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Kedves Budakesziek!
A gazdasági válság, a  rendkívül magas energiaárak 
mindannyiunknak komoly kihívást jelentenek. A  kö-
zelgő téli fűtési szezon megnövekedett terhet jelent és 
rendkívüli takarékossági intézkedésekre kényszeríti az 
önkormányzatokat is. 
A képviselő-testületnek döntenie kell többek között ar-
ról, hogy legyen-e idén karácsonyi díszkivilágítás? Ez 
több mint 5 millió forint megtakarítást jelentene. Be-
zárjon-e az Erkel Ferenc Művelődési Központ és a Nagy 
Gáspár Városi Könyvtár a  téli időszakra? Ezzel 15 mil-
lió forint megtakarítás érhetünk el, a rendezvényeket és 
a könyvátadó pontot pedig más helyszínen is meg tud-
juk szervezni. Igazodjunk-e a központi államigazgatási 
szünethez? Ez esetben karácsonytól három hétre bezár 
a Polgármesteri Hivatal, de ez idő alatt is ellátjuk az ügy-
félszolgálati, az anyakönyvi, szociális és egyéb halaszt-
hatatlan ügyeket. Az óvodák, bölcsődék is bezárhatnak, 
ha az előzetes felmérés alapján a szülők meg tudják ol-
dani gyermekeik elhelyezését erre az időszakra. 
Arról már döntöttünk képviselőtársaimmal, hogy idén 
100 m3 szociális tűzifát rendelünk a  rászorulóknak, 
a  szokásos mennyiség dupláját. Az Élelmiszerbankkal 
együttműködve továbbra is minden reggel ingyenes 
élelmiszerosztást tartunk a Városházán és a HÍD Csa-
ládsegítőben. A TESCO, az ALDI és idén már a LIDL is 
szállít élelmiszeradományokat. A Magyar Vöröskereszt-
tel is együttműködünk, nekik köszönhetően tárgyado-
mányokkal, babaápolási cikkekkel és új ruhaneműkkel 
tudjuk segíteni a budakeszi lakosokat. A rászoruló nyug-
díjasok és családok idén is kapnak az önkormányzattól 
5000 Ft-os karácsonyi utalványt.
Energiaválság-kezelő alapot hozunk létre önkormányza-
ti képviselői és lakossági felajánlásokból, illetve a taka-
rékossági intézkedéseknek köszönhetően felszabadult 
források átcsoportosításával. Erről a  képviselő-testület 
döntését követően részletesen beszámolok.

Folytatódnak a kiemelt beruházások, fejlesztések 
Tető került az új szakrendelőnk épületére, és hamarosan 
elkezdődhetnek a belső munkálatok is.  A térrendezés is 
folytatódik: a buszmegálló melletti romos házat elbon-
tottuk, így szebb, tisztább lesz a környezet. 
A vállalkozói park kialakítása is jól halad, idén a  bér-
lőknek átadjuk a  területet, illetve megkezdjük az ön-
kormányzat számára fenntartott részen a közösségi tér 
tervezését. Kerékpárutunk folytatásáért is minden követ 
megmozgatunk: közvetlen Európai Uniós pályázati le-
hetőségeket keresünk, amelyhez jó alapot jelent a Buda-
örs és Törökbálint polgármesterével aláírt közös szán-
déknyilatkozatunk.

Nehéz időkben is teret adunk a kultúrának
Ezekben a  háborús, gazdasági nehézségekkel terhelt 
időkben kiemelt szerepe van a művészetnek, a kultúrá-
nak, mert azt jelzi, hogy hiszünk a múzsák és az alkotó-
munka erejében, és végső soron a békében. 
Budakeszi kulturális életének különleges, új színfoltja 
az I. Budakeszi Mezítlábas Művésztelep, amely része 
a  városunk kulturális, művészeti életének megújítását 

célzó terveinknek. A tanácstermünket, amelyben a kép-
viselő-testületi és bizottsági üléseket tartjuk egy hétre 
átadtuk a művészetnek, azzal a céllal, hogy támogassuk 
új alkotások létrejöttét. Önkormányzatunknak fontos 
a  művészek közötti szakmai kapcsolatok erősítése is, 
ezáltal egy új közösségi- kulturális színtér létrehozása, 
amely Budakeszi Képző- és Iparművészeti Gyűjtemé-
nyének gyarapítását is szolgálja.
A Mezítlábas Művésztelep alkotá-
saiból kiállítást rendeztünk, ame-
lyet az év végéig láthat a közönség 
a városháza falain. Köszönöm Dé-
vényi János, a Keszi-Art Egyesület 
elnöke és titkára, Vágvölgyi Attila 
segítségét az úttörő kezdeménye-
zés megvalósításában. 
A Moholy-Nagy Művészeti Egye-
tem (MOME) Media Design Tan-
szék vezetője, Tasnádi József is 
elfogadta meghívásunkat a kiállí-
tásmegnyitóra, az önkormányzat 
és a nagyhírű művészeti egyetem 
közötti szakmai együttműködés lehetőségeiről is egyez-
tettünk. Első lépésként egyetemista fiatalok fognak Bu-
dakeszin rövidfilmeket forgatni városunk kulturális 
életéről. A Magyar Képzőművészeti Egyetemmel is ha-
sonló együttműködésre törekszünk, az Intermédia tan-
szék docensével, dr. Kiss-Pál Szabolcs egyetemi tanárral 
már felvettem ez ügyben a kapcsolatot. 

Fontos a pedagógusaink megbecsülése 
Sok budakeszi szülővel együtt köszöntöttük a Széchenyi 
István Általános Iskola Szülői Szervezete által rendezett 
Szüreti Borbálon a  pedagógusainkat, megköszönve ál-
dozatos munkájukat. Szülőként nekik is köszönhetem, 
hogy mindkét gyermekem megfelelő színvonalú neve-
lésben, oktatásban részerült itt Budakeszin, és ennek 
köszönhetően ma már mindketten egyetemisták. Ön-
kormányzatunk minden lehetséges eszközzel igyekszik 
támogatni városunk oktatási intézményeit, pedagógu-
sait, diákjait. Idén is kiírtuk a Budakeszi Oktatásügyéért 
pályázatot, amellyel egy tanéven át havi 75 ezer forinttal 
támogatunk két olyan pedagógust, akik valamilyen új, in-
novatív oktatási-nevelési módszert alkalmaznak. A pályá-
zati támogatás lehetőségét a jó tanulmányi eredményt fel-
mutató budakeszi diákok számára is biztosítjuk. Bízom 
benne, hogy idén is lesznek szép számban jelentkezők!

Összefogás a budakeszi egészségügy fejlesztéséért 
Sikeres volt a Richter Egészségváros rendezvényünk: 
közel 7 millió forint gyűlt össze a budakeszi CTG labo-
runkra. Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ehhez!
A jövőbe vetett hittel kívánok Önöknek szép, napfényes 
őszt!

Tisztelettel:

dr. Győri Ottilia polgármester

Polgárm
esteri köszöntő
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Emlékezés október 23-án Budakeszin

Tisztelet a hősöknek!
Október 23-a az egyik legtisztább és legegyértelműbb 
nemzeti ünnepünk. Az eseménysor világosan kirajzol-
ja a jó és a rossz alaptípusát, és egyértelmű erkölcsi tá-
jékozódási pontokat mutat. Tudjuk, kik álltak a barikád 
egyik és másik oldalán. És azt is tudjuk, hogy a novem-
beri véres napok kit hová sodortak: ki fordított köpö-
nyeget, és ki tartott ki a végsőkig még a bitófa árnyéká-
ban is – mondta ünnepi beszédében dr. Győri Ottilia. 

A polgármester úgy fogalmazott: „A Szabadság napja. 
Így emlékezünk ma a 66 évvel ezelőtti október 23-ra. 
Pedig utána nem szabadság, hanem egy emberöltőnyi 
rabság következett, és 1956 áldozata csak 1990-ben 
hozhatta meg a megváltást. Eszembe jut egy híres kép, 
amely szintén bejárta a világsajtót, és ma az egyetlen 
olyan magyar műalkotás, amely bekerült a  híres lon-
doni Tate Modern gyűjteményébe. Ez díszpolgárunk, 
Orosz István TOVARISI KONYEC című rendszer váltó 
plakátja. Egy jellegzetes, kövérnyakú, tányérsapkás 
orosz katonatisztet ábrázol, nekünk háttal, távozóban… 

a felirat magyarul: Elvtársak, vége! Az alkotás egy kor-
szak szimbóluma lett. Gratulálok Orosz Istvánnak 
életművéhez és díszpolgári kitüntetéséhez! 
Másik díszpolgárunkról, Dr. Bogos Krisztina főorvos 
asszonyról a  mai napon az egészségügyi dolgozók 
mindenkor, minden körülmények között odaadó szol-
gálata jut eszembe. Van, aki az életével fizetett ezért, 
mint Tóth Ilona orvostanhallgató 1956-ban, sok egész-
ségügyi dolgozó a  koronavírus-járvány idején, vagy 
akár napjainkban az ukrajnai harctéren. Köszönöm fő-
orvos asszony Budakesziért végzett munkáját nemcsak 
a gyógyításban, hanem a BEP-hez szakmai segítséget 
nyújtva a megelőzésben is. Gratulálok díszpolgári ki-
tüntetéséhez! 
A magyar nép rövid 12 napra kivívta saját független-
ségét. Az elszánt hazafiak úgy lázadtak fel a hatalmas 
szovjet birodalom ellen, hogy alig volt más fegyve-
rük, mint a  szabadság puszta szeretete. E 12 napnak 
mégis nagyobb jelentősége van a történelemben, mint 

Dr. Ostoros Gyula önkormányzati képviselő, dr. Bogos Krisztina 
és dr. Győri Ottilia polgármester

Dr. Dömötörné Papp Hargita, Orosz István és dr. Győri Ottilia 
polgármester
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Városi hírek

Középpontban a fejlesztések, az energiatakarékossági  
és szociális intézkedések

Közmeghallgatás

más időkben akár egy évszázadnak. (…) Hajtsunk fejet 
a nemzeti egység előtt, hajtsunk fejet a mártírok emlé-
ke előtt, a szabadságharcosok előtt. 1956 szellemiségét 
a megfélemlítés és megtorlás egy emberöltő alatt sem 
volt képes legyőzni, és végül elvezetett a magyar sza-
badsághoz. Tisztelet a hősöknek!” 
Az önkormányzat október 23-i ünnepsége az ’56-os 
hősök emlékművénél koszorúzással ért véget. Ezt kö-
vetően a  Jobb Kor Polgári Egyesület a  Budakeszi Or-
szágzászlónál tartott ’56-os megemlékezést, melyen 
Melocco Miklós Kossuth-díjas szobrászművész mondott 
ünnepi beszédet, és az emlékezők elhelyezték a tiszte-
let koszorúit, virágait az Emlékkőnél.

