: november 17. vasárnap 16 óra 

A humoros és kedves történetben ismét megelevene-
dik Ludas Matyi története a Csíki kamarazenekar és 
a Bon Bon Matiné közös produkciójában. A gyerekek 
nemcsak a történetet ismerik meg, de a hangszerek-
kel is megbarátkozhatnak az előadáson.

Berecz András: Félbevágott pipafüst 
ének- és mesemondó est
Időpont: november 18. hétfő 19 óra

Berecz András Kossuth-díjas mese- és dalgyűjtő 
különleges személyiség, egy valódi mesemondó, egy  
olyan ember, aki a mai napig megőrizte a szüleitől 
örökölt ízes kifejezésmódot. Önálló estjén beszédén 
keresztül férkőzik be az ember szívébe, kicsiket és 
nagyokat, nullától százéves korig mosolyra fakaszt. 
Hitelessége élettapasztalatából fakad, és összeha-
sonlíthatatlan személyisége mindenkit nyomban el-
varázsol, aki hallgatja.

Legyél te is felfedező!
Da Vinci Nap
Időpont: november 24. vasárnap 11-16 óráig 

A programot a Felelős Szülők Iskolája rendezi, mely 
egy tudományos interaktív játszóház 6-12 éves gyer-
mekek és családjuk számára. A rendezvény keretében 
bemutatkozik a Da Vinci Kids alkalmazás, lesz családi 
mozi a Da Vinci TV ismeretterjesztő filmjeivel, csa-
ládi quiz játék, kísérletezés (lávalámpa készítés, Tesla 
gömb, áramfejlesztés stb.) és még sok-sok meglepe-
tés.

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ novemberi programajánlója Polgármesteri�program
Az első és legfontosabb szó: köszönöm. Kö-
szönöm a budakeszi választópolgárok bizal-
mát, akik a 2019. október 13-i önkormányza-
ti választásokon képviselőtársaimra és rám 
bízták szeretett városunk vezetését. Egy pol-
gármester és képviselő számára nincs na-
gyobb elismerés, mint amikor munkájának 
eredményét a szavazók nagy arányban iga-
zolják vissza újraválasztásával. Polgármes-
terként hiszem és remélem, hogy a következő 
ciklus a konstruktív együttműködés öt éve 
lesz, mely mind a közélet színvonalában, 
mind eredményeinkben példamutató le-
het. Mindenkivel megegyezésre és közös vá-
rosvezetésre törekszünk, hiszen a települési 
politika sokszor más, mind a nagypolitika. 
Természetesen ilyen hozzáállást várunk el 
mindenhol. Budakeszi érdekeit kell vizsgál-
nunk és mindenkinek hozzá kell tennie any-
nyit, amennyit csak tud, amiben erős, ami-

lyen kapcsolatrendszert meg tud mozgatni, 
hiszen közös érdekünk, hogy fejlődjön vá-
rosunk. A kampány időszakában komoly se-
beket ejtettek egymáson a szemben álló felek, 
de most már félre kell tenni minden sérelmet, 
nincs más út. Közösséget építeni csak a fon-
tos döntések közös meghozatalával lehet. Ne-
künk pedig az a célunk, hogy Budakeszi ak-
tív és folyamatosan fejlődő közösség legyen.
Sok települési ügyben léptünk előre az el-
múlt kilenc esztendő alatt, de természetesen 
maradtak még befejezendő, megoldandó fel-
adatok. Programomban nagy ívű fejleszté-
sek, a város jövőjét, arculatát nagyban be-
folyásoló tervek, elképzelések is szerepelnek, 
melyek megvalósítása előtt természetesen az 
előző évek gyakorlatának megfelelően ki fo-
gom kérni a lakosság véleményét. Engedjék 
meg, hogy az elkövetkezendő öt évre vonat-
kozó legfontosabb terveinket ismertessem:

1. 2020-ban megépítjük a tanuszodát a Budakeszieknek.
2. Tovább bővítjük az egészségügyi szakellátást (nőgyógyá-

szat, urológia, szemészet, ortopédia).
3. Újjáépítjük a Dózsa György téri piacot.
4. Megépítjük a hulladékudvart az új szennyvíztelep szom-

szédságában.
5. Megvalósítjuk a vállalkozói parkot a volt szennyvíztisz-

tító telep területén.
6. Megépítjük a makkosmáriai csapadékvíz-elvezető ger-

inc-hálózatot.
7. Folytatjuk a művelődési központ és környezetének fej-

lesztését.
8. Bicikliutat építünk a Farkashegyi repülőtér érintésével a 

Balaton felé tervezett kerékpárútig, és a környező települések 
irányába; kerékpártárolókat létesítünk a város több pontján.

9. A Temető utcában és az új iskolánál buszmegállókat és 
zebrákat, a Tarkabarka óvodánál gyalogátkelőt, a Fő utca alsó 
szervizútján utat és parkolókat építünk. Ez utóbbi esetében az 
út már meg is épült, jelenleg a parkolókat építi a kivitelező.

10. Elődeink emlékének méltó megőrzésére fokozottan 
gondozzuk a temetőt, előtetőt építünk a ravatalozóhoz.

11. Még idén kormány-előterjesztés készül a Budakeszit 
elkerülő út megépítésére.

12. A kormányzattal és a fővárossal együttműködve meg-
valósítjuk a buszsávot a 22-es busz teljes vonalán.

13. P+R parkolókat létesítünk a tömegközlekedés csatla-
kozási pontjain.

14. Ingyenes diákbérletet biztosítunk a budakeszi gyer-
mekeknek a városon belül, bővítjük az iskolabusz szolgál-
tatást.

15. Útépítési pályázatot hirdetünk a sikeres járdapályáza-
tunk mintájára.

16. A városüzemeltetés fejlesztésével tovább szépítjük 
szeretett városunkat.

17. Környezetvédelmi programokat indítunk a zöldhulla-
dék-kezelésre és faültetésre.

18. Megindítjuk a Nádas-tó újjáélesztését.
19. Elindítjuk a Budakeszi 40+ programot egészségügyi, 

kulturális és szabadidős vonatkozásban.
20. Új játszótereket építünk, új kulturális helyszíneket és 

sportolási lehetőségeket teremtünk.
21. Önkormányzati gyermektáborokat szervezünk az őszi 

és a tavaszi szünetben is.
22. Biztosítjuk a hétvégi gyermekorvosi ügyeletet és beve-

zetjük a csecsemőkori szűrést a korai fejlesztésre.
23. Új lehetőségeket teremtünk a hagyományápolás tá-

mogatására, szakmai és pályázati támogatást vezetünk be a 
hagyományos építészeti értékeink védelmére.

24. Közbiztonságunk érdekében együttműködünk a 
rendőrséggel, a polgárőrséggel, a közterület-felügyelettel és 
a mezőőrrel, tovább bővítjük a térfigyelő kamerarendszert.

25. Kihasználjuk az elektronikus kommunikáció adta 
lehetőségeket a hivatali ügyintézésben és a lakosság tájékoz-
tatásában.

A város jövője érdekében kidolgozott ter-
veink megvalósításához mindannyiuk támo-
gatására szükségünk van. A továbbiakban 
is számítunk az Önök véleményére és aktív 
részvételükre a helyi közéletben.
Ajánlom mindannyiunk figyelmébe John 
Fitzgerald Kennedynek, az Amerikai Egye-
sült Államok 35. elnökének beiktatási beszé-

déből oly sokat idézett hitvallás nyomán zá-
rógondolatként a következőket: Ne azt kér-
dezd, mit tehet érted Budakeszi, hanem hogy 
mit tehetsz te Budakesziért.
A képviselő-testület tagjaival együtt ezúton 
is szeretném megköszönni a Helyi Választási 
Bizottság tagjainak, a választásokon közre-
működő valamennyi személynek, valamint 

az azt lebonyolító polgármesteri hivatal kol-
légáinak a szakszerű, pontos és hatékony 
munkát. Külön köszönetemet fejezem ki Bu-
dakeszi város jegyzőjének, a Helyi Választási 
Iroda vezetőjének, dr. Szelenczy Gabriellá-
nak a választás gördülékeny, zökkenőmentes 
lebonyolításában nyújtott kiemelkedő sze-
repéért.
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Önkormányzati�választások:�eredmények
VOKS Október 13-án a rendszerválto-
zás óta nyolcadik alkalommal tartottak 
önkormányzati választásokat Magyar-
ország 3177 településén. A választók 
polgármesterjelöltekre, megyei önkor-
mányzati és települési önkormányzati 
képviselőjelöltekre szavazhattak, a bu-
dapestiek főpolgármestert is választot-
tak. A nemzetiségi választópolgárok a 
nemzetiségi önkormányzatok tagjait 
választották meg. A képviselők man-
dátuma öt évre szól. 

Vidéken a Fidesz-KDNP pártszövet-
ség elsöprő győzelmet aratott, több mint 
kétharmaddal nyert az országban, Bu-
dapesten az ellenzék szerepelt jobban.

A választásra 29 ezren jelentkeztek 
át a bejelentett tartózkodási helyükre 
és több, mint 38 ezer első választót vár-
tak az urnákhoz, ők azok, akik a májusi 
európai parlamenti választást követően 
váltak nagykorúvá. 

Magas részvételi aránnyal zárult 
az idei önkormányzati választás, a 
választópolgárok 48,58 százaléka élt a 
jogával és akart dönteni a jövőjéről. A 
budakeszi választópolgárok részvételi 
aránya csaknem 7 százalékkal megha-
ladta az országos átlagot, a szavazásra 
jogosultak 55,34 %-a voksolt.

A választás a budakeszi lakosok ma-
gas fokú aktivitása mellett békésen és 
rendben zajlott le, és a Fidesz-KDNP 
pártszövetség győzelmével zárult. 

Dr. Győri Ottilia, a Fidesz-KDNP 
polgármesterjelöltje 3720 szavazattal, 
58,49 %-kal nyert az egyesült ellenzék, 
a Budakörnyék Fejlődéséért Egyesület 
által indított jelölttel, Hegyesi Beátával 
szemben. A polgármester a győzelmé-
vel a harmadik ciklusát kezdte meg te-
lepülésünkön. A nyolc egyéni választó-
kerületből hat körzetben Fidesz-KDNP 
által indított képviselő nyert, kettőben 
a Budakörnyék Fejlődéséért Egyesület 
által indított képviselő. Három fő jutott 
be kompenzációs listáról: Hargitai Zsu-
zsanna Anna (Budakörnyék Fejlődésé-
ért Egyesület), Somlóvári Józsefné (Bu-
dakesziért Függetlenek Egyesülete) és 
dr. Ostoros Gyula (Fidesz-KDNP).

Megyei listára összesen 6386-an ad-
tak érvényes szavazatot településünkön. 
52,7 % (3366 fő) a Fidesz-KDNP-re, 28,71 %  
(1834 fő) a Momentumra, 12,29 % (785 
fő) a Demokratikus Koalícióra, 3,1 % 
(198 fő) a Jobbikra, míg 3,17 % (203 fő) 
az MSZP-re voksolt. A Pest Megyei Köz-

gyűlésbe a megyei települések összesen 
44 főt választhattak be, 24 főt adott a Fi-
desz-KDNP, 9 főt a Momentum, 7 főt a 
DK, és 4 főt a Jobbik. 

Településünkön a német nemzetiségi 
önkormányzati választáson a névjegy-
zékben szereplő választópolgárok 74,19 
%-a, 253 fő jelent meg a szavazóhelyi-
ségekben. Öt képviselőt választottak be 
Budakeszi Város Német Önkormány-
zatába, az Észak-magyarországi Német 
Önkormányzatok Szövetsége által in-
dított Schrotti János Lászlót 208, Mar-
tin Andreát 171, Szabó Kingát 167, Or-
mai Sebestyén Lászlót 164 és Danó Ka-
tát 138 érvényes szavazattal.

Budakeszi mint járási székhely egyút-
tal választási központi szerepet is betöl-
tött. A polgármesteri hivatal munkatár-
saira így jóval több teher hárult, hiszen 
a napi ügyek zavartalan intézése mel-
lett a választási eljárást is szakszerűen 
le kellett bonyolítaniuk. Dr. Szelenczy 
Gabriella jegyző, a Helyi Választási Iro-
da vezetője és a hivatal munkatársai a 
választással kapcsolatban minden se-
gítséget biztosítottak az állampolgárok 
számára és mindent megtettek annak 
érdekében, hogy nyugodt körülmények 
között, gördülékenyen és szabályosan 
bonyolítsák le a választási eljárást. Ez-
úton is köszönjük a munkájukat! 

