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70 újabb fa Budakeszin – 
gyermekeinkért is ültetünk
• 13. Keszi-Art karitatív karácsonyi tárlat
•  Ovis bálok és szalagavatók hónapja
•  December 3. – görkori és nordic walking 

a Honfoglalás sétányon!





Közeleg a  karácsony, a  szeretet ünnepe. Az advent 
örömteli készülődését idén is szeretnénk városi ren-
dezvényekkel is gazdagítani. December 6-án a  Mi-
kulás várja a gyermekeket teli puttonyával a műve-
lődési központ melletti közösségi téren. December 
10-én hagyományos karácsonyi rendezvényünkön 
gyerekprogramokkal, koncerttel, kézműves vásárral 
várjuk a budakeszieket. Süteménysütő és forraltbor-
főző versenyt is rendezünk, nevezzenek be Önök is, 
és közösen kóstoljuk meg a finomságokat! A takaré-
kossági intézkedések részeként idén nem lesz kará-
csonyi díszkivilágítás városunkban, önkormányza-
tunk részéről azonban mindent megteszünk azért, 
hogy szép, meghitt hangulatú legyen a városi ünnep-
ségünk és a Városháza előtti karácsonyfánk is hozzá-
járul az advent bensőséges, ünnepi hangulatához.

Takarékos és felelős gazdálkodással 
készülünk 2023-ra 
Az energiaválság hatására megemelkedett rezsi-
költségek miatt önkormányzatunk is rendkívüli 
takarékossági intézkedésekre kényszerült. A  kép-
viselő-testület több önkormányzati fenntartású in-
tézményünknél is átmeneti, a fűtési szezonra vo-
natkozó nyitvatartási korlátozásról döntött. Azonban 
ebben a helyzetben is biztosítjuk a dolgozóink fog-
lalkoztatását más-más épületekben, és ez idő alatt is 
megkapják a munkabérüket. 
Az Erkel Ferenc Művelődési Központnak és a Nagy 
Gáspár Városi Könyvtárnak is helyet adó legnagyobb 
energiafogyasztó épületünket december 15-től január 
végéig átmenetileg bezárjuk. A művelődési központ 
dolgozói a Nagy Sándor József Emlékházban látják el 
feladataikat, a  rendezvényeknek pedig a  város más 
intézményei adnak otthont. A könyvtár a volt tüdő-
gondozó épületében működtet átadópontot a  buda-
keszi lakosok számára. A  jövő év elején a  képvise-
lő-testület felülvizsgálja, hogy szükség van-e további 
takarékossági intézkedésekre.

A városi fejlesztésekhez újabb forrásokat 
keresünk
Közös térségi beruházásként tervezzük uniós pá-
lyázati forrásból megépíteni a  Budakeszi, Budaörs, 
Törökbálint kerékpárutunkat, a Farkashegyi Repülő-
térig megépült szakasz folyatásaként. Egy európai 
uniós pályázaton közösen indulunk a két szomszé-
dos településünkkel. Ez egy példaértékű együtt-
működés lehet. A budaörsi és a törökbálinti polgár-
mester úrral már több alkalommal egyeztettünk 
ez ügyben, és a  képviselő-testületeink felhatalma-
zását is megkaptuk arra, hogy közösen elinduljunk 

a pályázaton. A tervünk az, hogy a törökbálinti vasút-
állomás legyen a célállomás, hogy ezáltal rá tudjunk 
kapcsolódni a  Budapest–Balaton bicikliútra. Ez tu-
risztikai szempontból, és 
a térségi együttműködés 
szempontjából is fontos 
lenne, hiszen így egy-
más rendezvényeire akár 
ilyen környezetkímélő és 
fenntartható módon is 
ellátogathatnánk. E há-
rom szomszédos város 
lakóit nagyon sok szemé-
lyes kapcsolat, barátság 
fűzi össze. Ezt az új ke-
rékpárúttal tovább lehet-
ne erősíteni. A közvetlen 
európai uniós forrásra 
a pályázat beadási határ-
ideje január közepe, és 
az elbírálása jövő nyárra 
várható. 

Szeretetteljes ünnepre készülünk 
Idén ötezer forint értékben vásárlási utalványt adunk 
karácsonyra az időseknek és a  nagycsaládosok-
nak Budakeszin. Ezt december elsejétől vehetik át 
a  postán kiértesített érintettek a  Városháza ügyfél-
szolgálatán. Az adventi időszak első napjaiban pe-
dig a Híd családsegítő munkatársainak segítségével 
több, mint 200 nehéz helyzetben lévő budakeszinek 
osztjuk szét karácsonyi ajándékként azt a közel ezer 
kilogrammnyi tartós élelmiszert és édességet, ami 
a nemrég tartott jótékonysági adománygyűjtés során 
gyűlt össze.

Sportolj Budakeszi! 
December 3-án az egészséges életmódot, az örömteli 
mozgást népszerűsítő rendezvényünkre várunk sze-
retettel minden kedves budakeszit a Honfoglalás sé-
tánynál! Jöjjenek el, próbálják ki a nordic walking-ot 
vagy a görkorcsolyázást. A résztvevők sporteszközö-
ket is nyerhetnek a helyszíni sorsoláson.

Jó egészséget, és áldott, szeretetteljes adventi idősza-
kot kívánok mindenkinek!

Tisztelettel:

dr. Győri Ottilia polgármester

Polgárm
esteri köszöntő
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Kedves Budakesziek!



70 új fa Budakeszin

Neked Zöldül – Városfa program

A fákat az új lakóövezetek és in-
tézmények környezetében koncep-
ciózusan, fasoros kialakítással igye-
keztünk elrendezni. A  program 
keretén belül sort kerítettünk az 
immár hagyományossá vált Szüle-
tendő Gyermekeink fáinak ültetésére. 
A kiválasztott helyszínt a Mosolyvár 
Bölcsőde előtt találtuk meg, ahol egy 
gyönyörű fasort alakítottunk ki.

A gyermekek, akiknek idén fát 
igényeltek: 
Barankai Simon (2022)
Barankai Áron (2022)
Borsányi Mirkó (2022)
Császár Imola (2022)
Dirda Máté (2022)
Györke Zsombor (2018)
Györke Helka (2022
Handi Lora (2022)
Hankó Panni Sára (2020)
Hankó Vince Barnabás (2018)
Heller Lilla (2022)
Lelkes Réka (2019)
Miklódy Barnabás Gábor 
(2020)
Pál Emma Lorka (2022)
Teremi Frigyes (2021)

A további jelentkezők fái a  Má-
rity László úton, a Konth Miklós és 
az Arany János utca között kerültek 
elültetésre. A project részeként kiala-
kított fasorok a  következő helyeken 
láthatóak:

–  Konth Miklós – Mosolyvár 
Bölcsőde

–  Árpád Fejeledel téri Széchenyi 
István Általános Iskola

–  Márity László út Konth Miklós 
Arany János utca közötti szakasza

–  Táncsics Mihály utca-Fűzfa utcát 
összekötő út.

Több helyen a kivágott fák pótlása is 
megtörtént, mint például: Fő utca, 
Rákóczi utca, Budaörsi út, Kossuth 
Lajos utca, Vásárhelyi Pál utca.

Budakeszi így 70 
gyönyörű, egészsé-
ges fával lett gazda-
gabb, melyek az itt 
lakóknak és a  követ-
kező generációknak 
zöldell tovább.
Amennyiben önök is 
szeretnének a  Szü-

letendő Gyermekeink fáinak ülteté-
sében részt venni, jelentkezhetnek 
Budakeszi Város Önkormányzatá-
nál a pm.titkar@budakeszi.hu e-mail 
címen. A  következő faültetés 2023 
tavaszán várható. ■

A Neked Zöldül fenntarthatósági programsorozatban 
a Budakeszi Önkormányzat pályázott, és nyert 70 fát 
a MOL – Új Európa Alapítvány jóvoltából. A november 
második felében elültetett fák mellé biztosítottak ültetési 
eszközöket is – támasztókarókat, takarómulcsot, törzsvédő 
hálót és hevedert. Az ültetésről az önkormányzat 
gondoskodott, mely bruttó 650 000 Ft-tal terhelte meg 
a költségvetést.
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Zöld Budakeszi
Az MKNE részéről Trencséni Ágnes 
és e sorok írója volt jelen. Először 
a bölcsődei ültetésnek voltunk aktív 
részesei, saját kerti szerszámokkal 
is felvértezve. 

Az eseményen jelen volt Ba kács Ber-
nadett asszony, a  Budakeszi Város 
Önkormányzatának szociális, csalá-
di, kulturális és sport ügyekért fe-
lelős tanácsnoka, aki közvetítő volt 
a  kérésünk meghallgatásában, és 
méltó helyszínt találtunk az MKNE 
30 éves fennállást is megörökítő fá-
nak. 
Tudniillik az építészetileg is remek-
mű, Árpád vezér téri új iskola mellett 
létesült „Tündérkert” utcai frontjára 
került a fa. Ott egyrészt az iskolát lá-
togató gyerekek és szülők láthatják 
az egyesületünk tábláját, másrészt 
a  környezeti értékek iránt fogékony 
látogatók is. Mi is kaptunk egy cölö-
pöt a fa előterében, amelyre elhelye-
zik majd kicsiben a táblánk szövegét. 
Ez egy időállóbb és a többi ültetett fá-
val azonos megoldás, de a nagy tábla 
is ott marad a helyszínen.

A Tündérkertben sokféle bokros nö-
vény fejlődését várjuk és szemlél-
hetjük meg. A  székely-kapu védett 
részein fecskéknek készített fészkek 
vannak, odébb pedig rovarszálló 
hívja fel a figyelmet a beporzók fon-
tosságára.
Megközelítés: a  Széll Kálmán térről 
induló 222-es autóbusz „Honfog-
lalás sétány” nevű végállomásánál. 
Budapesti városi bérlet mellé kültéri 

jegy is szükséges, vagy vonaljeggyel 
az egész út megtehető. A  közelben 
felkereshető még 2 csodás mamut-
fenyő (a Meggyes utca és Munkácsy 
Mihály utca kanyarjából) és a Hunor 
utcában a  játszótér, illetve a  tenisz-
pályák mellett a honfoglalás emlék-
műve.
Az elültetett fa Fraxinus angustifolia 
– keskenylevelű kőris, (magyar kőris), 
GPS koordinátái: 47˚ 31’ 07.82 É; 
18˚ 55’ 28.29 K. 
További jó munkát, átgondolt egyet-
értést, megküzdésre kész ambíció-
kat kívánok mindnyájatoknak! 

Dosek Ágoston

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 30. születésnapja 
tiszteletére Budakeszi városában is ültettünk fát. Az önkormányzat 
most ősszel összesen 70 csemetét ültet el a területén, többsé-
gében hársfákat és kőriseket. Nagyon szép gesztus, hogy a város 
újszülöttjeinek családjai egy-egy fát vehetnek gondozásba, 
és ehhez névtáblájukat egy cölöpre erősítik. A szülők babakocsikkal 
jelentek meg az ültetés délelőttjén, amikor a bölcsőde előtti 
10 fából álló fasor kialakítása zajlott.

Így látható a fa a Tündérkert felől

Amit az MKNE-ről tudni kell
1985-től vagyok budakeszi lakos. Az erdő közelsége és 
a természet szeretete nagyban meghatározta a lakóhely 
kiválasztását. A  Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 
aktív tagjaként kaptam felkérést arra, hogy egy fát ül-
tessek a  lakókörnyezetem közelében. Az egyesület 30 
éves fennállása emlékére az ország különböző helyszí-
nein 30 fát ültetünk el „30 éves a Magyar Környezeti Ne-
velési Egyesület / 2022” felirattal. 
A Budakeszi Önkormányzatnál Bakács Bernadett kép-
viselő asszony pozitív hozzáállásával és a vezetők egyet-
értésével az Árpád fejedelem téri ültetések keretében az 
egyik fát egyesületünk nevében ültettük be november 
22-én. A  klímaválság időszakában, a  fafűtés előtérbe 

kerülésekor nem ünnepi aktus, hanem az együttmű-
ködés, az előrelátó gondoskodás, az élhető környezet 
kialakításának igényét is jelképezi ez a fajta zöldítés. 
A 30 éves egyesület honlapján annak céljairól, tevé-
kenységéről, kiemelkedő sikereiről és jeles tagjairól is 
olvashatunk. A környezetet reálisan értékelő, a pozitív 
folyamatokat felismerő és azokat hatékonyan, aktivitás-
sal népszerűsítő lehetőségekről kaphat betekintést az 
olvasó, valamint irányultságunknak megfelelő esemé-
nyekről, részvételi lehetőségekről is informálódhatnak 
a kedves olvasók a https://mkne.hu/ honlapon, melynek 
tartalmából az alábbi kivonatot ajánlom az érdeklődők 
figyelmébe.



