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Budakeszi kitüntetések
Szép hagyomány városunkban, 
hogy nemzeti ünnepünkön − a 
megemlékezés, a tiszteletadás 
mellett − kitüntetik azokat, akik 
sokat tettek településünkért.

 

Budakeszi Város Önkormányzata 1989-ben ala-
pította meg a Budakesziért emlékérem díjat.  

A város szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett; 
a város fejlesztésében, az élet bármely ágazatában tar-
tósan kiemelkedő munkát végzett személyeket, cso-
portokat és szervezeteket méltó elismerésben kívánta 
részesíteni, és példaként állítani a jelen és az utókor 
elé. A díj alapítása óta 55 jeles személyiség vehette át 
az emlékérmet.

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2014. március 4-ei ülésén úgy döntött, hogy 
a Budakesziért emlékérmet a 2014. évben két példa-
értékű és kiemelkedő személynek, Szirmai Jenőnek és 
dr. Kovács Sándornak adományozza.

A polgármester asz-
szony így indokolta a kép-
viselő-testület döntését:

„Szirmai Jenő buda-
keszi lakosként a város 
közéletének egyik legmeg-
határozóbb alakja, több év-
tizede segíti a budakeszi ci-
vil szervezetek működését. 

Maga is tagja a Budake-
szi Szépítő Egyesületnek és 
a Budakeszi Hagyomány-
őrző Körnek. Számos helyi 
kezdeményezés támoga-
tója és megvalósítója volt. 
Időt és munkát nem saj-
nálva vett részt olyan kö-
zösségépítő és városfejlesz-
tő tevékenységekben, mint 
a Budakeszi temető 1. par-
cellájának állagmegőrző 
munkálatai, a Budakeszi 
Kálvária újraépítése vagy 
éppen a Schielei-kápolna 
felújítása. 

Szirmai Jenő magas 
szintű felkészültségével, nyelvtudásával, példamutató 
életvezetésével és hagyományt tisztelő magatartásával 
nagymértékben segítette Budakeszi városának kultu-
rális, társadalmi életét és az egyesületek tevékenységét 
egyaránt. 

Településünk iránti szeretetének tanúságaként ki-
emelkedő szerepe volt a Budakeszi és a németországi 
Westenholz városát összekötő testvérvárosi kapcsolat 
kialakulásában és annak megerősödésében is.

Szirmai Jenő egész életével, kiemelkedő, a budake-
szi közösségért, kultúrájáért, a település értékeinek a 
megőrzéséért végzett munkájával, példamutató életvi-
telével méltó a Budakesziért emlékérem kitüntetésre.”

A kitüntetés átadása után Szirmai Jenő így fogal-
mazott: „Ha az embert ilyen megtiszteltetés éri, akkor 
a megilletődöttség, a meglepetés és az öröm minden-
képpen jelentkezik. Ilyenkor az első szó a köszöneté.” 
1990 óta van nyugdíjban, azóta kapcsolódott be a Szé-
pítő Egyesület munkájába, örömmel, jó szívvel. Olyan 
vezetők és lokálpatrióták nyomdokaiba lépett, ami 
maga a történelem. 

Végezetül tisztelettel és hálásan megköszönte min-
denkinek ezt a kitüntetést.

Idén a másik kitüntetett dr. Kovács Sándor 

lett, akiről a polgármester asszony a következőket 
mondotta: 

Dr. Kovács Sándor budakeszi lakos, 1977-ben vég-
zett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogor-
vos-tudományi Karán, 1982 óta dolgozik Budakeszin.

Megalakulása óta tagja a Magyarországi Praktizáló 
Orvosok Szövetségének. 2004-ben megszerezte a mi-
nőségügyi rendszermenedzser címet, majd elvégezte 
a Magyar Szabványügyi Testület által szervezett mi-
nőségügyi auditor képzést.

Egy város szá-
mára rendkívül 
fontos, hogy bi-
zonyos kiemelt 
szakterületeken – mint amilyen az egészségügy is – 
olyan szakemberek dolgozzanak, akik munkájukkal, 
hozzáállásukkal kiválót produkálnak, személyükben 
pedig példamutatóak, mert ez jelentősen visszahat az 
egész település életére. A doktor úr ilyen ember. Nem 
munkahelye, hanem egész életét betöltő hivatása van, 
melyet a budakeszi lakosoknak szentel. Magát sem 
kímélve minden idejét és energiáját feláldozza azért, 
hogy a városban élő betegek gyógyulását elősegítse. 
Precíz, lelkiismeretes munkáját mindennél jobban 
minősíti, hogy az előjegyzési naptára hetekre előre 
zsúfolásig tömve van, noha szinte megállás nélkül, 
kora reggeltől késő estig fogad betegeket.

Engedjék meg, hogy betegeinek véleményeiből 
idézzek Önöknek: „Kiválóan felszerelt rendelőjében 
fájdalommentesen látja el betegeit. Mindig türelmes, 
nyugodt. Betegei kérdésére szívesen elmagyarázza, 
megindokolja, mit, miért csinál. Mivel a legjobb a 
saját fog, minden fogat meg akar menteni. Nem tesz 
különbséget tehetősebb és szerényebb anyagiakkal 

rendelkező páciensek között. Magánéletét is alárendeli 
hivatásának. Igazi, önzetlen, odaadó orvos és egy nagy-
szerű ember, aki nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a bu-
dakesziek jól érezzék magukat városunkban.” Betegei 
egybehangzóan állítják: biztosak benne, hogy a megye 
egyik legjobb fogorvosa tartja rendben fogaikat!

Kovács doktor úr a közeli napokban ünnepli 60. 
születésnapját, mely egy plusz apropó ahhoz, hogy 
munkája és magánélete terén is további sok sikert, va-
lamint jó egészséget kívánjunk neki.”

A doktor úr megköszönte a kitünte-
tés adományozását, a betegek bizalmát, 
munkatársai segítségét.

Budakeszi Város Önkormányzata 
1999-ben alapította az Ifjúsági díjat, 
mellyel azokat a fiatalokat tünteti ki, 
akiknek közéleti, tanulmányi vagy sport-
beli tevékenysége kiemelkedő, és példa-
ként állítható a város lakossága elé. Az 
elmúlt években 14 tehetséges budakeszi 
fiatal vehette át ezt a kitüntető díjat. 

Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2014. március 4-ei 
ülésén úgy döntött, a Budakeszi Ifjúsági 
díjat a 2014. évben Karlik Józsefnek ado-
mányozza.

„Karlik József 1985-ben született, 
családja generációk óta Budakeszin él. 
5 éves kora óta táncol, a néptánc azóta 
meghatározó eleme életének. 1990-től 
2002-ig az Élő-Tér Alapfokú Művészeti 
Iskolában Macher László és Szabó Gábor 
mesterek, valamint a Bihari János Tánc-
együttes tagjai vezetésével néptáncot ta-
nult. 1991 óta a Prima Primissima díjas 
Bihari János Táncegyüttes tagja, majd 
szólistája.

2008-ban végezte el a Budapesti Gaz-
dasági Főiskola gazdasági informatikus és 
számvitelszervező szakát. 2010 óta a Kö-
zép-Európa Táncszínház ügyvezetője, va-
lamint a 2012 januárjában alapított Beth-
len Téri Színház gazdasági igazgatója. 

Hazai és nemzetközi viszonylatban 
is kiemelkedő tevékenységet végez a 
magyar néptánc szervezése, magas szín-
vonalú bemutatása, népszerűsítése, és 
elismerése érdekében. A 2012-ben a Sze-
gedi Szabadtéri Játékokon először bemu-
tatott Hegyen-völgyön lakodalom című 
előadás egyik főszereplője. Rendszeres 

résztvevője állami ünnepeknek, valamint beteg gyere-
kek részére rendezett jótékonysági fellépéseknek.

Szakmai tevékenysége során, kiemelt figyelmet ta-
núsít a magyar tánckultúra ápolása és az utánpótlás, 
a fiatal korosztály tánctanítása irányában. Tervei kö-
zött szerepel a budakeszi fiatalok részére is elérhetővé 
tenni a Közép-Európa Táncszínház dráma és beavató 
színházi programjait.

Tevékenysége példaként szolgálhat nemcsak Bu-
dakeszi fiataljai, hanem Magyarország fiatal korosztá-
lya részére egyaránt. Budakeszi városa méltán büsz-
ke lehet arra, hogy Karlik József városunk polgára”  
− mutatta be a díjazottat a polgármester asszony.

A kitüntetés átvétele után nehezen szólalt meg a 
kitüntetett. Mint mondta: a táncosok nem nagyon 
szeretnek beszélni. Röviden megemlítette, hogy a pol-
gármester asszonnyal előkészítettek egy megállapodást, 
melyben a Közép-Európa Színház beavatói színházi 
programjába vehetnek részt a budakeszi gyerekek.

Péter-Szabó Kinga

Karlik József

Dr. Kovács Sándor

 Szirmai Jenő
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Településünk fejlődése 
közös sikerünk

Stabil költségvetést fo-
gadtunk el. Hamarosan 
elkészül a Fő utca felújí-
tása. Újabb fejlesztések 
lesznek városunkban.  
Jó hírek Budakeszin

A 2014-es költségvetés tervezé-
sekor legfontosabb alapelvünk 

az volt, hogy hitelt működésre nem 
veszünk fel, beruházási hitelt pedig 
csak akkor, ha azt hosszú távú ér-
tékteremtő beruházásra használjuk 
fel. Az egyszeri bevételeket csak 
fejlesztésekre lehet fordítani, a rend-
szeres bevételeknek pedig a műkö-
dési kiadásokat kell biztosítania. Így 
továbbra is biztonságosan tudjuk 
működtetni az intézményrendszert, 
de még fejlesztésekre is jut fedezet. 
Ezek igen lényeges és fontos alap-
elvek, ezekkel lehet a város bizton-
ságos működését biztosítani. Váro-
sunk idei költségvetésének főösszege 
egyébként 2,2 Mrd Ft. 