Egyéni   Megválasztott   Érvényes  Érvényes
választó-		 képviselő	 	 	 szavazatok	 szavazatok
kerület                                                              száma  százalékos
    megosztása

1. EVK Dr. Dömötörné Papp Hargita 
 (FIDESZ-KDNP) 419 53,72%
2. EVK Ohr Alajos (FIDESZ-KDNP) 371 54,16%
3. EVK Szabó Ákos Péter 
	 (Budakörnyék	Fejlődéséért	Egyesület)	 325	 42,48%
4. EVK Bakács Edit Bernadett	(FIDESZ-KDNP)	 478	 54,5%
5. EVK Szemző Áron 
	 (Budakörnyék	Fejlődéséért	Egyesület)	 362	 45,65%
6. EVK ‘Sigmond Bertalan (FIDESZ-KDNP) 436 52,47%
7. EVK dr. Győri Ottilia (FIDESZ-KDNP) 460 52,93%
8.	EVK	 Balázs Ádám (FIDESZ-KDNP) 333 44,94%

VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐK

A�képviselő-testület�alakuló�ülése

ÖNKORMÁNYZAT  2019. október 28-
án az összes megválasztott képviselő 
jelenlétében megtartotta alakuló ülését 
Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete. A polgármesteri 
hivatal tanácstermében, ünnepélyes 
keretek között telt házas rendezvényen 
a nagyszámú érdeklődő mellett tisz-
teletüket tették a város intézményeinek, 
egyházközségeinek, gyülekezeteinek, 
civil szervezeteinek képviselői.

Az eseményen a polgármester kö- 
szöntötte a megjelenteket, majd megál-
lapította a képviselő-testület határo-
zatképességét. Javaslatot tett a napi-
rendi pontokra, melyeket a testület 
egyhangúlag elfogadott. Az ülésen 
elsőként a Helyi Választási Bizottság el-
nöke, dr. Pócza Péter tartott tájékoztatót 
a településen lezajlott önkormányzati 
választásokkal kapcsolatban. Elmond-
ta, hogy azt a munkatársak minden 
hatályos törvénynek megfelelően 
bonyolították le, majd részletesen 
tájékoztatta a vendégeket a választá-
sok eredményéről. Az elnök Jókai Mór 
szavaival zárta tájékoztatóját: „Minden 
szó a tettek súlyával ér fel itt és most, 
s bizonyára mindenkinek úgy kell 
meggyőződve lennie, hogy amit kimon-
dott és kimond, azt a szót nem csupán 
mondta, hanem azt a szót cselekednie 
is kell.”

A tájékoztatót követően az önkor-
mányzati képviselők és a polgármester 
esküt tett, és az elnöktől átvették az es-
küokmányokat.

A ceremóniát követően a polgár- 
mester ismertette az önkormányzat öt- 
éves programját, mely keretében kö- 
szönetét fejezte ki a választópolgárok- 
nak, hogy ismételten rá bízták szere- 
tett városunk vezetését. A polgármester 

által elmondott programot lapunk 3. ol-
dalán olvashatják. 

A képviselő-testületi ülés utolsó na-
pirendi pontjában a jegyző tájékoztatta 
a polgármestert, valamint az önkor-
mányzati képviselőket a vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettségükről, az 
összeférhetetlenség kérdéséről, továb-
bá a köztartozásmentes adatbázisba 
történő felvételről. 

Az október 25-i alakuló ülésen ismét Schrotti Jánost választották a német önkor-
mányzat elnökének, aki köszöntötte a testület két új tagját, Szabó Kingát, a Robert 
Schuman Intézet volt igazgatóját, és Danó Kata német szakos egyetemi hallgatót. 
Az elnök elmondta, hogy a német nemzetiségi hagyományápolásban segítséget 
nyújtó helyi civil szervezetekkel a továbbiakban is együttműködésre törekednek. 
Külön is kiemelte a Szépítő Egyesületet, mely a székházuk rendelkezésre bocsá-
tásával számos alkalommal segítette a német hagyományőrző programok meg-
tartását.

Az elnök köszönetet mondott a német önkormányzat által fenntartott Tarkabar-
ka Óvoda vezetésének is az eddig végzett sikeres munkáért, és ígéretet tett, hogy 
az intézmény a továbbiakban is minden segítséget, támogatást megkap majd.

Schrotti János hangsúlyozta, arra számít, hogy budakeszi önkormányzatával a 
továbbiakban is szoros lesz az együttműködés. Kiemelte, a következő 5 évben to-
vábbra is fontos célkitűzés a német nemzetiségi általános iskola megalapítása, eb-
ben számítanak minden érintett fél együttműködésére. 

Az ülésen Szabó Kingát választották elnökhelyettesnek, elfogadták a szervezeti 
és működési szabályzatot és létrehozták a német önkormányzat két tanácsadó kol-
légiumát. Az Ifjúsági Kollégium elnökévé Danó Katát, az Oktatási és Kulturális 
Kollégium élére pedig Szabó Kingát választották.

A�német�önkormányzat�alakuló�ülése

Forrás:	Origo

Fotó:	Horváth	Péter
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REKORTÁN Célegyenesbe érkezett a futókör- és sportpark-
fejlesztés. Dr. Győri Ottilia polgármester aláírta a beruházás 
kivitelezésére vonatkozó szerződést és hamarosan megkez-
dődhet az építkezés. A Beruházási Ügynökség által indított 
közbeszerzési eljárás eredményes volt, a nyertes ajánlattevő, 
a Greenturf Sport Kft. lett. Sor került a vállalkozó és az or-
szágos program megvalósításáért felelős építtető, a BMSK 
Zrt. képviselőinek szerződés-aláírására. Az időjárásnak meg-
felelően várhatóan 100 nap múlva el is készül a beruházás. 
A 400 méteres rekortán futókör a sportpályán található élő-
füves pálya köré épül, ahol - 15 különböző sporteszközzel – a 
150 négyzetméteres sportparkot is kialakítjuk. 

PARKOLÓK Mérföldkőhöz érkezett a VEKOP közlekedés-
biztonsági pályázatunk megvalósítása. A sikeres közbeszer-
zési eljárás eredményeként szeptemberben kezdődhettek 
meg a munkálatok a Fő utca alsó szervizútjánál. A kivitelező 
október közepéig új aszfaltréteggel borította az utat a lakók 
és az arra közlekedők nagy örömére. Azonban a munkálatok 
még nem értek véget, az útburkolat felújítása mellett párhu-
zamosan 46 állásos, térkővel borított parkolót is kialakít a ki-
vitelező az útfelület és a parkolók csapadékvíz-elvezetésének 
megépítése mellett. 

A VEKOP pályázatunk keretében számos további közleke-
désbiztonsági fejlesztés valósult, illetve valósul még meg. Ok-
tóber 7-én fejeződött be az új iskolánál a gyalogosátkelőhely, 
a buszmegálló és a járda megépítése, valamint a buszforduló 
ívkorrekciója. Október elején kezdődött a Mezei Mária utca 
Himnusz szobor mögötti szakaszának megújítása, ahol ke-
rékpártárolót is kialakítunk, továbbá a gyalogátkelő aka-
dálymentesítése mellett járdát is építünk a gyalogosok még 
magasabb fokú közlekedésbiztonsága érdekében. Szintén ok-
tóberben kezdtük meg a Temető utca Meggyes és Vásárhelyi 
Pál utca közötti szakaszán a buszöbölpár, a párhuzamos par-
koló és a járda kialakítását. Ezeket az időjárás függvényében 
várhatóan még idén befejezzük. Októberben gyalogátkelőt 
létesítünk a Tarkabarka Kunterbunt Óvodánál, továbbá ke-
rékpáros útvonalakat is kijelölünk a városban.

Leaszfaltozták�
az�alsó�szervizutat

Épül�a�futókör�és��
a�sportpark

Áthelyezték a buszvégállomást  
A Márity úton a 222-es, 922-es, 188-as és 188E járatok végál-
lomását az új iskola oldalára helyezték, ezzel is elősegítve a 
diákok biztonságosabb közlekedését.

,,Ebben az életben nem tehetünk nagy dol-
gokat, csak kis dolgokat tehetünk, nagy sze-
retettel.”  (Teréz anya)

ÖNKÉNTESEK Semmi nem tudná 
szebben kifejezni a Katolikus Karitász 
és ezen belül a szervezet budakeszi cso-
portja szolgálatának mély alázattal vég-
zett munkája lényegét, mint a fent idé-
zett gondolat.

Szervezetük célja, hogy nemre, kor-
ra és felekezeti hovatartozásra való te-
kintet nélkül segítse a rászorulókat, baj-
bajutottakat, betegeket a különböző se-
gélyakciók keretében. Budakeszin 25 
éve működik a csoport, tevékenységük 
három pillére a szeretet, a szaktudás 
és a szervezettség. Önkénteseik vár-
ják mindazokat, akik segítséget kérnek, 
támogatásra szorulnak vagy lelki tá-
maszra vágynak! Számtalan formában 
nyújtanak támogatást. Heti rendsze-
rességgel zöldséget, gyümölcsöt, pék-
árut, havi rendszerességgel tartós élel-
miszer- és higiéniai csomagokat, rend-
szeresen ruhákat és használati cikkeket 
osztanak. Esetenként rászorultsági ala-

pon gyógyszertámogatást nyújtanak. 
Segítik a hátrányos helyzetű gyermekek 
nyári táboroztatását. Évente kétszer, ta-
vasszal és ősszel kimondottan gyermek-
ruha gyűjtést és -osztást, továbbá min-
den novemberben, Szent Erzsébet nap 
környékén ruhagyűjtést- és osztást ren-
deznek. Az Országos Orvosi Rehabili-
tációs Intézet betegeit karácsonykor sü-
teménnyel, gyümölccsel és karácsonyi 
dalokkal erősítik gyógyulásukban és 
az ünnephez kapcsolódóan ajándékcso-
magokkal lepik meg a hátrányos hely-
zetűeket. Együttműködnek a Prohászka 
Ottokár Katolikus Gimnáziummal és a 
diákokkal rendszeresen látogatják a he-
lyi szépkorúakat. Aktívan részt vesznek 
a karitász országos szervezetének se-
gítő programjaiban, mint például az is-
kolakezdési támogatásban, a Szép Ott-
hon programban, vagy a Béres csepp 
betegeknek, időseknek akcióban.

Munkájukhoz olyan önkénteseket ke-
resnek, akiknek a belső indíttatás mel-
lett van szabad kapacitása alkalmi, vagy 
rendszeres segítségnyújtásra. Ezekbe 
a programokba várják a csatlakozókat: 

csütörtöki és alkalmi étel- és ruhaosztás, 
adományok szállítása, diákok szociális 
munkájának mentorálása, egy-egy csa-
lád felkarolása, idősek látogatása, kicsi 
és nagy bútorok alkalmi szállítása, két-
kezi munka felajánlása, karácsonykor, 
húsvétkor ajándékcsomagok összeállí-
tása rászorulóknak és egyedül élőknek.
� Forrás: karitasz.hu

VILÁGSIKER Egy 17 éves budakeszi 
diák, a Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnázium tanulója sikert sikerre hal-
moz a kempoban. De mi is az a kempo? 
Egy tradicionális távol keleti harcmű-
vészeten alapuló, korszerű, állandóan 
fejlődő és megújuló sport. Egy harc-
művészeti stílus az európai ember szá-
mára, a kultúrájához, életviteléhez ki-
alakított önvédelmi rendszer. 

Antal Sándor már kisgyermekként is 
nagy érdeklődést mutatott a küzdőspor-
tok, illetve az akciófilmek iránt. Hétéves 
korában vett részt az első taekwondo 
edzésén Budakeszin. Hét évig űzte 
ezt a mozgásformát, megtanulta harc-
művészet és a küzdelem alapjait. Egy 
idő után úgy érezte, hogy a taekwondo 
technikai repertoárja túl szűk a számá-
ra, emiatt monotonnak tartotta az edzé-
seket, változást szeretett volna.

