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Varga Bianka Budakeszi 
első újszülöttje 2023-ban
•  Himnusz 200 – Miklósa Erikával énekeltük  

nemzeti imánkat
•  Bemutatjuk intézményvezetőinket: a Szivárvány 

Óvoda vezetője, Ligetiné Komáromi Gabriella
•  A Rendes Hentessel indul az új gasztro sorozat: 

Budakeszi ízei



Tisztelt Budakesziek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Budakeszi Város Önkormányzatának 
számlavezető bankja, így az önkormányzat pénzforgalmi számlái-
nak száma 2023. január 1. napjától megváltozott. Ettől az időponttól 
a partnereinket, ügyfeleinket érintő számlaszámok az alábbiak sze-
rint módosulnak:

■  Budakeszi Város Önkormányzat  
főszámla:  50420427-10003396

■ Helyi iparűzési adó: 50420427-10003413

■ Telekadó: 50420427-10003437

■ Építményadó: 50420427-10003420

■ Helyi jövedéki adó: 50420427-10003451

■ Idegenforgalmi adó: 50420427-10003468

■ Késedelmi pótlék: 50420427-10003509

■ Talajterhelés: 50420427-10003482

■ Bírság: 50420427-10003499

■ Egyéb bevétel: 50420427-10003516

■ Idegen bevétel: 50420427-10003523

■ Eljárási illeték: 50420427-10003475

■ Gépjárműadó: 50420427-10003444

A változás 2023. január 1-től az önkormányzat részére fizetendő 
adók befizetésekor a befizető részéről fokozott odafigyelést igényel, 
ezért kérjük, hogy 2023. január 1-től a 11742348-… kezdetű számlá-
kat és a hozzájuk tartozó készpénz-átutalási megbízásokat (csekke-
ket) NE HASZNÁLJA, ezen számlákra 2022. december 30-a után se 
átutalást, se postai csekkes befizetést ne teljesítsen.



Márai Sándor szavaival élve: „Az ünnep az élet rangja, 
felsőbb értelme”. Ilyen kitüntetett pillanatban volt ré-
szünk idén Budakeszin a Magyar Kultúra Napján, ami-
kor a Himnusz 200. születésnapját ünnepeltük. 

Isten áldd meg a magyart...
Január 22-én, vasárnap a Himnusz szobornál felemelő 
érzés volt közösen énekelni nemzeti imánkat Miklósa 
Erika világhírű operaénekessel és a WudiSuli tehetsé-
ges diákjaival. Büszkék lehetünk arra, hogy elsőként 
a  világon itt Budakeszin öntötték szoborba a  magyar 
nemzet hitvallását, a Himnuszt. Ezért köszönet és el-
ismerés jár a szobor alkotójának, a magyar örökség dí-
jas V. Majzik Máriának, de a megvalósítást támogató, 
egész országra kiterjedő gyűjtésben résztvevőknek is. 
A  Himnusz szobor szinte kultikus hellyé vált a  ma-
gyarságukat megélni kívánók számára. A szobor tehát 
él. Az, amire alkotója és támogatói vágytak, eléri cél-
ját: itt Budakeszin egymásra találhat mindenki, akinek 
szíve megdobban, amikor a Himnusz szavai és akkord-
jai felcsendülnek.

Felelős gazdálkodás 2023-ban is 
89 603 641 Ft támogatást kap Budakeszi a  megemel-
kedett rezsiköltségek miatt. A kormányzat ezzel is se-
gíti önkormányzatunkat. A  takarékos gazdálkodást 
folytatjuk, önkormányzatunk idei költségvetése is sta-
bil lesz és garantálja Budakeszi működését. Az idén az 
önkormányzat központi költségvetési támogatása 100 
millió Ft-tal haladja meg a  2022. évi támogatási ösz-
szeget. A költségvetési rendeletünk tervezetét február 
15-ig kell elkészítenünk, melynek kidolgozásánál nagy 
hangsúlyt fektetünk arra, hogy a kiadások ütemezése 
pontosan igazodjon a bevételekhez. Kiemelten kezeljük 
intézményeink működésének biztosítását, a szükséges 
karbantartások elvégzését, és a város üzemeltetését.

A fejlesztések folytatódnak
Az új egészségügyi szakrendelőnk építése jól halad, 
a  kivitelező tavaszig elkészül a  belső munkálatokkal 
is. A körülötte lévő terület és a közösségi tér rendezé-
sét is hamarosan megkezdjük. Az állami beruházás-
sal épülő tanuszodánk is átadásközeli állapotban van, 
nagyon várjuk a mielőbbi nyitást. A beruházás része-
ként a sportpályánkhoz vezető utat is hamarosan meg-
építik.  A  játszótereink felújítását is elkezdjük, amint 
az időjárás lehetővé teszi, amihez Menczer Tamás or-
szággyűlési képviselőnk közbenjárására szintén kor-
mányzati támogatást kapunk, összesen 16 millió Ft-ot. 
A vállalkozói parkunkban folyamatosan adjuk át a  te-
rületet a  bérlőknek, és az önkormányzatunk kezelé-
sében maradó területen tavasszal kültéri kondiparkot 
építünk. Budaörs és Törökbálint önkormányzatával 
együtt pályázunk közvetlen európai uniós támogatási 

forrásokra, melynek elnyerése esetén a meglévő kerék-
párutunkat tovább építve csatlakozunk a Budapest–Ba-
laton országos kerékpárút hálózathoz. Amint hozzá-
férhetővé válnak az uniós 
források, a  Budakeszinek 
járó 3,5  milliárd  Ft támo-
gatásból tervezett városi 
fejlesztések ügyében is el-
kezdhetjük a munkát. 

Időközi választás lesz 
Budakeszin 
Április 2-án, vasárnap 
időközi helyi önkormány-
zati képviselő választás 
lesz Budakeszin a  8. szá-
mú választókerületben, 
a helyi választási bizottság 
döntése alapján. A válasz-
tást azért kell megtartani, 
mert Balázs Ádám tavaly 
decemberben lemondott 
képviselői mandátumáról. Kérem Önöket, hogy mi-
nél többen éljenek a demokrácia eszközével, vegyenek 
részt a voksoláson.

Új sorozatok a Budakeszi Hírmondóban 
A városi intézményeink vezetői a  közösségünkért dol-
goznak. Sokan ismerik őket, de a most induló soroza-
tunkban a  családi és szakmai hátterükről, illetve az 
általuk vezetett intézménnyel kapcsolatos terveikről is 
olvashatunk. Sorozatunkban elsőként Ligetiné Komáro-
mi Gabriellát, a Szivárvány Óvoda vezetőjét mutatjuk be. 
Gasztro sorozatot is indítunk a Hírmondóban. Az újság 
idei első lapszámában elsőként a budakesziek körében 
ismert és elismert Rendes Hentes, azaz Sze me thy Má-
tyás és felesége, Saci mutatkozik be, az általuk készí-
tett húsos káposztával és paradicsomos pirított májjal, 
melyhez szalonnás krumpligombócot főztek. A recep-
tek alapján mindezt Önök is elkészíthetik!

Budakeszi idei első újszülöttje 
Varga Bianka Budakeszi idei első újszülöttje, aki ja-
nuár 2-án 15 óra 54 perckor született. Isten hozott, ki-
csi Bianka!  Szülei, Melcher Petra és Varga Péter nagy 
boldogságban élnek vele és 2 éves nővérével, a bölcsis 
Helénával a Huszár utcában. Nagycsaládot terveznek, 
kívánom, hogy teljesüljön minden álmuk!

Tisztelettel:

dr. Győri Ottilia polgármester

Polgárm
esteri köszöntő
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Együtt ünnepeltük a 200 éves Himnuszt Budakeszin

Isten, áldd meg a magyart

A magyar kultúra napján dr. Győri Ottilia polgármes-
ter ünnepi köszöntőjében a Himnusz-szobor alkotóját, 
V. Majzik Máriát idézte: először Debrecen akart helyet 
adni az alkotásnak, miután látták a  szobor makettjét. 
Közben többen „bejelentkeztek” Budakesziről is, mond-
ván, az egész települést belengi, sőt valamiképp meg is 
határozza Erkel Ferenc szelleme. A Himnusz zeneszer-
zője ugyanis gyakran időzött hosszabb ideig budakeszi 
nyaralójában.  Adott volt tehát, hogy a szobor itt kapjon 
helyet. Így mások ösztönzésére felhívtam az akkori pol-
gármestert, Farkas Gyulát – emlékezik a művésznő –, 
aki behívatott, majd a beszélgetésünk után határozottan 
kijelentette: „Nekünk ez a szobor kell!” 
Dr. Győri Ottilia polgármester hozzátette: most itt ál-
lunk a szobor előtt, amely szabadtéri oltár is egyben. Az 
egész országra kiterjedő gyűjtésből, sőt, a világ sok pont-
ján élő magyarság közadakozásából valósult meg. Ma-