Budakeszi Város Képviselő-tes-
tülete számára nagyon fontos az in-
tézmények minél magasabb szinten 
való működése, ezért idén 72 M Ft-
tal többet biztosítunk erre a célra. A 
szakmai színvonal növelését jelenti 
például az is, hogy az óvodákban 
fejlesztő pedagógus és logopédus fog 
dolgozni.

Természetesen külön is meg kell 
említenünk, hogy az állam teljes 
egészében átvállalta Budakeszi hitel-
állományát, ami mintegy 600 millió 
Ft volt. Ez az összeg a kormánydön-
tésnek köszönhetően immár nem a 
város költségvetését terheli. 

Az önkormányzat elnyert egy 
olyan pályázatot, amely lehető-
séget biztosít az intézményeink 
feladatellátási hatékonyságának nö-
velésére. 

Idén is támogatjuk a civil szerve-
zeteket (2,5 M Ft-tal), a német ön-
kormányzatot, és idén is ki fogunk 
írni járdapályázatot. 

Városunk lakóit most leginkább 
talán a Fő utca felújítása érdekli, 
hiszen ez jelentősen befolyásolja a 
mindennapi életünket. A kivitele-
zés befejezésének véghatárideje áp-
rilis 15., de ha folytatódik a jó idő, 
akkor akár 1-2 héttel hamarabb is 
befejeződhetnek a munkálatok. Ez 
köszönhető annak az intézkedésnek 

is, hogy az önkormányzat engedé-
lyezte az éjszakai aszfaltterítést. Egy 
régóta várt, 300 milliót meghaladó 
beruházásról van szó, amivel gazda-
godik a város. A Fő utca járhatóbb, 
a közlekedés biztonságosabb lesz, az 
autóink futóművének pedig jelentő-
sen megnő az élettartama.

Tovább (sz)épül településünk: 
a munkák nem állnak meg, fejlesz-
tések 2014-ben is lesznek. Három 
nagy utca aszfaltozását tervezzük: 
ezek a Nagy Sándor József utca, a 
József Attila utca külső szakasza, 
valamint a Reviczky utca. Terve-
ink szerint megépül a Makkosi út a 
templomig, és új burkolatot kaphat 
néhány rövidebb, rossz minőségű 
utcaszakasz. Tovább folytatódik a 
Dózsa György tér rekonstrukciója. 
Közvilágítási fejlesztés lesz a Hajós, 
a Fenyő és a Fűzfa utcában. Augusz-
tusban átadjuk az új bölcsődét, és a 
sportpálya fejlesztésére is sor kerül-
het. A temető fejlesztésére 5 millió 
Ft-ot tervezünk.

Budakeszi Város Önkormány-
zata átgondolt, célirányos gazda-
ságpolitikájának köszönhetően te-
lepülésünk folyamatosan fejlődik. 
Büszkék vagyunk eddig elért fejlesz-
tési- és egyéb eredményeinkre, ame-
lyek többségét az Önök segítségével, 
és a településünkön működő civil 
szervezetekkel, vállalkozásokkal 
karöltve valósítottunk meg.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

Budakeszi Város Önkormányzata  - csatlakozva 
Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag) által 
létrehozott „A legszebb konyhakertek” – 

Magyarország legszebb konyhakertjei országos  
programhoz – meghirdeti a helyi

„A legszebb 
konyhakertek” 

című versenyt.

A program célja: a lakosság 
ösztönzése arra, hogy saját, rokonai 

vagy barátai udvarán, kertjében 
alakítson ki és termesszen maga 
és családja számára minél több 

konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.

A programban történő 
részvétel feltételei: 
az illető a programhoz  

önként kíván csatlakozni,
rendelkezik saját tulajdonú  

vagy számára megművelésre 
átengedett 

balkonnal, kerttel, udvarral,  
telekkel, földterülettel, 

 ahol konyhakerti zöldségeket/
gyümölcsöket termeszt.

Nevezési kategóriák:
balkon: erkélyen kialakított 

mini:  10–50 m2 
normál:  50 m2 felett
zártkert 1.: zöldség

zártkert 2.: gyümölcsös
zártkert 3.: vegyes (zöldség és 

gyümölcs)
közösségi: csoportok, szervezetek 

által megművelt kertek

Jelentkezési határidő: 
2014. április 15. 

Jelentkezés módja: a jelentkezési lap 
kitöltése és leadása. 

Jelentkezési lap kérhető és leadható: 
e-mailen: pm.titkar@budakeszi.hu,

Budakeszi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálata 

(2092 Budakeszi, Fő u. 179.). 

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, 
telek, földterület tulajdonosa vagy 

annak megművelője.

Jelentkezéskor, illetve a verseny idején 
szívesen vesszünk fotók készítését a 

balkonról, kertről, mely segíti a bírálók 
munkáját. Az országos díjra jelöléshez 

ez elengedhetetlen lesz!

Díjazás:  
kategóriánként az első három helyezés 

és indokolt esetben különdíjak 
odaítélése a település szervezésében.

Az eredményhirdetés várható 
időpontja: 

2014. augusztus 23. szombat 16 óra 
– a Budakeszi Családi Nap keretében.

Várjuk minden zöldség/
gyümölcstermesztő, kertművelő 

jelentkezését!

Himnusz 
a határon túli magyarokért

Budakeszin áll nemzeti jelképünk legkifejezőbb művészi alkotása, a Himnusz-
szobor. A művésznő eredetileg nemzeti himnuszunkat egy templom belső falára 

tervezte dombormű formájában, kisebb méretben. V. Majzik Mária már dolgozik a 
Himnuszról alkotott legelső tervének megvalósításán. Ezen az alkotáson népünk tra-
gikus sorsát párhuzamba állítja a Krisztusi fájdalommal. Népünk számára a megváltás ígéretét sugallja. A művész-
nő ezúttal a nemzeti imánk imádság jellegét hangsúlyozza erőteljes kifejező erővel.

A tervek szerint az alkotó és Budakeszi város ajándékaként szállítjuk Csíkszeredára a képzőművészeti alkotást 
Budakeszi testvérvárosába, ahol már várják a Himnusz-domborművet, valamint az Angyali üdvözletet, amelyet 
szintén V. Majzik Mária készít.

Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, nagyon sokat kell még tennünk. 
Ezért kérjük Budakeszi lakosságát, hogy ki-ki, amennyivel tudja, támogassa e nemes célt. 

Köszönettel a PSZÜART Alapítvány, immár budakeszi bejegyzésű közhasznú alapítvány.

Számlaszám: OTP 1174 2348-20015219

A képen a készülő alkotás 
egy részlete látható
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Rágcsáló-
irtás 

történt
Tájékoztatjuk a tisztelt 

Lakosságot, hogy 
2014. 03. 17-én 

rágcsálóirtás történt
 a Fő u. Templom mögötti  
50 m és a Meggyes u. híd 

és körforgalom közötti 
400 m nyitott  

csapadékelvezető területén. 
 

A rágcsáló irtást  
véralvadásgátló zárt  

csalétek kihelyezésével  
végeztük,  

melynek lebomlási ideje  
3 hónap.  

Kérjük fokozottan  
kísérjék figyelemmel az 

érintett területen történő 
gyermekjelenlétet!

Badak Zsolt, BVV Kft.

Anyakönyv-
vezetői 

változás!
Tájékoztatom Önöket arról, 

hogy a Polgármesteri  
Hivatalban  

2014. március 17-étől  
– előreláthatólag  

3 hónap időtartamig – 
helyettesítő  

anyakönyvvezető dolgozik.

Az anyakönyvvezető 
ügyfélfogadása az alábbi 

napokon történik:

Hétfő: 
9.00–13.00 óráig

Csütörtök: 
11.00–15.30 óráig

Türelmüket 
és megértésüket 

köszönöm!

dr. Remete Sándor, jegyző 

Építésügyi szakmai  
tanácskozás  

volt Budakeszin
Regionális építésügyi 
szakmai tanácskozás-
nak adott otthont 2014. 
március 18-án Budakeszi 
Polgármesteri Hivatala.

A tanácskozásra a Pest Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatal vezetőjé-
nek, Marsalné Kovács Judit állami 
főépítésznek a meghívására került 
sor, melyen részt vettek a Pest Me-
gyei Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatalának, a Bu-
dakeszi és az Érdi Járási Hivatalok-
nak, a szakhatóságoknak, valamint a 
Budakeszi és az Érdi járási székhely 
települési jegyzői hatáskörében lévő 
építésügyi hatóságoknak a szakem-
berei, továbbá a Pest Megyei Ön-
kormányzat főépítésze és a két járás 
területén lévő települések főépítészei, 
több mint 50 fő részvételével.