Ekkor talált rá a kempora. Elsőre 
furcsa volt számára rendszer, nehéz 
volt átszoknia, hiszen 7 évig egy má-
sik mozgásformát sajátított el. Az első 
év után kezdett el versenyezni. Stresz-

szes idők voltak számára, amit edzője 
szavai csillapítottak egy kicsit: teljesen 
mindegy mi lesz egy adott meccs vég-
eredménye, csak az a lényeg, hogy azt 
a maximumot teljesítse, amit akkor, az 
adott pillanatban tud. A kitartó és ne-
héz munkának köszönhetően a teljesít-
ménye és az eredményei is egyre job-
bak lettek. A harmadik évben bekerült 
a magyar kempoválogatottba, így részt 
vehetett a 2018-as világbajnokságon 
Budapesten, ahol mindjárt két bronz és 
egy ezüstérmet szerzett. Ezt követte a 
bukaresti Európa-bajnokság, ahonnan 
három aranyéremmel térhetett haza. 
Sportkarrierje eddigi legnagyobb si-
kerét az idei világbajnokságon, Spa-
nyolországban érte el, ahol egy arany, 
egy ezüst és egy bronzérem birtokosa 
is lett. 

Elmondása szerint nagyon sok min-
dent köszönhet a kemponak, mert 
megtanította az alázatra, a türelemre. 
Ameddig teheti, szeretne tovább verse-
nyezni, majd idővel akár edzőként dol-
gozni.

Katolikus�karitász
Szervezet képviselője: 
Bechtold Mária 
Cím: Szent László Ház 
(2092 Budakeszi, Fő u. 
192.), minden csütörtökön 
15-17 óra között
Email: bechtold.mari@gmail.com
Telefonszám: +3630/251-07-11
Facebook: Karitász Budakeszi Kö-
zösség
A rászorulók sokrétű segítését elsősor-
ban egyéni adományok teszik lehetővé, 
köszönettel veszik a támogatást.
Bankszámla szám:
10701180-47037009-51200002

ELÉRHETŐSÉG

Antal�Sándor,�a�kempo�világbajnok

ÖSZTÖNDÍJ Kilenc pályázat érkezett az önkormányzat pe-
dagógusok számára kiírt Budakeszi Oktatásáért pályázatára. 
A bírálóbizottság döntése értelmében havi bruttó 75.000 Ft-os 
támogatást nyert Baka Erzsébet (SZIA), A tanulás előkészíté-
se mozgásos gyakorlatokon keresztül, tanulás stresszoldása 
című pályázatával, Gedeonné Mergenthaler Réka (NSJG) és 
Tölgyesi Katalin (Czövek Erna AMI), Új, improvizatív szem-
lélet a fuvolaoktatásban című pályázatával. A pedagógusok 
szakmai napon mutatják majd be az órára való felkészülést, az 
alkalmazott módszertant a tanárkollégáknak, a szakmai zsű-
ri, az önkormányzat, és a szülői szervezetek delegáltjainak. 
Tizenhat pályázat érkezett a tanulóknak kiírt pályázatra. Egy 
alsó, 8 felső tagozatos, és 7 gimnazista adott be pályaművet.

A diákoknak az önkormányzat által biztosított ösztöndíj 
mértéke az alsó tagozaton 5.000 Ft/hó, felsőn 10.000, gimnázi-
umban 15.000. Elnyerte a támogatást az alsó tagozatos Hámori 
Benedek (SZIA, 4/D. osztály), felsőben Farsang Bernát (POKG 
7/A. ) és Ferenczi Jácint (POKG 6/A.), a gimnazistáknál Nagy 
Benjamin (POKG 9/B.), Mészáros Vince (POKG 11/A.), valamint 
tankerületi különdíjban részesült Juhász Ádám (NSJG 12/B.).

Az önkormányzat köszöni a pályázók és a szakmai zsű-
ri munkáját, az iskolák támogatását és gratulál minden nyer-
tesnek!

Az�oktatási�pályázat�
eredménye
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80
millió
forintos pályázati 
támogatást nyert  
a város önrész  
biztosítása nélkül

November 4-től urológiai-, novem-
ber 19-től szemészeti szakrende-
lések is várják a betegeket a Bu-
dakeszi Egészségügyi Központban. 
Az urológiai szakellátás dr. Csúsz 
Gábor rendelésével hétfőnként 
14.30-18.30 óra, valamint szerdán-
ként 9-13 óra között vehető igénybe. 
A szemészeti szakellátás dr. Sza- 
bó Szilviánál keddenként 8.30-14.30 
óra között vehető igénybe.
A rendeléseket a budakeszi lakosok 
térítésmentesen vehetik igénybe. 
Előzetes bejelentkezés szüksé-
ges: 06/20/362-7065. Várhatóan de-
cembertől elindulhat a nőgyógyásza-
ti rendelés, melyről a későbbiekben 
tájékoztatják a lakosságot.

ÚJ SZAKRENDELÉSEK

Dátum                  Szivárvány     Pitypang      Tarkabarka     Budakeszi    Mosolyvár
                              Óvoda      Sport Óvoda      Óvoda         Bölcsőde     Bölcsőde
2019. 12. 30-31. 
(hétfő, kedd)           ZÁRVA         NYITVA          ZÁRVA          NYITVA       ZÁRVA
2020. 01. 02.  
(csütörtök)              NYITVA        NYITVA         NYITVA         NYITVA      NYITVA

AZ ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK TÉLI NYITVATARTÁSA

KÖSZÖNTÉS Az idősek világnapján kulturális programmal 
köszöntötték a budakeszi szépkorúakat az Erkel Ferenc Mű-
velődési Központban. Az önkormányzat nevében dr. Győ-
ri Ottilia polgármester úgy fogalmazott: „Hálásak vagyunk 
önöknek azért, amit értünk, a gyerekekért, unokákért, déd- 
vagy ükunokákért, közösségünkért, Budakesziért tettek és 
tesznek. Az egész település nevében köszönöm mindazt a 
figyelmet, törődést, kemény munkát, amivel hozzájárultak 
mindannyiunk boldogságához és boldogulásához!” Charles 
Bukowski amerikai írót idézte: „Ne hagyják, hogy bárki is 
mást mondjon! Az élet 65 évesen kezdődik.” Az ünnepségen 
Somlóvári Józsefné és Ligetiné Komáromi Gabriella önkor-
mányzati képviselők is köszöntötték az időseket. 

Városunk szépkorúi számára műsorral készültek a szer-
vezők, a Szivárvány Óvodába járó gyermekek mellett ope-
rett-előadást is hallhattak, láthattak az érdeklődők Bede Blan-
ka és Hajdú Diána operaénekesek közreműködésével. Az ün-
nepség végén Bakács Bernadett alpolgármester megnyitotta 

Budakeszi Város Idősügyi Tanácsának kiállítását, melyen a 
hatvan éven felüli helyi alkotók munkáit csodálhatták meg 
az Erkel galériában.

DIAGNOSZTIKA A Budakörnyéki Ön-
kormányzati Társulás (BÖT) 80 millió 
forintos pályázati támogatást nyert ön-
rész biztosítása nélkül a „Három ge-
nerációval az egészségért program” fi-
nanszírozására. A társulás három te-
lepülése, Páty, Telki és Budakeszi dol-
gozik együtt a pályázat megvalósításán, 
mellyel szeretnék elősegíteni a lakosság 
egészségtudatosságának javítását kü-
lönös tekintettel a gyermekek körében a 
rendszeres fizikai aktivitás, egészséges 
táplálkozás és életmód elterjesztésére. 
Az eszközbeszerzés mellett szív- és ér-
rendszeri prevenciós és gondozási, a 
rosszindulatú daganatos betegségek 
szűrését és korai felismerését elősegítő, 
valamint a gyermekek körében egész-
ségfejlesztési programokat valósítanak 
meg.

A több, mint 20 millió forint értékű 
eszközbeszerzés keretében 38 darab 
orvostechnikai készüléket vásároltak, 
amelyeket ünnepélyes keretek között 
október elején adtak át a praxisoknak. 

- Nagyon örülök, hogy kiírtuk a „Há-
rom generációval az egészségért prog-
ram” pályázatát, mert az elnyert támo-
gatás jó kezekbe került, mondta Hor-

váth Ildikó egészségügyért felelős ál-
lamtitkár az ünnepségen. Hozzátette, 
az Országos Korányi Pulmonológiai In-
tézet, Budakeszi Város Önkormányzata 
és a BÖT közös érdeme, hogy sikerült 
a gyermekek és felnőttek egészségügyi 
szűrőprogramjaira, illetve orvosi diag-
nosztikai eszközökre pályázati támoga-
tást elnyerni.

Dr. Győri Ottilia, Budakeszi polgár-
mestere, a társulás elnöke elmondta, a 
pályázati forrásból igyekeznek külön-
féle programokkal javítani a lakosság 

egészségtudatos-
ságát, és egészségi 
állapotát. A BÖT 
elnöke hozzátette, 
ezúttal 21,5 mil-
lió forint értékben 
vásárolt a társu-
lás vérnyomás- és 
vércukormérőket, 

EKG készülékeket, Holter monitorokat, 
boka-kar-index mérésére alkalmas esz-
közt, spirométert, kilégzett CO mérőt. 

Megköszönte a háziorvosok, védő-
nők munkáját, melyet a helyi lakosok 
gyógyulásáért, egészségük megőrzésé-
ért végeznek, és partnerek a program 
megvalósításában.

Székely László, Páty polgármestere 
hangsúlyozta, hogy az egészségügyi 
alapellátás fejlesztése kiemelt feladat a 
társulás településein, ezért köszönettel 
tartozunk a kormányzatnak. 

Dr. Pócza Péter, a Budakeszi Egész-
ségügyi Központ vezetője azt emelte ki, 
hogy ezek a korszerű eszközök nagy-
ban segítik majd a szűrőprogramokban 
részt vevők munkáját, gyorsítják és pon-
tosabbá teszik a diagnosztikai folyama-
tot. Az ünnepséget követően a házior-
vosok, nővérek és védőnők számára tá-
jékoztatást nyújtottak az eszközök hasz-
nálatáról.

Új�orvosi�eszközök�a�rendelőben

Az�élet�65�évesen�kezdődik...

GYERMEKÁLDÁS A globális klí-
maváltozás problémájára az egyik 
leghatékonyabb megoldás a faültetés 
- mondta dr. Győri Ottilia polgármes-
ter az új iskolánál tartott szeptember 
28-i családi faültetésen. Budakeszi a 
faültetés szép szokásának meghonosí-
tásával szeretné kivenni a részét a klí-
maváltozás elleni küzdelemből, egyút-
tal ünnepelni a gyermekáldást, a helyi 
gyermekek születését. Az eseményen 
Csernik Szende mesemondó műsora és 
kézműves foglalkozások várták a gyer-
mekeket, majd Sirkó Zoltán kertész tá-
jékoztatta a családokat az ültetendő nö-
vényfajtákról.  A családok a szakember 
vezetésével elültették a fákat Mák Fru-
zsina, Mák Rebeka, Kovácsik Miló, Vi-
rág Emma, Pál Annabori és Ostoros 
Mira születésének örömére. A mezei 
juharfák köré ökoszisztémát is telepí-
tettek: kányát, bangitát, cserszömörcét, 
csigolyafűzt, őszirózsát, pompás var-
júhájat, lámpatisztítófűt és gyöngy-
vesszőt.

AUTÓMENTESEN Budakeszi Város 
Önkormányzata idén is pályázott az In-
novációs és Technológiai Minisztérium 
által kiírt Európai Mobilitási Hét és Au-
tómentes Nap megvalósítására, melyre 
850.000 forint támogatást nyert. Így szep-
tember 20-án ismét megtartottuk a mo-
bilitási vetélkedőket az autómentes nap 
jegyében a művelődési központ mellett. 
A hűvös idő ellenére számos gyermek - 
a bölcsődéstől a gimnazista korosztályig 
- vett részt a szemléletformáló, tudásél-
mény alapú vetélkedők állomásain. 