Az egyesület célja, küldetése
♦ A környezeti nevelést feladatuknak vallók – s rajtuk 
keresztül a magyar társadalom – ismereteinek, környe-
zeti tudatosságának és felelősségének fejlesztése, gon-
dolkodás- és életmódjának környezetbaráttá alakítása.
♦ A környezeti neveléshez szükséges ismeretek és 
módszerek terjesztése, a környezeti nevelők munkájá-
nak segítése, együttműködésük bátorítása és szerve-
zése.
♦ A környezeti nevelők személyes hatékonyságának nö-
velése.
♦ Az emberi kapcsolatok megértése és jobbítása az egy-
mással és a  környezettel való minél harmonikusabb 
együttélés érdekében.
♦ A természet és az ember tiszteletén alapuló etika for-
málása, a bolygóméretben és évszázadokban való gon-
dolkodás erősítése.

♦ A fenntartható életmódhoz szükséges kompetenciák 
fejlesztése.

Az egyesület története
♦ Egyesületünket 53 lelkes környezeti nevelő alapította 
1992 márciusában.
♦ Ma a tagság létszáma közel kétszáz fő.
♦ Egyesületünk 1998 óta közhasznú célokat valósít 
meg. 1999-ben Környezetünkért díjat kapott.
♦ Eddigi elnökei: Vásárhelyi Tamás, Victor András, Né-
meth Ibolya, Schróth Ágnes, Kecskés Ferenc, Saly Erika.

Tagságunk
♦ Tagjaink többsége pedagógus (az óvodától a felsőok-
tatásig), de vannak muzeológus, orvos, mérnök, közép-
iskolás diák stb. tagjaink is.
♦ Tagjaink több korosztályt képviselnek a középiskolá-
soktól a nyugdíjasokig.
♦ Tagjaink kétharmada vidéken él.
♦ Tagjaink helyi csoportokat és érdeklődés szerinti 
szakmai csoportokat is létrehoznak, melyek igény sze-
rint működnek.

Mivel foglalkozunk?
♦ A környezeti és fenntarthatóságra nevelés elméleti, 
gyakorlati és módszertani kérdései.
♦ Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Alapvetés 
gondozása.
♦ Pedagógusok módszertani kultúrája, módszertani 
anyagok fejlesztése, adaptálása.
♦ Komplex tanulásszervezési formák, interaktív mód-
szerek a környezeti nevelésben.
♦ Környezeti nevelés a családban.
♦ A környezeti nevelés szakirodalma.
♦ Múzeum és környezeti nevelés.
♦ Pedagógusok környezeti témákkal kapcsolatos szak-
mai felkészültsége.
♦ Iskola és helyi fenntarthatóság.
♦ Civil szervezetek együttműködése környezeti kérdé-
sekben
♦ Környezeti nevelési programok és modulok.
♦ Iskolák támogatása a fenntarthatóság útján.
♦ Pedagógus-továbbképzések tartása.
♦ Vándortanösvények fejlesztése (Herman Ottó ván-
dortanösvény, Beporzók vándortanösvény, Klíma ván-
dortanösvény).
♦ Programok vezetése fesztiválokon, kulturális rendez-
vényeken (pl. Művészetek Völgye, Muzsikál az erdő).
♦ Projektekben való részvétel (saját projekt, illetve kon-
zorciumi partnerként).
♦ Együttműködés más szakmai civil szervezetekkel, 
pl. a globális felelősségvállalásra nevelés témakörében.
♦ Puli online Szalon (belső kapcsolattartás, emberi 
kapcsolataink erősítése).

Tiszteletbeli tagjaink
Attenborough, David; Cornell, Joseph; Goodall, Jane; 
György Lajos †; Havas Péter; Káldy József; Kontra 
György †; László Ervin; Legány András; Meskó Attila †; 
Országh Mihály †; R. Várkonyi Ágnes †; Schmidt Egon; 
Sólyom László; Vida Gábor. Dosek Ágoston
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A Magyar Környezeti Nevelési Egyesületet 
bemutató írást Dosek Ágoston, a TF egyetemi 
docense, korábbi sífutó és tájfutó versenyző, 
majd a tájfutó válogatott edzője küldte, aki sport 
és környezet témában egyik szakértője a Magyar 
Környezeti Nevelési Egyesületnek.
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Városi hírek
Az idén 10 éves Keszi-Art Egyesület jóvoltából

Karitatív karácsonyi kiállítás 
a Kálvin-teremben

A november 21-én megnyitott kiállítás immár a 13. jóté-
konysági tárlata az egyesületnek, és december 18-ig lát-
ható. Az egyesület vezetői már a hivatalos megalakulást 
megelőzően fontosnak tartották a  karitatív tevékeny-
séget, a  jótékonykodást, emlékeztetett köszöntőjében 
dr. Győri Ottilia polgármester, a rendezvény fővédnöke.
Úgy fogalmazott: „Háborúban hallgatnak a  múzsák” 
– a  Cicerótól származó klasszikus szállóige szerint. 
A szomszédunkban dúl a háború, és az ebből származó 
nehézségeket mi is érezzük. De a mai megnyitó is azt 
jelzi, hogy hiszünk a múzsák és az alkotómunka erejé-
ben, és végső soron a békében. Gratulálok művészeink-
nek az elmúlt 10 évhez, amely során maradandó nyo-
mot hagytak városunk életében. Sokat kapunk tőlük, és 
az önkormányzatnak a kezdetektől fontos, hogy támo-
gassuk munkájukat. Ezért idén nyáron első alkalom-
mal hoztuk létre a Budakeszi Mezítlábas Művésztele-
pet a Városháza épületében, ahol egy hétig alkothattak 
művészeink. Ezzel segítettük új alkotások létrejöttét, 
amelyek közül néhány a ma nyíló kiállításon is látható.
Mindig öröm számomra, hogy advent idején együtt, 
másként is készülődhetünk a  karácsonyra. Hisz már 
hagyomány, hogy az itt látható alkotások megvásárlá-
sával támogathatjuk a  budakeszi rászorulókat. Az el-
múlt években megvásárolt mintegy 150 alkotás árából 
több mint 2 millió Ft gyűlt már össze. Ez a pénz több 
száz budakeszi rászorulónak tudta meghittebbé tenni 

a karácsonyát. Köszönet jár ezért a  jótékony akcióban 
résztvevő Keszi-Art-os művészeknek, akik évről évre 
felajánlják alkotásaikat, és köszönet a művészetpártoló 
vásárlóknak. Továbbá köszönet a támogatásokat eljutta-
tó Budakeszi Református Egyházközségnek és a Buda-
keszi Katolikus Karitásznak. 
Az advent fontos eleme a másokról való gondoskodás, 
az adományozás. Jó látni, ahogy a segítő szándék örö-
möt és mosolyt varázsol az emberek arcára. Mert adni 
jó, segítő közösséget szervezni és vezetni pedig külön 
öröm. Az idei kiállításra a helyi művészek munkáin túl 
Zamárdiból, Budapestről, Biatorbágyról és Budaörsről 
is érkeztek alkotások. Ez a tárlat felhívja a figyelmet az 
elesettek támogatására, a jézusi szeretetparancs teljesí-
tésére: „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat”.

Kedves Budakesziek! Szeretettel invitálom Önöket 
a  mai kiállítás után a  decemberi városi programok-
ra, melyekkel az ünnephez jutunk egyre közelebb. 
A  hétvégi adventi gyertyagyújtásokra, december 6-án 
a Mikulásváró ünnepségre és a december 10-ei Város ka-
rácsonyra, hogy együtt tegyük még szebbé az idei ün-
nepet. Áldott adventi készülődést, békés, varázslatos 
karácsonyi ünnepeket kívánok!
Az idei tárlatra a következő művészek ajánlottak fel alko-
tásokat:
Bárány Terézia, Bernáth Béla, Dévényi János, Fehér 
Irén, Józsa Lajos, Kaippel Emília, Kerezsi Éva Mária, 
Koppány Attila, Kósa János, Lopusny Erzsébet Ma-
riann, Mészöly Zsófia Éva, M. Sarlós Erzsébet, Nagy 
Imola, Nagy Imre Gyula, Pribojszky Zsófia, Rumi Ró-
zsa, Lehoczki Katalin, Serényi H. Zsigmond, Szilágyi 
Dóra, Szilágyi Özséb, Tarcsányi Ottília, Tálos Ágota, 
Vágvölgyi Attila és Ványai Magdolna.

S. L. 

Dévényi János és Dr. Darkó Jenő között  
dr. Győri Ottilia polgármester



■ Miképpen lehet eljutni oda, hogy az ember ne csak 
túlélje, hanem kihasználva az élet adta lehetőségeket, 
tartalommal töltse meg élete mindennapjait?
Türk Zoltán: Ez nálam úgy kezdődött, hogy már 10 
évesen is erős volt a humán érdeklődésem, lenyűgözött 
a könyvek világa. Csak hát volt egy kis gondom. 58 kilós, 
dagadt kissrác voltam, akit a tíz évvel idősebb, sportos 
megjelenésű, vízilabdás bátyja nagyon szégyellt, ezért 

aztán elvitt birkózni, melyet 19 éves koromig űztem 
a Fradiban, és ez alatt leolvadtak rólam a plusz kilók. Ez 
az átalakulás egész eddigi életemre szólóan pozitívan 
hatott és a küzdősportok világa is annyira megfogott, 
hogy azóta is fontos része az életemnek.
■ Nem látni a fülén a birkózókra jellemző ún. karfiol-
fület, mely a  fül külső részét ért sportsérülések okoz-
nak...
T. Z.: Pedig 9 éven keresztül eléggé meggyötörték a fü-
lem puha porcait. Szerencsés vagyok, hogy elkerültem 
ezt a deformációt.
■ Aztán egy újabb küzdősportot talált?
T. Z.: A  kyokushinkai (jelentése: „találkozás a  végső 
igazsággal”) karate lett az új szenvedélyem. Ez az „erő-
karaténak” is nevezett, fullcontact irányzat, amelyben 
a  küzdelem nem pontra megy, mint sok más karate 
ágban. Itt az győz, aki kiüti az ellenfelét, amit persze 
megfelelő felkészítés előz meg és természetesen szigo-
rú szabályok betartása mellett zajlik a küzdelem, nem 
az a cél, hogy egymásban kárt tegyünk.
■ És közben bújta a könyveket és készült a nagybetűs 
életre?