Az értekezlet célja − többek kö-
zött − az volt, hogy az építésügy te-
rületén működő szakmai szereplők, 
az építésügyi rendszer átalakításaival 
kapcsolatos eddigi tapasztalataikat 
megbeszéljék. Szó volt a legfrissebb 
jogszabályi változásokról, és fel-
hívták a figyelmet az egységes jog-
alkalmazásra. A tanácskozáson az 

építésügyi hatósági szakemberek és 
a főépítészek közötti együttműködés 
fontossága hangsúlyozott szerepet 
kapott, tekintettel arra, hogy a tele-
pülések polgármestere − a települési 
főépítész szakmai véleménye alap-
ján − településképi véleményezési 
eljárás keretében előzetes szűrőként 
működik, és a helyben megalkotott 
rendelete alapján véleményezi az épí-
téshatósági engedélyre benyújtandó 
tervdokumentációt.

Az állami főépítész ismételten fel-
hívta a települési főépítészek figyel-
mét a 2015. december 31-ei jogvesztő 
határidőre, ami a jelenleg hatályban 
lévő településrendezési eszközökre 
vonatkozik. Az önkormányzatoknak 
eddig a határidőig kell elfogadniuk 
a megváltozott jogszabályi háttéren 
alapuló településrendezési eszköze-
iket (pl.: helyi építési szabályzatok).

A tanácskozás a szakemberek 
számára tanulságos volt, melynek 
eredményét – remélhetőleg – az 
ügyfelek élvezhetik majd az ügyeik 
intézésekor.

Az értekezlet szervezői és a kol-
légák egységes véleménye alapján 
hasznosnak ítélték meg a rendez-
vényt és a folytatását, ismételt meg-
rendezését határozták el.

dr. Remete Sándor, jegyző

Választási tájékoztató
Áder János, Magyaror-
szág köztársasági elnöke 
kihirdette az országgyű-
lési képviselők 2014. évi 
választásának időpontját.

A szavazás napja: 
2014. április 6.

Az alábbiakban néhány fontosabb, 
sokakat érintő határidőre és tud-

nivalóra hívjuk fel a figyelmet.

Szavazóköri névjegyzék

A magyarországi lakcímmel rendel-
kező választópolgárok automatikusan 
felkerülnek a központi névjegyzékbe. 
A szavazóköri névjegyzékben szerep-
lő választópolgárok a névjegyzékbe 
történt felvételükről értesítőt kapnak.

Szavazás

A magyarországi lakcímmel ren-
delkező választópolgár személyesen 
szavazhat.
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

Szavazni egy egyéni választóke-
rületi jelöltre és egy országos listára 
lehet. Az országgyűlési választáson 
nemzetiségiként regisztrált választó-
polgár pártlista helyett nemzetiségi 
listára szavazhat.

A szavazás napján lakóhelyétől 
távol tartózkodó választópolgár bel-
földön az általa megjelölt településen 
átjelentkezéssel, külföldön Magyar-
ország külképviseletein adhatja le 
szavazatát.

Az átjelentkezésre irányuló ké-
relemnek legkésőbb 2014. április 
4-én 16.00 óráig kell megérkeznie 
a helyi választási irodához. Az át-
jelentkező választópolgár 2014. áp-
rilis 4-én 16.00 óráig módosíthatja 
vagy visszavonhatja átjelentkezési 
kérelmét.

Mozgóurna igényt az a választó-
polgár nyújthat be, aki mozgásában 

gátolt, és állapotánál fogva nem tud 
megjelenni a szavazóhelyiségben. 
A kérelmet 2014. április 4-én 16.00 
óráig kell benyújtani a helyi vá-
lasztási irodához, avagy a választás 
napján 15 óráig a szavazatszámlá-
ló bizottsághoz. Mozgóurna iránti 
igényt szabályos meghatalmazást 
mellékelve meghatalmazott által is 
be lehet nyújtani. Fontos, hogy aki 
mozgóurnát kért, a szavazókörben 
„hagyományos módon” nem szavaz-
hat, kizárólag mozgóurnával.

 Magyarországi lakóhellyel nem 
rendelkező választópolgárok eseté-
ben a Nemzeti Választási Iroda  fel-
vette a levélben szavazók névjegyzé-
kébe azt a magyarországi lakcímmel 
nem rendelkező választópolgárt, 
aki 2014. március 22. 16.00 óráig 
benyújtott kérelme alapján szerepel 
a központi névjegyzékben. A Nem-
zeti Választási Iroda arra a (magyar-
országi vagy külföldi) címre küldi 
meg a szavazási levélcsomagot, 
amelyet a választópolgár a regisztrá-
ciós kérelemben megjelölt, illetőleg 
a választópolgár a szavazási levél-
csomagot személyesen is átveheti 
az általa megjelölt országgyűlési 
egyéni választókerület székhely sze-
rinti településén működő választási 
irodában, ennek hiányában pedig a 
miniszter által rendeletben kijelölt 
egyéb településen vagy egyéb kül-
képviseleten, 2014. március 24-étől 
2014. április 4-éig munkanapokon, 
munkaidőben.  

A szavazási levélcsomag feladha-
tó postán (Magyarországon bérmen-
tesítés nélkül) akként, hogy  2014. 
április 5-én 24:00 óráig  beérkezzen 
a Nemzeti Választási Irodához, il-
letőleg leadható bármelyik  külkép-
viseleten, munkanapokon munka-
időben  (2014. március 24-től 2014. 
április 4-ig) vagy  a  szavazás napján 
(2014. április 6-án), továbbá lead-
ható bármelyik országgyűlési egyéni 
választókerületi választási irodában 
2014. április 6-án 6−19 óra között.

A Pest Megye 2. sz. OEVK-ban  
az alábbi jelöltekre szavazhatunk:

Csenger-Zalán Zsolt FIDESZ-KDNP
Kósa Sándor SZOCIÁLDEMOKRATÁK

Dr. Szél Bernadett LMP
Császárné Kollár Tímea 

Annamária JOBBIK

Anyalai Béla MCP
Marton Gergő SMS

Varga Tamás A HAZA NEM ELADÓ 
MOZGALOM PÁRT

Dr. Szabóné Müller 
Timea

MSZP, EGYÜTT, DK, 
PM, MLP

Keller László Független jelölt
Törökné Dzsaja Erzsébet EGYÜTT 2014
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 5Hamarosan befejeződik 
a Fő utca felújítása

Manapság, ha két ember beszél-
getni kezd városunkban, hamar 
szóba kerül a Fő utca felújítása.

Az utóbbi években egyre több autós panaszko-
dott Budakeszi Fő utcájának állapotára: hullá-

mos az aszfalt, rengeteg a kátyú. Mindez sok kárt 
okozhat az autók alkatrészeiben.

Szerkesztőségünk megkereste Martin Róber-
tet, az egyik helyi márkaszerviz munkatársát, aki 
elmondta: sok autó nem is a saját „lábán” érkezik, 
hanem tréler szállítja a műhelybe. Legtöbb esetben 
a gumikkal történik valami, vagy a keréktárcsa ron-
gálódik meg. A rázkódás miatt keletkezett hibákat 
szerencsés esetben egy óra alatt ki lehet javítani, de 
ha alkatrészt is kell pótolni, az természetesen tovább 
tarthat. A javítás várható költsége – a ráfordított 
munkaóra és a felhasznált anyagköltség függvényé-
ben – 20 és 300 ezer forint között várható. 

Wolf Brigitta autóalkatrész-kereskedő elmond-
ta lapunknak: az utóbbi időben egyre többen ke-
resték meg üzletét futómű alkatrész ügyben. Ha 
elkészül a Fő utca, nyilván nem lesz akkora forgal-
ma, de ezt igazán nem bánja...

Dugók Budakeszin
Budakeszi Fő utcáján „békeidő-
ben” sem túl egyszerű keresztül-
hajtani csúcsforgalomban. És a 
felújítás idején?

A Buda Környéki Televízió riporterei megkérdez-
ték a dugóban veszteglő autósokat, akik zöme 

meglepően nyugodtan válaszolt. Többségük nem tü-
relmetlen, hiszen – mint elmondták – az önkormány-
zat a megfelelő módon és kellő időben tájékoztatta 
őket a várható torlódásokról és tudják: a februárban 
megkezdődött rekonstrukció befejeztével, áprilisban 
a szó szoros értelmében is sokkal zökkenőmentesebb 
lesz az előrehaladás. Volt, aki felvetette, hogy talán éj-
szaka kellene az aszfalt felmarását elvégezni.

Megkerestük városunk polgármesterét is, aki el-
mondta, hogy az éjszakai aszfaltmarás az ezzel járó 
erős zaj miatt szóba sem került, de az önkormányzat 
engedélyezte az éjszakai órákra a lényegesen csende-
sebb aszfaltterítést annak érdekében, hogy lerövidítse 
a munkálatok idejét és megakadályozza a hosszabb 
szakaszok szükségszerű lezárása miatt a közlekedés 
teljes ellehetetlenülését. „Még néhány nap türelmet 
kérünk a lakosságtól! Egy régóta várt, 300 milliót 
meghaladó beruházásról van szó, amivel gazdagodik 
a város. A Fő utca járhatóbb, a közlekedés biztonsá-
gosabb lesz, az autóink futóművének pedig jelentő-
sen megnő az élettartama” – zárta mondandóját a 
polgármester asszony.

Szabó Tibor Mihály

Támogassa Ön is a Dózsa György 
téri és Kert utcai játszótér építését!

 
Budakeszi Város Önkormányzata a 
Budakeszi Kert utca és Szász utca 
által határolt területen, valamint 
a Dózsa György tér és a Táncsics 
Mihály utca mellett elhelyezkedő 
területen új játszótér építési költ-
ségeinek fedezésére közérdekű 
kötelezettségvállalást szervez.

Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyi-
séggel nem rendelkező szervezetek, gazdasági 

társaságok írásban kötelezettséget vállalhatnak 
arra, hogy vagyoni szolgáltatásukkal hozzájárul-
nak a fenti célhoz.

A közérdekű kötelezettségvállalást az Önkor-
mányzat 2014. május 31-éig tartó határozott időre 
szervezi.

A felajánlásokat Budakeszi Város Önkor-

mányzatának fenti célra nyitott két számlájára 
lehet teljesíteni: Budakeszi Város Önkormány-
zatának 11742348-15390022-19660004 számú 
„Makkosmáriai játszótér építés megvalósítására 
társadalmi összefogás számla” című számlájá-
ra és/vagy Budakeszi Város Önkormányzatának 
11742348-15390022-19660005 számú „Dózsa 
György tér környéki játszótér építés megvalósítá-
sára társadalmi összefogás számla” című számlájá-
ra lehet teljesíteni,

illetve más tartalmú felajánlások (természetbe-
ni juttatás) esetén Budakeszi Polgármesteri Hivatal 
Kabinet számára eljuttatni.

A költségvetési elszámolási számlára befizetett 
pénzeszközök és egyéb felajánlások tekintetében a 
polgármester kötelezettséget vállal arra, hogy azo-
kat maradéktalanul a fenti célra fordítja.

Támogatását ezúton is tisztelettel köszönjük!
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester

Avarégetés
szabályai

A jó idő beköszöntével eljött az 
ideje a kertekben a tavaszi mun-
kálatok megkezdésének, köztük a 
kertészkedés során felgyülemlett 
gallyak, levelek eltakarításának.

Ma még nem kap elég hangsúlyt, így kevesen tudják, hogy 
az avar és kerti hulladékok elégetése során nagyon sok 

egészségkárosító anyag szabadul fel. A jelentős szennyezést 
elsősorban az váltja ki, hogy alacsony a tűz hőmérséklete, 
így az anyagok nem - vagy csak részben - égnek el. Például a 
növényi részekben lévő szén ugyan oxidálódik, de csak rész-
ben, és széndioxid helyett mérgező szénmonoxid keletkezik.

 A településen az avar és kerti hulladék eltávolítása 
történhet ugyan égetéssel, de környezetünk és a levegő 
védelme érdekében javasoljuk inkább a komposztálást és 
közszolgáltató útján történő elszállítást. Valamennyi kerti 
hulladék és avar komposztálható. A folyamat során az elhalt 
növényi részeket mikroorganizmusok bontják le és alakítják 
át a szárazföldi élet nélkülözhetetlen anyagává, humusszá. 
A humusz hosszú távon tárolja, és a növények számára 
könnyen felvehető formában adagolja azokat az ásványi 
anyagokat, melyek a növekedéshez szükségesek. De talán 
ennél is fontosabb, hogy a tömegének sokszorosát kitevő 
víz megkötésére, tárolására képes. A komposztálás során 
elkerülhető a hatalmas légszennyezés és értékes humusz, 
növényi trágya keletkezik. A környezetbarát komposztálás 
mellett az idei évben is lehetőség van arra, hogy a zöldhul-
ladékot térítés ellenében elszállíttassák a hulladéknaptárban 
megjelölt szállítási napokon, vagy külön megrendelésre. A 
tavalyról ismert matricás rendszer mellett az önkormányzat 
jóvoltából idén a Depónia Kft. háztartásonként 3 db ingye-
nes műanyag zsákot is biztosított, melyek – mint a hulla-
déknaptár alján jeleztük – március hónapban a Depónia 
Kft. ügyfélszolgálati irodájában, az Erkel Ferenc Művelődési 
Központban voltak átvehetők. Az összegyűjtött száraz fű, le-
vél, fahulladék, fanyesedék elégetésének szabályait az avar és 
a kerti hulladékok égetésének szabályairól szóló Budakeszi 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2008. (VI. 
19.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

A rendelet szerint az avar és kerti hulladék  
égetését évente két időszakban lehet végezni:

tavasszal: március 1. – május 31. között;
ősszel: szeptember 1.  – november 30. között.

A megjelölt időszakokon belül kizárólag pénteken 8-21 
óra között, szombaton 8-12 óra között – az ünnepnapok 

kivételével – lehet az égetést végezni.
Avarnak és kerti hulladéknak minősül a kertészeti 

munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb, szár, levél, 
kaszálék, nyesedék és egyéb növényi maradvány. Egyéb 
hulladékok – különösen műanyag, üveg, sörös palack, 
gumiféleségek, csomagoló- és festékanyagok, fémtárgyak, 
stb. – égetése szigorúan tilos! 

Az égetést telken belül kell elvégezni, figyelemmel arra, 
hogy a tűzgyújtás erős szélben tilos!

Kérem, a rendeletben foglalt szabályok betartását, saját 
és lakókörnyezetünk védelme érdekében! A szabályok meg-
sértése esetén az elkövetővel szemben hatósági eljárás indul.

 dr. Remete Sándor, jegyző
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 6 SZIA, hogy vagy?
A budakeszi Széchenyi 
István Általános Iskola 
(SZIA) életében nagy 
változásokat hozott az 
idei tanév. A struktúra-
váltás tapasztalatairól, 
a diákok létszámának 
folyamatos növekedé-
séről, az iskolai okta-
tásról, tanórák utáni 
szabadidő eltöltéséről 
kérdeztük Czifra Zsu-
zsanna igazgató asz-
szonyt.

Az idei volt az első tanév, amit az 
iskola a Klebelsberg Intézmény-

fenntartó Központ irányítása alatt 
töltött. Milyen hatással volt a struk-
túraváltás az iskolai életre? Mennyi 
pluszfeladatot jelentett az iskola 
igazgatója és a tantestület számára? 
Mik a tapasztalatok az első év után?

Ekkora nagy struktúraváltás a 
magyar közoktatásban több évtizede 
nem volt. Nyilván a változások fe-
szültségeket is generálnak, valamint 
sokkal több feladatot róttak a tan-
testületekre is, elsősorban az igaz-
gatókra és a helyettesekre. Rengeteg 
adatszolgáltatási kötelezettségünk 
van és a határidők általában nagyon 
szűkösek, gyakran a mindennapos 
munkától veszik el az energiát. Ez 
az első olyan tanév, amit a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ 
alatt kezdtünk el, a tapasztalatok 
egyelőre vegyesek. Probléma volt a 
tankönyvellátással, a gyerekek ne-
hézkesen kapták meg a tankönyvei-
ket, gyakran késtek is a megrendelt 
kiadványok.

Azonban azt sem felejthetjük el, 
hogy az általános iskolában a több-
letfeladatok miatt (elsősorban a 
mindennapos testnevelés bevezetése 
és a megnövekedett gyereklétszám 
okán) plusz álláshelyeket kaptunk a 
Központtól. Régóta nem volt olyan 
tanévünk, ahol minden egyes első 
osztálynak külön napközis tanító 
nénit tudtunk volna biztosítani, ezzel 
is megkönnyítve a gyerekek beillesz-
kedését, illetve a tanulási szokások 
kialakítását.

Az általános iskolába évről évre 
többen jelentkeznek, mind az alsó, 
mind a felső tagozatban újabb és 
újabb osztályok indulnak. Milyen 
pluszt tud nyújtani az iskola a fel-
sősöknek?

Mint említettem, 7 elsős osztályt 
indítottunk és borzasztó nagy öröm 
volt számunkra, hogy az idén 4 ötö-
dikes osztály indítása vált szükséges-
sé. Tehát azt látjuk, hogy a szülők 
számára egyre népszerűbb a felső 
tagozatban is a Széchenyi István Ál-

talános Iskola. Mindent elkövetünk 
annak érdekében, hogy a felső tago-
zatban is színes programkínálattal 
állhassunk a diákok és a szülők elé.

Tavalyi évben pályáztunk az idei 
hetedikes évfolyamosok számára 
a Bethlen Gábor Alapkezelő által 
kiírt Határtalanul pályázaton, ahol 
sikerült is nyernünk. Ez azt jelenti, 
hogy júniusban 42 hetedikes tanu-

lóval Kárpátaljára, Beregdédára fo-
gunk ellátogatni és megtekintjük az 
ottani testvérváros iskoláját is. Idén 
a felvidéki kirándulást részesítettük 
előnyben. Ezen a pályázaton minden 
évben indulni fogunk, hogy tanuló-
ink megismerhessék határon túli 
diáktársaikat és életüket. Érdeklő-
déssel várom diákjaink tapasztalatait 
a kárpátaljai látogatás után, hogyan 
értékelik majd az ottani, a miénktől 
eltérő környezetet. Szerintem ezek 
a tapasztalások is a nevelés fontos 
részei.

Együttműködésben pályáztunk 
egy XII. kerületi általános iskolával 
és nyertünk természettudományos 
laboratórium kialakítására, így a mi 
felsős tanulóink számára is biztosítva 
lesz az a lehetőség, hogy évente több 
alkalommal ezt a laboratóriumot 
használhassák. Pedagógusképzésre is 
közösen pályáztunk, ezek a tanfolya-
mok jelenleg is zajlanak.

Sokat hallani a tehetséggondozás 
fontosságáról. A SZIA mit tesz en-
nek érdekében?

Tervezzük, hogy tehetségponttá 
válunk, amely a tanulók érdeklő-
dési körének szélesítését szolgálja. 
Egy-egy tehetségpontban lehetőség 
van a tehetséggondozó tanárok fel-
készítésére, valamint arra is, hogy a 
mentor tanár foglalkozzon a valóban 
tehetséges diákokkal. Keressük azt az 
utat, azt az irányt, ami a tantestület 
adottságai alapján és a szülők szá-
mára is vonzóan bizonyítja, hogy a 
Zsámbéki-medence meghatározó 
intézménye vagyunk.