A szervezők a séta és az egészséges 
életmód szellemében állították össze az 
idei, hagyományosnak mondható mo-
bilitási vetélkedőt. A séta a legjobb or-
vosság - vallotta Hippokratész, akit 

az orvostudomány meg-
alapítójának is tartanak. 
Az egészséges életmódhoz 
nagyban hozzájárul a séta, 
a rendszeres testmozgás.”, 
mondta dr. Győri Ottilia 
polgármester. Az idei au-
tómentes nap és a hozzá 
kapcsolódó Európai Mobi-
litási Hét mottója talán ép-
pen ezért „Sétálj velünk!”, 
a biztonságos gyalogos- és 
kerékpáros közlekedés-
re hívja fel a figyelmet. 
Az autómentes napon 
KRESZ-táblákkal kialakí-
tott ügyességi pálya várta 
a bölcsiseket és ovisokat, 
melyeket biciklivel, rol-
lerrel, és lábbal hajtós kis-
motorral tudtak teljesíteni. 
A csoportok a séta jegyé-
ben különböző feladatokat 
teljesítettek. A bölcsődés, 
óvodás korosztály kincs-
keresésen vehetett részt, az 
általános iskolásoknak már 
rejtvényeket kellett megol-
daniuk, az út másik olda-

lán, a Fő téri parkban található szobrok 
segítségével. A gimnazistáknak már a 
parknál távolabb eső nevezetességekkel 
adódott feladatuk, szintén játékos, rejt-
vényes formában, az egyes állomások 
teljesítését szelfikkel igazolták. 

A mobilitási vetélkedőn kívül számos 
más program is várta az érdeklődőket: 
kézműves foglalkozások, kreatív ügyes-
ségi puzzle, KRESZ-kvíz iskolásoknak 
és felnőtteknek. A Budakeszi Labdarú-
gó Akadémia jóvoltából ki lehetett pró-
bálni a kispályás 2-2 fős focit, a kapura 
rúgást és a lábtengót.

Támogatók: Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium, ABC Autósiskola, 
Decathlon, Budakeszi Labdarúgó Aka-
démia.

Idén�is�mobilitási�nap Családi�faültetés

Fotó: Surányi Linda



�11Városi hírek�10                  Intézményi, egyesületi, egyházi hírek

POLGÁRI ERÉNY Gróf Széc������ ���������� ����
vá� �zül��é�é��k évfordulója alkal�
mából �z�p��mb�r 21�é� röv��d ü���p�
séggel egybekötött koszorúzással em�
lék�z�ü�k m�g a l�g�ag�obb mag�arról 
���kolá�k �zék��l�é�, ��l�p��l����� é� 
Budak��z�� váro�á�ak �öbb po��já� ���. 
Kossuth Lajos méltatta �gy�� ��olgár��s méltatta �gy�� ��olgár�� 

erényben nagy férfiak, m��nő �éldául az, 
k��t én, nem gyáva h��zelgésből, hanem 
meggyőződésből, a magyarok legna�
g�obb��ká�ak �zok�am ��v�z���.” Bü�z�
ké� v����ljük ��vé�, � bü�zké� mo�d�
hatjuk�� a budakesz�� Szécheny�� István 
Ál�alá�o� ��kolába� �a�ulu�k, dolgo�
zu�k, élü�k.� SZIA

30 ÉV Váro�u�kba� ok�ób�r 4�é� �za�
badságkoncerttel zárultak a szabadtér�� 
rendezvények a művelődés�� köz�ont ud�
vará� é� a közö��ég�� ��ré�. Ez� a r���
d�zvé��� Mag�aror�zág �zabad�ágá�ak, 
függetlenségének v��sszaszerzését jelentő 

elementár��s erejű s��kertörténet 30. évfordulója h�vta életre. 
Magyarország Kormánya az 1989-90-es rendszerváltoztatás 
30. évfordulóját emlékévvé ny��lván�totta és létrehozta a �30 
éve szabadon” Emlékb��zottságot. A b��zottság az év�
fordulóhoz ka�csolódóan �rta k�� a szabadságkon�
cert �ályázatot, melynek köszönhetően Budakesz��n 
��s a zenével ünne�elhették az évfordulót. 

Azt ünne�elték, hogy ma egy olyan társadalom 
�agja�� vag�u�k, m�l� ��m b��l���c���, �a��m �zár�
nyakat k�nál. A szabadságot, melyet már nem csak 
egy nyugat�� országban, hanem saját szülőföldün�
kö�, a �azá�kba� él���ü�k m�g. Mag�aror�zág 
nyugat�� berendezkedésű, �olgár�� értékeken és ke�
resztény hagyományokon nyugvó országgá lett, 
ahol a szabadság és a felelősség összeka�csolód��k, 
a�ol az állampolgárok ö��z�fog�ak é� �g��ég���� 
cselekszenek. Dr. Győr�� Ott��l��a �olgármester beszédében azt 
��� k���m�l��, �og� Mag�aror�zág a r��d�z�rvál�oz�a�á��al ��m 
csu�án a függetlenségét szerezte v��ssza. Szabadságunk újból�� 
k��v�vása mellett az egy��k legnagyobb eredményünk az ön�
kormányzat�� rendszer k��alak�tása volt, mely azóta ��s a szabad 
ö�r��d�lk�zé� l�gjobb k��f�j�zé��� módja.

Két hely�� zenekar lé�ett fel a délután folyamán, a nemrég 
alakult, hely�� fiatalokból álló Others��de l��ght és a budakesz��ek 
körében méltán né�szerű Wasbeton együttes. Este olyan nagy 

formác��ók lép��k 
f�l, ak��k mél�á� 
kapc�olód�ak a 
r��d�z�rvál�oz�
�a�á��oz, m����  
az Em�l�� é� a B��
atr��ce, ak��k a tő�
lük megszokott, 
f�rg���g�� �a��
gula�o� ��r�m����

�ék é� a ���d�g �ll��ér� m���d��k�� nagyszerűen ér�z�� magá�. 
A koncert lehetőséget b��ztos�tott arra, hogy erős�tse a 

��mz���� ö��z��ar�ozá� érzé�é� é� m���d�� koro�z�ál� �g� kö�
zö��égké�� ü���p�lj� a �zabad Mag�aror�zágo�, a �zabad 
Budak��z��� a r��d�z�rvál�á� évfordulója alkalmából.

Ezúton ��s köszönjük Magyarország Kormányának, a �30 
éve szabadon” Emlékb��zottságnak és a Közé�- és Kelet-eu�
ró�a�� Történelem és Társadalom Kutatásáért Közala��tvány�
�ak a �ámoga�á�á�.

ÜNNEP Az Erkel Ferenc Művelődés�� Köz�ont és a Nagy Sán�
dor József G��mnáz��um (NSJG) közösen, a t��zenhárom arad�� 

vértanú emlékének t��szteletére szervezett megemlékezésére 
��dén ��s műsorral készültek az NSJG 10. b. osztályos d��ákja��. 
A Nagy Sándor József emlékháznál Tóthné Fajtha An��ta, a mű�
velődés�� köz�ont ��gazgatója mondott köszöntőt, melyet köve�
tően az önkormányzat��, ��skola�� és egyesület�� vezetők elhelyez�
ték az emlékezés és t��sztelet koszorú��t. Ezután ’S��gmond Ber�
talan ké�v��selő, a Budakesz�� Katona�� Hagyományőrző Egye�
�ül�� �agja b��zédéb�� k���m�l��, �og� a m�g�orlá� a kor m�g�
�télése szer��nt ��s oly súlyos volt, hogy még I. M��klós orosz cár ��s 
a kegyelem ��rányába �róbálta befolyásoln�� rokonát, Ferenc Jó�
zsefet, és d���lomác��a�� úton neheztelését fejezte k�� a k��végzések 
m��att. A ké�v��selő a honvéd tábornok utolsó mondatát ��dézte�� 
�De rettenetes volna most az elmúlásra gondoln��, ha semm��t 
sem tettem volna az életemben! Alázatosan borulok Istenem 
elé, hogy hőssé, ��gaz emberré, jó katonává tett.” ’S��gmond Ber�
talan megny��totta az emlékház új k��áll�tását, ahol a vendégek 
megtek��nthették Budavár május�� ostromát ábrázoló tere�asz�
talt, valam��nt Gábor Áron hatfontos ágyújának kétharmados 
korhű másolatát. A k��áll�tást október végé��g tek��nthették meg 
az érdeklődők.

Az�aradi�tizenháromra�emlékeztünk

Szabadságkoncerttel�zárult��
a�fesztiválszezon

EGÉSZSÉG A Nagy Sándor József G��m�
�áz��um �z�p��mb�r 27�é� �a�od��k al�
kalommal r��d�z�� m�g d��ákja���ak é� 
�a�ára���ak a �por��apo� az Európa�� D���
áks�ort Na�jához ka�csolódva a város�� 
�por�pál�á�. Közö� �or�ával ���dul� a 
na�, majd a gyerekeknek 10 vegyes cso�
�ortban, 10 különböző erő�róbát kel�
lett teljes�ten��ük. A testneveléstanárok 
��gyekeztek úgy összeáll�tan�� a felada�
�oka�, �og� a �ag�omá��o�abb �por�ok 
mellett – futball, tollaslabda, rö�labda 
� ol�a� külö�l�g���bb �por�ágakkal ��� 
m�g���m�rk�d�������k a d��ákok, m���� 
az amer��ka�� futball, a rögb��, a floorball 
vagy a fr��zb��. A d��ákok az akadályokkal 
gá�ol� kéz��labda kapuradobá�� �alál�ák 
a legnehezebbnek, és sokat nevettek, 
am��kor �árom��árom g��r�k��k közö� 
ügyesség�� �róbaként, összekötött lábbal 

kellett 100 métert szaladn��. A 11. k��h�vás 
a 2019 méteres futás volt, melyet m��n�
den csa�atból 5 fiú és 5 lány részvételé�
vel, váltóban teljes�tettek a d��ákok. A k��
sérő tanárok csa�attagként vettek részt 
a s�ortolásban, vég��g együtt vetélked�
��k a g��r�k�kk�l. 

Eg� ��gazá� jó program álla�dó�ul� 
a g��m�áz��umba�; a d��ákok ��mc�ak 
s�ortolnak, de kötetlenebb ��dőt töltenek 
együtt tanára��kkal és d��áktársa��kkal, 
�zál�al köz�l�bb k�rül�����k m���d a 
mozgá� �z�r����é��z, m���d �g�má��oz. 

Kö�zö�jük Kar�kó Já�o� ������v��
lőtanárnak a rendezvény szervezését és 
koord���álá�á�, valam���� az ö�kormá���
za��ak, �og� r��d�lk�zé�ü�kr� boc�á�
totta a s�ort�ályát, továbbá a BVV Kft-
��k a �por���zközök é� az �g�éb k�l�
lékek száll�tását.

Őszi�programok�
az�NSJG-ben

Sportnap�a�Nagysanyiban

Széchenyi�emlékezete

ESEMÉNYEK Sz�p��mb�r köz�pé� 
��mz���köz�� d��ákc��r� program k�r����
��� b�lül z�c�opau�� d��áklá��ok c�opor�ja 
és a város �olgármestere látogatott Bu�
dak��z��r�.

Na�közben tanórákat hallgattak, dé-
lután �ed��g a Buda�� Várban tettek sé�
tát. A hétvégét budakesz�� d��ákja��nk csa�
ládja��nál töltötték, ak��k változatos sza�
bad��dős �rogramot szerveztek nek��k. 
Lá�oga�á�uk u�ol�ó �apja�� �z�r��c�é� 
módo� �g�b�����k a ��. Budakör��ék�� 
Sörfeszt��vállal, �gy ��gazán sz�nes �rog�
ramsorozattal zárhatták ��ttlétüket.

Sze�tember 20-án Szécheny�� István 
�zül��é�é��k évfordulójá� Szá��ó Bog�
lárka Illyés Gyula�� Szécheny�� h�dja c�mű 
v�r�é� �zaval�a �l, V��rág �da é� Mago� 
Benedek g��tárjátékával k�sérve, majd 
koszorút helyeztünk el a legnagyobb 
mag�ar m�ll�zobrá�ál. 

Október 27-én volt a kutatók éjszaká�
ja program�oroza�, m�l� k�r��éb�� az 
ország különböző egyeteme��t, múzeu�
ma��t lehetett meglátogatn��. D��ákja��nk 
é� �a�ára���k a Sz��� ���vá� Eg����m 
Buda�� Cam�usán a festő növényekről 
és a Buda�� Arborétumról, a Semmel�
we��s Egyetemen a �Rákgyógy�tás és 
az áltudományok! M�� gyógy�tja a rá�
kot és m�� nem?” c�mmel hallgattak elő�
adá�oka�. Eg� �záj���g��é���a�fogápolá��� 
foglalkozáson ��s részt vettek, ahol sok 
érdekességet megtudhattak az e-c��ga�
retta használatának előnye��ről és hát�
ránya��ról ��s. Az ELTE Természettudo�
má���� Kará� p�d��g �a�uló���ka� a lá��
ványos fiz��ka��- és kém��a�� k�sérletek ér�
d�k�l�ék.