S. L. 

Dr. Győri Ottilia elmondta: a  szak-
bizottságokban a  képviselők már 
tárgyalják a  takarékossági intézke-
désekre vonatkozó előterjesztéseket, 
melyekről napokon belül dönt a kép-
viselő-testület. A megvalósuló és ter-
vezett beruházásokról is beszámolt 
a  polgármester. Ezek összege kor-
mányzati támogatásból 2,37 milliárd 
Ft, önkormányzati forrásból: 68 mil-
lió Ft. A  megvalósuló beruházások 
összértéke: 2 milliárd 440 millió Ft. 
A Vállalkozói Park építése elkezdő-
dött, a  szennyvíztelep rekultivációja 
megtörtént, önkormányzati forrás-
ból, 138 268 253 Ft ráfordítással. Épül 
a  vállalkozói park infrastruktúrája, 
ehhez 200 000 000 Ft kormányzati 
támogatást kaptunk, 50 000 000 Ft 
az önkormányzati önerő. Az ingat-
lanon az összes telek elkelt, decem-
berben birtokba adjuk a  bérlőknek. 
A területen két telken önkormányza-
ti szabadidős teret építünk. 
Elhangzott, hogy az önkormányzat 
azon dolgozik, hogy lehetőség sze-
rint 2023-ban megépüljön a  kerék-
párút II. üteme, a Budapest–Balaton 
(BUBA) kerékpárúthoz csatlakozva. 
A  nyomvonalterv elkészült Buda-
örsig és Törökbálintig, korábban 
együttműködési szándéknyilatko-
zatot írtunk alá Budaörs és Török-
bálint polgármesterével, most pedig 
közvetlen EU-s forrásokat keresünk 
a folytatáshoz. 

Lesz játszótér felújítás is idén, il-
letve a  jövő évben, 12 millió forint 
jut a Fő utcai játszótérre, és 4 mil-
lió forint a Honfoglalás játszótérre, 
mindkét esetben kormányzati tá-
mogatásból, a  felújítást a  Szépítő 
Egyesülettel együttműködésben va-
lósítjuk meg. 
A buszsáv, P+R parkolók és a  déli 
összekötő út tervezése is szerepelt 
a  beszámolóban. Elhangzott, hogy 
az UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. 
elkészítette az engedélyes kiviteli 
terveket, az építés megkezdéséről 
kormányzati döntésre van szükség. 
Arról is hallhattak a  lakosok, hogy 
folyamatosan bővítjük a  térfigyelő 
kamerarendszert. 2019-ben 8  db 
kamera üzemelt, ma 41 kamera mű-

ködik városszerte. Kamerát vettünk 
az illegális szemetelők visszaszorí-
tására Szabó Ákos Péter, a Nagyszé-
nászugi Részönkormányzat elnö-
ke javaslatára, és 3  db test kamerát 
Somlóvári Józsefné tanácsnok asz-
szony kezdeményezésére, a  rend-
őrség használatára. A polgármester 
beszámolt arról is, hogy idén többek 
közt 50 000  forintos ajándékutal-
vánnyal köszöntük meg a  rendőr-
ség, a  tűzoltóság a  polgárőrség és 
a közterület-felügyelet munkáját.

Az önkormányzat által tervezett 
energiatakarékossági és szociális 
intézkedésekről is hallhattak 
a polgármester beszámolójában 
a lakosok az október 20-i 
közmeghallgatáson a művelődési 
házban.



Budakeszi Piknik volt és lesz

2016-ban kezdődött ez a  jó hagyomány, akkor is a Ta-
lálkozások Játszótér javára rendeztünk gyűjtést. Szokás 
szerint általában a vendéglátó körzeti képviselők főzik az 
ebédet, gondoskodnak programokról, az önkormányzat 
szállítja a sörasztalokat, teremti meg a piknik feltételeit. 
A polgármester asszony, a képviselők mindig itt vannak, 
hogy megbeszélhessük közös ügyeinket. Most, hogy or-
szággyűlési képviselőnk, Menczer Tamás is a szomszé-
dunk lett, természetesen ő is eljött, spontán „fogadó órát 
tartott”, és segített is az ételosztásban. Mindannyian 
egyetértünk abban, hogy a  játszótér kiemelt közösségi 
tér a gyerekek, a szülők és a nagyszülők számára, ezért 
fontos odafigyelni a kulturált körülmények fenntartásá-
ra. Az új iskola épületének hála, a SZIA diákjai is hasz-
nálják a játszóteret – akár hazafelé menet –, tehát ismét 
fejlesztés szükséges: tizenéveseknek való játékelemekre, 
nagyobb mozgástérre van igény. 

Szalóki Ágnes, aki szintén nem messze lakik innen, és 
önkéntes közreműködője volt a programunknak is ének-
tanításával, azt kérte például, ha lesz rá forrás, cseréljük 
ki az elkorhadt fa térhatárolókat. Igen, 16 év itt sem múlt 
el nyomtalanul. Nagyon örültünk annak, hogy amikor 
Korondy Tamás, a BVV Kft. igazgatója megkereste a vál-
lalkozókat, mindenki jókedvű adakozónak bizonyult 
a  közös ebédhez: az Otee Kft. 50 000  Ft készpénzzel, 
Szemethy Mátyás, a Rendes Hentes bőséges finom hoz-
závalókkal, Tóth Zoltán ízletes gyümölcsökkel, a Mayer 
Szörp „Magyarország szörpje”-díjas szörpökkel, a Som-
lai Pincészet kiváló és nagyszámú borválogatással, 
a Grafl Cukrászda ízletes, friss pogácsával, Somlóvári Jó-
zsefné bio kerti almával, Keresztes Katalin plakátolással, 
és szervező munkával, Sükösd Levente és Korondy Tamás 
közönségdíjas séfek főzéssel, a BVV munkatársai: Bar-
bara, Gergő, Adorján, Mátyás a  vasárnapi segítséggel, 

Varga Valentina és a  Pitypang Sportóvoda óvodapeda-
gógusai a fejlesztő sarokkal, a BKTV kiváló riportokkal 
járult hozzá a közösségi élményhez. 
Vendéglátó társam, ’Sigmond Bertalan alpolgármester 
családjával példamutató módon biciklivel jött a  játszó-
térre. Korompay Balázs leendő táncművész néptáncot 
tanított, és meglepődött azon, hogy a legkisebbek álltak 
be a körbe. Érthető valahol, hogy a  legkisebbek érdek-
lődnek táncos anyanyelvünk iránt. Élmény volt a zenés 
torna a  kicsiknek Stábel Szofival. Szalóki Ági vidám, 
pajzán és tanulságos népdalt hozott. Tehetséges fotóri-
porterünk volt Kálmándy Griscsik Judit, köszönjük Bíró 
Zsuzsának, hogy fáradhatatlanul osztotta a  szörpöket. 
Hálásak vagyunk a piknikre hozott házi süteményekért 
is Barabási Olgának.
Félek, hogy nem minden önkéntes angyalt soroltam fel, 
nem szeretnék Csipkerózsika sorsára jutni, a  névtelen 
angyal érdeme még nagyobb.
Kiemelném az aktív szülőket, különösen Kozma Lillát 
és Muray-Klementisz Rékát, akik felvetették, hogy ne en-
gedjük, hogy játéklomokkal legyen tele a tér, ők maguk 
meg is szervezték a játszótér megtisztítását, és azt java-
solták, akár gyűjtéssel is, de mindenképp teremtsünk 
forrást a játszótér bővítésére. Nagyon jó „Házirend”-szö-
veget ajánlott Muray-Klementisz Réka, az ő „viselkedési 
ajánlásait” minden pszichológus támogatná.
Menczer Tamás megígérte, megpróbál 4 millió fejlesz-
tési forrást szerezni a  jövő évben, miután egyeztetett 
Török Diánával – aki elindította a közadakozást annak 
idején, hogy itt is legyen játszótér –, Muray-Klementisz 
Rékával és a városvezetéssel.
Mivel az adománygyűjtés már bevált, és a legkisebb ösz-
szeg is jól hasznosul itt mindannyiunk javára, magam is 
felajánlok erre a célra 200 000 forintot. Többen jelezték 
támogatási szándékukat, ezért közzétesszük az önkor-
mányzat társadalmi felelősségvállalás számlaszámát:

Budakeszi Város Önkormányzata
11742348-15390022-00930000

A közleménybe ne felejtsék el beírni:
Találkozások Játszótér

Bakács Bernadett
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Október 9-én, napfényes vasárnap délelőtt 
ismét remek hangulatú piknik helyszíne volt 
a Találkozások Játszóterének környéke.
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Akikre büszkék vagyunk

■ Honnan indult el nem mindennapi élettörténete?
Csoma Gergely: Nagyon sokáig motoszkált bennem, 
hogy mi is akarok lenni tizenévesként és még azon túl 
is. Elsősorban az irodalom-képzőművészet terén mo-
corogtam, de kokettáltam a színészttel is. Rengeteg te-
rületi, mindenféle szavalóversenyt nyertem meg akko-
riban. Végül azért nem mentem el ez utóbbi irányba, 
mert rájöttem arra, hogy ez nem egy maradandó művé-
szeti ág, mely csak a pillanatnak, percnek él. A színész 
művészete sajnos csak addig él, amíg a hajdani nézők 
emlékeznek rá. Az ő halálukkal a színművész életműve 
is elvész az időben.
■ Azért teljesen nem szűnt meg ez az érdeklődése, 
hisz még Budakeszin is találkoztunk ilyen irányú tevé-
kenységével...
Cs. G.: 2004-ben én voltam a gyermeknap műsorveze-
tője a parkban, és akkoriban néhány évig a farsang farka 
télbúcsúztatók kikiáltójaként is megismerhettek a  he-
lyiek, de időnként más helyeken is „hakniztam” ilyen 
jellegű produkciókkal, ami egy kis játék és pénzkereset 
is volt természetesen. A versmondástól sem távolodtam 
el végképpen, de erről még későbbi kérdései kapcsán 
szólni fogok.
■ És mi vitte el a szobrászat, ezen belül is elsősorban 
a faszobrászat irányába?

Cs. G.: Matematikai tehetségtelenségem miatt eltaná-
csoltak a Táncsics Mihály gimiből és valamit kezdeni 
kellett az életemmel, ezért aztán elmentem nappali ta-
gozatos, műbútorasztalosnak, a gimit pedig esti tago-
zaton, a dolgozók iskolájában fejeztem be. Ezekben az 
években szerettem meg a fát, ekkor kezdett el csírázni 
bennem a szobrász létem. Ezt követően felvettek a Kép-
zőművészeti Főiskolára, ahol az államvizsga után két 
évig – a művészképzőn – a nagyformátumú Somogyi 
József, Kossuth-díjas szobrászművész volt a tanárom.