gánszemélyek, szervezetek, egyházak, önkormányzatok, 
köztük is elsősorban Budakeszi Város Önkormányzata 
támogatásával. A magyar örökség díjas V. Majzik Mária 
alkotása nem a Himnusz illusztrációja kíván csupán len-
ni, hanem az annak ihletéséből fakadó gondolatfolyam. 
Ott látható rajta a csodaszarvas, az első királyokra emlé-
keztető relikviák, és az Isten alakot sugarasan körülölel-
ve a Himnusz szövege áll elénk. Ugyanakkor elidőzésre, 
elmélkedésre buzdít az alkotáson majd minden apró, 
átgondolt részlet: a rovásírással írt Himnusz szó, az is-
teni palást, amely szoros összefüggésben van a  szobor 
másik oldalán megjelenő királyi palásttal. A  21 haran-
gon megjelenő 63 vármegye neveinek felsorolása pedig 
utalás arra, hogy a  világ bármely részén élő magyarok 
itt otthonra találnak. A Himnusz-szobor szinte kultikus 
hellyé vált a magyarságukat megélni kívánók számára. 
Az ország több pontjáról csoportosan keresik fel és időt 
szánnak elcsendesedésre a nemzeti imádság ilyen meg-
formálása mellett. Többször találkozhatunk külföldre 
szakadt hazánkfiával is a  szobor mellett, nemegyszer 
elérzékenyülve. A szobor tehát él. Az, amire alkotója és 
támogatói vágytak, eléri célját: itt egymásra találhat min-
denki, akinek szíve megdobban, amikor a Himnusz sza-
vai és akkordjai felcsendülnek. 
Menczer Tamás országgyűlési képviselő, a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium államtitkára ünnepi beszédé-
ben úgy fogalmazott: „Magyarnak lenni azt jelenti, hogy 
tartozom egy közösséghez, ők az enyémek, és én az övék 
vagyok, összetartozunk. Természetesen más nemzet fiai 
és lányai is lehetnek a barátaim, lehetnek a szövetsége-

A Himnusz 200. születésnapján Miklósa Erika, 
a Magyar Szent István-rend kitüntetés tulajdonosa, 
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes volt  
ünnepségünk díszvendége. Vele együtt énekeltük 
nemzeti imánkat a Himnusz-szobornál, Magyar-
ország egyetlen ilyen köztéri művészeti alkotásánál.
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seim, tisztelem is őket, de a  magyart mindig, mindig 
jobban szeretem. Azt jelenti magyarnak lenni az én fel-
fogásomban, hogyha két ember bajba kerül, és nekem va-
lamilyen oknál fogva választanom kell, akkor a kezemet 
mindig gyorsabban a magyar felé nyújtom. Azt jelenti, 

hogy összetartozunk, és ennek az összetartozásnak az 
összetartó anyaga, ha úgy tetszik, a  maltere a  magyar 
kultúra és kiemelkedő helyen a magyar Himnusz.”
Menczer Tamás szerint a  mostani válságos időkben 
különösen fontos meghatároznunk, hogy kik vagyunk 

mi, és hogy mi az, ami számunkra fontos, ahogy szok-
tuk volt mondani, mi a  magyar érdek. Fontos, hogy 
a magyarok sorsáról a magyar emberek döntsenek, és 
senki ne mondja meg azt, hogy nekünk a saját életünk-
ről milyen döntéseket kell hoznunk. A magyar kultúra 
önállóságot, szuverenitást jelent, és emellett összefo-
gást és összetartozást is jelent. Ha összefogunk, akkor 
minden válságból és minden nehézségből megerősöd-
ve jövünk ki, túl leszünk rajtuk, túléljük azokat, és erő-
sebbek leszünk a  válságok után, mint ezek előtt vol-
tunk – mondta Menczer Tamás.
A WudiSuli diákjai együtt 
szavalták el a Himnuszt az 
ünnepségen, amit koszo-
rúzás követett, majd rend-
hagyó módon folytatódott 
az ünnepség: a  polgár-
mester, az országgyűlési 
képviselő és az operaéne-
kes művésznő együtt szel-
ték fel a  kétszáz szeletes 
születésnapi tortát, amelyet együtt fogyasztottak el az 
ünneplők. Köszönjük a tortát a Gräfl Cukrászdának! 

S. L.
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Grafikai kiállítás a Városházán

Dr. Győri Ottilia köszöntőjében úgy 
fogalmazott: a magyar kultúrát min-
den szavunkkal, cselekedetünkkel, 
alkotásainkkal mi magunk is alakít-
juk, formáljuk. 
– Ez hatalmas erőforrás számunkra 
nap mint nap. A magyar kultúra iga-
zi tartalmát a múltunk és hagyomá-
nyaink mellett a zene, a képzőművé-
szet, az irodalom, a  történelem, az 
anyanyelvünk, szellemi értékeink 
összessége adja. Németh László ezt 
úgy fogalmazta meg: „A  kultúra 
nem ismerethalmaz, amelyet zsá-
kolnak (…) A  műveltség nem ün-
neplő ruha, melyet hordani kell. 
A  műveltség a  helytállás eszköze.” 
Ezt a  helytállást: a  művészi alkotás 
eszközét választotta Péter László is, 
akinek a csodálatos, különleges gra-
fikái méltán hoztak számára ismert-

séget.  Elismerést szerzett nemcsak 
szülőföldjén, a Vajdaságban, hanem 
szerte a  Kárpát-medencében. Szív-
ből kívánom neki és mindenkinek, 
akik a magyar kultúráért felelősség-
gel tartoznak, akik nem kis erőfeszí-
tések árán teszik ennek érdekében 
a  dolgukat, hogy a  mai nap igazi 
ünnep legyen – mondta a  polgár-
mester, majd hozzátette: a  magyar 
kultúra és a budakeszi lakosok szol-
gálatában állnak a  városunk kultu-

rális intézményeiben, a  művelődési 
központban és a Nagy Gáspár Városi 
Könyvtárban dolgozó kollégáink is. 
Munkájuk elismeréseként önkor-
mányzatunk nevében a Magyar Kul-
túra Napja alkalmából 10 ezer Ft-os 
ajándékutalvánnyal köszönte meg 
az Erkel Ferenc Művelődési Köz-
pontban és a  Nagy Gáspár Városi 
Könyvtárban dolgozó kollégáinknak 
a kultúra területén a budakesziekért 
végzett munkájukat. Kodály szavai 
az ő esetükben és a mai kiállításunk 
művészére, Péter Lászlóra is igaz és 
érvényes: „Nincs megalkuvás ma-
gyarságban és művészetben!”
Péter László munkásságát méltatva 
a  művész korábbi nyilatkozataiból 
idézett köszöntőjében Herceghalom 
polgármestere, Csizmadia Zsuzsan-
na. Úgy fogalmazott: a  művészet 
számára életelem, a napi élet része, 
egy természetes cselekvési, kifejezé-
si forma, az alkotásai mélységesen 
őszinték, elemi erejűek. Az álkul-
túrák idejét éljük, és a  legnagyobb 
hibáink egyike, amikor ahhoz aka-
runk hasonlítani, ami idegen. A „sa-
ját” megtagadása, a másságok elfo-

gadása érdekében lelketlenné teszi 
a művészetet. 
A művész a  megnyitó ünnepsé-
gen elmondta, mindig szeretettel 
és hálával gondol vissza arra, hogy 
amikor a  délszláv háború elől Ma-
gyarországra jött menedékesként 
a  családjával, akkor a  puszta vélet-
lennek köszönhetően az első hely 
Budakeszi volt, ahova érkeztek, ahol 
huzamosabb ideig tartózkodtak. Ne-
mes gesztusként az egyik budakeszi 
barátja ajánlotta fel, hogy a tulajdo-
nában lévő, teljes felszereltségű régi 
parasztházban lakhatnak fél éven 
át. Péter László kiállítása február 
24-ig látható a  hivatal nyitvatartási 
idejében.
 S. L.
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A Budakörnyéki Művészeti Szomszédolás című kiállítássorozat leg-
utóbbi nyitóünnepségén, január 20-án dr. Győri Ottilia polgár mester 
és Csizmadia Zsuzsanna herceghalomi polgármester nyitotta meg 
a herceghalomi Péter László grafikusművész tárlatát, akinek az alko-
tásai február 24-ig tekinthetők meg itt a Városháza tanácstermében.

Dr. Győri Ottilia polgármester a Budakeszi 
kultúrájáért dolgozó kollégákkal

Péter László grafikusművész beszél a kiállításmegnyitón megjelentekhez. Az első sorban 
Csizmadia Zsuzsanna herceghalomi és dr. Győri Ottilia budakeszi polgármester ülnek.
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■ Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre, amikor a Szi-
várvány Óvoda élére került?
Ligetiné Komáromi Gabriella: 2015 augusztusában vet-
tem át a  Szivárvány Óvoda vezetését. Önkormányzati 
képviselőként tudomásom volt arról, hogy ebben az óvo-
dában milyen problémák alakultak ki a többszöri vezető-
váltás miatt. Borzasztó nagy kihívás volt számomra.
■ Mik voltak a szakmai előzmények és családi körülmé-
nyei akkor?
L. K. G.: Szakmai pályámat Budapest 2. kerületében 
kezdtem, 27 évig óvodapedagógusként dolgoztam. Vé-
gigjártam a ranglétra lépcsőfokait, voltam vezetőhelyet-
tes, majd 7 évig óvodavezető. Munka mellett végeztem el 
a tanítóképző főiskolát, majd 1988-ban a családterapeuta 
szakot. A harmadik diplomát a BME Gazdaságtudomá-
nyi Tanszékén szereztem meg 2000-ben mint közokta-
tás-vezető. Férjemmel 1980-ban kötöttünk házasságot, 
egy gyermekem született, Kinga.
■ Mik a  legmeghatározóbb és legkedvesebb emlékek 
abból az időszakból az óvodai munkával kapcsolatban? 
Mik voltak akkor a szakmai kihívások, sikerek, örömök?