T. Z.: Érettségi után, 1988-ban felvételiztem az ELTE 
Jogtudományi Karára, ahová akkor nem vettek fel. 
Ezért, hogy elkerüljem a katonaságot, elvégeztem egy 
nappali tagozatos kereskedelmi- és idegenforgalmi kö-
zépiskolát. Öt évvel később aztán, 23 éves koromban 
sikeresen felvételiztem, ezúttal a bölcsész kar nappali, 
magyar–történelem szakára.
■ 23 évesen, már meglett férfiként kezdte el az egye-
temet, ráadásul nappalin. Látván ezeket a mozgalmas 
éveit, minden bizonnyal önellátó volt már ekkor.
T. Z.: Egy darabig még szüleimnél laktam, de nem az 
otthoni kasszát fogyasztottam. Az érettségit követően, 
18 éves koromban éjszakai recepciósnak mentem el egy 
szállodába, de voltam kidobó fiú és hangosítást is vállal-
tam együtteseknek. Ezek mellett – egyetemi éveim alatt 
– a Keleti pályaudvaron álltunk egész nap és „fogtuk” 
a  vonatról leszálló fiatal vendégeket a  youth hostelek 
számára (nyári, idegenforgalmi szállás, egyetemi kollé-
giumokban) júniustól augusztusig a hét minden nap-
ján, reggel 7-től este 11-ig. Kemény munka volt, de ezzel 
nagyjából az egész évi kiadásaimat fedezni tudtam.
■ Aztán két évvel később, nappali tagozatos irodalom 
elmélet–filozófia hallgatóként felvételt nyert levelező-

Kihasználni az élet adta 
lehetőségeket A Budakeszin élő interjúalanyomról 

tudtam, hogy színes egyéniség és nagy 
kávé gourmand, a beszélgetésük során 
kiderült, hogy a kávézás csak egy hozadék 
az úton. Dr. Türk Zoltán bölcsész-
ügyvéddel beszélgettünk mindennapjairól, 
azokról a mindennapokról, melyek 
lehetőséget adnak arra, hogy ne csak 
túléljük, hanem próbáljuk meg tartalommal 
megtölteni és örömtelien megélni 
a létezésünk, személyiségünk adta 
lehetőségeket.
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Budakeszi polgárok

ként, a jogtudományi karra is. Három évig párhuzamo-
san két egyetemre is járt. Elég merész lépés volt!
T. Z.: Ezt a régi tervemet azért vettem ismét elő, mert 
egzisztenciálisan több lehetőséget láttam a jogi pályán. 
Nehéz évek voltak, mert emellett még éjszakánként egy 
négycsillagos szállodában voltam recepciós, és közben 
változatlanul folytattam a  kyokushinkai karatét is, vi-
lágkupa harmadik helyezettként, válogatottként, több-
szörös magyar bajnokként, de kempoztam (ugyancsak 
távol keleti harcművészet) is és még napjainkban is el-
járok thai-boxolni.
■ Ügyvédi irodája a  jog mely területével foglalkozik 
napjainkban?
T. Z.: Jellemzően a polgári jog területén működik, ki-
sebb részben „klasszikus” ügyvédi szolgáltatást nyújt-
va (ingatlan- és cégjog, polgári peres gyakorlat), a tevé-
kenység nagyobb hányadát specializáltan a  pénzügyi 
jog területén fejti ki.
■ Az imént ismét szóba hozta a küzdősportot is, mely 
nyilván része életformájának! Mennyire látta ennek 
hasznát a  hétköznapi életben, egy-egy meleg helyzet 
megoldásában?
T. Z.: Sok esetben ennek megelőző, preventív hatása 
van. Volt példa rá, hogy öltönyben, nyakkendővel ültem 
a  kocsimban egy tárgyalásra menet, és eközben egy 
klasszikus közúti afférba cseppentem bele, melynek 
részeként kiszállt egy kocsiból két kigyúrt, arannyal 
kidekorált fickó, akik azonnal elkezdtek trágár módon 
kötözködni. Látván a helyzetet, azonnal jeleztem nekik, 
hogy „Folytathatjuk, de nem fogtok jól járni”! Megvolt 
a tervem, hogy milyen technikákat alkalmazok, ha egy 
bizonyos távolságon belülre lépnek – de a reakciómon 

láthatóan meglepődve a válasz az volt: „Jó napot kívá-
nok!”, majd pár nyugodtabb hangvételű mondat után 
visszaültek a kocsijukba.
Szerencsére átment az üzenetem: nem félek, nem lé-
pek hátra, és ezt talán a sportos alkat is nyomatékosí-
totta. Nyilván egy ilyen határozott fellépésben az is sze-
repet játszhatott, hogy egykor kidobóként is dolgoztam 
az éjszakai életben, ahol sok tapasztalatot szereztem.
■ Olvastam valahol, hogy kyokushinkai harcosos képe-
sek a sípcsontjukkal eltörni ez baseball ütőt. Ez valóban 
igaz? Hogy bírja ezt el egy sípcsont?
T. Z.: Bemutatókon, aktív versenyzőként ezt jómagam 
is többször megcsináltam. Persze erre rá kellett edze-
ni, technikát fejleszteni, akár két éven keresztül is, heti 
3-4 alkalommal. Itt a csonthártyát ésszel, a fájdalomkü-
szöb határán addig kell stimulálni sérülés nélkül, hogy 
ott kialakuljon egy beszarusodott réteg, amely aztán 
képessé lesz – a megfelelő rúgástechnika mellett – egy 
baseball ütő eltörésére.
■ Én ezt a sok mindent hallva azon sem lepődnék meg, 
ha más ún. adrenalin termelő sportokat is űzött volna 
életében.
T. Z.: Az elmúlt évtizedekben a snowboard, a motoro-
zás, búvárkodás, ejtőernyős ugrás, lovaglás, lovas póló-
zás sem maradt ki az életemből.
■ Önről az a hír járja, hogy nagy kávé gourmand.
T. Z.: Az élet teljeségéhez hozzátartoznak az ízek, a jó 
ízek. Ez is széles spektruma a tapasztalásnak. Ínyenc-
ségem talán annak is köszönhető, hogy túlsúlyos gye-
rekként nagyon falánk voltam, majd a finom ételek utá-
ni vágy később is elkísért – ez pedig éveken át párosult 
küzdősportban szokásos fogyasztással a  súlycsoport 
tartása miatt. Lehet, hogy a  „tiltott gyümölcs” óhaja, 
vitt rá arra, hogy ha már nem ehetek eleget, akkor leg-
alább jó ízeket fogyasszak, még ha kisebb mennyiség-
ben is. Ez az attitűd megmaradt a versenyzés után is, 
talán így jutottam el a kávékészítés rejtelmeinek a meg-
ismeréséhez.
Néhány éve elvégeztem egy sommelier (borszakértő) 
tanfolyamot, melynek része volt a  barista (kávéfőző 
mester) képzés is, bár ezt inkább autodidakta módon 
fejlesztettem. Ez is hozott nekem olyan kapcsolatokat, 
amely által egy kávépörköléssel foglalkozó barátom ép-
pen azt az ízprofilt pörköli számomra, színesen, válto-
zékonyan, amit én szeretek.
■ Említette, hogy a  terepmotorozás sem maradt ki az 
életéből – ennek mi a története?
T. Z.: Régebben jártam nagyobb motoros túrákra is. Ré-
szese voltam Erdélyben egy Transzfogarasi útnak, de 
jártam európai túrákon is, illetve a  tervek között sze-
repel egy afrikai motorozás is. És levezetésként ejtenék 
pár szót a  kerékpározásról is. A  közeli János-hegyre 
gyakran szoktam felmenni hegyi kerékpárral a 10%-os 
emelkedőn, ahonnan aztán továbbmenve, a  Normafá-
nál még folytatom az edzést a  szabadtéri sporteszkö-
zökön. Ez minden alkalommal egy jó kis másfél órás 
edzés. A  visszatérés már könnyű, mindössze 6 perc 
alatt érek vissza a budakeszi erdő dimbes-dombos lej-
tőjén. Nemrég pedig körbebicikliztem a Balatont. A 210 
km-es utat 9 óra alatt tettem meg.

Horváth Jenő



Pitypang Sport Óvoda

Őszi udvarrendezés 
összefogással

Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda

A Nyuszi csoport  
a Világ Gyalogló (hó)Napon

Októberben a Szülői Szer-
vezet (SzüSze) kezdemé-
nyezésére sor került óvo-
dánk udvarrendezésére. 
A  családok gyermekeik-
kel együtt összefogtak, 
és profi kertészként meg-

szabadították a  terepet 
a  felesleges zöldhulla-
dékoktól, felfrissítették 
a  homokozókat, fes-
tettek és virágokat ül-

tettek. Akik megéheztek 
a  nagy munka közepette, 
azokat az óvoda dolgozói 
zsíros kenyérrel, sütivel, 
pogácsával, gyümölccsel, 
valamint lélekmelenge-
tő meleg teával kínálták 
a  bejáratnál. Jó hangulat-
ban és eredményesen telt 
ez a csodaszép őszi szom-

bat délelőtt. Köszönjük mindenki-
nek az áldozatos munkát, a sok-sok 
támogatást. Tavasszal folytatjuk!

Szülői Szervezet 
Pitypang Sport Óvoda

Nagy izgalommal és lelkesedéssel készültünk váro-
sunk felfedezésére. A gyalogtúrát megelőzően elkészí-
tettük a csoportzászlónkat, a menetleveleket, valamint 
az Országzászlónál elhelyezni kívánt magyar zászló-
kat. Október 28-án, pénteken reggel 9 órakor indul-
tunk útnak. A budakeszi Fő utcai parkban végighalad-
va, sorban megtekintettük a Szent István Millenniumi 
emlékművet, Erkel Ferenc, Vass Albert, Nagy Gáspár 
mellszobrait majd megismertettük a  gyermekeket 
a  Kerekes kút, a  Testvérvárosi jelzőtáblák valamint 
a Kőkereszt történetével is. A Széchenyi utcán felsétál-
va eljutottunk a  műemlék gőzmozdonyhoz, majd on-

A tavalyi évben nagy sikert aratott Csiga 
csoportos kiránduláson felbuzdulva, idén 
a Nyuszi csoporttal neveztünk be a Világ 
Gyalogló (hó)Napjára.



Budakeszi legifjabb polgárai

Gratulálunk, jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Csikhelyi Nimród 
(született 2022. október 1-jén)
Nagy Loránd 
(született 2022. október 3-án)
Kalmár Szofia Márta 
(született 2022. október 4-én)
Benedek Léna Klára 
(született 2022. október 10-én)
Fülöp Nia Norina 
(született 2022. október 11-én)

Sályi Miklós 
(született 2022. október 12-én)
László Hanna 
(született 2022. október 16-án)
Joanovics Panka  
(született 2022. október 17-én)
Czinder Janka  
(született 2022. október 19-én)
Rajnai János László  
(született 2022. október 21-én)

Pál Emma Lorka  
(született 2022. október 27-én)
Maly Zsuzsanna  
(született 2022. október 28-án)
Magdus Erik Pál  
(született 2022. október 31-én)

nan az Országzászlóhoz, ahol a gyermekek kitűzték az 
általuk készített nemzeti színű zászlóikat. A Himnusz 
szobornál megpihenve, újra átbeszéltük, mely neveze-
tességeket láttunk sétánk során. A  rövid pihenő után 
ismét útra keltünk, és a Petőfi utcán lefelé majd az Er-
kel utcán végighaladva kisétáltunk az erdei focipályá-
ra, ahol a  nemrégiben elkészült kondiparkot birtokba 
vehették a gyermekek. Az önfeledt játék és barátságos 
foci mérkőzés mellet terméseket és színes őszi faleve-
leket is gyűjtöttünk.
A közös játék után újra vállunkra vettük a hátizsákot, és 
elindultunk a Havas Boldogasszony-templom felé. Mi-
után körbejártuk a templomot lesétáltunk túránk utol-
só állomásához, a mintegy 300 éve idetelepült németek 
emlékére állított „Őseink emlékére” emlékműhöz.
A gyermekek itt már kellően elfáradtak, így buszra 
szálltunk, és úgy tértünk vissza az óvodához, ahol fi-
nom ebéd, és jól megérdemelt sütemény várta őket.
A túra teljesítését a menetlevelek lepecsételésével iga-
zoltuk, és minden kis résztvevő egy Világ Gyalogló (hó)
Napos kitüntetést kapott ajándékba. A  gyalogtúra re-

mek alkalmat adott a környezettudatos szemléletmód 
megerősítésére is. Folyamatosan felhívtuk a figyelmet 
a természet megóvására, hogy a szemetet nem dobáljuk 
el, hanem magunkkal visszük (erre az erdőben jelző-
tábla is figyelmeztet, amit megnéztünk), az erdei álla-
tok nyugalma érdekében csendben sétáltunk, és köz-
ben megfigyeltük az erdő hangjait.
A biztonságos és helyes közlekedési szabályokat is fo-
lyamatosan erősítettük a  gyermekekben, valamint 
a  mozgás szeretetére és annak egészségünkre gyako-
rolt jótékony hatására is felhívtuk a figyelmüket.
A túra lezárásaként a  menetlevelek hátuljára a  gyer-
mekek élményrajzot, valamint az összegyüjtött termé-
sekből, levelekből őszi dekorációt készítettek. Az így 
elkészült gyermekmunkákból és a  túra során készült 
fényképekből kiállítást rendeztünk az óvodában – min-
denki örömére.
A kirándulás sikerét mi sem igazolja jobban, hogy 
a gyermekek az óvodába érkezésünk után már azt kér-
dezgették, hogy mikor megyünk legközelebb sétálni? 
Így hát megbeszéltük, hogy novemberben is útra ke-
lünk, a szomszédos Pillangó csoportosokkal egy közös 
erdei sétára!