Hagyománynak mondható, hogy már 
harmad��k alkalommal jött hozzánk 
testvérvárosunk, L��ch ��fjúság�� kórusa, 
a Songl��nes, ezzel élénk�tve a városok 
közt�� �artnerka�csolatot. Első na� fer�
geteges �zel�tőt ka�tunk a kórus re�
p�r�oárjából, majd má��ap work��opo� 
tartottak. Este koncerttel kedveskedtek, 
ahol a közösen megtanult dalokat ��s elő�
ad�ák. V��dégké�� a Czöv�k Er�a Z��
ne��skola egy d��ákja ��s fellé�ett. Jövőre 
v��sszavárjuk őket!

Eg� ���r��� pál�áza�u�k �r�dmé����
ként, október 7-én a Magyar Nemzet�� 
F��lharmon��kusok hat művésze látoga�
tott el Budakesz��re, és �Úton a zene” 
c�mmel tartottak kamarakoncertet a 
m��od����a ��mplomba�.   NSJG
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MUZIKALITÁS A budakeszi Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola az Erkel 
Ferenc Művelődési Központtal közösen 2019. november 20-án első alkalommal 
rendez országos furulya és kamarazenei versenyt. A megmérettetésre többek 
között Szegedről, Balassagyarmatról, Nyíregyházáról, Hévízről és Budapestről is 
érkeznek majd növendékek, akik két kategóriában (szóló, kamara) és összesen hat 
korcsoportban vethetik össze hangszeres tudásukat, muzikalitásukat. 

Az értékelésre három neves szakembert kért fel a zeneiskola, Kállay Gábor, a 
Magyar Állami Operaház magánénekese, az Excanto együttes vezetője, Paragi Jenő, 
a Király-König Péter Zenei Alapfokú Művészeti Iskola furulyatanára és Lőrincz 
László a Szegedi Tudományegyetem Zenei Tanszékének tanára személyében. 

A verseny megálmodója Kéringer Gábor, a budakeszi zeneiskola művésztanára. 
A találkozó lebonyolításához eddig a CBA és az Eurofamily áruházak adtak fel-
ajánlásokat, melyeket ezúton is hálásan köszönünk. A verseny nyilvános, minden 
érdeklődőt szeretettel várunk. A pontos helyszínekről, időpontokról és további in-
formációkról a www.zeneiskola.budakeszi.hu honlapon tájékozódhatnak.

ÚJ HANGSZEREK Idén megváltozott 
körülmények között indult útjára a ze-
neiskolai oktatás: évtizedek óta most 
először állt elő az a régen áhított hely-
zet, hogy csak a zenét tanuló gyerekek 
használják az épületet. A termek be-
rendezése ennek megfelelően átalakult, 
többek között új szőnyegek varázsolják 
otthonosabbá a környezetet. A zeneis-
kola hangszeres kínálata is bővült: szep-
tembertől elindult az intézményben 
az ütőhangszeres oktatás, amire a kö-

zelmúltban óriási igény mutatkozott. A 
Kodály hangszercsere program kereté-
ben lehetőség nyílt profi dobfelszerelés 
beszerzésére is, mely az ütőhangszeres 
oktatást fogja segíteni. Mechler Anna

ŐSZTÜNDÉR Immár ötödik alkalom-
mal hirdettük meg a síszezon kez-
detekor kincskereső természetvédő tú-
ránkat. Aprók és nagyobbak, gyerekek, 
szülők, edzők ilyenkor felkerekedünk 
egy kis túrával egybekötött természet-
imádó kincskeresésre. 

Ősztündér varázspálcájával ragyo-
gó napsütést varázsolt ezen az október 
eleji vasárnapon. „Féligazmanó” pró-
bált minket megviccelni, becsapni cse-
les feladatokkal, de a szemfüles gye-
rekek tudták az igaz válaszokat. Túra 
közben meg-megállva ismerkedtünk 
az erdő életközösségével, termésekkel, 
az állatok rejtekhelyeivel, a tűzgyújtás 
szabályaival, az erdő tisztaságának vé-
delmével, s hiába próbálkozott „Rossz-
csontmanó”, a hamis, cseles állításokat 
is nyakon csíptük. Az erdő tálcán kí-
nálta a sok-sok kincsét, de mi a manók 
által elrejtett „aranyrögöket” is meg-
találtuk. 

Miközben mézeskalács szíveket maj-
szoltunk, Péter bácsi arra kért ben-
nünket, hogy ezek az arany kövecskék 
emlékeztessenek minket a legnagyobb 
kincsre, a szívünkben lévő szeretetre. 
Ezt a szeretetet őriznünk, ápolnunk kell 
családtagjaink, sportbarátaink, közös-
ségeink életében. Viadal SE

KESZI-ART Szeptember elején a Budakeszi Polgármesteri 
Hivatalban nyílt kiállítása Dévényi János festőművésznek, a 
Keszi-Art Egyesület elnökének Színek, tónusok, arányok cím-
mel. A művésznek ez volt a 31. egyéni tárlata.

A megnyitón beszédet mondott dr. Győri Ottilia polgár-
mester, aki köszönetét fejezte ki Dévényi Jánosnak, hogy az 
alapító tagokkal együtt létrehozták a hely képzőművészeket 
összefogó Keszi-Art Egyesületet, melynek működésével, a 
számtalan kiállítással gazdagították Budakeszi életét. Örö-
mét fejezte ki, hogy a hivatal adhatott otthont a kiállításnak, 
mellyel a lakosok is megcsodálhatják a kivételes alkotásokat, 
amikor ügyeik intézése során felkeresik az intézményt.

A tárlatot Feledy Balázs művészeti író, műkritikus nyitot-
ta meg, aki elmondta, hogy Dévényi János nem ismétli ön-
magát, nagyon is a haladás, az építkezés és fejlődés jellemzi, 
mely ennek az irányzatnak, az absztrakt geometrikus mű-
vészetnek is sajátja. 

„Két nagy íve van a festőművész motívumalkalmazásá-
nak, az egyik merevebb, amikor a négyzet, a téglalap és a há-
romszög elemek jelennek meg, melyek egyenesekkel határolt 

motívumok. A másik pedig az ellipszis és a kör, amelyek haj-
lítottak. A festőművész ezt a két motívumrendszert nagyon 
szépen egyesíti.” – emelte ki a műkritikus.

A megnyitón Melis Kinga és Dévényi-Győrffy Imola Bach 
E-dúr hegedűversenyének 1. tételét adták elő.

Tanévkezdés�a�
zeneiskolában

Országos�furulya-�és�kamarazenei�verseny�

Kincskereső�
túra�a�Viadallal

Kiállítás a polgármesteri hivatalban

Színek,�tónusok,�arányok

KONCERTEK Budakeszi Város Német 
Önkormányzata és a Budakeszi Szépí-
tő Egyesület szervezésében a Budake-
szi Hagyományőrző Kör Egyesület fú-
vószenekara, a Budakesser Blaskapelle 
szeptember 19-23. között testvérvárosi 
látogatáson vett részt Westenholzban. 
Westenholz főterén a tiszteletünkre fel-
húzott magyar zászló lobogott, megtisz-
telő, kedves gesztus és egyben megható 
látvány volt. Itt tartózkodásunk három 
napja alatt öt koncertet adtunk és mind-
végig a westenholziak vendégszeretetét 
élvezhettük. A Katharinenmarkt több-
napos rendezvény Delbrückben, amely-
re Németország különböző részeiből is 

érkeznek előadók, zenekarok és egyesü-
letek. Több ezres közönség előtt vehet-
tünk részt a valóban grandiózus fesz-
tiválon. A rendezvény szombati napján 
a felvonuláson számos fúvószenekar, 
egyesület és feldíszített régi traktor vo-
nult végig a város utcáin. Delbrück vá-
ros polgármestere Werner Peitz kü-
lön köszöntött minket és kifejezte örö-
mét, hogy részt veszünk ezen a fesz-
tiválon. Koncertünk végén eljátszottuk 

neki kedvenc számát a La Palomát. Né-
metországi utunk sikere abban is mér-
hető, hogy zenekarunk még jobban 
összekovácsolódott és rengeteg élmény-
nyel, hasznos tapasztalattal gazdagod-
tunk. Ennek köszönhetően egyre szín-
vonalasabb koncerteket tudunk és sze-
retnénk majd adni a jövőben. Ezúton is 
köszönetet mondunk vendéglátónknak, 
a Westenholzer Heimatverein-nek.

 Nagy Gábor

A FÖLDÉRT 2019 októberében az In-
formatikai és Könyvtári Szövetség 14. 
alkalommal rendezte meg az Országos 
Könyvtári Napokat. Az idei jelmondat: 
könyvtárak az emberért, felelősségünk 
a Földért. Ehhez kapcsolódva a budake-
szi Nagy Gáspár Városi Könyvtár is a 
klímaváltozás, a fenntartható fejlődés és 
az ökogazdálkodás témakörökben szer-
vezett programokat.

Október 2-án délelőtt Bajomi Bálint 
biológus, természetvédelmi szakember, 
a National Geographic és a Debreceni 
Egyetem munkatársa interaktív foglal-
kozást tartott A Föld nem elég? címmel 
a Széchenyi István Általános Iskola 8.d 
osztályának. A gyerekek számára ért-
hetően összefoglalta a környezetünket 
globálisan fenyegető veszélyeket, a le-
hetséges megoldásokat és a fenntartha-

tó fejlődés problémáit. Ugyanezen a na-
pon este dr. Jánossy László biológus, 
környezetmérnök tartott előadást a klí-
maváltozás témakörében, különös te-
kintettel arra, hogy a hétköznapi em-
berek mit tehetnek a negatív hatások 
megfékezésére. Örömünkre szolgált, 
hogy a majd 40 felnőtt mellett 20 közép-
iskolás is meghallgatta az előadást. Az 
előadó szemléletes példákat hozott: sze-
mélyesen tapasztalta például, hogy – a 
80-as évekbeli élményeivel szemben – a 
májusi cserebogár a felmelegedés miatt 
már áprilisban rajzik, a tücskök is ko-
rábban kezdenek ciripelni. Az ember 
nem is gondolná, hogy a „csak” 1-2 fo-
kos éves átlaghőmérséklet-emelkedés 
ennyire sokat számít. Ha egy-egy távo-
li rovarfaj kipusztul, legyinthetünk rá, 
hogy mit számít az nekünk Európában. 

De könnyen eljutha-
tunk oda, hogy a vál-
tozás már befolyásolja 
az életünket: például 
Kínában – beporzó 
rovarok híján – már 
kézzel porozzák az 
almafákat, hogy legyen termés. 

Október 5-én a könyvtár túracsapata 
egy mindenki számára nyitott kirándu-
lást szervezett az Agostyáni Ökofaluba. 
A rossz idő ellenére is 25-en eljöttek. Az 
ökofalu, mely a Természetes Életmód 
Alapítvány vezetésével jött létre - ahol 
egy fenntartható rendszert mutatnak 
be - Tatától 5 km-re fekszik a Gerecse 
gyönyörű dombjai közt. Ötvözik a régi 
korok emberének generációról generá-
cióra öröklődő tudását a modern tech-
nológiával: a hagyományos építési és 
biogazdálkodási módszerek alkalma-
zása mellett a bálaházakon napelemek 
sorakoznak. Legfontosabbnak a szem-
léletformálást tekintik. Céljuk, hogy be-
mutassák, hogyan alakíthatunk ki fenn-
tartható rendszert magunk körül, ami 
nem feltétlen jelenti a kényelemről valójelenti a kényelemről valóa kényelemről való 
lemondást, de átgondolt cselekedeteket 
és gondosságot igényel. Cserébe szép, 
egyszerű, egészséges, olcsón „üzemel-
tethető” életteret kapunk.

Reméljük, sajátos könyvtári eszköze-
inkkel egy cseppnyit hozzájárultunk a 
pozitív változások elindításához.