L. K. G.: Férjemmel 2006-ban alapítottuk meg a Gil-
Garden Nonprofit Kft.-t, abban az évben nyitottam meg 
Budakeszin a magánóvodámat. Tisztában voltam azok-
kal a nehézségekkel, ami az állami óvodákban a túlzsú-
foltság és a fejlesztő szakemberek hiánya miatt adódtak. 
Ezeket a hiányosságokat pótoltuk mi a Cini-Cini Óvodá-
ban. Elsőként vezettem be az iskolaelőkészítő foglalko-
zásokat, TSMT és alapozó tornát a rászoruló gyerekek-
nek. A legnagyobb sikerem egy autista kisfiú nevelése 
volt, akit sikerült beintegrálni 7 évesen az általános is-
kolába.
■ Hogyan alakult az utóbbi években az élete a  család 
és a munka területén, mik a  legújabb fejlemények, ki-
hívások?
L. K. G.: Számomra nagy vállalás volt a  Szivárvány 
Óvoda vezetői munkája, új nevelői közösséget kellett 
kialakítanunk, megállítottam a fluktuációt, új pedagó-
giai programot dolgoztunk ki. Második alkalommal 
nyertük el a  Zöld óvoda címet, ez meghatározza egész 
pedagógiai munkánkat. Létrehoztam az óvodai fejlesz-
tő teamet,   logopédusok, gyógypedagógusok, óvoda-
pszichológus, fejlesztő pedagógusok a  tagjai. Ők fog-
lalkoznak egyénileg, mikro csoportokban a fejlődésben 
elmaradt gyermekekkel. Elnyertük a szülők pozitív elis-
merését, az odaadó, magas színvonalú pedagógiai mun-
ka eredményeként megszerették óvodánkat. Számomra 
ez a legnagyobb szakmai siker.
Családi életem kiegyensúlyozott, harmonikus. Férjem 
nyugdíjas lett, így sokat tud nekem segíteni. Lányom 

Városi intézményvezetőink
Az önkormányzatunk által működtetett, 
fenntartott intézmények élén olyan 
vezetők dolgoznak, akik nap mint nap 
sokat tesznek Budakesziért, a közösség 
érdekében. Most induló sorozatunkban 
elsőként a Szivárvány Óvoda vezetőjét,  
Ligetiné Komáromi Gabriellát mutatjuk be. 



férjhez ment, két gyönyörű unokával ajándékozott meg 
minket.
■ Milyennek látja Budakeszit, mit gondol a város közös-
ségi életéről? A kisgyerekes családokkal, szülőkkel áll 
elsősorban napi kapcsolatban. Ezen a szűrőn keresztül 
milyen az összkép?
L. K. G.: Budakeszire egyre több kisgyermekes család 
költözik, szeretnek itt élni varosunk természet adta ki-

váló adottságai miatt. Egyre nagyobb igény van azok-
ra a  rendezvényekre, közösségi szórakozási lehetősé-
gekre, ahol találkozhatnak egymással a  családok. Az 
óvodától is elvárják a  közösségformáló programokat. 
A  tavalyi évben készítettünk egy szülői elégedettségi 
tesztet, amiben a  szülők véleménye szerint még több 
közös óvodai programot várnak el tőlünk.
■ A saját családjáról mit tudhatunk? Miként viszonyul-
nak a szerettei a munkájához, hivatásához?
L. K. G.: Férjem és lányom segítenek a  hétköznapi 
munkámban. Budakeszin élek több mint 30 éve, so-
kan keresnek meg kéréseikkel, családom támogatása 
nélkül nem tudnám a városunkért vállalt feladataimat 
elvégezni.
■ Milyen tervekkel, reményekkel indul az idei év az 
óvodával kapcsolatban?
L. K. G.: Ősszel beindítottuk az angol nyelvű csoportot, 
a Bilingual programot, a beválás vizsgálata után a foly-
tatáshoz átírjuk a Helyi Nevelési Programunkat. A leg-
nagyobb vágyam az, hogy mielőbb megépüljön az új 
óvoda épülete, és ezzel a  magas színvonalon dolgozó 
Szivárvány közösséggel együtt vehessük át.
■ Mi a személyes „titkos” vágya, aminek a megvalósu-
lását reméli 2023-ban?
L. K. G.: Budakeszi város életében szeretnék továbbra 
is aktívan dolgozni, tudásommal, munkámmal segíte-
ni városunk vezetését.

Sükösd Levente
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Budakeszi polgárok

■ Miért éppen a basszusgitár?
Szűcs Kálmán: 14-15 évesen alakí-
tottuk Budakeszin az első zeneka-
runkat, ahol a  dobosunk lábdobja 
egy nagy mosófazék volt, annak az 
alját ütötte valami sajátosan kialakí-
tott lábgéppel. Jómagam pedig ere-
detileg szólógitáros szerettem volna 
lenni, de aztán kiderült, hogy a basz-
szusgitáros nagyon gyenge, így az-
tán én kerültem a helyére. Ekképpen 
lettem én basszusgitáros, és azóta is 
hűséges társam ez a hangszer.
■ De gondolom, már az ezt meg-
előző években közel kerültél a zené-
hez.
Sz. K.: 13-14 évesen a nyári szünet-
ben elmentem a  budakeszi Erdért-
hez dolgozni, reggel 6-tól 2-ig, egy 
hónapon át.  Az erdei murvás uta-
kat alakítgattuk, onnan tépkedtük ki 
a gazt. Tök jó volt! 650 Ft-ot keres-
tem, ami 1966 tájékán nem is volt 
rossz pénz, hisz akkor főállásban so-
kan havi 1300 Ft-ot kerestek.

Mindezt csak azért mondom el ne-
ked, mert ebből a keresetemből vet-
tem meg az első hangszeremet, egy 
6 húros, akusztikus, ruszki dob-
gitárt, melyen aztán magamtól el-
kezdtem tanulni. 
Családunk az Erkel utca 4-ben la-
kott. Velünk szemben volt egy kollé-
gium, ahonnan gyakran hallottam, 
hogy valaki rendszeresen gitározik. 
Kamasz srácként hamarosan össze-
ismerkedtem ezzel a  gitáros fiúval. 
Ő volt az, aki az első fogásokat be-
mutatta nekem.
Emellett a  budakeszi református 
templomban volt lehetőség a  buda-
kesziek számára havi 20 forintért, 
harmóniumozni. Tahitótfaluból járt 
ide a  tanárunk. A  kottaismeretem 
innen ered, és a  harmóniumról 
megismert akkordokat is itt keres-
tem ki a frissen vett akusztikus gitá-
romon. Aztán 15 évesen, hamarosan 
már saját számokat is kezdtem írni, 
zenét és szöveget egyaránt. Hát, így 

kezdődött! Ma is őrzöm e daloknak 
a kottáit. Visszanézve, talán nem is 
voltak olyan rosszak!
■ És utána zene, katonaság, tanulás, 
munka és megint zene?
Sz. K.: Az első jó zenekar a  Finish 
volt, ahol egy ideig együtt játszhat-
tam Bencsik Samuval, a  később 
alakult Beatrice, Gesarol, P.  Mobil, 
P. Box legendás, fiatalon meghalt gi-
tárosával. Aztán jött a 2 év katonaság. 
Ott is zenéltem, és közben kétéltű 
járművek vezetésére oktattam a ka-
tonákat, egyszerű sorkatonaként. 
Már a katonaság előtt levizsgáztam 
az ilyen terep járművek vezetéséből, 
melyet aztán a seregben kamatoztat-
hattam.
A leszerelés után precíziós gépész-
ként szabadultam, és esti gimná-
ziumba jártam, aztán pedig az ISG-
ben (az azóta megszűnt cég helyén, 
a  Budaörsi úton ma egy ipartelep 
található) anyagbeszerző-kooperátor 
voltam. Közben még elvállaltam há-

Szűcs Kálmán, Kálmi

Zene egy életen át 
Nehéz elhinni az örökmozgó, energikus, tervekkel teli, 
fiatalos mozgású, ősbudakeszi Kálmiról, hogy már 
a 71. évét tapossa. Barátai, ismerősei a közelmúltban 
ünnepelték 70. születésnapját - stílszerűen egy 
koncerten – a budakeszi Városháza rendezvénytermében, 
a Rathauskellerben, ahol természetesen az ünnepelt és 
elmaradhatatlan basszusgitárja volt a főszereplő, együtt 
a Budakeszi Srácrockkal.