■ Elmúlt évtizedei azonban legfőképpen a  moldvai 
csángókutatásról szóltak.
Cs. G.: Szüleim Erdélyből jöttek át az 1940-es második 
bécsi döntés után. Édesapám Kovásznán születetett, 
a Székelyföld legkeletibb, magyarlakta városában, édes-
anyám pedig a partiumi Temesváron látta meg a napvi-
lágot. Áttelepülésük után Budapesten ismerkedtek meg 
és kötöttek házasságot, melyből 5 gyermekük született, 
köztük én is.
Hogy miképpen lettem képzőművészből csángókuta-
tó? Nyilván erre kíváncsi a leginkább! Az 1970-es évek 
közepétől elég gyakran jártam ki a rokonokhoz, és on-
nét kiindulva egyre jobban tágítottam vándorlásaim kö-
rét, melynek aztán az lett az eredménye, hogy a kinti 
rokonlátogatásaim egy hónapjából már csak egy nap ju-
tott rájuk, melyért aztán kellőképpen szemrehányást is 
tettek nekem.
Barangoltam Kalotaszegen, Széken, aztán egyhamar 
eljutottam a Gyimesbe – egyre keletebbre – a gyimesi 
csángókhoz is. Ők hívták fel a figyelmemet arra, hogy 
a Székelyföld határán, a  „granits” túloldalán, Moldvá-
ban is élnek csángó magyarok, akik oláh ruhát hor-
danak, és alig érteni a régies beszédüket. Mindezeket 
hallván egyre nagyobb vágy ébredt bennem, hogy meg-
ismerjem a  moldvai csángókat, ezért aztán beültem 
a  Széchenyi könyvtárba, és nagyon tudatosan kikér-
tem a velük kapcsolatos Domonkos Pál Péter, Mikecs 
László, Lükő Gábor könyveket. Ezekből aztán kiírtam 
legalább 20 csángó tájszót, néhány román jövevény-
szavukat és kirajzoltam a szükséges térképeket. Aztán 
ennek a „nagy tudásnak” a birtokában 1977 nyarán ki-
utaztam Moldvába, ahol néhány nap múlva elkapott 
a  milícia. Alig tudtam kihazudni magam, hogy csak 
sörért mentem be a faluba, és megyek tovább a tenger-
partra. Szerencsémre elengedtek, és egy hónapig ma-
radtam első alkalommal a csángók körében. Az alatt az 
egy hónap alatt rögtön megértettem, hogy a Ceaușescu-
érában rajtam kívül oda nem nagyon mászkálnak em-
berek, és amit ott átélek, azt lehet, hogy egyedüliként 
élem meg magyarként. Már akkor elhatároztam, hogy 
a képzőművészeti létemet takaréklángra helyezem, és 
elsősorban a moldvai csángó magyarság kultúrájának 

Csoma Gergely 101 élete” 
Nem ma kezdtem az újságírást, de azt 
elmondhatom, hogy kevés olyan életpályával 
találkoztam az elmúlt évtizedekben, mint amilyen 
a Budakeszin élő Csoma Gergelyé. A csángó 
néprajz kutató, szobrász- és fotóművész, író, 
iskolaalapító, faház építő, gyermeknapi moderátor, 
télbúcsúztató-farsangi kikiáltóval, a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztje és a Magyar Kultúra 
Lovagja kitüntetettjével ismerkedhetünk meg 
ebben az interjúban.
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a  megmentésével fogok foglalkozni, mert lehetséges, 
hogy bekövetkezik az, hogy megsemmisülnek vidékek, 
lakótelepekre telepítik az embereket, és ez a  magyar 
népcsoport teljesen asszimilálódik. Csak az én életem 
során szűnt meg három csángó falu, és ez egy megál-
líthatatlan folyamat.
Ettől kezdve aztán minden nyáron oda vezetett az 
utam, és két évvel később pedig megismerkedtem Do-
monkos Pál Péter történész-csángó kutatóval, aki már 

gyermekkorában, az 1910-es években megtapasztalta 
a  csíksomlyói kegyhely  pünkösdi búcsújának  külön-
legességét. Ekkor találkozott először az ide zarándok-
ló moldvai csángókkal. Kimagasló életművéért, nemzeti 
múltunk kutatásáért, 1991-ben Széchenyi-díjat kapott.
A vele kialakult személyes kapcsolatom és a  moldvai 
csángók életéről készült fotóim iránti érdeklődés erő-
sített meg abban, hogy továbbra is menjek Moldvába. 
Az első években még csak egy-egy nyarat töltöttem 
ott. Aztán rájöttem arra, hogy a kora tavasz, késő ősz 
és a téli hónapok a  legideálisabbak az anyaggyűjtésre. 
A 80-as években már nem csak fotóztam, hanem sokat 
magnóztam is. A legrégebbi 30 moldvai csángó faluból 
rengeteg mindent sikerült gyűjtenem. Nagyon érde-
keltek ezek a legarchaikusabb települések, az ún. „szi-
szegő falvak”, ahol az „s” helyett „sz” hangot ejtenek 
(Szabófalva, Kelgyest, Jugán….) és a „gy” hang helyett 
a „dzs”-ét használják. Pl. a magyar szót náluk madzsar-
nak ejtik.
■ Az elmúlt 45 évben hányszor járta meg oda vissza ezt 
a cca. 1600 kilométeres utat?

Cs. G.: Több mint 200 alkalommal, rövidebb-hosszabb 
ideig. Negyedszázadon át vonattal, az elmúlt 20 évben 
az ún. maxi-taxi kisbusszal, mostanság pedig egyik-
másik barátom kocsijával megyünk ketten-hárman, 
ahogyan adódik.
■ Az elmúlt évtizedek alatt gondolom sikerült meg-
tanulnia az archaikus, régi századokat idéző magyar – 
románnal keveredő – csángó nyelvet, melyet gyakran 
még a szomszédos székelyek is nehezen értenek meg.
Cs. G.: Persze, megtanultam, már csak udvariasságból 
is! Ám hozzá kell tennem, hogy a csángó az nagyon is 
magyar nyelv, mely gyakran falvanként is változik a táj- 
és román jövevényszavakkal.
■ Mennyire került, kerül háttérbe képzőművészeti 
munkássága, e néprajzos évtizedei alatt?
Cs. G.: Háttérbe került, hisz, ahogyan már említettem, 
elsősorban a moldvai csángó magyarság kultúrájának 
megmentéséről szóltak ezek az évtizedeim, azonban 
a képzőművészeti alkotás sem tűnt el életemből. Eger-
ben, a Hittudományi Főiskola falán van egy ovális for-
májú bronz domborművem, mely Petrás Incze János-
nak, a híres csángó kutatónak mellplasztikáját jeleníti 
meg, és a  dombormű peremén a  klézsei templom és 
az azt körülvevő apróházak láthatóak. Ezt követően az 
1992-ben elhunyt Domonkos Pál Péter házának falá-
ra és a nevét viselő XI. kerületi általános iskola falára 
készítettem egy-egy bronz domborművet. Továbbá én 
készítettem el Turcsány Péternek, a Kráter Könyvkiadó 
néhai igazgatójának bronz domborművét is.
Moldvai csűrökben, a helyszínen hat köztéri faszobrot 
faragtam, Álmos fejedelem, Szent István, illetve jeles 
csángó emberek mellszobrait. És ha már ismét szóba 
került a fa, elmondhatom, hogy ez a 25 éve Budakeszin 
épült faház, ahol most beszélgetünk, kétkezi munkám 
eredménye, mely nagy élménye volt életemnek.
■ Múlnak az évek. Még ma is képes ezekre a gyakori és 
hosszan tartó moldvai utazásokra?
Cs. G.: Az utóbbi 12 évben már „csak” háromszor me-
gyek ki évente, a  Ceaușescu időben még havonta vol-
tam kinn. Gyakorlatilag a Megkötött idő című összegező 
könyvemmel a magnókazettáim anyagát már rögzítet-
tem írásban, és van egy 100 órányi filmanyagom is, 
ami, ha minden igaz, hamarosan digitalizálásra kerül, 
a 140 órányi hanganyagommal együtt.
■ Hány fotót készített az elmúlt évtizedekben?
Cs. G.: Rengeteget! Több fotóalbumom jelent meg az 
elmúlt évtizedekben, melyek mind csángó témájúak.
■ Ez a  meglehetősen változatos életmű napjainkban 
merre halad?
Cs. G.: Mióta többet vagyok itthon, előtérbe került 
a  szobrászat, Napi rendszerességgel dolgozom a  mű-
helyemben! Részben megrendelésre készítek bronz 
szobrokat, érméket. A  köztéri megrendelések ritkák. 
Emellett fa kisplasztikákat készítek. Esténként pedig 
irodalmi életművemet csiszolom, mikor túlteng ben-
nem a közlési vágy. Eddig három könyvem jelent meg, 
két kisregény és egy félig kisregény, félig novellás kötet. 
És járom közben az országot. A múlt évben 16 előadást 
tartottam művelődési házakban, egyetemi klubokban.
■ „Nem felkent” néprajzosként mennyire van kapcso-
lata a Néprajzi Múzeummal?

A csángók több Romániában élő magyar nyelvű kisebb-
ségi népcsoport összefoglaló neve. Három fő csoportjuk 
van: a moldvai csángók, a gyimesi csángók és a barcasá-
gi csángók. A népcsoport magját feltehetően a honfog-
laláskor határőrzőként kint hagyott magyarok alkották, 
akik mellé a magyar királyok a 12–13. században erdélyi 
és Felső-Tisza-vidéki magyarokat telepítettek. 
A romániai népszámlálásokkor külön etnikai csoport-
ként jelölték meg a csángó magyarokat.
A csángó szó első írásbeli megjelenése 1400-ban: 
„Georgium Csango dictum”



Cs. G.: Vannak olyan néprajzosok, akik ismerik a mun-
kásságomat, és természetesen vannak olyanok, akik 
a  többszólamú ember munkáját bizonyos gyanakvás-
sal szemlélik. Úgy gondolja a néprajzos, hogy biztos jó 
fotós, de néprajzosnak senki, a fotós meg azt mondja, 
hogy nagyon jó néprajzos, de fotósnak béna, a szobrász 
meg azt mondja, hogy szobrászként nem tudok nyilat-
kozni, de nagyon jó fotós és néprajzos... És akkor még 
az irodalmárokat nem is említettem.
■ Ezt a  sok évtizedes munkát milyen anyagi hátérrel 
csinálta végig?
Cs. G.: Szabadfoglalkozásúként, önerőből, a család, fe-
leségem támogatásával.
■ Akik ismerik, tudják, hogy nincs mobiltelefonja, 
nem internetezik. Ez nem hátráltatja a munkáját?
Cs. G.: Ezt az őrületet én önként vállaltam, nem gon-
doltam soha arra, hogy ezt bárkinek is, rajtam kívül 
finanszíroznia kéne. Elég volt ezt a feleségemnek elvi-
selnie. Mikor bejelentettem neki, hogy egy évre kiköltö-
zöm Moldvába tanítani, halálosan megrémült.
■ Ezzel a  családnévvel netán kötődik Kőrösi Csoma 
Sándorhoz, nyelvtudóshoz, a  tibetológia és a  tibeti–
angol szótár megalkotójához?
Cs. G.: Székely nagyapám elmondása szerint Kőrösi 
Csoma Sándor unokatestvéri ágáról származik a csalá-
dunk. Nagyapám erre nagyon büszke volt, és erről ké-
sőbb dokumentumok is előkerültek.
■ Gazdag életet élt a mai napig!
Cs. G.: Én egész életemben azt csináltam mindig, 
amihez kedvem volt, amit szerettem. Amikor a műhe-
lyemben vagyok, örömmel és boldogan faragom a szob-
raimat vagy mintázok. Munka közben mindig verset 
memorizálok vagy énekelek. Mikor Erdélybe utazom, 
vagy Erdélyen keresztül Moldvába, akkor megint bol-
dog vagyok, mert azon a területen járok, és azokkal az 
emberekkel találkozom, akiket szeretek, akiknek isme-
rem a szokásait, nyelvüket.
■ Soha nem a pénz után futott!
Cs. G.: Nem baj! Ahogy az északi csángók mondják 
a sziszegő nyelven:

„Jén azért munkáltam, hogy a mászvilágond,
Jézuszka Krisztuszka elé mikor odavezet Szent Péter,
megszimogassza a vállamat!”