Benedek Mónika Katalin
óvodapedagógus



Pitypang Sport Óvoda és Szivárvány Óvoda

Batyus jótékonysági bálok 
az önkormányzati óvodákban

A Szivárvány Óvodában a  szülői 
összefogásnak és a  szülői együtt-
működésnek komoly hagyománya 
van. 27. óvoda bálunkon a  gyere-
kekért való együttes gondoskodás 

eredménye, hogy újra sikerült meg-
valósítani közös céljainkat, melynek 
nyertesei gyermekeink.
Előadónk, Weisz Viktor színvonalas 
műsora után megjött a táncos kedve 
a szülőknek és vendégeinknek egy-
aránt. Hajnalig roptuk a táncot.
Megtisztelő volt számunkra, hogy 
régi óvodásaink szülei is eljöttek és 
támogatták bálunkat. Nagy sikerrel 
és eredménnyel zártunk, a  dolgo-
zók lelkes részvételének köszönhe-
tően. Szeretnék azoknak a  szülők-
nek is köszönetet mondani, akik 

támogatói jegyek vásárlásával segí-
tették céljaink elérését. 
A 2022-es jótékonysági bál bevétele 
közel 887 000 Ft. Ebből az összeg-
ből vásárolunk játékokat gyerme-
keinknek karácsonyra és tavasszal 
felújítjuk a kerti játékokat.
Köszönjük a polgármester asszony-
nak, dr. Győri Ottiliának, az alpol-
gármester úrnak ’Sigmond Berta-
lannak, Somlóvári Józsefné képviselő 
asszonynak és a BVV Kft. ügyveze-
tőjének, Korondy Tamásnak, hogy 
megtiszteltek bennünket részvéte-
lükkel.
Ezúton is szeretetnénk megköszön-
ni támogatóinknak a segítségét, va-
lamint, hogy felajánlásukkal gazda-
gították bálunk bevételét!

Ligetiné Komáromi Gabriella
óvodavezető

♦ ♦ ♦

A Pitypang Sport Óvoda 2022. no-
vember 19-én rendezte meg a  már 
hagyománnyá vált őszi jótékonysági 
bálját, melyen közel 200 fő mulatott 
együtt. A  bál bevételét mozgásfej-
lesztő eszközökre, valamint az udva-
ri játékok bővítésére, a  játszóterasz 
fejlesztésére fordítjuk. Óvodánk új 
vezetője, Varga Valentina nyitóbeszé-
de és dr. Győri Ottilia polgármester 
asszony köszöntője után óvodánk 
kórusa, a  Bóbita Kórus három dalt 
adott elő. A Bóbita Kórust Ködöböcz 
Judit zongorán, Vasicza Péter cajó-12
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A Szivárvány Óvoda báljának támogatói:
TFWG12 Sport Klub, Budakeszi Önkormányzat, 
Színe Java Bt., Somlai Borpincészet, Gräfl Cukrászda, 
Szöszi Cukrászda, Schlakta László Virágbolt, Weisz Viktor 
és családja, Szabó Péter és családja, Lestár család, 
Baranyai család, Csulak-Szabó Katalin, Betűtészta, 
Cukorborsó Kertvendéglő Páty, GOMA-Baritz Bt., 
Milimári Bt., Reiszler Virágbolt, Bokor Józsefné, 
Paletta Press Kft.
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non, Hencsey Zoltán pedig basszus-
gitáron kísérte. Ezt követően a  Rúzs 
Tánciskola fiatal lányainak tánca 
pezsdítette fel a  hangulatot, majd 
Ármos Zoltán gitárművész rockope-
rákat adott elő. A műsor fénypontja 
idén is az óvoda dolgozóinak fergete-
ges tánca volt, melyet vastapssal díja-
zott a közönség.
Az est folyamán a  talpalávalót 
Dj.  Viktor szolgáltatta, akinek kö-
szönhetően a táncparkett soha nem 
volt üres.
A bál újdonsága volt az italbár, me-
lyet az óvoda szülői szervezete kez-
deményezett és bonyolított le. A bá-
lon értékes tombola ajándékokat 
sorsoltak ki. Ezúton is köszönjük 
a  szülői felajánlásokat, valamint 
a  cégek, magánszemélyek tombola 
felajánlásait, támogatását, melyek 
hozzájárultak a  bál sikeréhez és 
színvonalának növeléséhez. 
Találkozunk a  következő Pitypang 
bálon!

♦ ♦ ♦

Mindkét rendezvényen dr. Győri 
Ottilia polgármester asszony kö-
szöntötte a bálozókat. Megköszönte 
a  meghívást Varga Valentina és Li-
getiné Komáromi Gabriella óvoda-
vezetőknek. Hangsúlyozta: fontos 
a jótékony célú összefogás, melynek 
köszönhetően mindkét eseményre 
számtalan tombola felajánlás, aján-
dék érkezett a  helyi vállalkozóktól 



és a  szülőktől is. Köszönet érte! 
Elhangzott, hogy a  Pitypang Sport 
Óvoda a  bevételből új mozgásfej-

lesztő játszóeszközöket vásárol az 
udvarukra, a Szivárvány Óvoda pe-
dig a gyermekek karácsonyi ajándé-
kaira fordítja a bevételt. 
A polgármester asszony a Pitypang 
Sport Óvoda bálján elmondta:
– Több szakmai tanulmányban is 
leírják, hogy a  tanulási képessé-
gek fejlesztéséhez elengedhetetlen 
a mozgás, ugyanis az idegrendszer 
fejlesztésének alapja a  motoros 
fejlesztés. A  mozgás pedig öröm-
forrás, játék is lehet. Fontos meg-
alapozni a  gyermekekben azokat 
az egészség és testkulturális ma-
gatartáskészségeket, szokásokat, 
amelyek az egészséges életvitelhez 
szükségesek. Ahhoz, hogy elége-
dett emberekké váljanak, már kis 
korban törekedni kell az „ép testben 

ép lélek” eszmeiség megalapozásá-
ra. Az óvodások már egészen apró 
korban megszeretik a  mozgást. Jó 

lenne elérni, hogy később, serdü-
lőként sem mondanának le róla. 
A  fentiek alapján döntöttünk úgy, 

hogy az önkormányzatunk nevében 
egy koordinációs létrát, 10 db játék 
kerti szerszámot, 20 db homokozó 
szettet és egy darab „ugróiskolát” 
adományozunk mindkét óvodánk-
nak. A szívemnek különösen kedves 
a Pitypang Óvoda, hiszen mindkét 
gyerekemet pici korukban ide hoz-
tam nap mint nap. Számos kelle-
mes emlék köt ide, ehhez a helyhez. 

Hálás vagyok mindezért, most már 
két nagy, egyetemista gyerek édes-
anyjaként. Köszönet ezért a  Pity-
pang Óvoda korábbi és a  mostani 
vezetőinek, személy szerint Varga 
Valentinának is! 
Dr. Győri Ottilia az intézményfenn-
tartó önkormányzatunk nevében 
megköszönte mindkét óvoda dolgo-
zóinak az általuk végzett pótolha-
tatlan munkát, azt, hogy vigyáznak 
a  rájuk bízott budakeszi gyerme-
kekre.

S. L. 
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Móray Inke:
Karácsonyi vágyak
Vágyom a szent régi karácsonyra,
hol nem száguldott autó,
nem működött posta,
mégis égen-földön,
tudta, kinek kellett
e nap, hol Isten kegyelme betellett.

Vágyom a szent régi karácsonyra,
hol nem volt kirakat,
ezüstbe, aranyba,
hogy mértéked veszítve értékid felfalja,
karácsony szentségét
felcseréld tárgyakra.

Vágyom, hol leborul család, bölcsek, pásztor,
hódolva imádni
kit befogadt a jászol,
s amit még nem értünk,
hit szemével látva,
örvendjünk Jézusnak, értünk jött világra!

Családi szenteste, de más lenne akkor,
ha hit szemével látnánk
mit csináltunk abból,
mi szent volt, egyszerű és kegyelemmel teljes,
évezredek telve mily üres virtus lett.
Nem erről szólt az a régi szent karácsony est!

Nyájőrző pásztorok a dolgukat tették,
de arra figyeltek, kitől tisztük nyerték,
sietséggel mentek éjszakai útra,
félelmük rábízták a mennyei Úrra.
bátran csak azt szólták, mit Betlehemben láttak,
örömhírt hirdettek szerte a világnak.

Földi bölcsek és nagyok, ha követnétek a csillagot,
ha elé borulnátok, mint egykor ott azok,
ha tudnátok csak neki tisztességet tenni,
kincsetek mind elébe helyezni,
ha hallgatnátok a józan intésre,
megnyugodna e föld gyűlölködő éhe.

Vágyom a szent régi karácsonyra,
hol jászol lehetnék, Jézus fogadója,
szalma lehetnék, melengetője,
add Uram, hadd legyek egyszerű bölcsője.
Szent igéd szívemben forgatva, megtartva 
vágyom e szent régi karácsonyra.

 

 

MEGHÍVÓ  
Hanuka az 5783. esztendőben 

Gerő Judit és Reich Tamás szeretettel és tiszte-
lettel meghívja Önt és minden érdeklődőt, 
a Hanuka ünnepi gyertyagyújtásokra, a fény ün-
nepére, Budakeszire, az Erkel Ferenc Művelő-
dési Központ melletti közösségi térre. 

Gyertyagyújtásokat a következő időpontokban 
kezdjük: 

1. nap, December 18. 18:30 
2. nap, December 19. 17:30 
3. nap, December 20. 17:30 
4. nap, December 21. 17:30 
5. nap, December 22. 17:30 
6. nap, December 23 14:15 
7. nap, December 24. 17:30 
8. nap, December 25. 17:30 
 

A gyertyagyújtást nap mint nap neves rabbik és 
zsidó közéleti személyiségek kezdik. 
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Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola

Ha ősz, akkor Halloween!

Tanulóink nagy örömére idén meg 
tudtuk tartani iskolai Halloween-
rendezvényünket, melyen tökfa-
ragáson, tematikus játékos felada-
tokon, jelmezversenyen, sőt még 
Michael Jackson: Thriller című szá-
mának flashmobján is részt 
vehettek. A  napot a  Just-
Dance és a  bilingual által 
szervezett délutáni progra-
mok zárták.
Tökfaragó versenyünk, 
melyen családok, tanulók, 
de még osztályok is össze-
mérték faragási tehetségü-
ket, nagy népszerűségnek 
örvendett. A  különböző 
kreatív alkotásokra nehe-
zen, de a zsűri és a közön-
ség is meghozta szavaza-
tát, a  nyertesek jutalma 
mi más, mint halloweeni 
édesség volt, többek között: 
giliszta, pók, szemgolyó 
gumicukor, rém-, avagy 
szellemcsoki.
Ezúton köszönjük a  versenyző csa-
ládok, tanulók, résztvevők, zsűri-

zők és szervezők munkáját! Külön 
köszönet Illiszné Kováts Ildikónak 
a  Knáb Halloween szervezéséért, 
továbbá az Árpádban lévő tanáraink 
közreműködését! Legvégül, de nem 
utolsósorban köszönjük a Buda Kör-
nyéki Televízió felvételét.

Diákolimpiai területi 
elődöntős a futsalcsapatunk
Elképesztő játéknapon van túl is-
kolánk 7–8. évfolyamos futsalcsa-
pata, akik magabiztosan nyerték az 
első diákolimpiai fordulót, mellyel 
továbbjutottak a  területi elődöntő-
be. A  mérkőzést a  Prohászka ellen 
3:2-re, Telki ellen 5:3-ra, míg Budaje-
nő ellen 16:0-ra hozták, esélyt sem 

adva az iskoláknak a hosszabbításra, 
megérdemelten vitte haza az arany-
érmeket csapatunk, melynek tagjai 
Bencsik Attila 7. b, Csizner Andor 
Bálint 7. a, Duliskovich Dávid 7. b, 
Klimes Vencel 7. , Máté Szabolcs Pé-
ter 7. c, Nagy Ambrus András 7. b, 
Svendor András 8. a, Szendeff Só-
lyom Levente 7. b és Török László 
Bence 8. a osztályos tanulók.
Gratulálunk ehhez a gyönyörű mér-
kőzésekkel teli játéknaphoz a részt-
vevő játékosoknak és felkészítő 
edzőiknek: Kiss-Baranyi Levinek és 
Csehó-Kovács Ferencnek! Testneve-
lőink, akik a  Budakeszi Labdarúgó 

Akadémia növendékeit is istápolják, 
köztük tanulóinkat, tavaly országos 
elődöntőig vitték el a csapatot, ahon-
nan ezüstéremmel távoztak, kíván-
csian várjuk az idei szezont! Szép 
volt, srácok, büszkék vagyunk rátok!