A kezdet, a kamasz Kálmi



rom másodállást is, két helyen vol-
tam üzletkötő és egy magánvállal-
kozásba is belekezdtem. Vettem 10 
golyóscsapot, melyeket aztán értéke-
sítettem, és abból a pénzből már 20, 
majd 30-40 darabot vásároltam.
■ Ebből lett később a Szivárvány ovi 
melletti szervizúton az Ipari Szerel-
vény bolt?
Sz. K.: Igen, 1992-ben nyitottam 
ezt az üzletet úgy, hogy az első egy-
két évben egy fillért nem vettem ki 
a  cégből. 2017-ig, nyugdíjazásomig 
működtettem ezt az üzletet, 25 éven 
át, de online formában még ma is 
folytatom a vállalkozást ezzel a pro-
fillal.
■ Az örök szerelem, a  zene sem 
merült nálad feledésbe egy percre 
sem.
Sz. K.: Leszerelés után egy ideig 
még játszottam a  Finish formáció-
val, majd jött a nagyon igényes, ré-
teg muzsikát, jazz rockot játszó bu-
dakeszi együttes, a  Deficit. Nevünk  
nagyon találó volt, mert bevételünk  
egyáltalán nem, kiadásunk viszont 
annál több volt. Tervezünk május 
13-án egy emlékkoncertet néhai do-
bosunk, Szegulja Miklós emléké-
re, egykori zenésztársammal, a  sok 
hangszeren játszó zeneszerző, elő-
adó, színházi rendező Czipott Gézá-
val közösen. Dobosunk a koncerten 
fiam, Szűcs Gergő lesz, aki tanítvá-
nya volt néhai Szegulja Miklósnak.
■ Része volt zenei munkásságod-
nak a  vendéglátós muzsikálás is 
a rockzene mellett!
Sz. K.: Az együttes vezetője a legen-
dás trombitás Huber Lőrinc volt, és 
tagja volt az együttesnek az ugyan-
csak budakeszi ikon, Mocsnek Lő-
rinc harmonikás, valamint Vitéz 
József zongorista, Csibor Károly 
szaxofonos és a dobos, Mocsnek Já-
nos is, de számos alkalommal Ja-

kab Károly harmonikás is 
beszállt közénk. Budake-
szin, az egykori Diófában 
(a  mai közösségi téren 
volt, már régen lebontot-
ták) és a  Szarvasban (ma 
Budai Gesztenyés Nagy-
vendéglő), az EFMK-ban is 
játszottunk, de esküvőkre 
is jártunk (Európa Szálló), 
és volt két meghívásunk 
a  testvérváros Neckar-
sulmba is. Főleg sváb ze-
nét játszottunk. És bár át-

csempésztünk a 80-as években egy 
tubát Csehszlovákiából a  részemre, 
valahogy nem sikerült azt jól meg-
szólaltatnom, így a basszusgitárom-
mal helyettesítettem a sváb zenéhez 
illő tuba basszus hangzását. Sokat 
kellett gyakorolnom, hogy elővará-
zsoljam a tuba hang illúzióját.
Jómagam aktív rockzenészként 
a hosszú hajammal, sajátos színt je-
lentettem az együttesben, mely vala-
mikor a 90-es évek vége felé szűnt 
meg.
■ Aztán jött a Pardon, két felvonás-
ban
Sz. K.: 1984–87 között ismert együt-
tes volt azokban az időkben orszá-
gosan is, a  dallamos rockot játszó 
Pardon, sok rádiófelvétellel. Azok-
ban az időkben heti két alkalommal 
is felléptünk az Ifjúsági Parkban, 
és számos alkalommal az akkor na-
gyon népszerű Varga Miklós Band 
előzenekara voltunk. 1984-ben részt 
vettünk a százezres tömegeket von-
zó és egy eldobott sörösüveg miatt 
botrányba fulladt pusztavacsi rock 
fesztiválon is.
A későbbi években pedig egy egé-
szen más felállásban, más kon-
cepcióval folytattam a  Pardonnal, 
melynek számos emlékezetes mo-
mentuma volt. 
Ennek része volt 
Bonnie Tyler 
kísérése két al-
kalommal, egy 
budapesti klub-
ban, ám első-
sorban a  néhai 
Tunyogi Péterrel 
közös munka 
tette maradan-
dóvá. ezeket az 
éveket. A  Par-
don  együttes 
egy igazi baráti 

társaság és hobbizenekar volt, mely 
a  Tunyogi Rock Band mellett amo-
lyan igazi örömzenélést produkált 
sok éven át Tunyogi Péterrel, több 
alkalommal Budakeszin is. A  Par-
dont ritkán lehetett élőben látni, hi-
szen csak olyankor tudtunk fellépni, 
amikor szólógitárosunk, Gáti Zoltán 
hazalátogatott Dániából. Kihasz-
náltuk ezeket a  ritka alkalmakat, 
hogy zenéljünk egy jót, eljátsszuk 
kedvenc nótáinkat, amelyeket Tu-
nyó fantasztikusan énekelt. Kisebb 
klubokban léptünk fel elsősorban, 
így a nagy nyilvánosság nem is tud-
hatta, hogy a mindenki által kedvelt 
énekes milyen szinten adja elő eze-
ket a  nótákat. A  Pardon kíséretével 
új minőség született, amely sokáig 
rejtve maradt. A  saját dalok mellett 
világslágerek is voltak a repertoáron, 
a  rockzene legnagyobb sikerei. Egy 
bécsi vendégfellépés alkalmával az 
osztrák közönség is meglepődött, 
hogy milyen remekül játssza a ma-
gyar zenekar a nótákat. Igazi öröm-
zene szólt a színpadról, a koncertek 
nem a  pénzről, a  „befutásról” szól-
tak, csupán a zenélés kedvéért, a  jó 
hangulatért játszott a  zenekar. Mi-
vel a  Pardon egyik tagja, Lippényi 
Gábor saját stúdióval rendelkezett, 
elhatároztuk, hogy felveszünk egy 
lemeznyi anyagot! Sok évvel ezelőtt 
meg is jelent ez a  lemez, de csak 
saját örömünkre, barátoknak isme-
rősöknek osztogattuk, nem került 
a nagy nyilvánosság elé.
Végre aztán elhatároztuk, hogy újra, 
immár hivatalos formában is meg-
jelentetjük ezt az albumot, hogy 
Tunyó utolsó munkáját a  szélesebb 
rétegek is megismerjék. Ez a lemez 
egy igazi rocktörténeti érdekesség és 
érték, amely méltó emléket állított 
Tunyogi Péternek.
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A nagy öregekkel, Húber Lőrinc legendás zenekarával

A Pardon, a legendás Tunyogi Péterrel



■ Ahogy látom, a jelened sem telik 
unalmasan.
Sz. K.: Hát nem! Rendszeres részt-
vevője vagyok az országos szenior 
teniszbajnokságoknak. Mind egyé-
niben, mind pedig párosban és ve-
gyespárosban is az élmezőnyben 
vagyok. És természetesen zenélek, 
mert enélkül nem tudnék élni! Re-
mek zenészek vannak ebben a szü-
letésnapi koncertemen fellépett 
Budakeszi Srácrock együttesben is. 
Mindenhol, ahol fellépünk, Budake-
szit képviseljük! Talán ennek is kö-
szönhetjük, hogy az önkormányzat 
rendszeresen biztosítja számunkra 
a próbahelyiséget.
Az egykori Beatrice szólógitárosa, 
Magasvári Viktor, az oly sokak ál-
tal kedvelt soul-blues énekesünk 
Kyru és a  fiam, Szűcs Gergő alkot-
ja az együttest, velem négyesben, de 

játszik alkalmanként a  Budakeszi 
Srácrockban a  zene minden terüle-
tén kiváló Fóris Szilárd billentyűs és 
Sasvári Ferenc szólógitáros is. Terve-
ink közt szerepe még pár budakeszi 

illetőségű, kiváló muzsikussal való 
fellépés, mint például, Illényi Kati-
ca, Janicsák Veca, Pleszkán Écska és 
még sokan mások! Nincs megállás, 
a zene örök. Horváth Jenő
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Nagy Gáspár Kossuth-díjas 
budakeszi költőre emlékeztek 
tisztelői

Az irodalmi est címe – Szívhangok 
– azokra a  gondolatokra, érzésekre 
utal, amelyeket a  verseket olvasva 
mindannyian átéltünk – mondta kö-
szöntőjében Kőrösiné dr. Merkl Hilda 
a Széchenyi Baráti Kör megemléke-
zésén a Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnáziumban. A  rendezvényen 
a  költő egy-egy versét mondták el 

a résztvevők, köztük felesége, Márta 
és fia, Áron, valamint Szemereki Zol-
tán emeritus polgármester, Orosz 
István Kossuth-díjas grafikusmű-
vész és Kiss Iván grafikusművész, 
Nagy Gáspár könyveinek illusztráto-
rai, Jámbor Erzsébet, a Prohászka Ot-
tokár Katolikus Gimnázium igazga-
tója, valamint a költő barátai.
Nagy Gáspár Kossuth- és József At-
tila-díjas költő, prózaíró, akinek ne-
vét könyvtárunk viseli, 2007. január 
3-án hunyt el. 