Sikerült a mindennapos testne-
velésórák bevezetését zökkenőmen-
tesen lebonyolítani?

A mindennapos testnevelés beve-
zetésének kötelezettsége és a jelenlegi 
épület infrastruktúrája nehézségeket 
okoz, ezért az ötödik évfolyamon 
teljesen ingyenesen heti egy alka-
lommal úszásoktatásban részesülnek 
a diákok. Itt a Baluswim úszóiskolá-
val vettük fel a kapcsolatot és ennek 
a költségeit a Klebelsberg Központ 
vállalta. Továbbra is keressük a test-
nevelés színesítésére a lehetőségeket, 
gondolkodunk akár lovasoktatásban, 
akár más egyesületekkel való együtt-
működésben. Természetesen hagyo-
mányainkat folytatjuk a testnevelés 
órák terhére néptáncórát, a nemze-
tiségi németes osztályokban pedig 
német néptáncot tanítunk.

Bevezettetek-e újabb kötelező 
tantárgyakat?

Első és ötödik évfolyamon kellett 
kötelezően bevezetni - a szülők sza-
bad döntése alapján - a hitoktatást 
vagy az erkölcstant. A szervezésben 
volt nehézség, mert nagyon kevés a 
tantermünk. Lassan az iskola falait 
kellene kitolni, hogy el tudjuk látni 
magasabb színvonalon feladatainkat. 
Mivel csak nehezen tudjuk biztosíta-
ni a helyszíneket, egy tanulócsoport 
pl. a katolikus hittanóráit a római 
katolikus plébánián tudja csak meg-
tartani. 

A SZIA hogyan segít diákjainak 
a szabadidő eltöltésében, a sportolá-
si lehetőségek biztosításában?

 Igyekszünk a diákok szabadide-
jét is kitölteni vagy legalábbis lehe-
tőséget biztosítani, hogy hasznosan 
tölthessék el. Nyitottak vagyunk, 
mint most az önkormányzat kézi-
labda gálájának az ötleténél, amelyre 
nemcsak befogadó intézményeként 
reagáltunk gyorsan, hanem egyik ta-
nárunk személyében a szervezésben 
is aktívan részt veszünk és ezúton 
is sok szeretettel várunk minden ér-
deklődőt.

Helyet adunk különböző edzések-
nek, mint pl. a labdarúgás, kézilabda, 
kosárlabda, aikidó, ritmikus sport-
gimnasztika, dzsúdó, sakk.

Nagyon fontosnak tartjuk a szü-
lők korrekt és időbeli tájékoztatását, 
a honlapunkat rendszeresen frissít-
jük és beszámolunk rajta mind az 
eseményeinkről, valamint azokról a 
sikerekről, amit tanulóink különbö-
ző versenyeken érnek el.

Hogyan segítitek a tantárgyi ok-
tatáson túl a diákok pályaválasztá-
sát, életre nevelését?

Erre több példát tudnék említeni. 
Nemrég a Pest Megyei Iparkamara 
szervezett nálunk egy rendkívül jól 

sikerült szakmai délutánt, amely azt 
jelentette, hogy különböző szakma-
területek, szakmacsoportok kép-
viselői, fiatal, európai versenyeken 
nyertes szakemberek, szakoktatók 
látogattak el ide az iskolába és mu-
tatták be akár a hiányszakmákat, 
akár a népszerűbb „divatszakmá-
kat.” Többek között volt szakács-, 
cukrászbemutató, de megismerked-
hettek az asztalos, kőműves, idegen-
vezető, fodrász, grafikus, elektroni-
kai műszerész, hegesztő, szociális 
munkás, villanyszerelő szakmákkal 
is. Összesen 13 szakma képviseltette 
magát. A „Szakmák Napján” ven-
dégül láttuk a Zsámbéki-medence 
hetedik-nyolcadikos évfolyamos 
diákjait. Pátyról, Perbálról, Biator-
bágyról, Tinnyéről, Budajenőről és a 
Prohászka Gimnáziumból is érkez-
tek érdeklődők.

Fontosnak tartom a nevelésben, 
hogy a gyerekek megtanulják az ada-
kozásnak az örömét. Most például 
két párhuzamos megmozdulásunk 
is van. Az egyik a csíkszeredai Petőfi 
Sándor Iskola egyik tanulója számára 
gyűjtünk, mert egy tűzeset miatt le-
égett a család otthona. A másik, hogy 
részt veszünk a Cipősdoboz akció-
ban. Ezekkel az akciókkal a tanuló-
ink megtanulják, mi a felelősségvál-
lalás és a szociális érzékenység.

Az iskolának köztudottan leg-
nagyobb nehézsége a kinőtt épület 
miatt van. Hogyan sikerül ennyi 
osztályt elhelyezni és milyen tervek 
vannak ennek hosszú távú, meg-
nyugtató kezelésére?

A zeneiskolával társbérletben 
vagyunk, öt elsős osztályunkat he-
lyeztük el a zeneiskola épületében, 
délután pedig a zeneiskolások hasz-
nálják több mint tíz tantermünket. A 
szülők számára a jogszabály lehető-
séget kínál, hogy gyerekeiket 16.00 
óráig az iskolában tarthassák. Ez 
viszont a napközis csoportok létszá-
mát jelentősen megnövelte. A felső 
tagozaton is két napközis csoportot 
kellett már indítanunk.

Természetesen folyamatosan fi-
gyeljük a lehetőségeket, az utóbbi 
években a Közép-Magyarország régi-
óban iskolaépítésre nem írtak ki pá-
lyázatot. Az önkormányzat is próbál 
minden kapcsolatot megmozdítani, 
pályázni, hogy ide támogatást hoz-
hassunk és elkészülhessen a meglévő 
épület bővítése. Csak a Forfa épület 
kiváltása 13 tantermet jelent, a ze-
neiskolai társbérlet újabb 5, tehát a 
létszámnövekedéssel együtt 20-22 
új tanterem építése lenne szükséges. 
Minden erőnkkel azon leszünk, hogy 
biztató, hosszú távú megoldást nyújt-
sunk az elhelyezési gondokra.

Berlinger Gábor
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 7Beszámoló a 7-es körzet fejlesztéseiről
Tisztelt Budakesziek!
Polgármesteri munkámmal kap-
csolatosan minden hónapban 
beszámolok a tisztelt Budakeszi 
lakosoknak a Budakeszi Hírmon-
dó című önkormányzati újság ha-
sábjain, de most − mint a 7. szá-
mú választókörzet önkormányzati 
képviselője − szeretném tájéko-
zatni Önöket a 2013-as évben, a 
választókörzetet érintő feladatok-
ról, elvégzett és folyamatban lévő 
munkálatokról. 

KIÉPül AZ ÚJ  
SZENNyVíZ ElVEZETő RENDSZER

Budakeszi Város Önkormányzata 2012 áprilisában írta alá 
az uniós támogatási szerződést a „Budakeszi szennyvíz-
elvezetési és szennyvíztisztítási projekt” megvalósítására. 
A projekt keretében új, világviszonylatban is korszerű 
membrántechnológiával működő szennyvíztisztító-telep 
épül a Hosszúréti-patak partján, a Csíki-hegyek alatt. Ki-
épül a szennyvízcsatorna-hálózat Makkosmárián, a Gábor 
Áron utca, Őr utca, Besenyő utca, Bolgár utca, Lejtő utca, 
Törökőr utca, Szász utca által határolt területen. A projekt 
összköltsége nettó 3,757 milliárd Ft, mely az eredeti szer-
ződést tekintve 71,2%-os uniós támogatási arányt rögzí-
tett, ehhez az önkormányzat hozzájárulása 757 millió Ft 
volt. 

Az eredményes tárgyalásoknak köszönhetően a 
2013 szeptemberében aláírt szerződésmódosítás szerint 
a támogatási ráta 93,4%-ra módosult, melyhez az ön-
kormányzati hozzájárulás, 255 millió Ft-ra csökkent. Az 
önerő jelentős részére az az összeg nyújt majd fedezetet, 
melyet Budakeszi városa az eddig önkormányzati tulajdo-
nú Keszivíz Kft. által működtetett rendszerek üzemeltetési 
jogának a Fővárosi Vízművek részére történő átadásáért 
kap. Gyakorlatilag 255 millió Ft önrészért 3,757 milliárd 
Ft értékű beruházás fog megvalósulni városunkban. A 
kivitelezés 2014 áprilisában kezdődik és − a szennyvíztisz-
tító telep hat hónapos próbaüzemével együtt − várhatóan 
2015. első felében fog befejeződni.

 A pályázat érint több választókerületi utcát is, ugyanis 
a Munkácsy és a Meggyes utcai csatornák városi gyűjtő-
csatorna funkciót is ellátnak. A csatornák jelenlegi állaga 
nem megfelelő, csapadékos időben előfordulnak kiönté-
sek, ezért is szükséges az átépítésük. A meglévő csatorna a 
Munkácsy utca egy szakaszán kis lejtésű, ezért a Vásárhelyi 
Pál utcából a Munkácsy úti gyűjtőt a patakon keresztül ve-
zetve a Fűzfa utcába helyezzük, ahol egy önkormányzati 
telken, a patak ismételt keresztezésével visszük vissza a 
Táncsics Mihály útra. Az új csatornát a Meggyes, Munká-

csy, Fűzfa és Táncsics utcákban közvetlen a meglévő csa-
torna mellé fektetjük, hogy a meglévő bekötések a legegy-
szerűbben átköthetők legyenek. A csatorna Meggyes utcai 
szakaszán a Darányi városrész felőli rákötés biztosítására 
két becsatlakozás épül. 