Horváth Jenő

„Vajha Moldvának is kies parlagjai,
      A’ meddig terjednek a’ Pontus habjai,
Magyar Koronánknak árnyékába menne,
      S a’ tsángó magyar is polgártársunk lenne!”
(Csokonai Vitéz Mihály:  
Marosvásárhelyi gondolatok, 1798)

Budakeszi legifjabb polgárai

Gratulálunk, jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Juhász Alex 
(született 2022. szeptember 1-jén)
Balogh Samu Ferenc 
(született 2022. szeptember 4-én)
Prezenszki Barnabás 
(született 2022. szeptember 4-én)
Gecző Dávid 
(született 2022. szeptember 7-én)
Incorvaja-Reiter Dániel 
(született 2022. szeptember 13-án)

Pilhál Csongor Ádám 
(született 2022. szeptember 13-án)
Méry Emma Lilla 
(született 2022. szeptember 15-én)
Bagi Tamás  
(született 2022. szeptember 18-án)
Füredi Ardó Endre  
(született 2022. szeptember 21-én)
Kiss Maja  
(született 2022. szeptember 21-én)

Benkovics Botond  
(született 2022. szeptember 23-án)
Dani Elizabet  
(született 2022. szeptember 26-án)



1849 óta október 6-a a magyar nem-
zet gyásznapja, és az is marad, amíg 
a nemzet él. Nem feledhető az a szé-
gyenteljes tett, hogy bitófán vagy 

golyó általi halállal végeztek a  ma-
gyar szabadságharc 13 hős táborno-
kával és előttük majd utánuk még 
számtalan honvéddel és civillel.
A Nagy-Sándor József Emlékháznál 
tartott megemlékezésen ünnepi be-
szédet mondott Dr. Dömötörné Papp 
Hargita, az Oktatási, Kulturális és 
Egészségügyi Bizottság elnöke. Rat-
kó József: Mégiscsak ők című ver-
sét,   Blonski Lara, a  Nagy Sándor 
József Gimnázium 11. a osztályos 
diákjának előadásában hallhattuk.
Ezt követően Budakeszi Város 
Önkormányzata és intézményei, 
a  Nagy Sándor József Gimnázium, 
a Prohászka Ottokár Katolikus Gim-
názium, a Széchényi István Általá-
nos Iskola, a Német Nemzetiségi Is-
kola, a Széchényi István Baráti Kör, 
a Borostyán Nyugdíjas Klub és a Bu-
dai 2. Honvédzászlóalj elhelyezték 

koszorúikat Nagy Sándor József em-
láktáblánál.
A koszorúzás után Berlinger Gábor, 
a  Budai 2. Honvédzászlóalj szá-
zados parancsnoka mutatta be az 
emlékházban létrehozott kiállítást, 
melyet kötetlen beszélgetés és ven-
dégfogadás követett.
Méltó módon hajtottunk fejet hő-
seink előtt, s emlékeztünk, így me-
rítve erőt bátor helytállásukból.

Megemlékezés Budakeszin 
az aradi vértanúkról

Mezei Mária-emléknap

„Mit üzenhet a ma emberének, egy 
mai fiatalnak Mezei Mária élete, 
munkássága? Béke, igaz szó, szere-
tet, szerelem – mindegyik fogalom 
fontos, meghatározó volt Mezei 
Mária életében. (...) Béke... Ez volt 
az utolsó szó, amely Mezei Má-
ria ajkairól színpadon elhangzott. 
1980-ban szavalta Babits Mihály 
Zsoltár gyermekhangra című ver-
sét, immár súlyos betegen. Mezei 
Mária átélte a háborút, a menekü-
lést, a kitaszítottságot. Ma, amikor 

a  szomszédunkban szörnyű há-
ború dúl, különös aktualitása van 
ennek a pár sornak” – mondta ün-
nepi beszédében dr. Győri Ottilia 
polgármester.
Elhangzott még, hogy a Mezei Má-
ria Művészeti Iskola több évtizedes 
munkásságával állít emléket a szí-
nésznőnek. Fiatalok nemzedékei 
nőttek fel a  kezük alatt, és váltak 
a  színház, a  zene által teljesebb 
emberré. Az önkormányzat pedig 
a  Mezei Mária Kulturális Egyesü-

lettel együttműködve létrehozott 
színházi produkciókkal élteti to-
vább a művésznő emlékét. Az ün-
nepségen a Mezei Mária Művészeti 
Iskola Kimagasló művészeti munká-
ért járó díját idén Mayer Lili kapta, 
akinek ez úton is gratulálunk! 
A hagyományoknak megfelelően 
a megemlékezés idén is koszorúzás-
sal kezdődött Mezei Mária sírjánál.
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Pitypang Óvoda

A magyar népmese napja 
és szüreti mulatság
„A mese olyan történet, amelyben min-
denért meg kell dolgozni, semmi sem 
magától szép és jó, semmi sem magától 
működik rendben. A hős épp azért jár 
be egy utat, hogy széppé, jóvá, műkö-
dővé tegye maga körül mindazt, ami 
rút, rossz vagy működésképtelen.”
(Boldizsár Ildikó)

A magyar népmese napját 2005 óta 
ünnepeljük szeptember 30-án, Bene-
dek Elek születésnapján.
A gyermekek két legfontosabb tevé-
kenysége a játék és a mese. A mesék, 
versek a hozzátartoznak a gyerekek 
mindennapjaihoz, nagyon sok te-
rületen hat a gyermekekre az érzel-
meken keresztül. A  mese hallgatá-
sa közben a  gyermek kilép a  valós 
világból és képzeletével – a  kettős 
tudatával – átlép a  mese világába. 
A  mese cselekményével együtt él, 
fantáziája szabadon szárnyal. Segíti 
a külvilág és a belső érzelmek meg-
értését, elfogadását. Örömforrást, 
érzéki élményt jelent, ezáltal ponto-
sabbá, sokrétűbbé válik az érzelmi 
élmények megfogalmazása. A mese 
eligazítja érzelmeiben, megbékíti 
félelmeivel és vágyaival, elismeri 
nehézségeit és ugyanakkor megol-
dásokat is javasol a problémák meg-
oldására.
Nagyon sok tanulmány igazol-
ja, hogy a  mesélésnek, meséknek 
meghatározó szerepe van a  gyer-
mek értelmi és érzelmi fejlődésé-
ben. A  mese számos területen fejti 
ki jótékony hatását: az érzelmi in-

telligencia, a  kreativitás, a  képzelet, 
a fantázia, a problémamegoldó gon-
dolkodás fejlesztésének egyik leg-
fontosabb eszköze. Pozitív hatással 
van a beszédre, a szókincsre, a kife-
jezőkészségre.
A Pitypang Sport Óvoda pedagógu-
sai egy meseelőadással készültek 
a  gyerekeknek. Az Aranyszőrű bá-
rány népmesét adtuk elő a  gyere-
keknek. Nagyon jó volt látni ahogy 
a  gyermekek átélik a  mesét és azo-
nosulnak a szereplőkkel. Meséljünk 
minél többet a gyerekeknek!

Varga Valentina
• • •

Már hagyománnyá vált, hogy szep-
tember végén óvodánk megrendezi 
a  Szüreti mulatságot. A  gyerekek 
izgatottan készülnek erre a  rendez-
vényre és nem véletlenül. A nagyob-
baknak már ismert a  forgatókönyv, 
a kisebbeknek az újdonság hatásával 
bír ez a nap, amely csupa móka, iz-
galom és kacagás.
Reggel beérkezéskor minden kis-
gyermek egy-egy fürt szőlővel érke-
zik, amelyet közösen csipegetünk le 
gondosan a  csoportokban egy nagy 
tálba. A  tízórai végeztével a  csopor-
tokban – kinek milyen lehetősége 
van – must készítésbe fogunk. Van-
nak csoportok, ahol zöldség sünikét 
is készítettek, ami hatalmas móka 
a gyerekeknek.
Szerencsénkre az én csoportomban 
az egyik családnak volt saját szőlő-
prése, amit kölcsön tudtak adni. 
Természetesen a  látványossághoz 

meginvitáltuk a  többi csoportot is, 
hogy ők is láthassanak ilyen szerke-
zetet. Azonban kissé viccesre sikere-
dett ez a mustkészítésünk... A városi 
ember nem is gondolná, hogy a ke-
ményebb szőlőszemek nem biztos, 
hogy olyan könnyen lepréselhetőek 
taposás illetve darálás nélkül… Így 
nekifeszülve kis présünknek húz-
tuk-vontuk, végül a  kreativítás győ-
zött: szétszedtük a  prést és kézzel 
masszíroztuk szét a szőlőszemeket, 
óriási nevetések kíséretében. Meg is 
kóstoltuk munkánk gyümölcsét – 
ennek óriási sikere volt. Akadt olyan 
kisgyermek, aki most ivott először 
mustot, de azért tisztáztuk velük, 
hogy ebből csak keveset szabad inni.
A táncházunk egy újabb különle-
gesség, hiszen nem sok mindenki 
dicsekedhet dr. Kovács Henriknek, 
a  Táncművészeti Egyetem kiemel-
kedő táncosának, valamint Kiss Zsu-
zsanna táncművésznek a fergeteges 
produkciójának szerepeltetésével, 
valamint Peller Bendegúznak és népi 
zenekarának vérpezsdítő népi mu-
zsikájának hallgatásával. Ők húzták 
a lábalávalót, és a kisebbek, no meg 
a nagyobbacskák, de még a felnőttek 
is ropták a  táncot, ha rajtunk múlt 
volna, akár estig is!
Csodálatos tánctanítás, hangszerbe-
mutató és közös táncház végeztével 
elpilledve megebédeltek a  Pitypan-
gosok, és ágyukban pillanatok alatt 
elaludtak. Az ébredés után megérke-
ző szülőkre a sok csicsergő gyermek 
ontotta az élményeket, mi pedig 
igyekeztünk fotókkal bevonni őket, 
hogy átélhessék csemetéikkel a szü-
reti mulatságunkat.

Pados Lászlóné 



Barokk zongoraverseny  
az érseki kastélyban

A Czövek Erna Alapfokú Művésze-
ti Iskola két zongorista növendéke 
nemrég Hajóson járt az első ízben 
megrendezett Barokk Művek Zongora-
versenyén. Hajós egy közel háromezer 
lelket számláló kisváros Bács-Kis-
kun megyében, legfőbb nevezetes-
sége a  városközpontban álló barokk 
épület – az egykori érseki kastély –, 
ahol szeptember 24-én a  zongoráé 
volt a  főszerep. Öt korcsoportban 
mintegy ötven növendék játszotta el 
a kötelezően előírt barokk, valamint 
a szabadon választott darabját.
Városunkat Ferenczi Nándor és Ko-
vácsik Noel képviselte. Számukra 
a  felkészülés már a  nyár folyamán 
elkezdődött, hiszen ahhoz, hogy 
szeptember végére érett műsoruk 

legyen, három-négy hónappal ko-
rábban el kellett kezdeni a munkát. 
A  gyakorlás szép eredményre veze-
tett: az első korcsoport versenyében 
mindketten bronz minősítést sze-
reztek. Talán még ennél is nagyobb 
öröm volt számukra az, hogy zongo-
rázhattak a csodaszép palota emeleti 
dísztermében a korhűen bútorozott 
kastély festményei és a  hatalmas 
tükrök között.
A kirándulásnak is beillő szombati 
programot Ködöböcz Judit tanárnő 
áldozatos munkája készítette elő, 
és a  megvalósításban is ő nyújtott 
segítő kezet a  gyerekeknek. A  szép 
eredményhez ezúton is gratulálunk 
mindannyiuknak!