’Sigmond Bertalan alpolgármester



Bianka anyukája, Melcher Petra így ír a történetükről:
„A férjem, Varga Péter Budaörsön nőtt fel, de 2 évet Bu-
dakeszin járt iskolába, a Prohászka Gimnáziumba. Fog-
lalkozásából adódóan otthonról dolgozik, így a főváros-

hoz való közelség nem volt elsődleges szempont, mikor 
2017-ben lakásvásárlásra került sor. Ez és a  fiatalkori 
pozitív emlékei a barátságos, nyugodt városról segítet-
ték a döntésben, hogy végül itt vegyünk ingatlant. 
Én egy évvel később költöztem ki Budapestről. Lenyű-
gözött az itteni sok zöld, csendes utcácska. Nem kellett 
sok idő, hogy megszeressem Budakeszit, és az se zavart, 
hogy fél órával többet kell utaznom az egyetemre. Jó volt 
ide hazajönni a városból.
Első kislányunk, Heléna 2020-ban született. Már 6 hó-
naposan vittük a  közelünkben lévő játszótérre, ami 
olyan barátságosnak és biztonságosnak tűnt mindig 
is a babakocsi tologatás közben. Hamar megszerettük 
mindannyian. Azóta is hetente többször látogatjuk, im-
már második kislányunkkal, Biankával együtt.
Mivel férjemék négyen voltak fiútestvérek, mi pedig 
négyen lányok, mi is négy gyermeket álmodtunk meg. 
A két lány–két fiú felálláshoz már adott a két lány, ta-
lán a fiúk is sikerülnek majd. De nem rohanunk előre, 
előbb igyekszünk a kétgyermekes család adta nehézsé-
gekkel és izgalmakkal megbirkózni. Reméljük sikerül!”

Köszöntjük Varga Biankát, 
Budakeszi idei első újszülöttjét 

Budakeszi legifjabb polgárai

Gratulálunk, jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Üveges Mira 
(született 2022. december 2-án)
Szarvas Benedek 
(született 2022. december 5-én)
Székely Lara Terra 
(született 2022. december 7-én)
Székely Lilla Nova 
(született 2022. december 7-én)

Dobos Panka 
(született 2022. december 14-én)
Pásztor Sámuel 
(született 2022. december 16-án)
Kisszabó Leó Olivér 
(született 2022. december 18-án)
Andor Levente  
(született 2022. december 24-én)

Huszti György Lipót  
(született 2022. december 28-án)
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A díszletfaluba meghívást kapott nemrég Hámori Bar-
barától dr. Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere, aki 
erről a hivatalos Facebook oldalán is beszámolt. Mint 
írta: Németh Kristóf „kollégámmal”, azaz a Drága örö-
kösök polgármesterével, Subicz Jánossal is találkoztam 
a forgatáson. Sokan kíváncsiak a TV-s filmsorozat hely-
színére, ezért hamarosan egy nyílt napot is szervezünk 
Barbarával a budakeszieknek. 
Hogyan született a  filmfalu létrehozásának, megépí-
tésének gondolata, és mik a Barbara által létrehozott, 
gyártott produkciók, az itt forgatott népszerű televí-
ziós sorozatok kulisszatitkai? Erről is kérdezzük őt 
a  Hírmondó februári lapszámában, amelyben „anya 
és lánya” páros interjút olvashatnak majd vele és a Bu-
dakeszin élő édesanyjával, Prof. Dr. Tompa Anna akadé-
mikus, egyetemi tanárral, akit a családjukról és Buda-
kesziről is kérdezünk majd.

S. L.

Híres TV-s filmfalu Budakeszi 
határában Hámori Barbara budakeszi származású tehetséges 

írónak, rendezőnek köszönhető, hogy a filmes falu, 
Ökörapáti létrejött, megépült Budakeszi határában.
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Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola

Decemberi visszatekintés
Hazai pályán jutott 
az országos elődöntőbe 
futsalcsapatunk

A Futsal Diákolimpia megyei dön-
tőjében egyrészt történelmi pilla-
natként könyvelhettük el a rendezés 
megtisztelő jogát, másrészt a  játék-
nap végén csapatunk – aranyérem-
mel a  nyakában – elmondhatta, 
hogy megyei bajnokként bejutott az 
országos elődöntőbe. Hatalmas gra-
tuláció az edzőknek: Kiss-Baranyi 
Leventének és Csehó-Kovács Ferenc-
nek, akik immár két éve folyamato-
san bejuttatják iskolánk csapatát az 
országos élmezőnybe.

– Ma is mi bizonyultunk a legjobb-
nak, mindhárom mérkőzésen nyer-
tünk. Ez komoly siker, hiszem egész 
Pest megye legjobb iskolája lett 
a SZIA – hazai pályán.
Ezúton is gratulálunk 7-8. évfolya-
mos tanulóinknak, akiknek, úgy tű-
nik, semmi sem lehetetlen!

Mikulásbuli, avagy indulás 
szánnal a SZIA-ba

Az idei tanév egyik nagy attrakciója 
a  DÖK szervezésében megvalósuló 
Mikulásbuli volt, melyen 200 felsős 
tanuló vett részt. Nagyon örültünk 
a  nagyfokú aktivitásnak a  gyerekek 
részéről, jó volt látni, hogy mindenki 
jól érezte magát. 

Köszönjük az előkészületeket Biha-
ri Józsinak, Bakó Tamásnak, Szegedi 
Zsuzsinak és Loór Zsuzsinak! Kö-
szönjük a  tanári részvételt, felügye-
letet Joó Marinak, dr. Hudáky Ilinek, 
Paur Nórinak, Sárdy Katinak és Bi-
hari Józsinak!
Köszönjük a  szülők segítségét is, 
akik többek között a  büfét, zenét 
szolgáltatták, név szerint: DJ Szabi, 
Kokavecz József, Szokolics Viktória, 
Szegedi Zsuzsi, Besenyei Anita, Oke-
ke Éva, Polyák Andrea, Glemba Me-
linda, Bencsik Anna, Balogh Zsolt!
Köszönjük mindenkinek, aki kivette 
a részét a buli sikeres létrejöttében.

Karácsonyra hangolódva

Az ünnep közeledtére kis manóink 
ismét akcióba lendültek. A Dél-Pesti 
Jahn Ferenc Kórház Rehabilitációs 
Osztályát szorgos kis kezek ünnepi 

díszbe öltöztették, minden ajtóra, 
ablakra és a karácsonyfára is kézzel 
készített díszek kerültek fel, melyet 
nagy örömmel fogadtak másnap 
reggel a betegek, dolgozók egyaránt. 
A  manómunkában az 1. e, 3. b, 3. d, 
4. b, 4. d, 5. b és a 6. c osztály tanulói 
és tanárai segítettek, köszönjük ezt 
az önzetlen ajándékot!
A karácsonyi előkészületek jegyé-
ben a 2. c és a 3. c angolosaihoz ér-
kezett egy amerikai előadóművész, 
Danny, aki balofonnal kísért ma-
gyar–angol nyelvű mesét adott elő 
a  gyermekeknek. A  Mézeskalács úr 
című mesében a  gyerekeknek is 
nagy szerep jutott, különböző han-
gokat kellett kiadniuk, mutogat-
niuk. Sokat nevettek, tapsoltak, és 
a végén mindenki a balofont is meg-
szólaltathatta. Köszönjük a  szerve-
zést Csordás Áginak!
Az alsós osztályfőnökök szervezésé-
ben az idei évben több osztály is el-
látogatott a tárnoki üveg karácsony-
fadísz készítő műhelybe. Láthatták, 
hogy készül üvegből a sok különféle 
formájú karácsonyfadísz. Mindenki 
saját díszt festhetett magának, amit 
ajándékba meg is kapott, de termé-
szetesen a  vásárlás sem maradha-
tott el: egy kis ajándék a szülőknek, 
testvéreknek, barátoknak is belefért 
a látogatás napján.

Karácsonyi köszönet

Szeretnénk megköszönni a  kedves 
Szülők első félévben végzeett renge-
teg munkáját, minden segítségüket, 
fáradozásukat! Külön köszönjük, 
hogy a  pedagógus karácsonyi ün-
nepélyen meglepetésként karácso-
nyi vacsoramenüvel, ajándék bor-
ral, mézeskaláccsal, süteményekkel 
tarkított svédasztallal kedveskedtek 
tantestületünknek, melyet nagy sze-
retettel fogadtak tanáraink! Köszön-
jük a karácsonyi adománygyűjtések-
re behozott ajándékokat is. Örülünk, 
hogy egy olyan szülői közösség áll 
mögöttünk, akikkel sikeresen tu-
dunk együtt dolgozni.

Loór Zsuzsanna



Pitypang Sport Óvoda

Decemberi pillanatképek  
és készülődés a farsangra
Az adventi időszak az óvodánkban 
nagyon meghitten, de eseménydú-
san telt. December 6-án a  Télapó 
látogatott hozzánk, és a gyerekeket 
meglepte finomságokkal. Rengeteg 
verssel, énekkel készültek a  kicsik 
az érkezésére.

Az Állatvédelmi témahét keretén be-
lül a Pitypang Sport Óvoda óvodásai 
a Vadasparkba látogattak az önkor-
mányzat támogatásával.

Az adventi vásárunkat december 13-
án és 14-én tartottuk a Szülő Szer-
vezetünk szervezésében. Nagyon 
köszönjük a  segítséget! Az össze-
gyűlt összeget játékokra, kirándulá-
sokra fordítjuk.

Rászoruló gyerekeknek gyűjtöttünk 
játékokat, és cipősdobozba csoma-
golva eljuttattuk a  Baptista Szere-
tetszolgálat átvevőhelyére. Renge-
teg cipősdoboz ajándékot gyűjtöttek 
a Pitypang óvodások!