Az Önkormányzat tervezi a csatornázási munkák 
mellett az érintett utcák állapotának a javítását is, ennek 
mértéke az erre a célra bevonható finanszírozási források-
tól függ, amivel kapcsolatban még folynak az egyeztetések. 

MEGSZÉPülT A 
MEGGyES uTCAI JÁTSZóTÉR

A 2013. év tavaszán sokunk által régóta várt esemény 
történt: megszépült, megújult, kibővült a Meggyes utcai 
játszótér. A fejlesztésnek köszönhetően a játszóteret nem 
csupán a legkisebbek használhatják, hanem a fiatalok, sőt 
felnőttek is. Európai uniós pályázaton Budakeszi Város 
Önkormányzata 2,8 millió forintos támogatásból kültéri 
fitnesz eszközöket telepített, melyet életkortól függetlenül 
bárki használhat. Így a szülők, nagyszülők gyermekükkel, 
unokájukkal együtt tölthetik el szabadidejüket a parkban. 
Az eszközök telepítésén túl a közvilágítást is korszerűsítet-
tük, így este is használható a játszótér. A területet folyama-
tosan figyelő biztonsági kamera védi. Rendeztük a növény-
zetet, kulturált környezetet valósítottunk meg, és kerítéssel 
elválasztottuk a játszóteret a gépkocsiforgalomtól.  

BIZTONSÁGOSABBÁ TETTüK  
A KÖZlEKEDÉST

A városüzemeltetési feladatokat ellátó BVV Kft. a 2013. 
évben összesen 1000 m²-nyi kátyút javított ki a város 
önkormányzati tulajdonú útjain, melyekből a választóke-
rületben a Meggyes utca, Dózsa György tér, Kuruclesi út 
kátyúzása történt meg. 

Régi probléma volt a gyalogos és közúti forgalom 
szempontjából egyaránt sok gondot és nehézséget okozó 
terület, a Szél utca–Munkácsy utca csomópontja, ezen 
belül is a gyalogosoknak az ún. „Csulak-lépcső”. A gyalo-
gosközlekedés biztonsága érdekében és a lépcső mielőbbi 
megújításának költségeit a polgármesteri keret terhére 
biztosítottam. A Budakeszi Városfejlesztési és Városüze-
meltetési Kft. 2013 májusában valósította meg a lépcső 
felújítását, valamint az ott található járdát egészen a Tán-
csics utcáig, az arra közlekedő budakeszi lakosok örömére. 
A Dió patika és orvosi rendelő gyalogosan és babakocsival 
nehezen megközelíthető. Várhatóan nyáron elkészül itt az 
a járdaszakasz, mely alkalmas lesz az ingatlan felső részén 
található gyermekorvosi rendelő megközelítésére, és lehe-
tőséget ad a Munkácsy utca sarkán történő biztonságos 
gyalogos közlekedésre is. 

A Munkácsy utca−Szél utca kereszteződésének közle-
kedési problémái mindenki számára ismertek, amit hosz-

szú idő óta szeretnénk megoldani. A kanyarodási fordulási 
ív korrekciójára tervezői megbízást adtunk, melyet még 
idén kivitelezhetjük.

Idén februárban a Csák József utcában aszfaltozás és 
kátyúzás, a Temető utca református templom előtti sza-
kaszán a járdaszint aszfaltpótlása és felújítása történt meg, 
valamint a Temető utca, Szél utca és Vásárhelyi Pál utca 
által határolt területén járdajavításra került sor. A gyalogos 
forgalom megkönnyítése érdekében kötőzúzalékos közle-
kedő sávot alakítottunk ki a Fűzfa u.−Somlay rét−Fenyő 
utca szakaszon, 75 méter hosszúságban.

ÚJ HElyEN A TERMElőI PIAC

A Dózsa György tér hosszú ideje húzódó rendezetlensé-
gét is megoldottuk. A képviselő-testület a 2013. dec. 20-ai 
ülésen döntött arról, hogy megvalósítja a Dózsa György 
téri piac kialakítási és burkolatjavítási munkáit. A fejlesztés 
első üteme 8,6 millió Ft önkormányzati forrásból valósult 
meg.

A kivitelezés 2014. januárban kezdődött meg, és a 
hónap végére be is fejeződött. A fejlesztéssel áthelyeztük 
a termelői piacot, ami új díszburkolatot kapott, és 18 db 
parkolóhelyet is kialakítottunk. 

Az önkormányzat tavasszal a terület fásítását végzi el, 
és lehetőségeinkhez mérten még az idei évben megvaló-
sítja a fejlesztés 2. ütemét, mely előzetes számítások szerint 
további 18 millió Ft-ba kerül. A fejlesztés során a régi piac 
területét is rendezzük, amelynek során további 20 parko-
lóhelyet alakít ki az önkormányzat. Ezzel − a széles lakos-
sági igényeket kielégítve − megteremti a Dózsa György tér 
méltó kialakítását és fejlesztését.

JAVíTOTTuNK A KÖZVIlÁGíTÁSON

Budakeszi egyes területein a közvilágítás helyzete nem 
kielégítő. Az önkormányzat megkezdte a közvilágítás fej-
lesztését. A képviselő-testület 2013. november 14-ei ülésén 
döntött közvilágítási lámpatestek felszereléséről és utca-
szintű közvilágítási fejlesztések kérdéséről. 2013. novem-
ber és december hónapjaiban a város belterületén mintegy 
50 lámpatestet szereltettünk fel, a teljes, hálózatfejlesztési 
munkálatok várhatóan idén befejeződnek. A 7-es számú 
választókörzetben, az Ady Endre utca végén földkábeles 
közvilágítási hálózatot építettünk ki 80 
méter hosszúságban, valamint a Fenyő 
utca alsó szakaszán és a Fűzfa utcában a 
közvilágítási hálózat kiépítésének kivite-
lezése megkezdődik az idei évben. 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester, 

önkormányzati képviselő (7.vk.)

Budakeszi Város Önkormányzat 
KÉPVISElő-TESTülETÉNEK HATÁROZATAI

628: Visszavonja a Reviczky utca, a Nagy 
Sándor József utca, valamint a József 
Attila utca tervezéséről és építési en-
gedélyeztetéséről szóló határozatot.

Felújításra kerül:
• a Reviczky utca, Hajós utca és Ba-

rackvirág utca közötti szakasz, la-
kossági részvétellel,

• a József Attila utca, Barackvirág és 
Hajós utca közötti szakasz, vala-
mint 

• a Nagy Sándor József utca teljes 
hosszában.

A fent megnevezett utcák tervezésére 3 
árajánlatot kérnek be, amelyre ösz-
szesen 3 300 000 Ft keretösszeget 
biztosítanak. Továbbá felhatalmazza 
a polgármestert, hogy a tervezés-
re legelőnyösebb árajánlatot tevő 
gazdasági társasággal − ügyvédi el-
lenjegyzést követően − szerződést 
kössön, valamint a megnevezett 
utcák felújítására kezdeményezze 
az illetékes szakhatóságoknál az en-
gedélyeztetési eljárás megindítását, 
amelyre összesen 1 500 000 Ft keret-

összegben fedezetet biztosít, ennek 
fedezete az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési rendelete.

 
629: Felkéri a Budakeszi Városfejlesztési 

és Városüzemeltetési Kft. ügyvezető-
jét, hogy a Reviczky utca Hajós utca és 
Barackvirág utca közötti szakaszának, 
a József Attila utca Barackvirág és Ha-
jós utca közötti szakaszának, a Nagy 
Sándor József utca teljesen hosszán 
a felújításához szükséges geodéziai 
felméréseket végeztesse el.

631: Elfogadja a Budakeszi temetőn be-
lüli gyalogút csapadékvíz elvezetésé-
nek szegélykialakítására vonatkozó, a 
határozat melléklete szerinti ajánlati 
felhívást.

Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont 
alapján három ajánlattevőnek küldje 
meg az ajánlattételi felhívást, vala-
mint felhatalmazza, hogy a legkedve-
zőbb ajánlattevővel az ügyvédi ellen-
jegyzést követően kössön megbízási s    
zerződést.

A munkálatokra, bruttó 650 000 Ft ösz-
szeget biztosít, melynek fedezetét az 
önkormányzat általános tartalék sora 
terhére biztosítja.

A határozatok teljes pontos szövegét a varoshaza.budakeszi.hu weboldalon, illetve az Önkormányzatnál nyomtatott formában olvashatják el.

hirmondo 1404_F.indd   7 2014.03.28.   17:30:22



B
U

D
A

K
ES

Z
I 

H
ÍR

M
O

N
D

Ó
 –

 8

A 2013-as évben 3 tiszt-
séget töltöttem be. Ezek 
a 8-as körzet egyéni 
képviselője, a Pénzügyi 
Bizottság tagja, illetve a 
Nagyszénászugi Részön-
kormányzat elnöke.