Mechler Anna

Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola

Világnapok, megemlékezések 
a SZIÁ-ban! Eseménydús heteken vagyunk túl: 

három világnap ünneplését és két 
megemlékezést is tartottunk az el-
múlt hónapban, kezdjük a sort isko-
lánk névadójával, Gróf Széchenyi Ist-
vánnal. Születésének évfordulóján, 
ahogy minden évben úgy idén is 
több helyszínen emlékeztünk meg 
örökségére. Iskolaépületeinkben 
minden osztályképviselő egy-egy 
szál virágot helyezett el emlékének 
tiszteletére a  kihelyezett emlék-
helyeken, faültetéssel zárva a  meg-
emlékezést. Ezután két köztéren is, 
először Budakeszin, majd Budapes-
ten – az általa megalapított Magyar 
Tudományos Akadémia központi 
épülete előtt – található Széchenyi-
szobroknál helyeztünk el egy-egy 
koszorút. Példaképe ma is irány-
mutatóként szolgál a  jövő ifjúsága 
részére, iskolánk nagy büszkeséggel 
viseli nevét.
Tisztelettel emlékeztünk meg az 
aradi tizenhármakról október 6-án, 
a híres aradi vértanúkról, arról a ti-

zenhárom magyar honvédtisztről, 
akik az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc leverésének szimbó-
lumai lettek. Emléküknek adózva 
iskolaépületeinkben rövid megem-
lékezéseket tartottunk, és egy rövid 
kisfilmben idéztük fel a  múlt ese-
ményeit: „…nem borulhatok le a ma-
gyar Golgota porába…” – hallhattuk 
az idézetet Kossuth fonográfra rög-
zített ünnepi beszédéből.
A múlt eseményeit magunk mögött 
hagyva, a  világnapok sokasága kö-
szöntötte tanulóinkat, volt népmese, 
zene és állatok világnapja is. Mind-
egyiken önfeledt öröm, programok, 
versenyek, tánc, ének és megannyi 
magával ragadó program várta a di-
ákságot. 
A népmese napján Csordás Ágnes és 
Fűz Angelika szervezett kreatív játé-
kot a gyerekeknek a Knáb János ut-
cai épületben, a lényege az volt, hogy 
a faliújságon és az asztalon lévő raj-
zokról, fotókról, bábokról, makettek-
ről kellett egy-egy nép mese címet 



kitalálni, amiben segítettek Bene-
dek Elek könyvei is.
A zene világnapján az Árpád Fejede-
lem téri épületben a  klasszikusok-
tól egészen a mai pop szenzációkig 
mutattuk be, hogy miként változott 
a zenei stílus az elmúlt 100 évben. 
Ezen felül az Ethnosound örömzenét 
is elhozott iskolánkba, akiknek cél-
ja, hogy a zenélés bárki számára mi-
nél fiatalabb korban elérhető öröm-
forrássá váljon.
Az állatok világnapja Tengely Niko-
lett és Fűz Angelika szervezésében 
valósult meg, melynek ismét nagy 
sikere lett. A  háziállatos fotópályá-
zatra szebbnél szebb pályaművek ér-
keztek három kategóriában is: a leg-
szebb, a legcukibb és a legviccesebb! 
Az „állati kvíz” projekten 42-en 

nyomoztak otthon az állatok világá-
ban, miközben az iskola benépesült: 
hörcsög, tengerimalac, fürj, kakas, 
nyuszi, gekkó, szakállas agáma, 
szarvasbéka és görög ékszerteknő-
sök mutatkoztak be a gyerekeknek.
Hálásan köszönjük a  szülőknek 
és gyermekeiknek, hogy vállalták, 
hogy behozzák és bemutatják eze-
ket az állatokat, hatalmas örömet 
szereztek a gyerekeknek. Az agáma 
és gekkósimogatás igazán egzotikus 
élményt adott! – mesélték örömmel 
a szervezők.
Gratulálunk az ötletgazdáknak, 
megvalósítóknak! A  gyerekekért 
vagyunk, dolgozunk, nem másért, 
mint a jövőjükért!

18 fő átlag feletti matematikai 
tehetség a SZIÁ-ban

Elképesztő eredmény született 
a  MaTalent7 ötödik évfolyamos te-
hetségazonosító mérésen, ahol az 
Oktatási Hivatal felmérése szerint 
18 tanulónk ért el átlag feletti szin-
tet: ez a szám az iskola történetének 
eddigi legmagasabb eredménye, név 
szerint az alábbiakban olvasható az 
a  18 tehetséges diák, akikről nagy 
valószínűséggel nem most hallunk 
utoljára.
Felső 1% – átütő tehetségfejlődésű 
tanuló:
5. a – Yousef Samy
Felső 6% – kiemelkedő 
tehetségfejlődésű tanulók:
5. a – Wang Yiqi;
5. b – Besenyei Lilla, 
Mogyorósi Fanni
Felső 25% – tehetségígéretek: 
5. a – Czakó Nimród, Endrédi Zsófi, 
Kenesei Zsombor; 
5. b – Balog Ziva Natasa, 
Kocsis Mira, Kohus Gergő, 
Kollányi Sámuel, Molnár Liza, 
Szaló-Pál Márton; 
5. c – Bernáth Zsombor, 
Bossányi Viktória Krisztina, 
Dancs Dorina Virág, Gombás Villő, 
Prukács Dóra Amália.
Hihetetlenül büszkék vagyunk ta-
nulóinkra, gyönyörű mérési ered-
mény, szép volt 5. évfolyam!

A Bolyai Matematika Verseny 
Országos döntőjében a SZIA!

Azt tudtuk, hogy igen tehetséges 
diákokat nevelünk, de álmunkban 

sem gondoltuk, hogy ismét ilyen 
szép eredmények születnek a Bolyai 
Matematika Csapatverseny megyei 
fordulójában. Lássuk az évfolyamo-
kon versenyző csapataink legmaga-
sabban elért helyezéseit.
3. évfolyamon: Horváth Alexander, 
Kiss Máté, Virág Lénárd, Virág 
Nimród István, 3. a osztályos tanu-
lók ,Gepárd’ csapatnévvel 11. helye-
zés
4. évfolyamon: Debreczeni Zója, Ger-
gely Lujza Piroska, Kardos András, 
Sipos Janka Réka, 4.c osztályos ta-
nulók ,Bodobács’ csapatnévvel 12. 
helyezés 
5. évfolyamon: Bodnár Ádám, Czakó 
Nimród, Mináry Benedek, Yousef 
Samy, 5. a osztályos tanulók ,Csir-
kék’ csapatnévvel 3. helyezés, ezzel 

a megyei dobogós eredménnyel be-
jutottak az országos döntőbe!
6. évfolyamon: Lovas Réka, Kocsis 
Vivien, Németh Anna, Szalai Anna 
Zsófia, 6. c osztályos tanulók ,H2O’ 
csapatnévvel 25. helyezés 
7. évfolyamon: Bartók Kristóf, Csiz-
ner Andor Bálint, Simon Zala Do-
monkos, 7. a osztályos tanulók 
,Ezüst lúd’ csapatnévvel 5. helyezés
8. évfolyamon: Kerekes Ábel Kristóf, 
Pomozi Máté, Svendor András, Tö-
rök László Bence, 8. a osztályos ta-
nulók ,Tepsisbolha’ csapatnévvel 28. 
helyezés
Gratulálunk az elért eredmények-
hez, ismét egy csapatunk az orszá-
gos döntőben, nincs mire panasz-
kodnunk, sőt! A  többi csapat is 
nagyon szép helyezéseket hozott el, 
nagyon büszkék vagyunk ta nulóink-
ra, gyönyörű megyei versenyszerep-
lést láthattunk!
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Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola

Jótékonysági Borbál a SZIÁ-ba 
járó gyermekek javára

Régóta meglévő hagyományt folytatott a Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola Szülői Szervezete, amikor kétéves 
kihagyás után 2022. október 15-én újra megrendezte 
jótékonysági Borbálját az iskolába járó gyermekek javá-
ra. Már a jegyértékesítéseknél nyilvánvalóvá vált, hogy 
a  szülők és a  pedagógusok is igénylik azt, hogy ezen 
a  kötetlen, karitatív célokat szolgáló eseményen talál-
kozhassanak, beszélgethessenek és szórakozhassanak. 
A zenéről DJ Vig Szabi gondoskodott, akit egy rövid 
koncert erejéig Weisz Viktor váltott a  színpadon. Akik 
éppen nem a  tánctéren tartózkodtak, a  szelfikamera 
előtt készíthettek vicces, vidám képeket magukról, fo-

gyaszthattak az bárpultnál, ehettek töltött káposztát, 
vagy az udvaron gyertyafényben élvezhették a friss leve-
gőt. Mi sem bizonyítja jobban a bál sikerét, mint a haj-
nalig tartó tánc. 
A bál szervezői csapata köszönettel tartozik az iskola 
vezetőségének, hogy segítették a rendezvény létrejöttét. 
Köszönjük az iskola pedagógusainak és dolgozóinak, 
hogy az előkészületek, a lebonyolítás és az elpakolás so-
rán is segédkeztek. Külön köszönjük a  fergeteges nyi-
tótáncot, amivel meglepték a szülőket. Köszönjük a tá-
mogatást minden magánszemélynek és vállalkozásnak, 
akik a  bál lebonyolításához kapcsolódó termékekkel 
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vagy szolgáltatásokkal járultak hozzá az eseményhez, 
és köszönjük a tombola felajánlásokat is. 
A Borbált több, mint 70 vállalkozás támogatta. Buda-
keszi és a  környék kisvállalkozóitól kezdve a  nagyobb 
cégekig rengetegen ajánlottak fel valamilyen ajándék-
utalványt vagy terméket. A szülők szintén számtalan jó 
könyvvel, ajándéktárggyal, itallal gazdagították a  tom-
bolatárgyak kupacait. Látva a  gyönyörűen összerakott 
csomagokat, talán nem csoda, hogy várakozásokon fe-
lüli mennyiségben és gyorsasággal fogytak a  tombola 
szelvények. Aki nem nyert, az se keseredjen el, mert 
a  térképen szereplő üzletekbe, vállalkozásokhoz betér-
ve, biztos lehet abban, hogy örömmel fogják fogadni és 
kiszolgálni. Mi mindenhol támogató nyitottsággal talál-
koztunk, amikor tombola felajánlásokat kértünk. 

A bál jótékonysági része a tornaterem kipakolásával nem 
ért véget. A legnagyobb feladat most következik: a nye-
reségből a  lehető legtöbb gyermek számára hasznos, 
érezhető projekteket kell megvalósítani. A Szülői Szer-
vezet csapata ebben elkötelezett. Olyan lelkesedéssel és 
összetartással folytatjuk a megkezdett munkát, amilyen 
lelkesedéssel a  Borbálra készültünk. Jószívű, nyitott, 
tettre kész szülőket, vállalkozókat, helyi szakembereket 
és lelkes amatőröket mindig örömmel látunk a Szülői 
Szervezet csapatában. Csatlakozási, támogatási szán-
dékát a  sziaszulokszervezete@gmail.com címre küldött 
levélben tudja jelezni. Álljunk együtt a diákok mellett! 

a Szülői Szervezet bálszervező csapata

Ülésezett a Zöld Munkacsoport
A Zöld Munkacsoport október 24-ei 
ülésén beszámoltunk az elmúlt idő-
szak sűrű feladatairól. Az őszi mun-
kálatokból kiemelkedő volt az ágda-
rálás, 78 háztartásnál összesen 271 
m3 zöldet dolgoztak fel a  kollégák. 
Nem maradtak ki a közterületi fák 
és ágyások rendbe tétele sem. Az 1. 
őshonos gyümölcsfa akció kereté-
ben 140 jelentkező vásárolt mintegy 

600 gyümölcsfát, melyeket Budake-
szin ültettek el. Novemberben a Vá-
rosfa program keretében további 70 
fát ültetünk el a közterületeken. 
Kiemelt fontossággal kezeljük a mai 
gazdasági helyzetben az önellátás 
fontosságát és ennek megvalósítha-
tóságát. Felhívtuk a lakosság figyel-
mét és közösen ötleteltünk, hogyan 
lehetne a  közösség bevonásával 

zöldség-, gyümölcs és gyógynövény 
termelését fokozni városunkban. 
A  területeinket maximálisan ki-
használni, akár közösségi kerteket 
létrehozni. Az Önkormányzat lehe-
tőségeihez képest támogató segítsé-
géről biztosítja a  lakosságot. A  kö-
zös munkát folytatva fejlődik csak 
városunk!