Pályaválasztási börze 
a SZIA-ban

Pályaorientációs nap zajlott 
iskolánkban október végén; 
a  kiállítás megrendezésével 
segítséget szerettünk volna 
nyújtani a szakmaválasztás-
hoz kapcsolódó információk 
megszerzéséhez és a  meg-
felelő szakmai elképzelés 
kialakításához a  pálya-, 
szakma- és iskolaválasztás 
előtt álló, elsősorban a 7. és 
8. évfolyamos tanulóink ré-
szére. A rendezvényen több 
szakma is képviseltette ma-
gát: a rendőrség, a mentők, 

a  tűzoltóság, a  katasztrófavédelem, 
banki képviselő, valamint sajtófotós. 
A visszajelzések alapján nagyon tet-



szett a  gyerekeknek a  foglalkozás, 
melyet szeretnénk a  következő év-
ben/években is megrendezni, még 
több szakma bevonásával.
A szülők számára is tartottunk pá-
lyaválasztási szülői értekezletet, 
ahol a középfokú felvételi eljárással 
összefüggő teendőkről adtunk tá-
jékoztatást. Ezúton is köszönjük 
a szervezők munkáját és az előadók 
részvételét.

Magyar Kupa győztes 
harmadikos tanulónk

Kétszeres első helyezettként nem 
hagyott helyet a dobogón kihívóinak 

Nótás Csilla 3. e osztályos tanulónk, 
aki ismét csodálatos eredményeket 
ért el ritmikus gimnasztikában. 
Ezúttal a  2022-es Magyar Kupán, 
ahol az MTK színeiben egyéni csa-
patversenyben és egyéni összetett 
versenyben is megérdemelten hozta 
el a gyönyörűen csillogó aranyérme-
ket. Ráadásként egyéniben szabad 
gyakorlaton ezüstöt, míg kariká-
val bronzérmet hozott haza. 2021-
es Magyar Kupa győztesként véd-
te meg címét csapattársaival, amit 
2022-ben sem tudott senki elvenni 
tőlük! 
Csak így tovább, Csilla!

Loór Zsuzsanna

Wudisuli

Márton-nap 2022

Két év kihagyás után 2022. novem-
ber 11-én 35. alkalommal ünnepel-
hetett együtt Budakeszi közössége. 
A  hagyományokhoz híven Budake-
szi Város Német Önkormányzata 
szervezte meg a Szent Márton nap-
jához kapcsolódó lampionos fel-
vonulást. A  lelkes gyermekekből, 
szülőkből, nagyszülőkből és pe-
dagógusokból álló csoport a  Szent 
László-ház előtti téren gyülekezett, 
majd innen indult a  fúvószenekar 
vezetésével az Erdő utcán át az Er-
kel Ferenc Művelődési Központ ud-
varára. A színpadról dr. Győri Ottilia 
polgármester asszony és Schrotti Já-
nos, a német önkormányzat elnöke 
üdvözölte az érkezőket.
A Wudisuli 2. a  osztálya kedves 
táncokkal és Márton-napi dallal kö-

szöntötte az egybegyűlteket, a  2. b 
osztály a  tanulók által megfestett 
díszlet előtt felelevenítette Szent 
Márton életének történetét. A  mű-
sort Kőrösi Virginia és Szilágyi Orso-
lya tanította be.
A műsort követően a  szervezők 
a  lámpással vonuló gyermekeknek 
liba alakú mézeskaláccsal, a  töb-
bi ünneplőnek a  Budakeszi Tájház 
Egyesület által biztosított zsíros ke-
nyérrel és meleg teával kedvesked-
tek.
Az est hátralevő részében a  falato-
záshoz, beszélgetéshez a Budakeszi 
Fúvószenekar szolgáltatta a zenét.
Köszönet nekik a felejthetetlen han-
gulatért, a  NSJ Gimnázium diák-
jainak és Nádas Anna tanárnőnek 
a  kenyerek megkenéséért és osz-
tásáért, amiben már a  Tarkabarka 

Óvoda pedagógusai és dr. Győri 
Ottilia polgármester asszony is se-
gített; a Gräfl Cukrászdának pedig 
a süteményekért.
Köszönjük Budakeszi pedagógu-
sainak, hogy felkészítették a  gyer-
mekeket erre a  megemlékezésre, 
a  szülőknek, nagyszülőknek pedig 
azt, hogy részt vettek velünk az ün-
neplésen. Találkozzunk jövőre is!

Kőrösi Annamária 
Wudisuli
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Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium

Ünnepre  
hangolódva

A nagy fordulat egy ember életében:
„nekem mi jut?” helyett: „mi fakad belőlem?”
S ez elég ahhoz, hogy a bentről-fakadó
fényes legyen és folyton tisztuló.
(Weöres Sándor)

Az idei tanév egyik legnagyobb ünnepségét november 
19-én tartottuk a törökbálinti Munkácsy Mihály Műve-
lődési Házban. Az esti ünnepség egyszerre volt meghitt 
és vidám. A végzősöknek szánt, humorosan kidolgozott 
műsor, az Irigy Hónaljmirigy: Szamárpad című szatírá-

jának átiratára épült. 
A darabban a  mindenna-
pi életünkből vett vicces 
életképek során szembe-
sülhettünk az iskolai min-
dennapok, olykor visszás, 
de mindig játékkal-élettel 
teli helyzeteivel. A  jelene-
tek között megjelenő rek-
lámszövegek még a média 
világát is megjelenítették 
az ünnepségen. Külön kö-
szönettel tartozunk Széles 

Tamás színművész úrnak, aki a  reklámszövegek létre-
hozásában aktív résztvevő volt a 11. évfolyam meglepe-
tésműsorának.
A szalagtűzés és a keringő emelkedett hangulatúvá tet-
te az ünnepséget. Az osztálytáncok pedig az ünnepeltek 
személyiségét híven tükrözték; az egyik retró hangula-
tával fergeteges bulihangulatot teremtett, a másik pedig 
visszarepített minket a 20-as évek csillogó világába.
Az igazgatónő beszédében köszönetet mondott a  szü-
lőknek:
– Hálásan köszönöm Önöknek, hogy bizalommal voltak 
iskolánk felé, és támogatták gyermeküket gimnáziumi 
életük alatt. Hálás vagyok az együttműködésért, a közös 
élményekért. Mi, tanárok arra törekedtünk, hogy sok-

sok program lehetőséggel, minél színesebben, haszno-
sabban éljük meg ezt az időt együtt; hogy sok emlékkel, 
tanulsággal, és megfelelő felkészültséggel bocsássuk 
útjára tanítványainkat. Az Önök feladatai még koránt-
sem érnek véget az érettségivel. Bizonyára egyetértenek 

velem abban, hogy szülőnek lenni sokkal bonyolultabb 
és nehezebb, mint azt az út elején gondoltuk volna. Kí-
vánok ehhez a megfoghatatlan és felemelően gyönyörű 
küldetéshez kitartást, kreativitást és megfelelő adag hu-
morérzéket életük további részében is!
A végzős maturandusokhoz pedig ezeket a szavakat in-
tézte:
– Sok fontos kérdést kell megválaszolnotok a tanév hát-
ralévő hónapjaiban. pl. Ki vagyok én? Mire valók a ké-
pességeim? Mi lesz az a  szakma, ami örömet szerez, 
amiért érdemes küzdeni? Milyen pályát válasszak, hol 
tanuljak tovább? 
Bárhogyan is alakul a  jövő, bárhová is kerültök, soha 
ne feledjétek: a közösségeket az egyének alakítják. A ki-
sebb-nagyobb csoportok jellemzői az egyének közös 
akaratát és tetteinek eredményeit tükrözik. Cselekedje-
tek tehát a közösségért, annak részévé válva, másokkal 
együtt, egy közös célért!
Hogyan lehetsz te magad jó közösségformáló? A lényeg 
a következő: 
• Légy hálás minden segítségért, ajándékért! 
• Segíts azoknak, akik rászorulnak!
• Tedd meg, amit képes vagy megtenni!
•  Vidámságoddal, odafigyeléseddel tégy boldoggá 

másokat is! 



Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

Bene Valete!

Emlékeztessen titeket ez a szalag arra, hogy keresztező-
déshez érkeztetek, és nektek kell eldönteni, merre men-
tek tovább.
Vigyétek magatokkal a nagysanyi közösségében eltöltött 
idő emlékeit, ahol megéltétek a vidámságot, a barátsá-

got, az önzetlen segítségnyújtás és a közös munka örö-
mét. 
Legyetek méltók a gimnázium valétáló szalagjára és vi-
seljétek büszkén!

Lengyel-Szász Izabella

November utolsó péntekje a  pro-
hászkások számára az utolsó nagy, 
hangos-pompás, felfordulós, zajos-
ünneplős nap a beköszöntő adventi 
csend előtt. Ekkor tartjuk a  végzős 
diákok szalagavatóját, azt az ünne-
pet, amely a  12. évfolyam nagy pil-
lanata, amikor egy estére előlépnek 
a bálkirálynők és hercegek az érett-
ségitől és felvételitől szorongó diá-
kok sziluettjei mögül. Ünnep ez az 
egész közösség számára, mert nekik 
díszítjük az iskolát és a  szívünket, 
értük van minden felfordulás, azért, 
hogy megértsék, nagy dolog felnőtté 
válni. Gyönyörű, szabad és egyben 
nehéz pillanat, hisz sorsukat kézbe 
tudják venni annak minden felelős-
ségével együtt. 
Jámbor Erzsébet igazgató asszony így 
köszöntötte az ünnepelteket:
– 1982 decemberében matrózblúz-
ban álltam sokadmagammal a szen-
tesi gimnázium dísztermében. 
Valaki elmondott egy verset, nem 
emlékszem sem a  szerzőre, sem 
a vers címére. Drága Miska bácsi – 
így hívtuk az igazgatónkat – mon-
dott egy beszédet, osztályfőnökeink 
szívünk fölé tűzték a  kék szalagot, 

és utána megszólalt 
a  zene. Ennyi ma-
radt meg a  szalag-
avatóból, mert másra 
koncentráltam. Fiatal 
voltam, és reményte-
lenül szerelmes. A 18 
évesek magabiztos-
ságával szalasztot-
tam el a  pillanatot, 
amelyet észre kellett 
volna vennem, hiszen tanáraink 
a  kor kívánalmai szerint igyekez-
tek méltóvá és emlékezetessé tenni 

a beavatást: „Kedves lányok és fiúk! 
Ideje komolyan venni a naptár jelzé-
sét, célegyenesbe fordultunk!”
Tegnap este kerestem az ezer kin-
cset rejtő ósdi bőröndben ezt a bizo-
nyos kék szalagot, hátha meg tudom 
nektek mutatni: én is voltam végzős, 
nekem is járt a kék szatén, és igenis 
hordtam büszkén a  búcsú pillana-
táig. Kerestem, de nem találtam. 
Ahogy a  pillanatot akkor elszalasz-
tottam, úgy a  szalagot később el-
vesztettem…
FELELŐTLENÜL!
Éppen negyven éve, hogy annak 
a láthatatlan vonalnak a másik olda-
lán álltam, és eszembe sem jutott, 
hogy majd egyszer ezen az oldalon 
én mondom: Kedves lányok és fiúk! 1919
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Befordultunk a célegyenesbe! A ha-
marosan szívetek fölé kerülő kék 
szalag jelzi ezt. A  szalaggal együtt 
pedig megkapjátok a felelősség édes 
terhét is. 
Mostantól felelősek vagytok. Első-
sorban önmagatokért, tetteitekért, 
minden kimondott szóért. (…)
A szalagon az iskola neve, és színei. 
A rátok, és csak rátok vonatkozó két 
évszám keretbe foglalja az itt töl-
tött időt. És aki egyszer prohászkás 
volt, mindig az is marad. Ezt diktál-
ja a családi íratlan szabály. Mi pedig 
mindannyian tudjuk, hogy az írat-
lan szabályok olykor erősebbek az 
írottaknál, mert ezek belső értékren-
dünkből fakadnak. (…)
Hogy miért éppen kék a  végzősök 
szalagja? Véletlen vagy talán még-
sem? Tisztaság, igazság és hűség. 
Ez a több évszázados jelentése. Bene 
Valete! / Éljetek boldogul! – énekel-
ték, kiabálták a  diákélettől búcsú-
zó egyetemisták Selmecbányán az 

alsóbb éves társaiknak. A  városon 
átvonuló fiatalság a városkapuig kí-
sérte a végzősöket, némi ceremónia 
után látványosan kilökték őket a vá-

roskapun, mert már nem ők az urak 
Selmecen. 
A több mint 200 éves történés meg-
szelídülve mára hagyománnyá vált. 