Független képviselőként munkám közép-
pontjában az idei évben is a 8-as körzet ér-

dekeinek képviselete állt. Az elmaradásunkat 
szisztematikusan kell ledolgozni, és elsősorban 
az utcák, járdák javítását, a biztonságos közle-
kedést kell fejleszteni. Ezt a lépésenkénti fejlő-
dés elvét követtük az idei évben. Miután elvé-
gezzük majd azokat a munkákat, amelyikkel 
élhetővé tehetjük közvetlen környezetünket, 
utána tudunk majd más célokra koncentrálni. 
A 2013-as évet takarításokkal, tisztogatásokkal 
kezdtük. A Pátyi úton helyreállítottuk és frissen 
zöldre festettük az összes karót, kitisztítottuk 
az Akácfa utcát, a vízelvezető árkot újra ástuk, 
majd az egész utcát frissen murváztuk. Kapott 
murvaréteget a Zsálya utca is, illetve feltöltöt-
tük az összes kátyút a murvás utcákban, mint a 
Rigli utcában, vagy a Táncsics Mihály utcában. 
Szintén kitakarítottuk és újra ástuk a vízelve-
zető árkot a Táncsics Mihály utcában is, ahol a 
rendőrség melletti részen már nagy szükség volt 
erre. Ezzel többéves problémát oldottunk meg. 
Természetesen a mart aszfaltos utcákat is rendbe 
kellett tenni. A mart aszfaltos utak közül a Vadász 
utca tulajdonképpen teljes új felső réteget kapott, 
míg a Nagy Sándor József és Tavasz utcákat ká-
tyúzni, illetve a vízlefolyások miatt javítani kel-
lett. Nyilvánvalóan a mart aszfaltos megoldások 

ideiglenesek,gameddig a végleges aszfaltozások 
megtörténnek, de addig is előnyösebb, jobb és tisz-
tább a közlekedés, mint egy földes, murvás utcán.

Idén, hosszú tárgyalások és egyeztetések után 
sikerült elérni, hogy a Nagy Sándor József utcát 
a 2014-es évben teljes egészében leaszfaltozzák. 
Az erre irányuló költségek bekerültek az előzetes 
költségvetési koncepcióbs.. Már a tervezési sza-
kaszban vagyunk.

A körzetben egyedülállóan két teljes utcával 
indultunk a járdaprojekten, a Budaörsi úttal és a 
Pátyi út utolsó szakaszával, amit évekkel ezelőtt 
kifelejtettek az építésből. Ebből a két utcából a Pá-
tyi út már elkészült, a Budaörsi út felújítását ápri-
lisra tette a BVV kft., az új igazgató úr tájékoztatá-
sa szerint. A kis Budaörsi úti lépcsőt azonban még 
decemberben kiöntötték betonból. A fenti két 
utcán kívül még több kisebb szakasz megvalósult 
lakossági összefogással, illetve büszkén mondhat-
juk, hogy a Fő utca polgármesteri hivatal és Dózsa 
György tér közötti része is elkészült.

A felújítási munkák utolsó, 2013-as láncsze-
me az év végén kezdődött Dózsa György téri re-
konstrukció volt.

Úgy gondolom, hogy a 2013-as év építke-
zései kimagaslottak a korábbi évekhez képest, és 
sikerült előre haladnunk. A 8-as körzet munkáit 
a városon belüli összehasonlításbas igen eredmé-
nyesnek lehet értékelni, hiszen például járdából itt 
épült kimagaslóan a legtöbb 2013-ban, több mint 
Budakeszi összes többi körzetében egybevéve.

Noha nem tartozik közvetlenül a 8-as körzet-
hez a Szivárvány Óvoda, de a tisztasági festéseket 
is támogatta körzetünk.

A másik fontos terület a világítási problémák 
megoldása. Több utcában már év végére sikerült 
elérni a lámpatestek bővítését, mint pl. a Hárs-

fa utcába, vagy a Rigli utcában, de az egész 8-as 
körzetre vonatkozó fejlesztést indítottunk, mely-
ben lesznek egyedi lámpatest felszerelések, illetve 
egész utcaszakaszok fejlesztései. 

Az egyedi fejlesztések a következő utcákban 
várhatóak (ha még nem valósultak meg): Akácfa 
utca, Budaörsi útról nyíló Muskátli köz, Kinizsi 
köz, Patak utca, Lugas köz, Akácfa utca és Kert 
utca közötti név nélküli átkötő szakasz, illetve a 
bővítések a Rigli utcában, a Hársfa utcában és a 
Pátyi úton.

Az utca szintű fejlesztések a Budaörsi út be-
vezető szakasza, Dózsa György tér nyugati oldala, 
Patak utca, Tiefenweg utc, vége, Vincellér utca, 
Zsálya utca.

Ezeken kívül a Dózsa György térnél, a Fő ut-
cai gyalogos átkelőnél is erősebb világítás feltételé-
ről állapodtunk meg.

A körzet építkezésén túlmenően sok kér-
désben szavaztam képviselő-testületi üléseken, 
és miután pártállástól függetlenül tudtam meg-
tenni, így mindig a 8-as körzet lakói érdekében 
tettem ezt.

A pénzügyi bizottságban betöltött tagságom 
alatt szintén a körzet, de inkább már az egész város 
érdekeit képviseltem. Úgy gondolom, a harmadik 
év végére sikerült egy stabil gazdasági működést 
elérni, ahol már a fejlesztésekre is jut keret. 2013-
ban már nem hullott ki olyan sok csontváz, mint 
2012-ben, amikor még nagyjából 100 millió fo-
rintnyi extra, meglepetésszerű költségek jelentek 
meg a megelőző 4 év “munkálatainak” köszön-
hetően. Fontosnak tartom, hogy sikerült a stabi-
litást elérni, és penzügyileg a várost megerősíteni. 
A harmadik év végére jelentős többletet tudtunk 
felhalmozni, ami alapot adkarra, hogy a várva várt 
felújítások Budakeszi életében is meginduljanak.

Nagyszénászug Részönkormányzatának 
elnökeként elindítottuk az idei évben a Domb 
utca világításának fejlesztését, ahol már a ter-
vezési szakaszban vagyunk. Szisztematikusan 
rendbetesszük az utcaneveket, miután olyan 
fejetlenség van a legtöbb utcánál, hogy más a 
neve a kihelyezett táblákon, mint a város nyilván-
tartásában, vagy a Földhivatalban. Vannak olyan 
utcák, ahol ez a három név mind különböző. 
Javaslatunkra a testület azt az álláspontot fogad-
ta el, hogy a lakosság lakcímkártyáján szereplő 
adatok legyenek a végső megoldások, hogy az 
eddigi fejetlenség rendbetételét lehetőleg a lakók 
ne érezzék meg. Ezeken kívül elindítottuk még 
a Domb utca lezárt szakaszának megnyitását 
is. Erre több variáció is van, hiszen nonszensz, 
hogy ne lehessen a Domb utcan továbbhaladni 
azért, mert valaki magánútként lezárta a régen 
járható útszakaszt. A végső megoldást az idei, 
2014-es évben dolgozzuk ki. Szintén elindítot-
tuk, illetve indítványoztuk Nagyszénászúg üdü-
lőövezetté nyílvánítását. Ez többéves folyamat 
lesz, melyneka lényege, hogy külterület maradna 
Nagyszénászug, de üdülőövezetként növeked-
hetne a beépíthetőség, Mindez megoldást jelen-
tene a mostani problémákra, miszerint elérték-
telenednek a tulajdonosok ingatlanjai, papírok 
nélkül kényszerülnek építkezni, nem rendezett 
építészeti szempontból a terület. Úgy gondolom, 
nem érdemes szembemenni az 
árral, el kell fogadnia a városve-
zetésnek, hogy igenis egyre töb-
ben laknak Nagyszénászugban, 
és nem lehet tovább elodázni a 
felmerült kihívásokat és a jogos 
elvárásikat.

Tömösi Attila (8. vk.)

Mint a város fejleszté-
si feladataiban a szak-
bizottság elnökeként 
résztvevő, úgy gondo-
lom, 2013-ban rendkívül 
sikeres évet zárt önkor-
mányzatunk. 

Elindult, és mára szerkezetkész ál-
lapoton is túljutva épül a Márity 

utca−Konth Miklós utca sarkán az 
új bölcsőde épület, a település köz-
ponti területén közel egy kilométer 
összhosszúságban épült – részben 
lakossági összefogással – térkő 
burkolatú járda, megkötöttük a ki-
vitelezési szerződést az új szenny-
víztisztító telep és a hozzá tartozó 
szennyvízhálózat-bővítés kivitelezé-
sére,  bővült a tömegközlekedési el-
látás a Szőlőskert területén, és meg-
újult a Dózsa György téri piac, hogy 
csak a legfontosabbakat említsem. 
Nem kis mértékben köszönhetően 
az elnyert támogatásoknak, a város 
működéséhez szükséges fedezet biz-
tonságosan rendelkezésre áll, sőt a 
2014-es évben további fejlesztésekre 
is marad fedezet.