Vanó Zsuzsa



Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium

Őszi programok a Nagysanyiban
„Nemzedék jő, nemzedék megy
Történet lesz hagyomány,
Új erők küzdenek s haladnak
Elveszett erők után.” (L. G.)

Szeptember 21-én,  Széchenyi Ist-
ván születésének évfordulóján részt 
vettünk a legnagyobb magyar mell-
szobránál tartott koszorúzáson. Az 
ünnepi műsor keretében  Blonski 
Lara (11. A osztály) Lauka Gusztáv: 
Gróf Széchenyi István című versét 
szavalta el.  Az  Erdő, erdő, erdő… 
c. dalt Peinlich Sámuel (9. A  osz-
tály)  játszotta  hegedűn,  melyet  Al-
bitz Anna és Villám Marcell (10. 
B  osztály)  tanulók gitárjátékkal kí-
sértek.
Október 3-án,  a  zene világnapján 
László Attila érkezett hozzánk, és 
néhány közismert dalt együtt éne-
kelt a diák jainkkal. 

Másnap, október 4-én az az állatok 
világnapja volt. Ezen alkalomból Lu-
kács László tanár úr szervezett házi 
koncertet. A  műsort a  tanár úr  és 
Gofri nevű  zenekara  szolgáltatta, 
valamint Gandalf és Mamusz, a két 
terápiás puli  tette még színeseb-
bé. Szintén az állatok világnapjához 
kötődik, hogy – hagyományainkhoz 
híven – október 4–15. között  ado-
mánygyűjtést szerveztünk. Jönnek 
a  hűvös, esős, szeles őszi napok, 
amikor az orrunkat sem szívesen 
dugjuk ki. Mondják is, hogy ilyen 
cudar időben még a kutyát sem ve-
rik ki. De sajnos nem így van.   A 
kutyamenhelyek tele vannak gaz-
dátlan állatokkal, akiknek a  sorsa 
a  jótékony emberek adományain, 
gondoskodásán múlik. 

A diákokat  – ennek szellemében – 
mi is igyekszünk segítségnyújtás-
ra  buzdítani. Szeretnénk, ha ben-
nük is tudatosulna, hogy az állatok 
mennyire kiszolgáltatottak, csak az 
emberek jóindulatára számíthat-
nak. 
Október 6-án a  városi ünnepség 
keretében a város és a közintézmé-
nyek képviselőivel együtt  emlékez-
tünk a  mártír hősökre, az aradi ti-
zenhárom vértanúra.  A műsorban 
a  9. NYB,  a 9. A,  a 11. A  és a  12. 
B  osztályos diákok szerepeltek. Jé-
ga-Szabó Lénárd és  Jánosi-Fehér 
Panka megrendítő tánca a vértanúk 
halálát és a  nemzet gyászát idéz-
te. A  műsor  zárásaként megkoszo-
rúztuk  névadónknak,  Nagy Sán-
dor Józsefnek  az iskola aulá jában 
elhelyezett domborművét. Az ün-
nepség a  Nagy Sándor József-em-
lékháznál  folytatódott, ahol  a  részt-
vevők koszorút helyeztek el.
Szeptember 30-án  volt a  magyar 
diáksport napja. Az erre az időpont-
ra tervezett sportnapunkat  a rossz 
időjárás miatt  el kellett halaszta-
nunk, és csak  egy héttel  később, 
október 7-én tudtuk megtartani. Az 
idei sportnapot a  magyar népmese 
napjához igazítva szerveztük. A ke-
rettörténet szerint a  diákoknak kü-
lönböző mesés próbatételeket kellett 
teljesíteniük. A  városi sportpályán 
tartott vetélkedő 12 állomásán vál-
tozatos és vidám feladatokkal várták 

a tanárok a csapatokat, melyek telje-
sítéséhez kreativitásra, ügyességre 
és sportosságra egyaránt szükség 
volt. A  változatos, jó hangulatú fel-
adatokon kívül végre napos időjárás 
is hozzájárult ahhoz, hogy ismét 
egy nagyon jó hangulatú, tartalmas 
programon vehettünk részt diákok 
és tanárok együtt.
Október 15-én telt házzal, hatalmas 
érdeklődés mellett  rendeztük meg 
a  nyílt napunkat.  A járványhelyzet 
miatt az utóbbi években erre nem 
volt lehetőségünk, de szerencsére az 
idén ez már nem jelentett akadályt. 
Sok érdeklődő látogatott el iskolánk-
ba, ahol a nyolcadikos diákok angol 
és német nyelvi, magyar és informa-
tika bemutatóórákon vehettek részt, 
a szülők pedig az igazgatói tájékoz-
tatón ismerhették meg iskolánk kép-
zési struktúráját, a felvételi követel-
ményeket. Az érdeklődők az egyéni 
kérdéseikre is választ kaphattak. 
Mindemellett teaházzal is vártuk 
vendégeinket, találkozhattak a leen-
dő osztályfőnökökkel, megismerhet-
ték iskolánk Erasmus programjait, 
és kikapcsolódásként sportolhattak 
is röplabdásainkkal együtt.  Remél-
jük, hogy látogatóinknak hasznosan 
és kellemesen telt el ez a  szombat 
délelőtt, és kicsit beleláthattak abba, 
miért jó „nagysanyis” diáknak len-
ni! Nagy szeretettel várjuk leendő 
diáktársainkat!

Lengyel-Szász Izabella16
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Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

Petőfi 200 és megemlékezés 
az aradi vértanúkról
Megemlékeztünk az Aradon
kivégzett 13 vértanúról

„Bátorítsd a csüggedőt, 
vigasztald a szenvedőt. 
Krisztus soha el nem hagyja őt.”
Sillye Jenő: Szállj, dalom

Október 6-án a  Prohászka Gimná-
ziumban megemlékeztünk az Ara-
don kivégzett 13 vértanúról, akik 
hazánkért áldozták fel életüket. 
Osztályunk Pelyachné Pingiczer 
Klára tanárnő segítségével emlé-
kezetes műsor keretében idézte fel 
az 1849 októberében történt ször-
nyű eseményeket. Pelyach tanárnő 
megidézte előttünk a  13 vértanú 
alakját, emberként és hazafiként is 
mesélt róluk, kiemelve azt, hogy bár 
közülük sokan magyarul sem tud-
tak, mégis életüket áldozták az or-
szágért. Tompa Mihály: A gólyához 
című versének sorai jól jellemzik 
a korabeli magyarországi helyzetet:
„Neked két hazát adott a  végzeted,/ 
Nekünk csak egy volt, az is elveszett.”
Vértanúink utolsó leveleinek meg-
rázó sorait idéztük fel közösen:
„Oltalmazd meg, Mindenható, az 

én különben is szerencsétlen ha-
zámat a  további veszedelemtől!” 
(Damjanich János)
„Én mártír vagyok, és ártatlanul ha-
lok meg. Az Isten, aki még sohasem 
hagyott el, most sem fog elhagyni.” 
(Lázár Vilmos)
Előadásunk végén Nagy Katinka 
előadásában csendült fel az a fuvo-
ladarab, melyet kivégzése előtt Láh-
ner György is játszott cellájában. 
Műsorunkba bekapcsolódtak ötö-
dikeseink is, akik 1-1 gyertyát gyúj-
tottak a  hősök emlékére. A  leg-
nagyobbak és legkisebbek együtt 
szereplésével a  magyar nemzet 
összetartozását szerettük volna ki-
fejezni, és „áldó imádság mellett” 
megidézni azoknak az embereknek 
az alakját, akiknek tettei meghatá-
rozzák jelenünket, sorsunkat.

Petőfi 200 –  
Széchenyi utca 141.

A közelgő Petőfi-emlékév adta az 
ötletet, hogy a  Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnázium tanári kara 
– Pelyach István történész vezetésé-
vel, illetve Kovács András magyarta-

nár rövid irodalmi kedvcsinálójával 
– kétnapos kiskőrösi kiránduláson 
vegyen részt. A szlovák tájház, a köl-
tő szülőháza, a  Petőfi Múzeum, 
a  János Vitéz Látogatóközpont és 
a  kiskőrösi evangélikus templom 
megtekintése jelentette a  kultúr-
programot, melyet jó hangulatú 
beszélgetések, séták és közös étke-
zések tettek még emlékezeteseb-
bé. Gyönyörű időben hallgathattuk 
a fák lehulló levelének lágy neszét…
Jó volt együtt, jó volt Petőfi Sándor 
városában. Végre újra együtt örül-
hettünk közösségünk, irodalmunk 
és kultúránk valódi értékeinek.

17

Intézm
ényi hírek

17



Dr. Stephens-Sarlós Erzsébet 
gyógy test nevelő, szenzomoto-
ros terapeuta több mint húsz éve 
foglalkozik fejlesztéssel. Közel 
háromezer gyermek fejlesztése 
során szerzett tapasztalatokat, 
és  segített leküzdeni vagy enyhí-
teni a  gyermekek idegrendszeri 
éretlenségéből fakadó változatos 
problémákat. Programja olyan 
hatékony, hogy külföldről is 
hoznak hozzá gyerekeket. Idén 
nyáron a Nyitott Akadémia gon-
dozásában jelent meg első kiad-
ványa, A Stephens-Sarlós program 
– Továbblépés megrekedt egészségi, 
tanulási, viselkedési és kommuni-
kációs problémákból címmel.
Dr. Stephens-Sarlós Erzsébet 
Budakeszin él. Nagy örömünk-
re szolgál, hogy 2022. novem-
ber 7-én 19 órakor előadást tart 

Sok gyerek életét rendbe lehetne 
tenni ezzel a terápiával programjáról nemrég megjelent 

könyve alapján az Erkel Ferenc 
Művelődési Központban. 
A visszamaradt csecsemőkori 
reflexek nagyon sok gondot okoz-
hatnak a  gyermekeknek és kör-
nyezetüknek: éjszakai bepisilés, 
olvasási, számolási nehézségek, 
hiperaktivitás, ADHD, autizmus 
spektrumzavar, egyensúlyozási 
zavarok, beszédproblémák. Ho-
gyan lehet kezelni, milyen le-
hetséges megoldások vannak? 
Az előadás és a könyv választ ad 
ezekre a kérdésekre.
Jó szívvel ajánljuk azoknak 
a  szülőknek, védőnőknek, pe-
dagógusoknak, fejlesztőknek, 
pszichológusoknak, orvosok-
nak, akik segíteni szeretnének 
a  rájuk bízott gyermekeknek. 
Azoknak az edzőknek vagy ze-
netanároknak, akik segíteni 
szeretnének a  versenyzőiknek, 
növendékeiknek. És azoknak 
a  felnőtteknek, akik segíteni 
szeretnének önmagukon.

CAT-OTTHON
Szociális Gondozó és Ellátó Nonprofit Kft.

(2093 Budajenő, Szőlő utca 41. 
cégjegyzékszám: 13-09-129159)

A 2021. évi közhasznú tevékenységről szóló és a taggyűlés 
által elfogadott köszhasznúsági jelentése főbb adatait a kö-
vetkezőkben teszi közzé. 

A CAT-Otthon Nonprofit Kft. 2001. év január hó 1. napjá-
tól időskorúak ellátásával kiemelten közhasznú tevékeny-
séget végez. 