A szalagok készen várnak, az ének-
szó már elhangzott. Ma még ti vagy-
tok az urak a Prohászkában, ma még 
nem kísérünk titeket a kapuig. Éljé-
tek át az este minden percét, ne sza-
lasszátok el egyetlen pillanatát sem! 
A felelősség nagy, tisztának és igaz-
nak kell lenni, mert a hűség kötelez.”
Végzőseink pillantásait, mosolyát 
látva, remélem, ők nem mulasz-
tották el felelőtlenül ezeket a  nagy 
pillanatokat. A 11. évfolyam kedves, 
biztató előadását arról, hogy Isten 
teremtményeként mindnyájan sze-
retve vagyunk a Mennyei Atya által, 
aki gondunkat viseli. Szüleik boldog 
és meghatódott mosolyát, tanáraik 
kézszorításait, az alsóbb évfolyamo-
sok vágyakozó tekintetét, az osztály-
film készítésének izgalmait, az osz-
tálytáncok önfeledtségét. Van miből 

erőt meríteni az elkövetkező nagy 
feladatra, amely egy új világ kapuja 
lesz számukra!

Bodnár Angelika igazgatóhelyettes



21

Intézm
ényi hírek

21

Október 3-án Finy Petra íróval találkoztunk, aki felnőt-
tek számára írt könyveiről mesélt. 
„... amit tudok és szeretek, az a női sorsok megjeleníté-
se, ez foglalkoztat, valahol mindegyik regényem erről 
szól. És rajtuk, a problémáikon keresztül, a didaktikus-
ságot mellőzve, van bennem egy segítő szándék is azok 
felé, akik hasonló cipőben járnak.”

Október 4-én „Az örökkévalóság tisztaszobája” címmel 
kettős könyvbemutatót tartottunk Zalai Károly frissen 
megjelent könyveiből. Az örökkévalóság tisztaszobája 
címmel Jónás Péter írt verseket Zalai Károly festmé-
nyeihez, és a Minden képen novella című könyvben Za-
lai Károly novellákkal kísérte képeit. „Ha kíváncsi vagy 
mindkét könyvre és arra, mi jutott eszébe neki (Károly-
nak) prózában, nekem versben egy-egy képéről, ezen 
a könyvbemutatón egymás mellett is kinyithatod a két 
könyvet! Ami, eredeti álmaink szerint, igazából egy 
könyv két alakban: a barátságunk jobb és bal keze, szí-
ve és lelke.” (Jónás Péter)

Október 5-én délelőtt Zalka Csenge Virág mesemondó 
mesélt bátor királyfiakról, királylányokról és furfangos 
állatokról a Wudisuli két negyedikes osztályának. 
Délután Jakobovits Kitti pszichológus előadásából is-
merhettük meg, hogyan használja az irodalomterápia 
módszereit a  pszichológus. „A munkám része az is, 
hogy olyan szövegeket találjak, amelyek nem kényel-
mesek, kimozdítanak a komfortzónából, picit fájnak is, 

és olyan ajtókat nyitnak meg, amelyek addig zárva vol-
tak. Az irodalomterápia abban is segít, hogy a szakem-
berrel közösen elinduljunk ezen témák mentén, mert 
ha egyedül olvasnánk a művet, nagy eséllyel letennénk, 
amint túl kényelmetlenné válik.” (Részlet Jakobovics 
Kitti: Irodalom terápia c. könyvéből.)

Október 6-án Berg Krisztián a természetes nyelvek fel-
dolgozásának hasznáról, alkalmazási területeiről adott 
érdekes áttekintést. A természetes nyelvek feldolgozása 
olyan mesterséges intelligencia, amely segít a számító-
gépeknek abban, hogy megértse, tolmácsolja és feldol-
gozza a természetes emberi nyelveket. Tulajdonképpen 
összekötő kapocsként szolgál az emberek és a  gépek 
közti kommunikáció megkönnyítésében.

Az előadások sok szép gondolattal, élménnyel gazdagí-
tottak bennünket. Aki pedig Finy Petra, Zalai Károly, 
Zalka Csenge Virág, Jakobovits Kitti könyvei iránt ér-
deklődnek, könyvtárunkban megtalálják ezeket.

Lehoczki Katalin

Országos Könyvtári Napok 2022
Fogadják szeretettel rövid képes beszámolónkat  
a 2022. évi Országos Könyvtári Napok rendezvény- 
sorozat keretében október 3. és október 6. között 
megrendezett előadásainkról.
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A Kaldenecker család ősei az 1720-
as években érkeztek meg Svábföld-
ről Dunaharasztiba, hogy aztán az 
elkövetkező évszázadokban ezen 
a környéken éljenek Soroksártól Új-
hartyánig. A  Duna és az Alföld ta-
lálkozásánál próbáltak boldogulni: 
dolgoztak, költöztek, álmodoztak és 
szabad idejükben zenéltek. Nemze-
dékek adják át egymásnak a  regény 
lapjain a sváb hangszereket és a csa-
ládi legendákat ugyanúgy, mint a re-
cepteket és a beceneveket. Jöhetnek 
világháborúk, kitelepítések és forra-
dalmak, az Öreg Banda nagyon so-

káig játszik tovább rendületlenül. Több generáció por-
lepte kincsei kerülnek elő a padlásról, régi anekdoták, 
családi legendák elevenednek meg és kapnak új erő-
re. Az elbeszélő hangja olyan közvetlenül élő, mintha 
csak egy tál sváb tacskel vagy cimetkropfli falatozása 
közben, baráti meghittségben hallgatnánk meg ezeket 
a  családmeséket. A  szerző saját családjának története 
hálás tiszteletadás a magyarországi sváb felmenőknek, 
emlékállítás az általuk hagyományozott értékes örök-
ségnek. A személyesség, a hitelesség, az érzelmi érin-
tettség érezhető, és meleg színekkel gazdagítja az ol-
vasmányt.

KOLLÁR-KLEMENCZ LÁSZLÓ: Öreg Banda 

A helyszín Budapest a 2050-
es években, ahol két fiatal 
egy véletlen folytán összeba-
rátkozik a Környezetvédelmi 
Intézet iskolájában. Nem egy 
hosszú regény, mégis mell-
bevágó az üzenete. Az egyre 
fogyó vízről, az állam által 
hozott intézkedésekről és 
a szép lassan kiszáradó világ-
ról olvasva, bennünk is meg-
fogalmazódik a gondolat: vi-
gyázat, mi is erre haladunk! 

Kizsákmányoljuk a Földet … Az elmúlt hónapok tekin-
tetében különösen ijesztő olvasmány, mégis rendkívül 
tanulságos. A regény története, a fiatal főszereplők tö-
kéletlensége, illetve egymáshoz húzása, és a visszatérő 
apróságok, mint például a gyerekek által sosem látott 
virágok rajzolása és színezése, mind-mind rásegítettek 
arra, hogy kedvenccé váljon nálam a Szárazság. Dani és 
Anikó nagyon aranyosak, ahogy a barátság és a szere-
lem peremén egyensúlyozzák végig a könyv nagyját. Ez 
az egyik legjobban felépített jövőkép, amit a klímaka-
tasztrófa egyik lehetséges kimeneteléről olvastam. És 
hogy van-e pozitív hatása a regénynek? A könyv hatá-
sára én is elkezdtem odafigyelni a vízfogyasztásomra...

ROJIK TAMÁS: Szárazság

Itt egy újabb „anyukás” könyv. De 
vajon mennyivel tud többet, mint 
az összes többi a  témában? Van, 
amit esetleg még nem írtak meg? 
Tud vajon újat mondani? A  szerző 
, aki négygyermekes anyuka, iga-
zán rátapintott a  lényegre, őszinte 
és humoros formában mesél, mutat, 
támogat. Neked, nekem, nekünk. 
Nőknek, kismamáknak, anyukák-
nak. De ígérem, sokat fogsz moso-
lyogni, nevetni, magadon, magun-
kon, mert ez a könyv éppen rólunk 
szól, miközben hatalmas segítség 
lesz lelkileg, de még fizikálisan is, 

legyél a  kismamaság előtt, alatt, vagy már éppen ott-
hon a  babával, kisgyerekkel. Trükkök, ötletek, kivite-
lezési módok, hasznos gondolatok, akár működhet is, 
majd meglátod.

SPIRA ESZTER MIRJAM: Milyen anya az ilyen?

Szeretem Fábián Janka tör-
téneteit, mert kidolgozottak, 
szórakoztatóak. Mintha egy 
történelmi tablót néznék, 
amely Mária Terézia udva-
rát, a császárnőt, a gyerekeit, 
József főherceget, és végül 
Mária Antónia párizsi éle-
tét mutatja be. Megismerjük 
Felíciát, Mária Terézia javas-
asszonyát, majd egyre jobban 
belebonyolódunk családjának 
életébe, ugyanis Zsófia lánya 
menthetetlenül szerelmes 

lett József főhercegbe. Nagyon tetszett, hogy a  könyv 
javasasszonyként, boszorkányként említi Felíciát, még-
sem rugaszkodik el a valóságtól, ő csupán egy gyógy-
füvekkel gyógyító asszony. A  generációkon átívelő 
történetből nemcsak egy egyszerű család, hanem az 
uralkodócsalád életébe is belepillanthatunk. Női sor-
sok, titkok, az uralkodók cseppet sem irigylésre méltó 
élete... Fordulatos, könnyed történelmi regény, jólesett 
olvasni.

FÁBIÁN JANKA: Az utolsó boszorkány lánya 

Kiadói ajánlások, a moly.hu, a Hagyjatok! Olvasok! blog 
és az anyajajj.hu bejegyzései alapján összeállította: 

Lehoczki Katalin

Olvasna valami jót?
Könyvtárunk friss 

beszerzéseit a QR kód 
beolvasá sával érheti el:
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A Bede Anna Élő Hit Alapítvány a 
fiatalok támogatására közleménye
Kedves Támogatóink!

A Bede Anna Élő Hit Alapítvány minden évben karácsony-
kor segíti a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban 
tanuló rászoruló gyermekeket anyagi támogatás formájá-
ban. Így őrzi Anna sokgyermekes családja kislányuk em-
lékét, aki ebbe a  gimnáziumba járt volna, ha 1994-ben, 
11 éves korában nem lett volna gázolás áldozata.
Köszönjük a  nagylelkű adományozóknak, hogy a  Bede 
Anna Élő Hit Alapítvány az elmúlt évben 581 000 forinttal 
tudta gazdagabbá tenni a pályázó diákok karácsonyát. Ez 
elsősorban azoknak köszönhető, akik nagylelkű adomá-
nyaikkal, vagy az 1%-ról való rendelkezéssel hozzájárultak 
a családok öröméhez. 
Az alapítvány a  kapott adományokat teljes körűen szét-
osztja, a működési költséget a kuratórium fedezi.
Ez évben is kérjük azokat, akik szívesen járulnak hozzá 
rászoruló tanulók karácsonyának szebbé tételéhez, támo-
gassák alapítványunkat.

Az alapítvány számlaszáma: 11742348-20022253 (Buda-
keszi OTP) • Címe: Budakeszi, Barackvirág u. 35.

Alapítványunk közhasznú, fogadhatjuk a jövedelemadó 
1%-át. Adószámunk: 18674310-1-13

Köszönettel:
az alapítók: dr. Bede Antal és Bakács Bernadett



Kezdésre várva...