A Bóbita Kórus karácsonyi koncert-
jét hallgatták meg a  gyerekek. Az 
orgona gyönyörű hangja is megszó-
lalt a gyerekek örömére.

A Portéka Színház karácsonyi mesé-
jével zárta az évet a Pitypang Sport 
Óvoda.

A hosszú szünet után a  gyerekek 
izgatottan mesélték el, rajzolták le 
a  téli szünetben összegyűlt élmé-
nyeiket. Jó volt újra találkozni.

A farsang – a tél és a tavasz küzdel-
mének szimbolikus megjelenítése 
– vízkereszttől (január 6.) hamvazó-
szerdáig (húsvét előtti negyvenedik 
nap) tart. Már a legkisebbek is lelke-
sen készülnek a  farsangra. Nem is 
csoda. Alig van annál izgalmasabb 
tevékenység egy gyermeknek, mint 
belebújni más ruhájába, eljátszani 
szerepeket, és ilyen módon rókává, 
cicává, boszorkánnyá, királylánnyá, 
kalózzá vagy éppen varázslóvá vál-
tozva felszabadultan játszani.
Óvodánkban évek óta nagy hagyo-
mánya van a  farsangnak. Az idei 
mulatságot február 17-én tartjuk, 
célunk a  népszokások, hagyomá-
nyok ápolása, élményszerű meg-
tapasztalása, a  gyermekek isme-
reteinek bővítése, érzelemviláguk 
gazdagítása, kézügyességük és 
mozgáskultúrájuk, valamint szociá-
lis érzékenységük fejlesztése.
„Maskarások, bolondok / Rázzátok 
a  kolompot! / Takarodjon el a  tél, / 
Örvendezzen, aki él!” (Sarkady Sán-
dor: Kikiáltó)

Varga Valentina 15
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Budakeszi „Rendes Hentese”

Szemethy Mátyás: Családommal észrevettük, hogy na-
gyon nagy kereslet, igény van a  házi készítésű finom 
disznóságokra. Így kis családi vállalkozásként elkezd-
tük „művelni az ipart”, melybe minden családtag a déd-
szülőtől kezdve a  nagyszülőkön át besegít. Így teljes 
a  családi manufaktúránk. Fontosnak tartjuk a  hagyo-
mányos ízeket és a jó baráti vevői kapcsolatokat, sokan 
visszajárnak hozzánk, törzsvevőinkké válnak.
■ Miért szeretnek Budakeszin élni?
Sz. M.: Szeretjük, hogy egy karnyújtásnyira van az erdő 
és a város is egyaránt. Azt gondolom beillesztettük Bu-
dakeszi város lüktetésébe, melyben két gyermekünk-
kel átlagos polgári életet élünk. Remélem, még hosszú 
időn át maradhatok a város „Rendes Hentese”.

Húsos káposzta szalonnás 
burgonyagombóccal

Hozzávalók:
2–2,5 kg savanyú káposzta ♦ 2,5 kg lapocka ♦ 6–8 db nagy 
fej vöröshagyma ♦ zsír ♦ só ♦ pirospaprika ♦ őrölt bors ♦ 
őrölt kömény ♦ paradicsom ♦ paprika ♦ A burgonygombóc-
hoz: 2 kg burgonya ♦ 20-30 dkg baconszalonna ♦ kb. 1 kg 
liszt (amennyit felvesz a burgonya) ♦ só

Elkészítés:
A vöröshagymát apróra vágjuk, zsíron üvegesre párol-
juk, majd meghintjük pirospaprikával, felöntjük vízzel, 

fűszerezzük, hozzáadjuk a paradicsomot és a paprikát. 
A  felkockázott lapockát a  pörköltalaphoz adjuk, majd 
rottyantunk rajta. A  káposztát ízlés szerint átmoshat-
juk. A cserépedényben rétegesen elosztjuk a káposztát 
és a  pörköltalapos húst (káposzta-hús-káposzta-hús). 
Annyi levet adunk hozzá, hogy elég legyen a  készre 
főzéshez. A rétegek tetejére babérlevelet, egész borsot, 
csíkokra vágott maradék bacon szalonnát és egy kevés 
sót hintünk. Felfűtött sütőben 240-260 fokon bő más-
fél óráig főzzük. 
A burgonyagombóchoz a burgonyákat meghámozzuk, 
felkockázzuk, majd puhára főzzük. A baconszalonnát 
kockára vágjuk és ropogósra sütjük. A  megfőtt bur-
gonyát krumpli nyomóval alaposan átnyomkodjuk, és 

Szemethy Mátyást, a „Rendes Hentest” mindenki 
ismeri a városban. Felesége, Sarolta „Saci” és 
szülei tősgyökeres Budakesziek, ő maga 2004 óta 
él városunkban. Szakmájáról nyilatkozott, amely 
egyben a hobbija is, valamint két recepttel is 
megajándékozta olvasóinkat.
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Budakeszi ízei
hagyjuk langyosra hűlni. Sózzuk, majd folyamatos 
gyúrás közben adagoljuk hozzá a lisztet és a pirított ba-
conszalonnát. Amikor már kézzel jól formázható (nem 
ragacsos és nem kemény) tésztát gyúrunk belőle. Egy 
nagy lábasba vizet forralunk, a  tésztából gombócokat 
formázunk és kifőzzük. (Egyszerre ne tegyünk túl sok 
gombócot a vízbe, mert visszahűti azt, és a gombócok 

ragadóssá válnak.) Amikor megfő a  gombóc, feljön 
a víz tetejére, lecsepegtetjük, zsírral vékonyan átkenjük 
őket. Tálaláskor a  káposzta mellé baconos krumpli-
gombócot és tejfölt kínálunk.

Paradicsomos máj

Hozzávalók:
1 kg máj ♦ 3 fej vöröshagyma ♦ 2-3 evőkanál disznózsír 
♦ 1,5-2 l paradicsomlé ♦ só ♦ bors ♦ babérlevél ♦ fűszer-
paprika ♦ kevés liszt és cukor

Elkészítés:
A zsíron megdinszteljük az apróra vágott hagymát, majd 
hozzákeverjük az összes fűszert, amit megfuttatunk 
a zsíron. Hozzáadjuk a falatnyi darabokra vágott májat. 
Fehéredésig sütjük, és csak a végén sózzuk! Kevés liszt-
tel megszórjuk, majd felöntjük paradicsomlével. Egyet 
forralunk rajta, ízlés szerint kevés cukorral megszórjuk. 
A külön elkészített baconos krumpli gombóccal tálaljuk.

Pótszilveszter a Városházán
A Borostyán és a Fenyőgyöngye nyugdíjas klubok együtt buliztak 
este a tanácsteremben. Köszönjük Somlóvári Józsefné Hugi 
és Dorkáné Bomba Jolika elnök asszonyoknak a szervezést!

17

Városi hírek



GYERMEKUROLÓGIA
Dr. Kiss András
Csütörtök: 16.00– 19.00
 kéthetente

FELNŐTT UROLÓGIA
Dr. Csúsz Gábor
Hétfő: 14.00–19.30
Szerda: 10.00–13.30
Csütörtök: 13.00–15.30

ULTRAHANG-DIAGNOSZTIKA
Dr. Varga Erika
Hétfő: 07.00 – 14.00
Kedd: 07.00 – 19.30
Szerda: 07.00 – 10.00

SZEMÉSZET
Dr. Szabó Szilvia  
Hétfő: 08.00 – 12.30
Kedd: 08.00 – 13.30
Csütörtök: 08.00 – 13.30
Péntek: 08.00 – 10.00
 látótér vizsgálat
 10.00 – 12.00
 szemvizsgálat

SZEMÉSZET
Dr. Hertelendy Anna  
Szerda: 08.00 – 13.30

SZÁJSEBÉSZET
Dr. Illés Emil
Hétfő: 14.30 – 17.30
Péntek: 13.00 – 15.00

SEBÉSZET
Dr. Barabás Lóránd
Szerda: 16.00 – 20.00
Péntek: változó,
 általában kéthetente

REUMATOLÓGIA  
Dr. Lónyai Katalin
Kedd: 08.30 – 12.30
Szerda: 08.30 – 13.30

REUMATOLÓGIA 
Dr. Berkes Enikő
Kedd: 13.00 – 18.00

ORTOPÉDIA 
Dr. Tompai Ferenc
Hétfő: 13.00 – 18.40

ORTOPÉDIA 
Dr. Ijjas Lőrinc
Kedd: 14.00 – 19.15

NŐGYÓGYÁSZAT  
Dr. Szabó Katalin
Csütörtök: 16.00 – 19.30
 kéthetente
Péntek: 14.00 – 17.00

NŐGYÓGYÁSZAT 
Dr. Varga Márta
Csütörtök: 09.25 – 12.00

NŐGYÓGYÁSZAT 
Dr. Ghavami Mohammadali
Szerda: 15.00 – 16.00
 16.00–19.00
 terhesgondozás

NEUROLÓGIA 
Dr. Kaszás Nóra
Szerda: 13.00 – 16.00
Péntek: 13.00 – 16.00

KARDIOLÓGIA 
Dr. Tóth Angéla
Hétfő: 08.00 – 13.00
Szerda: 08.00 – 13.00
Péntek: 08.00 – 13.00

KARDIOLÓGIA 
Dr. Alwazir Fóris
Kedd: 08.00 – 13.00
Csütörtök: 08.00 – 13.00

GYERMEKKARDIOLÓGIA 
Dr. László Erzsébet
Hétfő: 15.00 – 18.30

FÜLL-ORR-GÉGÉSZET 
Dr. Szentpéteri Szabolcs  
Hétfő: 09.00 – 14.40
Péntek: 08.00 – 13.40

FÜLL-ORR-GÉGÉSZET 
Dr. Lukács Anita
Csütörtök: 09.00 – 12.40

FOGSZABÁLYZÁS
Dr. Nochta Liliana
Csütörtök: 08.30 – 13.00

ENDOKRINOLÓGIA 
Dr. Steiner Tamás
Szerda: 13.30 – 19.00

DIABETOLÓGIA 
Dr. Tóth Angéla
Csütörtök: 08.00 – 12.00

BELGYÓGYÁSZAT 
Dr. Tóth Angéla
Kedd: 16.00 – 19.00

BŐRGYÓGYÁSZAT 
Dr. Szabó Gábor  
Hétfő: 08.00 – 11.00
Kedd: 13.00 – 18.30
Szerda: 16.00 – 19.30
Csütörtök: 08.00 – 13.30
Péntek: 08.00 – 12.30
Elérhetőség: +36 20 361 2578
 Fő u. 85.