A CAT-Otthon Nonprofit Kft. 2021. évi normatív állami 
támogatásból származó és egyéb bevételei:

Normatív állami támogatásból: 142.235 eFt
Gondozottak térítési díj befizetései: 133.539 eFt
Bekerülési hozzájárulás 16.695 eFt
Egyéb bevétel: 13.711 eFt

Összesen: 306.180 eFt

A CAT-Otthon Nonprofit Kft. 2021. évi közhasznú tevé-
kenységéből származó kiadásai: a CAT-Otthon Nonprofit 
Kft. a normatív és állami támogatások összegét teljes egé-
szében a  közhasznú tevékenység ellátásával kapcsolatos, 
összesen 327.411 eFt összegű kiadások fedezetére használ-
ta fel. 

A CAT-Otthon Nonprofit Kft. 2021. december hó 31. nap-
ján 83 fő bentlakásos ember ellátásáról gondoskodott. 



1919

Mikor közelednek a  november ele-
ji napok, gyakran látjuk, hogy egy-
re többen látogatnak el a  temetők-
be hozzátartozóik sírjához. Van, 
aki már hetekkel korábban utazik 
egyik településről, helyről a másik-
ra, hogy mindenhol elhelyezhesse 
a  virágokat, letisztogassa a  sírokat, 
és megálljon imára kulcsolt kézzel, 
gyertyát, mécsest gyújtva.
Ilyenkor sok érzelem, emlék eleve-
nedik meg az elhunyt szeretteink-
kel kapcsolatban. Emlékek, melyek 
felelevenítik szerettünk személyét, 
mosolyát, intelmeit, gesztusait. 
Emlékek, melyek az együtt töltött 
időt hozzák vissza gondolataink-
ban. Ilyenkor talán még inkább 
újra élhetjük a  gyász fájdalmát. 
A  fájdalom, a  gyász mindig befelé 
irányítja a  figyelmünket. Az Ő és 
az Én viszonyában élünk, érzünk, 
gondolkozunk. Ezért is jók ilyen-
kor a  szimbolikus cselekedetek, 
a sír tisztítása, virágok elhelyezése, 
a gyertyagyújtás, mely az örök éle-
tet, a világosságot, a  feltámadást is 
jelképezi.

Van, aki friss gyászt hordoz a  szí-
vében, a  gyász feldolgozás folya-
matában még csak egy-egy lépést 
tudott megtenni. Friss a seb, a vesz-
teségnek a sebe. Igyekszik munká-
val, más tevékenységgel elterelni 
a figyel mét, de nehezen megy. Meg-
próbál róla beszélni, vagy nem köny-
nyen talál szavakat, vagy szégyelli 
talán, hogy mindig kitör belőle a sí-
rás. Van, akinek már évek óta tart ez 
a folyamat, de még mindig úgy érzi: 
fáj, ha rágondol. Nehéz az elenge-
dés. Mintha beragadt volna, mintha 
befészkelte volna magát a fájdalom 
a szívébe. 
Mit tehetünk? – tesszük fel mai vi-
lágunk gyakori kérdését? Sokszor 
mi tenni akarunk, pedig van, ami-
kor csak lenni kell és engedni, hogy 
Isten gyógyítson minket. Felkeres-
hetünk egy mentálhigiénében jár-
tasabb szakembert, lelkészt, akiben 
bizalmunk van. Olyat, akivel nyu-

godt körülmények között beszélget-
hetünk, megköszönhetjük közösen 
Istennek, hogy Ő ma is, így is sze-
ret minket. Hálát adhatunk elhunyt 
szerettünk életéért és hogy haza 
talált. Hozzá költözött. Ahhoz, aki 
mindeneknek Ura, aki az ÉLET fe-
jedelme, Istennek Fia, aki önmagá-
ban legyőzte a  halált és feltámadt, 
mint a  halottak első zsengéje. Ta-
lán könnyezve, talán remegő lélek-
kel és hangon, de a  HIT kegyelmi 
ajándékának örömében tehetjük 
ezt. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy 
az elhunyt iránt érzett szeretetünk 
soha el nem fogy. Ez a szeretet táp-
lálja, erősíti bennünk a bizonyossá-
got, hogy egyszer majd mi is együtt 
leszünk a  Mennyei Atya jobbján. 
Mert hittel mondhatjuk: „Most azért 
megmarad a hit, a remény, a szeretet, e 
három, ezek közül pedig a legnagyobb 
a szeretet.” (I. Korinthusi levél 13,13)

Boros Péter református lelkész

Emlékezés elhunyt szeretteinkre
„Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, 
ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.” (1 Kor 13,13)

Egyházi hírek

Jóga és hangfürdő 
Budakeszin

a Sattwa 
Jógastúdióban!

„Test– Lélek – Szellem” egysége 
Kiscsoportos Hatha Jóga órák 

délelőttönként és esténként.
Hang és Gongfürdők tibeti tálakkal, 

óriás gongokkal, autentikus 
hangszerekkel és mantraénekléssel.

Az órákat és hangfürdőket tartja: 
Schrenk Judit Sattwa jógaoktató, 

hangterapeuta, énekes 
(Samsara Boulevard) 

Bejelentkezés: sattwajoga@yahoo.com 
06 20 977 5888 • www.sattwa.hu



Az Idősek világnapja alkalmából a Fenyőgyöngye 
nyugdíjas klub tag jaival Kecskemétre kirándultunk. 
Csodálatos város, szép fürdővel, sok szép látni- 
valóval – jó szívvel ajáljuk a kiránduló kedvűeknek!

Mindkét nyugdíjas klub – Borostyán és Fenyő- 
gyöngye – tag jai részt vettek a szüreti bálon

Aktív nyugdíjas-élet Budakeszin

Egészségügyi nap

Székely bál
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

szeptember 29-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
278/2022. (IX.29.) Kt. határozata a  „Budakeszi Oktatásért” 
2022/2023. tanévre szóló pályázat kiírásáról
1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. 
és 2. számú melléklet szerint „Budakeszi Oktatásáért” tárgyban 
a pedagógusok és a tanulók részére pályázatot ír ki, egyben felkéri 
a Polgármesteri Hivatalt a pályázati eljárás lebonyolítására.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. 
pontban foglalt feladat ellátására 1 483 125 Ft keretösszeget bizto-
sít, melynek fedezetét betervezi az önkormányzat 2023. évi költ-
ségvetésébe. A támogatás mértéke: a nyertes pedagógusok havonta 
bruttó 75 000 Ft pályázati támogatásban részesülnek programju-
kért.  A támogatásban részesíthető pedagógusok száma: 2 fő. Ta-
nulói ösztöndíj: 5–8. osztály bruttó 10 000 Ft/hó, 9–13. osztály 
bruttó 15 000 Ft/hó. A támogatásban részesíthető tanulók száma 
korcsoportonként 1 tanuló.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
287/2022. (IX.29.) Kt. határozata a  Budakeszin meglévő tér-
figyelő kamerarendszer befejező kivitelezési munkáinak meg-
rendeléséről
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ajánla-
tot kér be a Budakeszin meglévő térfigyelő kamerarendszer teljes 
körűvé tételére a következő cégektől:
– EXTRICO Systems Hungary Zrt.
– ZKNET Kft.
– Evosec Elektronika Kft.
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  tér-
figyelő kamerarendszer teljes körűvé tételére a becsült érték mér-
tékéig fedezetet biztosít a  2023. évi önkormányzati költségvetés 
terhére. 
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felha-
talmazza a  Polgármestert, hogy a  legkedvezőbb árajánlatot adó 
céggel jogi megfelelőség igazolását követően a szerződés aláírásá-
ra.
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 
a Polgármestert, hogy a Budakeszi Városfejlesztési és Városüze-
meltetési Kft. útján gondoskodjon a Fő téri parkban lévő kamerák 
jeltovábbításához szükséges vezetékes optikai internethálózat tele-
pítéséhez kapcsolódó földmunkálatok elvégzéséről.
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felha-
talmazza a Polgármestert a Budakeszi Városfejlesztési és Város-
üzemeltetési Kft.-vel kötendő vállalkozási szerződés jogi megfele-
lőség igazolását követő aláírására.
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulaj-
donosi hozzájárulását adja a Budakeszi Városfejlesztési és Város-
üzemeltetési Kft. részére a 4. pontban leírt földmunkálatok elvég-
zéséhez.
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  4. 
pontban foglalt tevékenységek elvégzéséhez, bruttó 1 549 400 Ft 
összegű fedezetet biztosít a 2023. évi költségvetés terhére.
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 
a Jegyzőt a földmunkák, illetve optikai internethálózat telepítésé-
vel kapcsolatos közműegyeztetés elvégzésével. 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
294/2022. (IX.29.) Kt. határozata a Budakeszi Városi Polgár-
őr és Katasztrófavédelmi Egyesület 2022. évi támogatásáról
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 
1 650 000 Ft összegű támogatást nyújt a Budakeszi Városi Polgár-
őr és Katasztrófavédelmi Egyesület feladatainak ellátására. A  tá-
mogatás összegét az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2022. 

(II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet, Kiadások, 1.6. Tarta-
lékok (Közbiztonsági, katasztrófavédelmi alap) soráról átcsoporto-
sítja a 2. melléklet, Kiadások, 1.5.3.2. Egyéb működési célú támo-
gatások államháztartáson kívülre sorra.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felha-
talmazza a Polgármestert az 1. pont szerinti támogatási szerződést 
jogi megfelelőség igazolását követő aláírására.
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri 
a  Budakeszi Városi Polgárőr és Katasztrófavédelmi Egyesületet, 
hogy a támogatási igényét minden év november 30-ig szívesked-
jen benyújtani.
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri 
a  Budakeszi Városi Polgárőr és Katasztrófavédelmi Egyesületet, 
hogy a folyamatos járőrözést biztosítsa.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
298/2022. (IX.29) Kt. határozata a 2023. évi Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz tör-
ténő csatlakozásról
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatla-
kozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázathoz.
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felha-
talmazza a Polgármestert a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösz-
töndíjpályázat benyújtására és a csatlakozási nyilatkozat aláírására.
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. 
évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázathoz 1 600 000 Ft keretösszeget biztosít a 2023. évi önkor-
mányzati költségvetés terhére. 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
299/2022. (IX.29.) Kt. határozata Budakeszi testvérvárosa 
adományának felhasználásáról 
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudo-
másul veszi, hogy a Neckarsulm városa által adományozott 1000 
euró a Budakeszi bringapark fejlesztésére kerül felhasználásra.
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 
az üzembentartó Keszi Riders SE-t a – Budakeszi Polgármesteri 
Hivatal Műszaki osztályával egyeztetett és Budakeszi Város Pol-
gármestere által jóváhagyott – fejlesztés lebonyolítására.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
303/2022. (IX.29.) Kt. határozata autóbuszos közlekedés 
biztosításáról Nagyszénászug településrész területén
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy elviekben támogatja az autóbuszos közlekedés biztosí-
tását Budakeszi, Nagyszénászug településrész területén.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felké-
ri a  Polgármestert, hogy Nagyszénászug településrész területén 
busz-szolgáltatás indítására – napi négyórás időtartamban, Buda-
keszi Domb utca – Sugár út kereszteződése és a Dózsa György tér 
között – kérjen be indikatív árajánlatot legalább az alábbi cégektől:
– MR REISEN Kft. (2084 Pilisszentiván, Erzsébet park 2.) 
– HOMM Kft. (1115 Budapest, Hídvég u. 6–8.)
– BALUSWIM Bt. (1078 Budapest, Murányi u. 37.)
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 
a Polgármestert, hogy a beérkezett indikatív ajánlatokról tájékoz-
tassa Képviselő-testületet.