Asztalitenisz Mikulás-kupa

Izgatott, örömteli zsongás fogadta a  pingpongozás-
ra kedvet érző amatőr sportolókat az Árpád fejedelem 
téri általános iskola tornatermében, ahol a szorgalmas 
klubtagok már felállították a   versenyasztalokat, és 
a térelválasztókról is gondoskodtak.

Meg volt terítve a büfé asztal is, jó hagyomány szerint. 
Örültünk, hogy többen jöttek olyanok, minden korosz-
tályban, akik kipróbálták ügyességüket ebben a sport-
ágban is, például Szűcs Kálmán és Goreczky Gergely. 

Önkormányzati pályázati támogatásból rendeztük meg 
a  versenyt, és sok szponzori támogatás is érkezett.
Berki Balázs versenybíró Bánáti Katalin alelnökkel nagy 
szaktudással, gyors beosztással „pörgette” a  versenyt, 
aki épp nem játszott, az gyakorolt a szabad versenytár-
sakkal. Hajduska Rita szenior Európa-bajnok és társa, 
Dohnál Andrea kísérte figyelemmel tanítványait, van 
közülük, aki esélyes, hogy majd bajnok lesz.
A Mikulás-kupán a jó hangulatú, kihívást jelentő játé-
kon volt a hangsúly, az örömteli sporton, ami testileg, 
szellemileg inspirál. A játékosok így álltak a   verseny-
hez, itt minden résztvevő nyert. 
Késő délután Pósfai Gábor elnök is megérkezett, aki 
most az ausztriai Decathlon áruházlánc fő szervezője, 
de távolról is szívén viseli a budakeszi klub sorsát, fej-
lődését, minden erővel. Ő az egyesületünk fő szakmai 
tanácsadója és motorja. 
Jó volt gyönyörködni a  sok élvezettel játszó gyerek és 
felnőtt látványában. A november 26-i amatőr Mikulás-
kupa helyezettjei a különböző kategóriákban:

Asztalitenisz-egyesületünk november 26-án 
Mikulás-kupát szervezett a budakeszi családoknak.
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Gyermek győztesek és résztvevők

Játék közben

Nők:
1. Lengyel Katalin
2. Ozsváth Rita
3. Tálasi Zsuzsanna

Férfiak:
1. Schrotti Mátyás
2. Vasicza Péter
3. Záhonyi Mátyás

Ifjúsági:
1. Réczey Ábris
2. Hidas Botond
3. Tóth Barnabás Huba

Gyerek:
1. Losonczi Lóránt
2. Sáska Zsigmond
3. Réczey Salamon

Támogatók:
Budakeszi Város Önkormányzata, Pósfai Gábor 
elnök, Bánáti Katalin, Draskóczy András, Fodorné 
Süvegh Júlia, Lengyel Katalin, Bakács Bernadett, 
Joóné dr. Kelen Márta, Pataki Tamás, Szemereky 
Tamás, Peszmeg család és minden lelkes játékos 
és családtagjaik.
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Könyvajánló +
Az anyós…

Idős, de jó karban lévő, olyan öntudatos asszonyt – akin 
látszott, hogy nem megy a szomszédba egy kis akaratért, 
erélyességért – hozott a veje vizsgálatra és teljes „felújí-
tásra”, már ami a hallását illeti. Megkezdtem a vizsgála-
tot, de közbeszólt a vő:
– Főorvos úr! Úgyse tudok itt mit tenni. Amíg tetszik ke-
zelni a mamát, kimennék az udvarra, mert el is kellene 
intéznem egynéhány fontos dolgot addig telefonon. 
– Okosan! Ne töltse itt az értékes idejét. Majd hívom, ha 
végeztünk.
A „mama” is, feltűnően egyetértett velünk.
A kezelésem – hatalmas mennyiségű fülzsírt távolítot-

tam el – eredményeként olyan hallása lett a  betegnek, 
hogyha a látása is ilyen mértékben feljavult volna, nyu-
godtan elmehetett volna sasnak, és egy pocok sem ma-
radt volna Magyarországon élve! 
– Jaj, de csodás, de örülök! Ámbár lenne egy fontos kéré-
sem a főorvos úrhoz! 
Bátorítottam, hogy...
– Nyugodtan csak, akár többet is lehet.
– Nem, nem, csak egyetlenegyet kérek: Ne tessék mon-
dani a vejemnek, hogy már jól hallok! Joó?!
Vajon miért!?...

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.
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A megfejtések: A csitári hegyek alatt / régen leesett a hó, Virágének, Rózsa, Érik a szőlő

A VIADAL SPORT EGYESÜLET KÖZLEMÉNYE
Kedves Támogató Családok! 
Kedves Sportbarátaink! Tisztelt Támogatóink!
Köszönjük a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlását!

A VIADAL SPORT EGYESÜLET (adószám: 19171621-1-13) 
tisztelettel megköszöni minden adakozó támogatójának 
a  2021. évi személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlását. 
Nagy öröm egyesületünk számára, hogy megtiszteltek 
nagylelkű adományaikkal. Egyesületünk működéséhez el-
engedhetetlenül szükséges ez a támogató lehetőség.

Az összeg felhasználásáról a közgyűlés döntött.
Sportbarátaink felajánlását a  gyermekek díjazására, nagy-
családosok támogatására, természetvédelmi és sport prog-
ramjainkra, versenyzőink nevezési díjaira, parkoló-díj ki-
fizetésére, szövetségi tagdíjakra fordítjuk.
Hálásan köszönjük, hogy egyesületünket megtisztelték 
anyagi és erkölcsi támogatásukkal!

Budakeszi, 2022. október 22.

Tisztelettel: a VIADAL SPORT EGYESÜLET VEZETŐSÉGE



 

1. CSÜTÖRTÖK 10.00 
14.00 

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

2. PÉNTEK      10.00 
5. HÉTFŐ        10.00 

14.00 
6. KEDD         10.00 

12.00 
   

DECEMBERI JELES NAPOK, NÉPSZOKÁSOK
7.SZERDA 10.00 

15.00  
8. CSÜTÖRTÖK 10.00 

 
14.00 

DIGITÁLIS DÉLELŐTT - SZÁMÍTÓGÉPES SEGÍTSÉGNYÚJTÁS  

ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (1200 FT/ALKALOM)  
9. PÉNTEK     10.00 
12. HÉTFŐ       10.00 

14.00 FILMKLUB: MI A MANÓ (amerikai családi film, 95’)
13. KEDD        10.00    
14.SZERDA 14.00 KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG KLUBTAGJAINKNAK  
15. CSÜTÖRTÖK 10.00 DIGITÁLIS DÉLELŐTT - SZÁMÍTÓGÉPES SEGÍTSÉGNYÚJTÁS  

 
16. PÉNTEK    10.00 NEVETŐ DÉLELŐTT: VICCES JELENETEKET NÉZÜNK
19. HÉTFŐ      10.00 

14.00 FILMKLUB: HOLIDAY (amerikai romantikus vígjáték, 130’)
20. KEDD         10.00   
21.SZERDA 10.00 
22. CSÜTÖRTÖK 10.00 KARÁCSONYI KERESZTREJTVÉNY ÉS KVÍZJÁTÉK  
23. PÉNTEK     10.00 
27. KEDD 10.00    
28. SZERDA 10.00 ÜNNEPI EBÉDET LEDOLGOZÓ TORNA  
29. CSÜTÖRTÖK           10.00 
30. PÉNTEK     10.00 

 
 

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: Bu-
dakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft., 

2092 Buda keszi, Fő u. 179., telefon: +36 (23) 451-305 ■ Felelős szerkesztő: Sükösd Levente  
■ Szerkesztőség: 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 tartal-
ma nem ütközik a jó erkölcsbe és jogszabályokba. Ha ettől eltér, vállalja ennek következményeit.
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Makkosi otthonunk 
mindennapos rendben 

tartásához és két kislányunk 
mellé keresünk segítséget 
heti 4-5 napra, maximum 

napi 4 órában, akár azonnali 
kezdéssel.

Fizetés: 2000 Ft/óra.
Telefon: +36 20 289 7022
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

október 27-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
319/2022. (X.27.) Kt. határozata a  2022/2023. évi téli 
igazgatási szünet elrendeléséről a Budakeszi Polgármes-
teri Hivatalban
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a Budakeszi 
Polgármesteri Hivatalban a 2022. december 22. és 2023. 
január 8. közötti időszakra igazgatási szünetet rendel el.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete az elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a zavartalan 
feladatellátás érdekében – felkéri a Jegyzőt a szükséges 
munkaszervezési intézkedések megtételére, valamint 
arra, hogy az elrendelt igazgatási szünetről a lakosságot 
és a társhatóságokat előzetesen tájékoztassa.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
310/2022. (X.27.) Kt. határozata az önkormányzati fenn-
tartású óvodák, bölcsődék a  központi igazgatási szünet 
idejére történő bezárásáról, valamint az önkormányzati 
fenntartású intézményekben dolgozó munkatársak ener-
giatakarékossági intézkedéseiről
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete, amennyiben az előzetes felmérés alapján a szülők 
meg tudják oldani gyermekeik elhelyezését erre az idő-
szakra, akkor az önkormányzati fenntartású óvodákat, 
bölcsődéket bezárja. 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete az önkormányzati fenntartású intézményekben dol-
gozó munkatársak figyelmét felhívja arra, hogy kerüljék 
a felesleges elektromos áramhasználatot mind a világí-
tótestek, mind az egyedi fűtőberendezések esetében, to-
vábbá a munkaidő végével kapcsolják ki a számítógépe-
ket és tartozékaikat, a  központi nyomtatókat, valamint 
húzzák ki a telefon töltőket, a használaton kívüli kávéfő-
zőket, vízforralókat a dugaljból.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
311/2022. (X.27.) Kt. határozata az önkormányzat fenn-
tartásában álló intézmények energiamegtakarítási tervei-
nek elfogadásáról
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a központi igazgatási szünet ideje alatt az önkor-
mányzat fenntartásában lévő intézményekben temperá-
ló hőmérsékletet biztosít.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete a Mosolyvár Bölcsődét jelöli ki a központi igazgatási 
szünet ideje alatt az óvodák és bölcsődék esetén ügyelet 
biztosítására.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
313/2022. (X.27.) Kt. határozata a  Budakeszi 0103/22 
hrsz.-ú közterület elnevezéséről 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a Budakeszi 0103/22 hrsz.-ú közterületnek, mely 
a Szőlőskert utcával merőleges, a Cserszegi utcával pár-
huzamos, az Aranymetszés utca elnevezést adja.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete felkéri Budakeszi Város Jegyzőjét, hogy Budakeszi 
Város közterületneveinek jegyzékébe, valamint a  köz-
ponti címregiszterbe jegyezze be, valamint a  Pest Me-
gyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali 
Osztálya részére küldje meg az új közterületnevet.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
314/2022. (X. 27. ) Kt. határozata a Budakeszi Köztemető 
fenntartásáról és üzemeltetéséről szóló beszámolóról
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete a Budakeszi Köztemető fenntartásáról és üzemelte-
téséről szóló 2021. évi beszámolót az alábbi feltételekkel 
fogadja el: 
Az üzemeltető vállalja:
– a Zichy Péter utca felőli rész rendbetétele
– szerződés felülvizsgálata, díjak emelése az infláció 
mértékével
– kamerarendszer kiépítése
– gondnok jelenlétének többszöri ellenőrzése
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
foglalt döntésről a  Gyertyaláng Kegyeleti Szolgálat Te-
metkezési Kft. ügyvezetőjét értesítse.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
315/2022. (X.27.) Kt. határozata az óvodák, bölcsődék 
2022. évi téli nyitva tartása tárgyában 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete felkéri az intézményvezetőket, hogy 2022. novem-
ber 4. napjáig végezzenek igényfelmérést a  bölcsődei, 
illetve az óvodai ellátás iskolai téli szünet idejére vonat-
kozó igénybevételével kapcsolatban.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete felhatalmazza az Oktatás és Kulturális és Egészség-
ügyi Bizottságot, hogy az igényfelmérést követően – az 
energia takarékossági szempontokat is figyelembevéve 
– hozzon döntést az ügyeletet ellátó intézmények tekin-
tetében.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek 321/2022. (X.27.) Kt. határozata a Budakeszi, 3020/5 
hrsz.-ú, a  3017/1 hrsz.-ú, és a  3015/1 hrsz.-ú közterület 
elnevezéséről
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a  Budakeszi 3020/5 hrsz.-ú, a  3017/1 hrsz.-ú, és 
a 3015/1 hrsz.-ú közterületnek, mely a Budakeszi Árnyas 
utcára merőlegesen, valamint a Gábor Áron utcával pár-
huzamosan helyezkedik el, a Napos utca elnevezést adja.