 A könyvtárosok

Fúvósaink�
Westenholzban

Könyvtár�és�környezetvédelem
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Szent Vendel a pásztorok, Szent 
Flórián a tűzoltók védőszentje.  
Ők egyben a város védőszentjei is

Virtuális séta Budakeszin 4. rész

Két�régi�kápolna�a�Fő�utcán
SEGÍTŐ SZENTEK A Fő utcán dol-
gunk után sietve talán észre sem vesz-
szük a múlt két szerényen meghúzódó 
apró gyöngyszemét: a Koller és a Schieli 
kápolnát. Mindkettő a 18. században 
épült Budakeszi akkori két határvona-
lán.

A Koller kápolna (Koller Kapelle) 
az I. világháborús emlékmű fölött az 
utca nyugati oldalán áll. A közelben 
lakó Koller családról kapta a nevét, mi-

vel ez a család gondozta. Az eredeti 
kápolnát az I. világháborús hősi em-
lékmű létesítésekor lebontották, és kis-
sé távolabb, az akkori tűzoltószertár fa-
lához újra felépítették. Innen ered má-
sik, ma is használatos neve: Tűzoltó ká-
polna. Ott ma könyvesbolt és zálogház 
működik. A könyvesbolt hagyományt 
és múltat tisztelő tulajdonosa Kiskápol-
na néven jegyeztette be üzletét. Az ere-
deti kápolnában 1836-ban egy Szűz Má-
riát és Jézust ábrázoló oltárképet he-
lyeztek el, melyet 1930-ban De Ponte Jó-

zsef restaurált, a kép később a 
plébánia épületébe került. A 
kápolna belseje boltozott, rajta 
két fehérre festett keresztborda 
fut. A boltozat kék, aranyszínű 
csillagokkal, az ajtó feletti tim-
panonban három halmon álló 
kereszt motívum látható.

A 22-es busz végállomásá-
hoz közeledve, a Fő utca és a 
Széchenyi utca találkozásánál 
kis parkkal körülvéve apró ba-
rokk kápolna áll. Ez is két meg-
nevezéssel büszkélkedhet. Hi-
vatalos neve: Segítő Szentek, 
míg a másik, közismert neve 
Schieli (Schieli Kapelle), mely 
nevet a Kollerhez hasonlóan, a 
gondját viselő családról kapta. 
Ez a család ápolta a kápolnát a 
sváb lakosság 1946-ban történt 
kiűzetéséig. A bejárat fölötti zá-
rókő tanúsága szerint 1774-ben 
épült. A felirat másik része ta-
lán építtetőjére, a Frankhauser családra 
utal (ANNO 774 FMA). A Frankhauser 
család egyik nőtagja viselte utolsóként 
az azóta kihalt Schieli család nevét. A se-
gítő szentek tisztelete a 14. századi Dél-
Németországban alakult ki. Mártírhalá-

lukért azt a kegyet kapták 
Istentől, hogy a hozzájuk 
fohászkodók érdekében 
közbenjárhassanak. A 14 
segítő szent (Achatus, Ba-
lázs, Borbála, Ciriakus, 
Dénes, Egyed, Erasmus, 
Eistachius, György, Ka-
talin, Kristóf, Margit, 
Pantaleon, Vitus) tisz-
telete Magyarországon 
különösen a német ajkú 
lakosság körében vált 
népszerűvé. A kápolna 
padlóburkolatát nagy-
méretű barokk téglákból 
készítették. A téglákon 
„CI” jelzés látható, mely 
arra utal, hogy a budai 
Mechwart téren álló egy-
kori téglagyárban készül-
tek. Belső falai gazdagon 
díszítettek. A boltozaton 
az eget szimbolizáló kék 
alapszínű falfestmény 
látható. Az oltárképet bí-

borvörös festett függöny öleli körbe. A 
restaurálás során előkerült az eredeti 
oltárkép. A freskó közepén Antiochai 
Szent Margit látható, lábainál láncon ve-
zetett, legyőzött, ám még mindig tüzet 
okádó sárkánnyal. Margit a szülő nők és 
a földművesek védőszentje. Fölötte a há-
romszögbe foglalt Isten szeme, egyút-
tal a Szentháromság szimbóluma ka-
pott helyet. Margit jobbján Szent Ven-
del, a pásztorok balján Szent Flórián, a 
tűzoltók védőszentje látható. Két utób-
bi a város két védőszentje is. A kápolnát 
egyrészt április 25-én, Szent Márk nap-
ján, búzaszenteléskor keresték fel a hí-
vek. A búzaszentelő bűnbánati-áldáské-
rő körmenettel a természeti csapások el-
len is védekeztek. Az Úrnapja, a Krisz-
tus mennybemenetelét követő vasárnap 
volt Budakeszin az év leglátványosabb, 
legszebb ünnepe. Németországi erede-
tű szokás, hogy az úrnapi körmenet út-
vonalát virágszőnyeggel díszítik. A ki-
telepítésig a Fő utca teljes szélességében 
díszítették a lakók a házaik előtt lévő út-
szakaszt. A virágszőnyeg egykor a ka-
tolikus templomtól egészen a Schieli ká-
polnáig vezetett.

Budakeszi évszázadai a harmadik évezred 
kezdetéig (szerk. Kőrösiné dr. Merkl Hilda) 
című könyv alapján� Ádám�Éva� 

TÖRTÉNELEM „és nekünk nem sza-
bad feledNI” írja Nagy Gáspár az Örök 
nyár: elmúltam 9 éves című versében. 
Nem szabad felednünk, újból és újból 
emlékeznünk kell 1956 eseményeire, 
hőseire, áldozataira. A mai fiatal felnőt-
tek és gyermekek szülei is bőven 1956 
után születtek, személyes élményeik 
nincsenek. A hatvanas, hetvenes évek-
ben születettek még emlékeznek a ret-
tenetes titkokat sejtető  csendre, a fel-
nőttek némaságára, amikor ez a korszak 
véletlenül, valahol szóba került. 

A budakeszi események minden 
részletét a rendszerváltás után sem si-
került kideríteni, hiába lehet már be-
tekinteni a periratokba. Speck István ta-
nulmányában a következőképp foglalja 
össze az eseményeket: Október 25-én 
az emberek békés szándékkal vonultak 
a pártházhoz, hogy zászlót kérjenek a 
felvonuláshoz. Néhány fegyvert is ma-
gukhoz vettek, hiszen a Budakeszin is 
megalakult nemzetőrség döntött a fegy-

verek begyűjtéséről. Október 26-án dél-
előtt Márity László és négy társa Szik-
laihoz mentek, hogy elkérjék fegyvereit. 
(Sziklai Sándor megjárta a Szovjetuniót, 
a spanyol polgárháborút, 1944-ben a 
Vörös Hadsereggel tért vissza Magyar-
országra, itthon ezredesként dolgozott. 
1953-tól a Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum parancsnoka volt.) Sziklai nem 
akart tárgyalni a fiatalokkal és ezen ösz-
szeveszett apósával, Kiss Lajossal, akit 
dulakodás közben megölt. A bejárati aj-
tónál álló Márityra rálőtt, majd főbe lőt-
te magát. A lövéseket hallva, sok ember 
sietett a házhoz. A történteken felhábo-

rodtak, néhányan Sziklai holttestét ki-
húzták az utcára. A bizonyítékok alap-
ján az eset spontán módon zajlott le. A 
koncepciós per iratai előre eltervezett 
ostromról, gránátdobálásról, Sziklai 
agyonveréséről szólnak. Ezek nem fe-
lelnek meg a valóságnak. Márity Lász-
ló a lövéstől súlyos gerincsérülést szen-
vedett, néhány hónap múlva elhunyt a 
kórházban. 

Sziklai Sándor halálát megdöbben-
tően súlyos ítéletekkel torolták meg: 
halálbüntetést, teljes vagyonelkobzást 
szabtak ki Bokor Jánosra és Takács Kál-
mánra, akiken végre is hajtották az íté-
letet, valamint négy, korábban kül-
földre menekült szemtanúra: Fehér Ist-
vánra, Horváth Zoltánra, Tóth Lajosra 
és Tóth Miklósra. Életfogytiglant ka-
pott teljes vagyonelkobzással Barabási 
Ferenc, Dombi Béla, Straub János, va-
lamint a külföldre távozott Ács Vendel 
István, Farkas Pál és Tóth István. Teljes 
vagyonelkobzást és hosszabb-rövidebb 
börtönbüntetéseket szabtak ki Mihály 
Istvánra (15 év), Schrődel Máriára (tá-
vollétében, 10 év), Gárdonyi Józsefre (8 
év), Lendvai Dánielre (8 év) és Dömény 
Lászlóra (4 év). 

Minderről a rendszerváltás előtt nem 
lehetett beszélni. Sziklait mártírrá nyil-
vánították. Sziklainé férje halálát köve-
tően is jelentős befolyással bírt a község-
ben. Utcát, teret neveztek el Sziklairól 
és Kissről, emléktáblán örökítették meg 
nevüket, a Sziklai-házat évente koszo-
rúzták, a Munkásmozgalmi Múzeum-
ban kiállították személyes tárgyaikat, 
cikkek és tanulmányok készültek róluk, 
sőt még egy film is. Eközben a megtor-
lás áldozatai a börtönben szenvedtek, 
többen még a 1963-as amnesztia után is 
évekig ott maradtak. A kegyetlen bör-
tönviszonyok miatt súlyos betegségek-
kel tértek haza. A szabadulás után is ne-
gatív megkülönböztetés volt a részük és 
családtagjaiknak is. Az elmenekültek 
pedig a rendszerváltásig nem látogat-
hattak haza. 

A tények meghamisítása, ártatlan 
emberek kivégzése, bebörtönzése a ká-
dári propaganda része volt. Céljuk az 
volt, hogy bizonyítsák, milyen sok ször-
nyűség írható az „ellenforradalom” ro-
vására, ezzel legitimálva a megtorláso-
kat.

Speck István: a Sziklai-ügy. Budakeszi, 
1956 című könyv alapján

Az önkormányzat képviseletében dr. 
Győri Ottilia polgármester, Bakács Ber-
nadett és Ohr Alajos alpolgármesterek 
az idősek világnapján otthonukban kö-
szöntötték Illyés Lászlót, Kárpáti Györ-
gyöt és Schleer Jánost 90. születésnap-
juk alkalmából. 

Illyés� László gé-
pészmérnökként a Paksi 
Atomerőmű reaktorszere-
lés főmérnöke volt, majd a 
KFKI reaktorcseréjét irá-
nyította, sok Kiváló Újí-
tó és Kiváló Dolgozó ki-
tüntetést, valamint Munka Érdemrend 
bronz fokozatot is kapott. 

Kárpáti� György hét 
éve városunk lakója, aktív 
éveiben gépészként dol-
gozott. Sokáig az M2-es 
metró építési munkálata-
iban is részt vett, kiváló 
munkavégzéséért a met-
róvonal átadásakor emlékéremmel is 
jutalmazták. 

Schleer�János�Budake-
szin született, látszerész-
ként dolgozott. Feleségé-
vel dolgos, szép életet él-
tek és élnek a mai napig. 
A mai napig megőrizte 
humorérzékét, derűs tá-
masza gondoskodó feleségének. 

Isten éltesse örömben és egészségben 
a Budakeszin élő szépkorúakat, öröm-
teli, békés éveket kívánunk!

Kincses Lora Fébé 
(született 2019. szeptember 2-án)
Tahirák Luca Flóra 
(született 2019. szeptember 6-án)
Györki Levente 
(született 2019. szeptember 14-én)
Sebestyén Zsombor 
(született 2019. szeptember 27-én)

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

Budakeszi legifjabb  
polgárai

Születésnapi�
köszöntések

1956.�október

Koller kápolna

Schieli kápolna
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Novemberi�könyvajánló
ALBERT ZSUZSA 
Irodalmi legendák, legendás irodalom 1956

Töltsünk minél több időt a friss le-
vegőn. Nem csak a testünkre, de 
a lelkünkre is üdítően hat egy kis 
séta - persze ilyenkor öltözzünk fel 
gondosan, és vigyünk magunkkal 
termoszban finom forró teát, hogy 
belülről se fázzunk! Érdemes rend-
szeresen szaunába járni, ami na-
gyon hatékony immunerősítő és ér-
torna. Egyre közkedveltebb az infra 
szauna, amely feltankolja szerveze-
tünket éltető fénnyel, mellyel oldja 
a szervezetben felhalmozódott fe-
szültséget. Az infravörös sugarak 
összetétele azonos a napsugáréval, 
azonban nem tartalmaz károsító 
UV fényt.