Jelen határozatok részletes leiratát, illetve további határozatok 
szövegét a https://varoshaza.budakeszi.hu/testuleti-munka/ 

 oldalon olvashatják
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SZENT ANDRÁS HAVA – ŐSZUTÓ – ENYÉSZET HAVA 
 

2. SZERDA 10.00 
3. CSÜTÖRTÖK 10.00 

14.00 
NOVEMBERI JELES NAPOK, NÉPSZOKÁSOK  
ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (1200 FT/ ALKALOM) 

4. PÉNTEK      10.00 ASZTROLÓGIA MOLNÁR EDIT J. VEZETÉSÉVEL 
(ELŐZETES REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT: editjuditm@gmail.com)  

7. HÉTFŐ        10.00 
14.00 FILMKLUB: GYAGYÁS GYILKOSSÁG (amerikai bűnügyi vígjáték, 97’)

8. KEDD         10.00 
14.00 

  

9. SZERDA 10.00 
15.00 

10. CSÜTÖRTÖK 10.00 
14.00 

DIGITÁLIS DÉLELŐTT - SZÁMÍTÓGÉPES SEGÍTSÉGNYÚJTÁS  
ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (1200 FT/ ALKALOM) 

11. PÉNTEK     10.00 
14. HÉTFŐ 10.00 

14.00 FILMKLUB: RAY CHARLES ÉLETE (amerikai életrajzi dráma, 115’)
15. KEDD 10.00 

14.00 
  

16. SZERDA 10.00 
15.00  

17. CSÜTÖRTÖK 10.00 
14.00 

KIUGROTT A GOMBÓC A FAZÉKBÓL – KÖZÖS GOMBÓCKÉSZÍTÉS ÉS EVÉS 
ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (1200 FT/ ALKALOM) 

18. PÉNTEK    10.00 MANDALA SZÍNEZÉS
21. HÉTFŐ      10.00 
22. KEDD         10.00 

14.00 
   

DIGITÁLIS DÉLUTÁN - SZÁMÍTÓGÉPES SEGÍTSÉGNYÚJTÁS  
23. SZERDA 10.00 

15.00 
 

  
24. CSÜTÖRTÖK 10.00 

 
14.00 

LÁTOGATÁS A POSTAMÚZEUMBA (BELÉPŐ 500 FT,70 ÉV FELETT INGYENES) 
TALÁLKOZÓ 10:00 SZÉLL KÁLMÁN TÉR, 22-ES BUSZ MEGÁLLÓJA 
ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (1200 FT/ ALKALOM) 

25. PÉNTEK     10.00 
28. HÉTFŐ       10.00 

14.00 FILMKLUB: FODRÁSZ PAPA A PÁCBAN (francia filmvígjáték, 100’)
29. KEDD 10.00   
30. SZERDA 10.00 

15.00 
31. CSÜTÖRTÖK 10.00 

14.00 
ADVENTI KALENDÁRIUM ÉS DEKORÁCIÓK KÉSZÍTÉSE  
ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (1200 FT/ ALKALOM)

 
A változtatás jogát fenntartjuk! További információ: ino.budakeszi@gmail.com  
Facebook: Generációk háza – Budakeszi 
Felhívjuk kedves klubtagjaink, és vendégeink figyelmét, hogy valamennyi programunk a járványügyi szabályok 
betartásával történik! ■ Alapító: Budakeszi Város Önkormányzata, 2092 Budakeszi, Fő u. 179., telefon: +36 (23) 535-710, hon-

lap: www.hirmondo.budakeszi.hu ■ Lapkiadó: Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft., 
2092 Buda keszi, Fő u. 179., telefon: +36 (23) 451-305 ■ Felelős szerkesztő: Sükösd Levente ■ Szerkesz-
tőség: kommuni kacio.budakeszi@gmail.com ■ Hir detés felvétel: hirmondo.budakeszi@gmail.com, 

Egyed Emma, telefon: +36 (23) 451-305 ■ Lapzárta: minden hónap 15-én ■ Nyomdai munkák: Paletta Press Kft., 2092 Budakeszi, Szőlőskert 
u. 19., telefon: +36 (23) 451-959 ■ Megjelenik 6500 példányban ■ ISSN 1586-2704 ■ A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetés tartalmáért és 
az abban közölt adatok helyességéért. Hirdetéseket nem őrzünk meg és nem adunk vissza. A hirdető a megjelenéskor kijelenti, hogy hirdetésének 
tartalma nem ütközik a jó erkölcsbe és jogszabályokba. Ha ettől eltér, vállalja ennek következményeit.
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Könyvajánló +
A légynász…
Negyedévesen az egyetemi menzán ebédeltünk. Hosszú 
asztal két oldalán 10-10 férőhelyes padon ültünk, és ka-
nalaztuk a valóban ízletes borsófőzeléket pörkölttel a te-
tején. 
Odakint kellemes napsütés, szívet-lelket melengető tava-
szi illatok és hőmérséklet lévén nyitott ablakok engedték 
be a  friss levegőt. Én még egészen az elején tartottam 
a főzeléknek, amikor az ablakon át egy szerelmi-lázas bó-
dulatban párzó „légy jegyespár” repült be a szobába, és 
az asztal fölött végig repülve pont az én tányérom fölött 
vesztették el teljesen az eszüket, ezzel együtt a repülő-
sebességet, és rápottyantak a  főzelékem tetejére olyan 
lágyan, hogy éppen csak behorpasztották a  tetejét... 
Megállt a kanál a levegőben… Hahota tört ki az ebédelők 
között, legjobban az mulatott, aki mellettem ült. Hátra 
dőlve csapkodta a térdét a gyönyörűség kárörvendő hatá-
sa alatt. Én, ennek az önfeledt örömnek a láttán egy ki-

csit megbotránkozva, óvatosan, hogy hozzájuk se érjek, 
a jegyespár alá nyúltam érintésük nélkül, mélyen a ka-
nalammal és az óvatos kiemelés folyamatos lendületével 
a hasát fogva kacagó szomszédom főzelékébe vágtam az 
orgazmusba beleszédült párt úgy, hogy azok teljesen el-
merülve, kétségbeesetten vergődtek szegények, és mint 
egy helikopter, felkavarták a szomszédom finom főzelé-
két. Az addigi vidám kacarászás vad röhögésbe ment át 
az asztalnál, én pedig, mintha mi sem történt volna, ka-
nalaztam tovább az enyémet… Há-át, aki másnak vermet 
ás – ...annak a légy köp bele a tányérjába! 
Módosítottam a közmondást, aktualizálva az adott hely-
zethez...
(A szerző kötetetei a budakeszi városi könyvtárból kölcsö-
nözhetőek.)

A Budakeszin élő dr. Ungor Károly, a Fővárosi Szent János 
Kórház Fül-Orr-Gége Osztályának nyugalmazott szakorvosa 
először Cserépdarabok az életemből, majd Cserepeim II. 
címmel rövid novellákat, karcolatokat, anekdotákat 
tartalmazó köteteket jelentetett meg magánkiadásban. 
A rövid történetek közül újra közreadunk egyet.

Iskolai közösségi szolgálat  
a Generációk Házában
Egy jó helyet keresel a kötelező közösségi szolgálathoz?  

Szeretettel várunk Budakeszin a Generációk Házába!
A Generációk Házában működő Idősek klubja elsősorban az idősebb 

korosztályhoz tartozók részére biztosít a nappali órákban hasznos időtöltést, társas 
programokat, kézműves foglalkozásokat, kulturális programokon való részvételt. 
Enyhíti az egyedüllét és a magány érzését, segítséget nyújt a társas kapcsolatok 

ápolásában, a tartalmas időtöltésben.
Mikor?

Heti 1-2 alkalommal rugalmasan: hétfőn, kedden és szerdán 13–17 óra között, 
csütörtökön 13–16 óra között. Akár heti 2-3 órára is várunk benneteket!

Önkénteseket keresünk az alábbi feladatokhoz:
– segítség az aktuális programok lebonyolításában

– számítógépes segítségnyújtás időseknek
– adminisztráció

Ha kedvet kaptál, hogy nálunk töltsd közösségi szolgálatodat,  
akkor keress az alábbi elérhetőségek egyikén:

HÍD Szociális Család és Gyermekjóléti Szolgálat, Generációk Háza 
Budakeszi, Erdő u. 83. • +36 23 451 279 • ino.budakeszi@gmail.com

Vidák Brigitta klubvezető
Aktuális programjainkról bővebb információ a https://ino.eoldal.hu/cikkek/programok oldalon  

vagy a Facebookon (Generációk Háza – Buda keszi) található.
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLETÉBEN REGGEL 7.30-TÓL
AZ ERDŐ UTCA 83-BAN 11 ÓRÁTÓL

KÉT HELYEN IS OSZTUNK ÉLELMISZERT MINDEN HÉTKÖZNAP:

TÁSKÁT HOZZANAK!

 
 

SZÁMLA ELNEVEZÉSE ÉS SZÁMA: 
BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, SZOCIÁLIS ALAP,

11742348-15390022-08660017

ÖSSZEFOGÁS A BUDAKESZI RÁSZORULÓKÉRTÖSSZEFOGÁS A BUDAKESZI RÁSZORULÓKÉRT
A Covid-alap mintájára önkormányzatunk elkülönített szociális alapot hoz létre. 

A járvány alatt minden hozzánk fordulónak tudtunk segíteni abból a forrásból, amely a képviselők 100 000
Ft-os hozzájárulásából, és nagylelkű városi polgárok adományából jött létre, 2 millió 200 ezer forint
értékben. Fontos, hogy nem kellett az egyéb szociális támogatásokra tervezett keretet megterhelni, és
minden hozzánk fordulónak nagyobb összeget tudtunk juttatni. Most is elkülönített alapból kezelnénk
azokat a támogatási kérelmeket, melyek a megnövekedett energiaszámlák miatt érkeznek be hozzánk. A
társadalmi szolidaritás nevében kérjük, aki teheti, segítsen a megnövekedett energia számlák
befizetésében azoknak a rászoruló budakeszieknek, akik helyzetüknél fogva erre nem képesek! 
Tegyünk együtt azért, hogy ne aggódásban teljenek a hideg hónapok, az ünnepek. Bármilyen kicsi
adomány számít! Ennek érdekében perselyt is telepítünk az ügyfélszolgálatra, hiszen tudjuk, nem
mindenkinek könnyű a banki utalás. Szívesen segítünk a nagyobb készpénzadomány banki utalásában, ha
valaki számára ez teher, nehogy akadály legyen az utalás kötelezettsége, ha valaki pl. karácsony előtt meg
szeretné ajándékozni a Budakeszin élő rászorulókat.
Azt tervezzük, hogy a fűtési szezonban, október 16. és március 31. között három alkalommal 40 000 forinttal
segítjük a kérelemmel hozzánk forduló rászoruló családokat. A részleteket hamarosan közzé tesszük.
Önkormányzatunk erre a célra Szociális Alap számlát nyit, kérjük, „energia támogatás” megjegyzéssel küldjék el
adományaikat! Köszönjük, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy együtt ismét átvészelhessük a nehéz időket!

Bakács Bernadett, szociális ügyekért felelős tanácsnok, önkormányzati képviselő

CSÜTÖRTÖK DÉLUTÁN 3 ÓRÁTÓL A SZENT LÁSZLÓ HÁZBAN A 
KATOLIKUS KARITÁSZ OSZT ÉLELMISZERT, TISZTÍTÓSZERT, RUHÁT.

BUDAKESZI, FŐ UTCA 206-208 (A TEMPLOMMAL SZEMBEN)
 