Ön
ko

rm
án

yz
at

i h
íre

k

28

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete felkéri a Jegyzőt, hogy Budakeszi Város közterület-
neveinek jegyzékébe, valamint a központi címregiszter-
be jegyezze be, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya részére küld-
je meg az új közterületnevet.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
322/2022. (X.27.) Kt. határozata Zschopau partnerváros-
sal kötendő együttműködési megállapodásról
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete együttműködési megállapodás megkötését támogat-
ja Zschopau partnervárossal.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete felhatalmazza a  polgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírására, mely kiterjed az Európai Uniós 
pályázatokon való együttműködésre.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
323/2022. (X.27.) Kt. határozata Jazz klub megszervezé-
séről 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete térítésmentesen biztosítja a Jazz Klub szervezőinek 
a Rathauskeller épületét egy alkalommal, 2022. október 
29. 19 órai időpontban. A  belépőjegy ára bruttó 2000 
Ft/fő/alkalom. A rendezvény sikeres lebonyolítását köve-
tően további tárgyalásokat kezdeményeznek a Jazz Klub 
folytatásáról és támogatásáról. 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete vissza nem térítendő támogatásban részesíti 
a Jazz Klub rendezvényén fellépő művészeket összesen 
bruttó 135 000 Ft összeg erejéig, amelynek fedezetét az 
önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. 
(II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 
1.5.3. Egyéb működési célú támogatások 1.5.3.2. sora 
biztosítja.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
324/2022. (X.27.) Kt. határozata a Mosolyvár Bölcsőde, 
valamint a Budakeszi Bölcsőde intézményekben dolgo-
zók szociális munka napja alkalmából történő jutalma-
zásáról 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a  2022. évi Szociális Munka Napja alkalmából 
a  Budakeszi Bölcsőde, valamint a  Mosolyvár Bölcsőde 
dolgozói részére személyenként 10 000  Ft értékben, 
a részmunkaidőben foglalkoztatottak részére munkaidő 
szerint arányosítva vásárlási utalványt biztosít.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a  vásárlási utalványok beszerzésére 370 000  Ft 
összeget biztosít, melynek fedezete az önkormányzat 
2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022 (II.15.) önkor-
mányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.4 Ellátottak 
pénzbeli juttatása sora.
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete felkéri Budakeszi Város Jegyzőjét a vásárlási utalvá-
nyok beszerzésére.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
325/2022. (X.27.) Kt. határozata a településen élő, szociá-
lisan rászoruló nyugdíjasok és családok karácsonyi utal-
ványáról 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete támogatja a  Budakeszin élő, szociálisan rászoruló 
nyugdíjasokat, valamint rászoruló családokat 5000 Ft ösz-
szegű Tesco ajándékutalvány formájában/család, amely 
összesen 3 250 000 Ft. A lebonyolítás költsége 150 000 Ft, 
amelyből a postaköltség 50 000 Ft, a Segítő Kapcsolatok 
Alapítvány közreműködése pedig 100 000 Ft költséget je-
lent. 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete támogatási szerződés keretében a Segítő Kapcsolatok 
Alapítványnak (2092 Budakeszi, Fő utca 103.) a budake-
szi hátrányos helyzetű idősek és családok támogatásának 
céljából 3 250 000 Ft összegben 650 darab 5000 Ft érté-
kű TESCO ajándékutalványt ad át, valamint 150 000 Ft 
pénzbeli támogatást biztosít.
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy az 1. pontban megjelölt támogatás 
fedezetéhez szükséges 3 250 000 Ft-ot az önkormányzat 
2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkor-
mányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.4. Ellátottak 
pénzbeli juttatása sora terhére biztosítja. A lebonyolítás-
hoz szükséges 150 000 Ft pénzbeli támogatás átadásá-
hoz az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 
3/2022. (II. 15.) számú önkormányzati rendelet 2. mel-
léklet Kiadások soron belül az összeget átcsoportosítja az 
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása sorról az 1.5.3.2 Működé-
si célú támogatások államháztartáson kívülre sorra.
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2. pont sze-
rinti támogatási szerződést jogi megfelelőség igazolását 
követően aláírja.
5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete felkéri a Jegyzőt a 2. pont szerinti utalványok be-
szerzésére.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
326/2022. (X.27.) Kt. határozata a Richter Gedeon Nyrt. 
által felajánlott adomány felhasználásáról 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete hozzájárul, hogy a Budakeszi Egészségügyi Köz-
pont elfogadja a  Richter Gedeon Nyrt. által felajánlott 
7 000 000 Ft összegű adományt. 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete felkéri a Budakeszi Egészségügyi Központ igazgató-
ját, hogy az adomány összegét az adományozó szándéká-
nak megfelelően a szülészet-nőgyógyászati szakrendelés 
fejlesztésére, CTG labor kiépítésére fordítsa. 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete felhatalmazza a  Budakeszi Egészségügyi Központ 
igazgatóját az 1. pont szerinti adomány elfogadásáról 
szóló megállapodás aláírására.
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete felkéri a jegyzőt, hogy a következő költségvetés mó-
dosításakor vegye figyelembe az adomány összegét. 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
328/2022. (X.27.) Kt. határozata a ERFA Indikatív Költ-
ségvetésű EUI innovatív projektek pályázaton történő 
részvételről
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete a pályázat elkészítése és benyújtása érdekében felké-
ri a Polgármestert a Magyar Fejlesztésösztönző Irodával 



Önkorm
ányzati hírek

29

kötendő szerződés jogi megfelelőség igazolását követő 
aláírására.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete felhatalmazza a Polgármestert Budaörs és Törökbá-
lint város polgármestereivel a tárgyalások lefolytatására 
a pályázat benyújtása érdekében. 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete felhatalmazza a Polgármestert az az ERFA Indikatív 
Költségvetésű EUI innovatív projektek pályázati felhí-
vásra történő pályázat benyújtására.
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete felkéri a Polgármestert, hogy az önerő biztosítása 
érdekében a  Budakeszi Város Önkormányzatát terhelő 
önerő összegét a 2023. évi költségvetésbe tervezze be.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
329/2022. (X.27.) Kt. határozata a  Zsámbéki-medence 
autóbuszos közlekedésének fejlesztése során érintett in-
gatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról, va-
lamint a vonatkozó településrendezési eszközök módosí-
tásának az indításáról 
1. A Zsámbéki-medence autóbuszos közlekedésének fej-
lesztése érdekében Budakeszi érintett szakaszait (Buda-
keszi, Budaörsi út–Fő utca–Temető utca, P+R parkoló és 
buszállomás [2756/8, 2756/11 hrsz.]), Déli összekötő út 
és Domb utcai átkötés területeit érintően, a  419/2021. 
(VII. 15.) Korm. rendelet 68. § (1) bekezdés ba) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítja.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 1. pontban 
foglalt területre a  településrendezési eszközök módosí-
tására vonatkozó eljárását megindítsa és a  partnerségi 
egyeztetést lefolytassa a településrendezési tervbe törté-
nő beillesztése, kiszabályozása érdekében.
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete az 1. pont szerinti településrendezési eszközök mó-
dosítását a  419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 68.§ el-
járási szabályai szerint egyszerűsített eljárásban kívánja 
lefolytatni a 68.§ (1) ba) pontjára hivatkozással.
A településrendezési terv módosítása a 1997. évi LXXVI-
II. törvény (Étv). 60.§ (9) bekezdése figyelembevételével 
készül. 
A tervezett módosítás keretében új beépítésre szánt terü-
letet nem jelöl ki a terv.
A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. § (7) bekezdé-
se szerinti megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat 
tartalmát a határozat 1. mellékletét képező főépítészi fel-
jegyzést Budakeszi Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete jóváhagyja.
A településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat 
részleges módosítása során az elkészítendő alátámasztó 
munkarészek tartalmi követelményei a 419/2021. (VII. 
15.) rendelet alapján a  tervezési feladat által igényelt 
mélységben az alábbiak:
I. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK
Településszerkezeti terv módosítása
Helyi Építési Szabályzat módosítása
II. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT – ALÁTÁMASZTÓ 
JAVASLAT
1. Településhálózati összefüggések, térségi és települési kap-
csolatok

2. A módosítással érintett területek bemutatása (Település-
rendezési, településszerkezeti vizsgálat)
3. A területrendezési követelményekkel való összhang igazo-
lása
4. Szakági javaslatok
Településrendezési javaslatok 
Közlekedési javaslatok
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény 43. § (5) bekezdése, valamint az 
egyes tervek, illetve a programok környezeti vizsgálatá-
ról szóló 2/2005. (1.11.) Korm. rendelet 1. § (2)-(3) bekez-
dései alapján, az egyszerűsített eljárás keretében készülő 
Budakeszi Város településrendezési tervének módosítá-
sa során a kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat 
készítésétől eltekint.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
334/2022. (X.27.) Kt. határozata a Budakeszi, külterület 
075/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő repülőtér bejáratánál talál-
ható területrész hasznosítására vonatkozó pályázat kiírá-
sáról 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete dönt, a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Budakeszi, külterület 075/1 hrsz.-ú ingatla-
non lévő repülőtér területén vendéglátó épület és terasz 
építésének támogatásáról szóló 195/2022. (VI. 30.) Kt. 
határozat 2. pontjának hatályon kívül helyezéséről.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete támogatja nyílt pályázat kiírását a  Budakeszi, kül-
terület 075/1 hrsz.-ú ingatlan területrészének hasznosí-
tása tárgyában.
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a pályázati felhívás összeállítására felkéri Balázs 
Ádám, Szabó Ákos Péter és Ohr Alajos képviselőket.
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete felkéri a Jegyzőt a pályázati kiírás részletes felté-
teleinek kidolgozására, majd a pályázati kiírásnak a Bu-
dakeszi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a https://
varoshaza.budakeszi.hu/, https://hirmondo.budakeszi.hu/ 
internetes oldalakon való közzétételére.
5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett pályázato-
kat a  pályázatok beérkezését követő Képviselő-testületi 
ülésre benyújtsa.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
308/2022. (X.27.) Kt. határozata az Erkel Ferenc Művelő-
dési Ház, valamint a Nagy Gáspár Városi Könyvtár a téli 
időszakra történő bezárásáról 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete az Erkel Ferenc Művelődési Ház, valamint a Nagy 
Gáspár Városi Könyvtár épületét 2022. december 15-től 
január 31-ig bezárja.

Jelen határozatok részletes leiratát, illetve további 
határozatok 

szövegét a https://varoshaza.budakeszi.hu/
testuleti-munka/ 

 oldalon olvashatják
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AAddvveennttii  
yyeerrttyyaaggyyúújjttááss  GG      

      

Ünnepeljünk együtt közös gyertyagyújtással!

Budakeszi

1. November 26-án, szombaton 16 órakor a Havas Boldogasszony templomban
Gyertyagyújtás a Szent Cecília Katolikus Kamarakórus

  jubileumi koncertje előtt Filó Kristóf plébános atya szolgálatával        Szervező: Budakeszi Város Önkormányzata

  2. December 3-án, szombaton 16 órakor  a Havas Boldogasszony templom kertjében

       Szervező: Budakeszi Város Német Önkormányzata
               
3. December 10-én, szombaton 17 órakor az Erkel Ferenc Művelődési Központban

Városkarácsonyi gyertyagyújtás Boros Péter ref. lelkész szolgálatával      Szervező: Budakeszi Város Önkormányzata és a KesziKult 
 
4. December 18-án, vasárnap 11.30 órakor a közösségi téren 

 Gyertyagyújtás Lacknerné Puskás Sára evangélikus 
    és Szuhánszky Gábor metodista lelkészek szolgálatával.         

GGyyeerrttyyaaggyyúújjttááss  aa  WWuuddiissuullii  kköözzrreemműűkkööddéésséévveell