A MOZGÁS FONTOSSÁGAVitaminpótlásra�fel!
A KÓROKOZÓK ELLEN Lassan meg-
érkezik a hamisítatlan téli idő és ilyen-
kor gyakran hajlamosak vagyunk a sza-
badtéri programokat kihagyni és sza-
badidőnket kényelmes otthonunkban 
töltjük el inkább egy forró csokoládé 
vagy gőzölgő almás pite társaságában. 
Pedig a hideg időszakban a leggyako-
ribbak a náthás és influenzás megbete-
gedések, ilyenkor még inkább szükség 
van rá, hogy immunrendszerünk jól 
működjön, amihez a megfelelő vitamin-
pótláson túl egész testünknek-lelkünk-
nek is harmóniában kellene lennie.

Az immunerősítés egyik alapköve a 
helyes táplálkozás. Bélrendszerünk nem 
csak az emésztésben, hanem immun-
rendszerünk megfelelő működésében is 
kiemelt szerepet játszik. Itt dől el, hogy 
szervezetünk mennyi vitamint, ásványi 
anyagot tud majd hasznosítani. Képes 
a nemkívánatos baktériumokkal, gom-
bákkal és vírusokkal szemben megvé-
deni, illetve számunkra nélkülözhetet-

len vitaminokat is termel, éppen ezért 
fontos, hogy dolgát ne nehezítsük, ha-
nem támogassuk étkezésünkkel. Nem 
is gondolnánk, mennyire hétköznapi 
dolgok gyengítik emésztésünket és a 
bélflóránkat. Emésztőrendszerünk fő 
ellenségei közé tartozik a rendszertelen 
étkezés, zsíros, nehéz ételek fogyasz-
tása, az alacsony rosttartalmú étrend, 
a vitaminhiány, antibiotikum-kúra, a 
stressz.

A hideg, párás, nyirkos időszak ked-
vez a vírusok terjedésének, amelyek a 
téli időszakban a felső légúti megbete-
gedések túlnyomó részéért felelősek. 
Télre a nyáron bevitt vitaminforrások is 
kezdenek teljesen kiürülni.

A betegségek megelőzése, és a gyógy-
ulás elősegítése érdekében a megfelelő 
vitaminbevitel tehát nélkülözhetetlen. 
Ilyenkor mindenkinek azonnal a C-vi-
tamin jut eszébe, azonban a többi vi-
taminból is nagyobb mennyiségre lehet 
szükségünk. Törekedjünk a változatos 
étrendre, fogyasszunk az őszi-téli idő-
szakban is minél több zöldséget, főze-
lékfélét.

Igaz, ilyenkor kevésbé kívánjuk a 
nyers zöldségeket és gyümölcsöket, haj-
lamosabbak vagyunk zsírosabb, vita-
minokban szegényebb ételeket fogyasz-
tani. Fokozottabban oda kell figyelnünk 
a létfontosságú vitaminok és nyom-
elemek pótlására, hogy immunrendsze-
rünk elég erős legyen a betegségek el-
kerüléséhez, legyőzéséhez.

Miből fogyasszunk többet?

l C-vitamin�� kaliforniai paprika, brok-C-vitamin�� kaliforniai paprika, brok-
koli, kelbimbó, grépfrút, narancs, karfiol, 

petrezselyem, savanyú 
káposzta
l A vitamin�� spenót,A vitamin�� spenót, 

édesburgonya, sütőtök, 
sárgarépa, kápia papri-
ka, kelkáposzta, cékla
l B vitamin�� tej, to-B vitamin�� tej, to-

jás, máj, gabonafélék, 
búzacsíra
l �� vitamin�� gomba,�� vitamin�� gomba, 

tojássárgája, búzacsíra, 
étcsokoládé, kakaó, nö-
vényi olajok
l E vitamin�� dió,E vitamin�� dió, 

mandula, magvak, bab, 
lencse, mazsola, növé-
nyi olajok,

l K vitamin�� fodros kel, mángold, ká-K vitamin�� fodros kel, mángold, ká-
poszta

Mit tehetünk, ha már betegek  
vagyunk?

„Kezeléssel hét napig, kezelés nélkül 
egy hétig tart a nátha”- tartja a mondás. 
Van néhány élelmiszer, gyógynövény, 
fűszer, amelyek fogyasztásával elősegít-
hetjük a tünetek enyhítését, és a gyor-
sabb gyógyulást��

Élőflórás joghurtok�� megőrzik a bél-
flóra egészségét, immunerősítők

Hagyma, fokhagyma�� fertőtlenít, 
csökkenti a gyulladást

Citrusfélék�� magas C-vitamin-tar-

talmuknál fogva gyulladáscsökkentő 
hatásúak

Gyömbér�� vírusellenes, természete-
sen csillapítja a lázat és a fájdalmat, tisz-
títja a nyirokrendszert

Méz�� fertőtlenít, enyhíti a torokfájást
Hársfatea�� láz- és köhögéscsillapító
Fekete bodzatea�� immunerősítő, láz-

csillapító, gyulladásgátló, allergiaelle-
nes szer

Orvosi zsálya�� lázcsillapító
Majoranna�� gyulladásgátló, lázcsilla-

pító, csökkenti a száraz köhögést, meg-
szünteti az orrdugulást

Bazsalikom�� vírus-és baktériumölő, 
immunerősítő, fájdalomcsillapító, gyul-
ladáscsökkentő

Koriander�� baktériumölő, immun-
erősítő
l Pótoljuk a folyadékot�� Nem baj, haPótoljuk a folyadékot�� Nem baj, ha 

étvágytalanok vagyunk, azonban a fo-
lyadékbevitelre ügyeljünk, hogy bő-
séges legyen.
l Pihenjünk�� Az alvás az egyik leg-

jobb természetes gyógymód megfázás 
esetén.
l �zellőztessünk gyakran�� Fontos a�zellőztessünk gyakran�� Fontos a 

rendszeres szellőztetés, ilyenkor a be-
tegszobában terjengő baktériumok, ví-
rusok száma lecsökken.
l Párásítsunk�� A magasabb páratar-

talmú levegő javítja a közérzetet, a to-
rokkaparást, köhögési ingert. Ha nincs 
párásító készülékünk, egy vízzel teli 
edény a fűtőtestre helyezve is megfelel 
a célnak.
 Korondy Gabriella dietetikus

A Magyar Örökség- és Jó-
zsef Attila-díjas író, költő és 
műsorvezető, negyven évig 
volt a Magyar Rádió iro-
dalmi szerkesztője. Nyug-
állományba vonulása után 
is folytatta szerkesztői mun-
káját, esztétikai műsorokat, 
íróportrékat készített. Ver-
seskötetei mellett több ri-
portkönyve is megjelent. Az 
irodalmi legendák, legen-
dás irodalom című könyv-
sorozata sok érdekességgel, 
anekdotával, kortársak sze-
mélyes vallomásával rajzolja 
meg egy-egy magyar költő, író portréját. A 11. legenda-kö-
tet 1956-nak állít emléket. Megismerjük belőle a börtönévek 
megaláztatásait, a forradalom lelkesítő napjait, a leverése 
utáni diktatúrát, az ötvenes-hatvanas évek légkörét, irodal-
mi éltét. A kötetben Bihari �ándor, Borzsák István, Buda Fe-
renc, Kárpáti Kamil, Papp Tibor, Parancs János, Tóth Bálint, 
Virág Mária történetét olvashatjuk. Az utolsó fejezetben Al-
bert Zsuzsa emlékezik versben és prózában a korszakra.

ILLYÉS GYULA 
Naplójegyzetek 1956-1957. Atlantisz sorsára jutottunk

Illyés Gyula 56-os feljegyzé-
seit, papírlapokra írt naplóját 
1957 elején elrejtették és csak 
2014 áprilisában került elő. 
Illyés Mária, az író lánya 
készítette elő kiadásra. A 
kötetet Horváth István látta 
el jegyzetekkel, magyaráza-
tokkal és a függelékben 
összegyűjtötte a naplóban 
említett dokumentumokat.
Megtudhatjuk, milyen te-
vékeny életet él a korszak-
ban a költő. Irányítója volt 
a forradalom egyik szellemi 
központjának, az írószövet-
ségnek, részt vett a politiká-
ban a Petőfi Párt tagjaként, 
tárgyalt a szovjet város-parancsnokkal, november 4-e után 
a hatalmukat visszakapó kommunistákkal. Eközben szinte 
minden nap járta a várost, látta a történteket, beszélt az em-
berekkel, érezte a város hangulatát. 
A kötet címe a naplóból való. Érzékelteti a büszkeség, a dac 
és a gyász lelkiállapotát, amelyet a kádári terror beindulá-
sakor érzett a nemzet. 

BOB DENT 
Budapest 1956. A dráma színterei

Az angol író, törté-
nész, szerkesztő olykor 
idegenvezetőként is dol-
gozik. 1986 óta él Budapesten. 
Könyve, melyet hatalmas 
kutatómunka előzött meg, 
egyszerre útikönyv és törté-
nelmi esszé. Már két kiadást 
is megért.
A Műszaki Egyetemtől 
kezdve Csepelig végigjárja 
mindazokat a helyeket, ahol 
a forradalom eseményei zaj-
lottak, s megkísérli a szá-
mos, gyakran egymásnak 
ellentmondó beszámolók 
alapján rekonstruálni nem-
csak a tényleges történéseket, hanem a történelem viharába 
került emberek indítékait is. A forradalom helyszíneinek 
bemutatásán és az eseményeinek elmondásán túl kapcso-
latot teremt a jelennel, bemutatja az azóta felállított szobro-
kat, emléktáblákat. Rainer M. János a közérthető, de magas 
intellektuális színvonalú történeti esszé és a retrospektív 
tényfeltáró újságírás sajátos ötvözetének tartja a művet.

RÁKAY PHILIP 
Szabadság tér 56. A kommunista terror aktái I-II.

A 2016-ban az azonos 
című televíziós műsor- 
sorozat a forradalom és  
szabadságharc 60. évfor- 
dulójára készült. 2019-
ben impozáns kiállítá- 
sú könyvként újrafogal- 
mazva veheti kézbe az 
olvasó. A műsorsorozat 
és a könyv megmutatja, 
milyen út vezetett az I. vi-
lágháború kitörésétől az 
1956-os szabadságharc ki-
robbanásához, majd vér-
befojtásához. Rákay Philip a következő szavakkal bocsátja 
útjára könyvét�� „E két kötet, valamint az ezek alapjául szol-
gáló, �zabadság tér ’56 című televíziós műsorsorozat közös 
múltunk, a huszadik századi magyar történelem egyik leg-
drámaibb fejezetének kíméletlenül őszinte feltárását tűzte 
zászlajára. � egyben tisztelgés az ismert és az ismeretlen 
hősök, valamint azon honfitársaink becsülete előtt, akik az 
évtizednyi megpróbáltatás és szenvedés dacára sem adták 
fel elveiket, s akik mindannyiunknak példát mutattak. Isten 
adjon erőt 1956 örököseinek��”
 Összeállította: Nagy Gáspár Városi Könyvtár

Fotó:	Pixabay
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Képviselő-testületi�határozatok

Apróhirdetés
Gyermekfelügyeletet vállalok! 20 éves gyakorlattal, re- 
ferenciákkal, saját gépkocsival rendelkezem. Tel.: 
06/70/947-80-51.

Készpénzért veszek bútorokat, festményeket, dísztár-
gyakat, órákat, porcelánokat, csillárokat, könyveket, 
hangszereket, írógépeket, varrógépeket, hanglemeze-

ket, szőrméket, csipkét, bizsukat, borostyánt, tört ara-
nyat, kitüntetéseket, teljes hagyatékot becsléssel, díj-
talan kiszállással hétvégén is. Tel.: 06/20/597-82-80.

Tisztelt Budakeszin élő urak! A budakeszi Erkel Fe-
renc Kamarakórus felvételre keres énekelni szerető és 
tudó férfiakat. Amit kínálni tudunk: kellemes társaság 

és az együtt éneklés öröme. Jelentkezés és felvilágosí-
tás: 06/30/471-47-10.