BŐRGYÓGYÁSZAT 
Dr. Nagy Éva  
Hétfő: 11.00 – 15.20
Elérhetőség: +36 20 361 2578
 Fő u. 85.

AUDIOLÓGIA
Horváth Gréta
Csütörtök: 13.00 – 15.20

GYÓGYTORNA- 
FIZIKOTERÁPIA
Vezető: Dr. Prezenszky Balázs
Elérhetőség: +36 20 218 7092
 Fő u. 85.

A Budakeszi Egészségügyi Központ 
rendelései Előjegyzési telefonszámok: +36 20 361 5017 (08:00–16:00)

 +36 20 362 7065 (10:00–16:00)
Messenger: https://www.facebook.com/ 
 messages/t/1009450302588838
Email: info@ek.budakeszi.hu
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Budakeszi Helyi Választási Bizottság
1/2023. (I. 9.) Budakeszi HVB Határozata

Budakeszi Helyi Választási Bizottság 2 igen, 0 nem szavazati aránnyal Budakeszi 08. szá-
mú választókerületi képviselői megbízatás megszűnése miatt 

2023. április 2. (vasárnap)

napjára időközi helyi önkormányzati képviselő választást tűz ki.

Budakeszi Helyi Választási Bizottság a választási eljárási határidők naptár szerinti dátu-
mait a határozat melléklete szerint határozza meg. (…)

Indokolás

Budakeszi 08-as számú egyéni választókerületében a  képviselői mandátum lemondás 
miatt 2022. december 6. napjával megszűnt. A helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 20. § (5) be-
kezdése alapján, ha az egyéni választókerületi képviselő megbízatása megszűnik, időközi 
választást kell kitűzni. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 302. § szerint 
a települési önkormányzati képviselők időközi választását a helyi választási bizottság tűzi 
ki. A Ve. 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján az időközi választást a mandátum megürese-
désétől számított százhúsz napon belülre kell kitűzni.

A Ve. 6. § (1) bekezdése alapján a választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a ki-
tűzés napját követő hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen. A szavazást a Ve. 6. § (2) 
bekezdése értelmében vasárnap kell megtartani.

Valamennyi határidő és előírás figyelembevételével a HVB Budakeszi 08. számú egyéni 
választókerületében az időközi önkormányzati képviselő választást 2023. április 2. (va-
sárnap) napjára tűzte ki, és a Ve. 11. § (1) bekezdése alapján a törvényben foglalt határidők 
naptár szerinti dátumait jelen határozat melléklete szerint állapította meg.

A határozat az Övjt. 20. § (5) bekezdésén, a  Ve. 46. §-án, a  Ve. 302. §-án, a  103/2023. 
(III. 10.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdésén, a jogorvoslati jog a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 
a Ve. 223-224. §-án, a Ve. 307/P. §(2) bekezdés c) pontján, a közteherviselési mentesség az 
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. melléklet XIII. 8. pontján alapul.

Budakeszi, 2023. január 9.

További információk az alábbi linken érhetők el:
https://varoshaza.budakeszi.hu/wp-content/uploads/2023/01/1_2023-HVB-HATAROZAT-1.pdf



PETŐFI SÁNDOR: EGY GONDOLAT BÁNT ENGEMET...
Kétszáz éve, 1823. január 1-jén született Petőfi Sándor, a nemzet költője. Egyik legismertebb verséből,  
az Egy gondolat bánt engemet… címűből idézünk.

... DEREK, 
KORTÁRS 
AMERIKAI 

SZÍNÉSZNŐ 

AUTONÓM 
TERÜLET

FÉRFINÉV 
BECÉZVE

KÖZEPÉN 
SZÁMÍTÓ!

!YGOHEDELEJ TÚ ZA

HÍM DISZNÓ

INNI AD 
A MŰLT IDŐ 

JELE
SZELÍDÍ-
TETLEN

SAJTFÉLESÉG
BETÖRŐ, 
CSIBÉSZ

ARAB 
TELIVÉR

AZ EGYKORI 
NSZK 

FŐVÁROSA
ASZTÁCIUM

KICSIT 
SZAJKÓZZA!

PIPA 
SZÁRÁNAK 

SZOPÓKÁJA

VITAEST 
RÉSZE!

ZENEI 
HANGFEKVÉS

TEHÉN 
MONDJA!

IGÉR NOYGAN!YGOHED

BERREGŐ 
HANG

EGYKORI 
SZAKSZER-

VEZETI 
CSÚCSSZERV

OSZMÁN 
KATONAI 

RANG

NÉMET 
AUTÓJEL

RANGJELZŐ 
SZÓ

1. NŐI NÉV SÉRTETLEN INDÍTÉK

TÁVOL-
KELETI 
SZIGET

TELEPÜLÉS 
DEBRECEN 

KÖZELÉBEN
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KÉPZŐ
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NÉMET 
VÁROS

KÉRDŐSZÓ
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LAKÓ 
EGYNEMŰ 

BETŰI A TÉRFOGAT 
JELE

MÉTER, 
RÖVIDEN

OTT, RÖVIDEN

A megfejtések: 1. Holttestemen át fújó • 2. paripák száguldjanak • 3. a • 4. kivívott • 5. diadalra
A Budakeszi Hagyományőrző Kör 
karácsonyi ünnepsége

2022. december 12-én hosszú szünet után ismét meg-
tarthattuk a Budakeszi Hagyományőrző Kör hagyomá-
nyos karácsonyi ünnepét – ezúttal új helyszínen, a Pro-
hászka Ottokár Katolikus Gimnázium ebédlőjében 

találkozhattunk rég látott barátainkkal. Ligetfalvi Károly 
elnökünk köszöntője után Schillen Anna és Júlia ének, 
Szirmai Róza vers és furulya előadása következett, majd 
gitárzenét és éneket hallgattunk Prezenszky Balázs és 
Rátki Anna előadásában. Ezután Kőrösiné dr. Merkl 
Hilda magyarul, Szabó Kinga pedig németül olvasta 
fel az evangéliumot, majd a Hagyományőrző vegyeskar 
adta elő karácsonyi dalcsokrát. 
Az igazi meglepetés csak ezután következett: az Asz-
szonykórus vállalkozó kedvű sportos hölgyei szenior 
örömtánc bemutatója Szalai Marika vezetésével. 
Köszönet a  befogadásért, az asszonyok által készített 
finom süteményekért, a  forralt boros, narancs illatú jó 
hangulatért. Ezúton is szeretnék minden körtagunk-
nak, kórustársaimnak boldog, egészségben bővelkedő 
új esztendőt kívánni.

Krizsán Edit, 
a Hagyományőrző kórus vezetője
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1. SZERDA           10.00 
15.00 

2.CSÜTÖRTÖK 10.00 
14.00 ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (1200 FT/ ALKALOM) 

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

6. HÉTFŐ         
 
                          

08.30 
 
10.00 
14.00 

KEZDŐ GERINCJÓGA ORBÁN DÓRÁVAL MINDEN HÉTFŐN, 
AZ ELSŐ ALKALOM INGYENES, UTÁNA 1000 FT/ ALKALOM  

AZ OLASZ CSIZMA SARKA
7. KEDD       10.00 

12.00 
14.30 

FEBRUÁRI JELES NAPOK, NÉPSZOKÁSOK 
A VILÁG LEGSZEBB KÖRTÁNCAI: KÖZÖS TÁNC 

8. SZERDA        10.00 
15.00 
15.00 

9. CSÜTÖRTÖK 08.30 
 
14.00 

KEZDŐ GERINCJÓGA ORBÁN DÓRÁVAL MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 
AZ ELSŐ ALKALOM INGYENES, UTÁNA 1000 FT/ ALKALOM 
ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (1200 FT/ ALKALOM)  