Takarítót keresünk a Budakeszi, József Attila u. 34-
36. számú, négy emeletes, két lépcsőházas társasház-
ba. Érdeklődni a 06/30/961-24-97-es telefonszámon 
lehet.

Kinyilvánította együttműködési szán-
dékát, hogy kulturális feladatok megva-
lósítására a Budakeszi P47 Projekt Egye-
sülettel (székhelye: 2092 Budakeszi, Re-
viczky u. 40., képviseli: Dalotti Tibor) - a 
szükséges jogerős engedélyek rendel-
kezésre állását követően - hosszú távú 
együttműködési megállapodást köt.
 363/2019. (IX. 26.) Kt. határozat

Újabb 30 km-es piktogramok 

Vállalkozási szerződést kötött a BVV 
Kft-vel a Zichy Péter utca, Márity László 
út, Kenderföld utca, Nagy Sándor József 
utca, Széchenyi István utca gimnázium 
felőli részére vonatkozó, 10 db 30 km/h 
sebességkorlátozó piktogram felfestése 
vonatkozásában, melyre bruttó 292.100 
Ft fedezetet biztosított. Továbbá felkér-
te a BVV Kft-t, hogy a piktogramok fel-
festésénél fényvisszaverő port is alkal-
mazzon, és az ügyvezető a felfestéseket 
jelenlétével felügyelje.
 367/2019. (IX. 26.) Kt. határozat

Dr. Tőkés Péter fogorvos költözése

Vállalkozási szerződést kötött a Viva-
Palazzo Zrt. alvállalkozójával, a KÉKI 
Hőtechnika Kft-vel a Budakeszi Egész-
ségügyi Központ 6. számú rendelőjének 
fogorvosi rendelővé történő alakítására, 
melyre bruttó 250.000 Ft fedezetet biz-
tosított.
 372/2019. (IX. 26.) Kt. határozat

Támogatja a Budakeszin élő, szociáli-
san rászoruló nyugdíjasokat 3.000 Ft/fő 
összegben, összesen 1.500.000 Ft-tal, 
valamint a Budakeszin élő szociáli-
san rászoruló családokat 3.000 Ft/csa-
lád összegben, összesen 450.000 Ft ösz-
szegben, ajándékutalvány formájában. 
A lebonyolítás költsége 50.000 Ft. 
 370/2019. (IX. 26.) Kt. határozat

Sebességcsökkentő eszközök  
a Meggyes utcában 
Vállalkozási szerződést kötött a BVV  
Kft-vel a Meggyes utcában sebesség-
csökkentő forgalomtechnikai eszközök 
elhelyezéséről bruttó 511.155 Ft összeg 
erejéig.
 369/2019. (IX. 26.) Kt. határozat

A Napraforgó tagozat továbbra is  
a Petőfi 47-ben
Ingyenes ingatlan-használati megálla-
podást kötött az Érdi Tankerületi Köz-
ponttal a 2092 Budakeszi, Petőfi u. 47. 
szám alatti önkormányzati ingatlanra a 
2019/2020. oktatási évre.
 374/2019. (IX. 26.) Kt. határozat

Nagyszénászugi lakossági fórum

Úgy döntött, hogy Budakeszi, Nagyszé-
nászug településrészre készült hatás-
tanulmánnyal kapcsolatban felmerülő 
lakossági észrevételekre tekintettel la-

kossági fórumot tart. Felkérte a polgár-
mesteri hivatalt a fórum megszervezé-
sére és a felmerülő kérdéseknek – meg-
válaszolás céljából – a tanulmány ké-
szítője felé történő továbbítására. 
 380/2019. (IX. 26.) Kt. határozat

Nemzetiségi oktatási  
intézmény alapítása
Elviekben támogatta Budakeszi Város 
Német Önkormányzatának a 2092 Bu-
dakeszi, Knáb János u. 60. számú in-
gatlanon belül oktatási intézmény 
alapítására, működtetésére irányuló 
törekvéseit a település német nemze-
tiségi általános iskolai osztályai szá-
mára.
 381/2019. (IX. 26.) Kt. határozat

Pályázat tornaterem felújításra

Pályázatot nyújt be a Magyar Kézilab-
da Szövetség által kiírt Országos Tor-
naterem Felújítási Program keretében.
Felhatalmazta a polgármestert, hogy 
a pályázati kiírás I. pályázati kategó-
ria (tornaterem felújítás) vagy a III. pá-
lyázati kategória (kültéri kézilabda 
pálya építése) tekintetében egyezte-
tést folytasson a Széchenyi István Ál-
talános Iskola vagyonkezelését ellátó 
Érdi Tankerületi Központtal, valamint 
a pályázat alapján bevonni szükséges 
sportszervezetekkel a pályázaton tör-
ténő indulásról.
 392/2019. (IX. 26.) Kt. határozat

A további határozatok szövegét a www.
varoshaza.budakeszi.hu oldalon olvashat-
ják.

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szeptember 26-án 
tartott ülésén a lakosságot érintő alábbi döntéseket hozta:

ÜNNEP Mindenszentek és halottak 
napja alkalmából sokan keresik fel sze-
retteik sírját. Mindenszentek ünnepe 
Magyarországon 2000-től ismét munka-
szüneti nap. November 1-je a katolikus 
egyházban az összes üdvözült lélek em-
léknapja, amely eddig Magyarországon 
a katolikus hívek számára úgynevezett 
tanácsolt ünnep volt. 2000-től azonban 
ismét bekerült a kötelező egyházi ün-
nepek közé. Ez azt jelenti, hogy az egy-
ház előírása szerint a híveknek kötele-
ző részt venniük a szentmisén. A pro-
testánsok ezen a napon az elhunytakról 
emlékeznek meg. Az ezt követő halot-
tak napja, november 2. fokozatosan vált 
egyházi ünnepből az elhunytakról való 
általános megemlékezés napjává, ezek-
ben a napokban az emberek gyertyát, 
mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik 

emlékére. A keleti egyház már 380-ban 
megtartotta mindenszentek ünnepét, 
minden vértanúról megemlékezve. A 
nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác 
pápának köszönhetően került be, aki a 
római Pantheont 609-ben Mária és az 

összes vértanú tiszteletére szentelte fel. 
III. Gergely pápa (731-741) bővítette az 
ünneplendők körét: „a Szent Szűznek, 
minden apostolnak, vértanúnak, hit-
vallónak és a földkerekségen elhunyt 
minden tökéletes, igaz embernek” em-
léknapjává tette mindenszentek ünne-
pét. November 1-jére IV. Gergely pápa 
(827-844) döntése értelmében került az 

ünnep. November 2-án, halottak nap-
ján a katolikus egyház ünnepélyesen 
megemlékezik minden elhunytról, de 
különösképpen „a tisztulás állapotában 
levő szenvedő lelkekről”. Az egyház „a 
feltámadás és az örök élet hitével és az 
ebből fakadó reménnyel éli meg a halot-
tak tiszteletének ősi cselekedetét, mely-
nek minden nép a maga módján tesz 
eleget”. Az egyház kezdettől imádkozik 
az elhunytakért. Szent Odilo clunyi apát 
kezdeményezte, hogy mindenszentek 
ünnepét követően az összes elhunyt 
emberről is megemlékezzenek.

A halottak napjáról először 998-ban 
emlékeztek meg, majd ez a XI. század-
ban a clunyi bencés szerzetesek hatásá-
ra széles körben elterjedt. Az egyház az 
ünnepen „bizalommal kér” kegyelmet 
Istentől az elhunytaknak.

Mindenszentek�és�halottak�napja

Hozzávalók
½ sütőtök (kb. 300 g) l frissen őrölt 
tengeri só l 2 rozmaringág l 1 tk. őrölt 
chilipor l 1 ek. olívaolaj l 2 ek. tökmag-
olaj l ½ vöröshagyma l zöldségalaplé l 
80 g édesköménygumó

A sütőtököt meghámozzuk, belsejét ki-
kaparjuk, és apró kockákra vágjuk. A 
kockákat egy sütőpapírral bélelt tepsibe 
tesszük. Sózzuk, őrölt chiliport szórunk rá, 
és tökmagolajjal meglocsoljuk. Rátesszük 
a rozmaringágakat és az egészet alaposan 
átkeverjük. 200 fokos sütőben kb. 20 per-
cig sütjük. Ezalatt a sütőtök krémes állagú 
lesz és egy kicsit meg is pirul. Egy lábosban 
kevés olívaolajon megdinszteljük a finomra 
vágott vöröshagymát. Hozzáadjuk a meg-

sütött tököt és egy kevés tökmagolajjal 
együtt rövid ideig pirítjuk. Felöntjük forró 
zöldségalaplével és kb. 10 percig főzzük. 
Ezután turmixszoljuk. A tökmagot száraz 
serpenyőben megpirítjuk, majd egy tálba 
kiöntjük. Félretesszük. A serpenyőben 
kevés olívaolajt öntünk és beletesszük a 
felszeletelt édesköményt. Sózzuk és mind-
két oldalát pirosra sütjük. Forrón tálaljuk 
az édesköménnyel, tökmaggal megszórva 
és tökmagolajjal meglocsolva.

Hozzávalók 
30 dkg sütőtök l 1/2 tk. só l 15 dkg vaj,  
l 15 dkg cukor l 2 db tojás l 1 tk. vaníliás 
cukor l 1/2 tk. őrölt szerecsendió l 1/2 
tk. porrá tört szegfűszeg l 7,5 dkg liszt l 
2 tk. sütőpor l 6 tk. birsalmalekvár 

A sütőtököt a héj és a magos rész eltávolí-
tása után felkockázzuk, majd kevés sós 
vízben puhára főzzük és botmixerrel püré-
sítjük. A sütőt előmelegítjük 190 fokra. 
Közben a vajat habosra keverjük a cukor-
ral és a tojásokkal. A sütőtökös masszát a 
fűszerekkel ízesítjük, és a vajkrémhez ad-
juk. A lisztet elvegyítjük a sütőporral, majd 
a tökös masszába forgatjuk, és simára dol-
gozzuk. Egy 12 darabos muffintepsi mé-
lyedéseibe papírformákat teszünk. A tész-
tát belekanalazzuk, és a muffinokat készre 
sütjük 20-25 perc alatt. A birsalmalekvárt 
megmelegítjük és simára keverjük. Végül 
a kihűlt muffinok tetejét vékonyan meg-meg-
kenjük a lekvárral.

*
A jubileumi, XXV. Családi Nap Fesz-
tivál főzőversenyének abszolút győztese 
– amint arról októberben beszámoltunk 
- a Budakörnyéki Székelykör lett a havasi 
meggyes (vörös  áfonyás) velős borjúláb-
szár pityókabélessel ételével. Így véglege-
sen elnyerte a Józsa Lajos szobrászművész 
által készített vándordíjat, mert egymást 
követő 3. évben is győztek. 
A https://hirmondo.budakeszi.hu oldalán 
közöljük a további díjnyertes recepteket.

Receptek�az�ősz�jegyében
SÜTŐTÖK LEVES

SÜTŐTÖKÖS MUFFIN

Mindenszentek a híveknek  
kötelező egyházi ünnep

Együttműködés a P47-tel Utalványok a rászorulóknak 
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ÁLLÁSPÁLYÁZAT

A Budakeszi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályá-
zatot hirdet Budakeszi Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoport 

útügyi referens 

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgá-
lati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, bün-
tetlen előélet, felsőfokú képesítés, az I. besorolási osztályban: felsőokta-
tásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tar-
tozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus 
szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és kör-
nyezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési 
felsőfokú szakképesítés, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sebestyén László 
nyújt, a 0623/535-710/172-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton 
humanpolitika@budakeszi.hu email címen keresztül.

A teljes pályázati kiírások a www.varoshaza.budakeszi.hu valamint a www.hirmondo.budakeszi.hu oldalon tekinthetők meg.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

A Budakeszi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályá-
zatot hirdet Budakeszi Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoport 

műszaki  ügyintéző 

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.
Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, bün-
tetlen előélet, felsőfokú képesítés, az I. besorolási osztályban: felsőokta-
tásban szerzett közszolgálati, jogi, műszaki, gazdaságtudományi, pedagó-
gus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent önkormányzatnál szerzett ta-
pasztalat.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sebestyén László 
nyújt, a 0623/535-710/172-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton 
humanpolitika@budakeszi.hu email címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.
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