10. PÉNTEK 10.00 ORSZÁG-VÁROS VETÉLKEDŐ 

13. HÉTFŐ       10.00 
14.00 FILMKLUB:VALENTIN NAP-AMERIKAI ROMANTIKUS VÍGJÁTÉK, 125’

14. KEDD        10.00 
12.00 
14.30 

NYELVI KVÍZJÁTÉK – ELFELEDETT MAGYAR SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK 
A VILÁG LEGSZEBB KÖRTÁNCAI: KÖZÖS TÁNC 

15. SZERDA 10.00 
14.00  
15.00 

16. CSÜTÖRTÖK 14.00 FARSANGI MULATSÁG, ÖRÖMTÁNC BEMUTATÓ ALMÁSI JUDIT 
VEZETÉSÉVEL  

17. PÉNTEK    10.00 TEADÉLELŐTT TÁRSASOZÁSSAL
20. HÉTFŐ       10.00 

14.00 FILMKLUB:DZSUNGELTÚRA- AMERIKAI CSALÁDI KALANDFILM,  127’ 
21. KEDD         10.00 

14.30 A VILÁG LEGSZEBB KÖRTÁNCAI: KÖZÖS TÁNC 
22. SZERDA 10.00 

15.00 
23. CSÜTÖRTÖK 10.00 

14.00 ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (1200 FT/ ALKALOM)  
24. PÉNTEK 10.00 MANDALA SZÍNEZÉS 
27. HÉTFŐ       10.00 

14.00 FILMKLUB: ELVIS- AMERIKAI-AUSZTRÁL ÉLETRAJZI FILM, 159’ 
28. KEDD      10.00 

14.30 A VILÁG LEGSZEBB KÖRTÁNCAI: KÖZÖS TÁNC
 
A változtatás jogát fenntartjuk! További információ: ino.budakeszi@gmail.com Facebook: 
Generációk háza – Budakeszi 
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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! 21
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. december 15-én
megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
363/2022. (XII.15.) Kt. határozata a  VOLÁNBUSZ Zrt. 
2022. III. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolójá-
nak elfogadása tárgyában
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te tekintettel a nagyszámú járatkimaradásra nem fogadja 
el a  VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. III. negyedévi tevékenysé-
géről szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete felkéri a  Polgármestert a  VOLÁNBUSZ Zrt. részére 
küldjön levelet, melyben felkéri a járatkimaradások meg-
növekedett számának magyarázatára és megoldási javaslat 
kidolgozására.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
364/2022. (XII. 15.) Kt. határozata az általános iskolai kör-
zethatár véleményezéséről
1. Budakeszi Város Önkormányzatnak Képviselő-testüle-
te elfogadja az Érdi Tankerületi Központnak az általános 
iskola felvételi körzetéről szóló tervezetét. A  tervezet ér-
telmében Budakeszin a 2023/2024. tanévre vonatkozó ál-
talános iskolai felvételi körzethatár mind a Budakeszi Szé-
chenyi István Általános Iskola, mind a Budakeszi Német 
Nemzetiségi Általános Iskola vonatkozásában Budakeszi 
Város közigazgatási területe. 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pont szerint tájékoztassa az 
Érdi Tankerületi Központot.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
365/2022. (XII. 15.) Kt. határozata az Erkel Ferenc Műve-
lődési Központban, valamint a Nagy Gáspár Városi Könyv-
tárban dolgozók Magyar Kultúra Napja alkalmából történő 
jutalmazásáról
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te a 2023. évi Magyar Kultúra Napja alkalmából az Erkel 
Ferenc Művelődési Központban, valamint a  Nagy Gás-
pár Városi Könyvtárban dolgozók részére személyenként 
10 000 Ft értékben, a részmunkaidőben foglalkoztatottak 
részére munkaidő szerint arányosítva vásárlási utalványt 
biztosít.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te a vásárlási utalványok beszerzésére 122 500 Ft összeget 
biztosít.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
366/2022. (XII.15.) Kt. határozata a Budakeszi, belterület 
944 hrsz.-ú (természetben 2092 Budakeszi, Erdő utca 69. 
szám) alatt található ingatlan ingyenes tulajdonba adására 
vonatkozó igény kezdeményezése tárgyában 
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. 
§-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. 
évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 

a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél, illetve az érin-
tett Ingatlan vagyonkezelőjénél kezdeményezi és kérelme-
zi a Magyar Állam tulajdonában és a Pest Megyei Rend-
őr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő 2092 Budakeszi, 
Erdő utca 69. szám alatti, 944 helyrajzi számon felvett, 
kivett lakóház, udvar megnevezésű, 887 m2 területű in-
gatlan (a továbbiakban: Ingatlan) 1/1 tulajdoni hányadának 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért, hogy az Ingatlant Budakeszi Város Önkormány-
zata a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meg-
határozott kulturális szolgáltatás, különösen a  nyilvános 
könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művésze-
ti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; 
a helyi közművelődési tevékenység támogatása feladatainak 
ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és nyilvános 
könyvtári ellátás biztosítása céljából kívánja felhasználni.
•Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
vállalja a  tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 
megtérítését.
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te nyilatkozik, hogy az Ingatlan nem áll örökségvédelmi, 
természetvédelmi, helyi, valamint Natura 2000 védettség 
alatt. 
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásával, valamint használat-
ba vételi eljárás lefolytatásával kapcsolatos eljárás során az 
MNV Zrt., valamint az Ingatlan vagyonkezelője felé tel-
jes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot meg-
tegyen.
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ingatlan vagyon-
kezelőjénél kezdeményezze az Ingatlan 2023. február 1-jé-
től kezdődő használatát és a használatra vonatkozó meg-
állapodást aláírja.
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adására, valamint a tulajdonba 
adással kapcsolatos eljárás lefolytatásának időtartamára 
az ingatlan használatba adására vonatkozó megállapodást 
aláírja.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
367/2022. (XII.15.) Kt. határozata rendszámfelismerő 
kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos kivitelezési és 
finan szírozási ajánlat elfogadásáról
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te úgy dönt, hogy a  rendszámfelismerő kamerarendszer 
beszerzésére vonatkozó eljárást fedezet hiányában ered-
ménytelennek nyilvánítja. 
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pont sze-



rinti döntésről tájékoztassa az érintett gazdasági szerep-
lőket.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek 368/2022. (XII.15.) Kt. határozata új egészségügyi 
szakrendelő mobiliáinak beszerzéséről szóló 290/2022. 
(IX.29.) Kt. határozat módosításáról
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 290/2022. (IX.29.) Kt. határozatának 4. pontját az aláb-
biak szerint módosítja:
„Az új egészségügyi szakrendelő mobiliáinak beszerzé-
séhez legalább az előterjesztésben szereplő cégektől kér 
ajánlatot, vagy a legkedvezőbb piaci árakat internetes olda-
lakról történő letöltéssel támasztja alá.”

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
370/2022. (XII.15.) Kt. határozata önkormányzati képvise-
lő lemondásának tudomásulvételéről
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi Balázs Ádám önkormányzati képviselő 
lemondását, önkormányzati képviselői mandátumának 
2022. december 6. napi hatállyal történő megszűnését. 
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntést 
kézbesítse Balázs Ádám önkormányzati képviselő, a Bu-
dakeszi Helyi Választási Bizottság, valamint a Pest Megyei 
Kormányhivatal részére.

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

kepviselo-testuleti-hatarozatok/ oldalon olvashatják

DR. PECSUVÁCZ ÉVA 
ÜGYVÉD

Adásvételi 
szerződések, 

cégügyek, 
peres képviselet 

korrekt áron

Telefon: 
+36 20 510 9335

TAKARÍTÁST 
VÁLLALOK

Családi házak 
precíz takarítását 
vállalja gyakorlott, 

leinformálható, 
megbízható, önállóan 
dolgozó nyugdíjas nő.

Telefon: 
+36 30 639 2668

■ 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. 23
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JELM
AGYARÁZAT:

Kérjük, a hulladékokat a szállítás napján reggel 6 óráig az ingatlanok elé szíveskedjenek kihelyezni úgy, hogy az se a gyalogos, se a járm
ű forgalm

at ne akadályozza

Decem
ber

Zöldhulladék gyűjtése (Z)
Vegyes hulladék gyűjtése (V)

Fenyőfák, karácsonyfák  elszállítása (F)
Gyűjtési nap áthelyezése

Szelektív hulladék gyűjtése (SZ)
Házhoz m

enő üveghulladék gyűjtés (Ü)

2023. évi hulladéknaptár-Budakeszi

A változtatás jogát fenntartjuk!

Depónia  Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft.                                                                                                                                                                                                                                          
8000 Székesfehérvár-Csala, Pénzverővölgy, Hrsz: 020087/8.  Tel.: 22/507-419
               w

w
w

.deponia.hu    e-m
ail: ugyfel@

deponia.hu; szallitas@
deponia.hu

Január
Február

M
árcius

M
ájus

Június
Július

Augusztus
Szeptem

ber

2023. évben ünnepnapokon a szállítás zavartalan.Lom
talanítás (évi 1): házhoz m

enő lom
talanítás a 06 22/507-419 telefonszám

on a 4-es gom
b m

egnyom
ásával, illetve az ugyfel@

deponia.hu e-m
ail cím

en kérhető. 
Kérjük, hogy időpont egyeztetését a feladatok ütem

ezésének segítése érdekében 2023. január 02. - szeptem
ber 30. között, de lehetőség szerint m

ielőbb tegye m
eg.

Április
Novem

ber
Október