A tavalyi esztendő során az álta-
lam ellátott teendők közül az építési 

szabályozással kapcsolatos feladato-
kat emelném ki. Az év során, karölt-
ve az új főépítésszel, sikerült apró-
lékosan kidolgozott új szabályozást 
készíteni az Etheles park területére, 
mely a képviselő- testület döntése 
alapján családi házas beépítéssel 
egészíti ki a település régóta parla-
gon heverő belső önkormányzati 
tulajdonú területét. A telkek érté-
kesítéséből befolyó összeget teljes 
egészében közcélú fejlesztésekre for-
dítja önkormányzatunk. A változta-
tás egyúttal rendezi a Honvéd utca 
eddigi pontatlan kialakítását, és a 
Kerekmező beépítési-telekalakítási 
szabályait is előnyösebben írja kö-
rül. Az eljárás közelébe került az új 
szennyvíztisztító telep területét fel-
táró út szabályozása, mely hosszabb 
szakaszon igazodik a gerincvezeték 
nyomvonalához, ez a létesítési-fenn-
tartási szempontjaiból is gazdaságo-
sabbá teszi a beruházást, valamint a 
területek feltárásának szempontjá-
ból is kedvezőbb helyzetet teremt. 
Folyamatban van továbbá a Makkos 
teljes területének szabályozása, mó-
dosítása. Az elmúlt három év során 
tucatnyi alkalommal egyeztettünk 
a településrész lakóival, illetve azok 

képviselőivel annak érdekében, 
mindenki megelégedésére alakít-
suk át a jelentősen beépült terület 
közterületeit. Tudvalevő, hogy a 
hatályos szabályozás nagymértékű, 
több esetben irreális elvárásokat 
támasztó telekleadási kötelezettsé-
get ró a tulajdonosokra. Emellett a 
telekalakítási és a beépítésre vonat-
kozó szabályokon is változtatni fo-
gunk, mivel a jelenlegi szabályozás a 
meglevő telkek közel felének beépí-
tését teszi lehetetlenné. A tervezett 
szabályokkal továbbra is biztosítani 
fogjuk, hogy a kialakuló beépítés 
ne sérthessen szomszédjogokat, és 
lehetővé tegye a beépítés sokszínű-
ségének további gazdagítását.

Hosszas egyeztetés sorozatot 
folytattunk a Budakeszi Szépítő 
Egyesülettel a 2012-ben elfogadott 
köztemető rendezési tervének készí-
tése során. A tárgyalásokat a temető 
fejlesztési kérdéseiben is együttmű-
ködésben tervezzük. A temető legel-
hanyagoltabb területét, a védettséget 

is érdemlő sírboltoknak és kripták-
nak is helyet adó 2. parcellát mára 
sikerült az üzemeltetővel közösen 
megtisztítani az elvadult növényzet-
től, és a hirdetményünk segítségével 
idén pontosodik a parcella katasz-
teri rendje is.  A rendezési tervet a 
közlekedési területek kialakításával, 
a hiányzó burkolatok kiegészítésé-
vel, a kerítések javításával folytatjuk, 
valamint az Egyesülettel közös fej-
lesztésekről tovább tárgyalunk.

2013 végén a Pénzügyi Bizottság 
elnöke lemondott feladatának ellá-
tásáról, ezt követően újrarendeztük 
és szinkronizáltuk a többi bizottság 
összetételét is. Végeredményképpen 
egyesült a Pénzügyi és a Fejlesztési 
Bizottság, melynek elnöklését ma-
gamra vállaltam, így 
feladataim a 2014-es 
évre jelentősen tovább 
növekedtek.

Bánhidi László 
(5. vk.)

Képviselői  beszámolók
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Az elmúlt évben a Köz-
biztonsági, Környezetvé-
delmi és Közellátási Bi-
zottság (a továbbiakban: 
KKKB) a munkaterve 
szerint dolgozott. 2013 
évben 9 rendes, 2 rend-
kívüli ülést tartott, me-
lyeken összesen 75 ha-
tározatot hozott. 

A bizottsági üléseink jelentős részét töltötték ki 
a rendszeresen, kötelezően ismétlődő intéz-

ményi beszámolók értékelése, az önkormányzati 
rendeletek felülvizsgálata az esetleges törvényvál-
tozás miatti módosítása. 

Intézményi bejárással a konyhák működését 
tekintettük át, figyelemmel kísérve a gyermek-
étkeztetés és szociális étkeztetés helyzetét. Az 
egészségügy területén számos tárgyalást folytat-
tunk, és jelenleg is folytatunk a tüdőgondozó, az 
orvosi rendelőintézet helyzetéről, korszerűsíté-
séről, a nőgyógyászati rendelés helyben történő 
részleges (heti 1 alkalommal történő) szakellá-
tásáról. Értékeltük a csecsemőgondozó és iskolai 
védőnők beszámolóit, valamint a bölcsőde veze-
tőjének beszámolóját. 

Jó hírként említeném, hogy az idén ősszel 
átadják az új, korszerű 48 férőhelyes bölcsődét 
a „Barackos” területén. Civil kezdeményezésre, 
2013. május 3-án adták át a Dió patika melletti, 
az OEP által támogatott (2 körzetes) gyermek-
orvosi rendelőt. Tekintettel a nagy érdeklődésre, 
rendszeresen szervezzük az Alapvető életmentés 
és a Defibrillátor használatról szóló előadást isko-
lások, közbiztonsági és egészségügyi dolgozók, 

intézményvezetők és minden érdeklődő egyén 
számára.

Dr. Kristóf Judit és dr. Schön Gábor orvosok, 
valamint a KKKB közös szervezésében külön-
böző prevenciós szűrővizsgálatokat szerveztek 
a Dió patika melletti orvosi rendelőben: szív- és 
érrendszeri (EKG), diabétesz, neuropátiai szű-
rés, nőgyógyászati szűrővizsgálat, urológia, bőr-
gyógyászat, gyermek gerincvizsgálat.

Dr. Imre Éva belgyógyász körzeti orvos is 
szintén, térítésmentes szűrővizsgálatokat tartott 
(fül, orr, gégészet, rendszeres vércukorszűrés). 
Ezúton is szeretném az önkormányzat nevé-
ben köszönetemet kifejezni a szűrővizsgálatot 
elvégző orvosoknak és a prevencióban részt 
vevő lakosoknak egyaránt. Minden évben egy 
kis vendéglátással, tisztelettel köszönjük meg 
Semmelweis-nap alkalmából az egészségügyben 
dolgozók munkáját. 2014-ben elsőként adjuk át 
az önkormányzat által az orvostudomány egyik 
legnagyobb alakjáról elnevezett Semmelweis Ig-
nác-díjat (a közösségek által elismert és kiemel-
kedő munkát végzett orvos, illetve, egészségügyi 
dolgozó munkájának elismeréseképpen). 

A KKKB beszámolóval, helyszíni bejárással, 
ellenőrzi a temető üzemeltetését. Második éve, 
hogy elkészült a temetőszabályozási terv, ennek 
megfelelően tervezzük a temető fejlesztését, 
melyre a 2014. évi költségvetésből 5 millió forin-
tot fordítunk.

Tavasszal, a Föld napja alkalmából rendszeres 
„várostakarítási akciót” szervezünk, a zöldterülete-
ink, parkjaink, erdeink védelmére, környezetünk 
rendbetételére, ahol szép számmal vesznek részt 
képviselők, magánemberek, civil szervezetek, in-
tézményeink vezetői, dolgozói, diákjai.

A Depónia Hulladékkezelő és Településtisz-

tasági Kft. (a továbbiakban: Depónia Kft.) 2014. 
évi szemétszállítási hulladék naptárát, valamint a 
cég elérhetőségét előző lapszámunkban közzétet-
tük. Egy évben két alkalommal szállítják a kijelölt 
helyről a veszélyes hulladékot (2014. április 12-én 
és 2014. október 4-én, Erdész tér).

A műanyag hulladékot csak átlátszó nylon 
zsákokban szállítják el a megadott időpontban, 
az újságokat, papírokat pedig kötegelve.

Zöld hulladék elszállítására 3 db zöld zsákot 
biztosít ingyenes szállítással a Depónia Kft., mely 
átvehető az Erkel Ferenc Művelődési Központ-
ban csütörtökönként délelőtt. 

Kérjük, ne tegyenek ki több (kertből) kivá-
gott zöld hulladékot, mert azt nem viszik el. Az 
engedély nélküli (illegális) hulladéklerakás 50 000 
Ft-ig terjedő helyszíni bírságot vagy 150 000 Ft-ig 
terjedő közigazgatási bírságot vonhat maga után!

Házhoz menő lomtalanítást előre a (06-22-
202-260-as telefonon) egyeztetett időpontban 
lehet kérni (2014. 04. 01-jétől 2014. 10. 31-éig). 

Kérem, szíveskedjenek betartani a helyi ren-
deleteinket, saját biztonságunk, egészségünk, jó 
levegőnk megőrzésének védelmében!

A Virágos Budakesziért díjat 2014-ben is 
azoknak az ingatlantulajdonosoknak ítéljük oda, 
akiknek a portájuk tiszta, rendezett, virágokkal 
díszített.

Az értékes díjak ünnepélyes keretek között, 
az augusztusban megrendezésre kerülő Családi 
Nap Fesztivál keretében adják át.

Kérjük, minél többen vegyenek részt a ver-
senyen, környezetük csinosításában és a virágok 
ültetésében. 

A Budakeszi Védelmi Centrum (24 órás vá-
rosi közbiztonsági ügyelet) 2014. február 1 óta, 
napi 24 órában járőrözési tevékenységet is folytat 

Budakeszi területén. Bejelentések alapján, illetve 
a térfigyelő webkamera rendszer jelzésére a hely-
színen intézkedik. 

Előző lapszámainkban beszámoltunk kilenc 
település összefogásáról a közbiztonság javításá-
nak érdekében.  

2013. év őszén, a Telkiben rendezett jóté-
konysági bál eredményeként lakossági, önkor-
mányzati támogatásokkal kiegészítve, egy közel 4 
millió Ft értékű terepjáró gépkocsit vásároltunk 
és adtunk át a Budakeszi rendőrőrs számára.

Az elmúlt évben a képviselő-testület elfogad-
ta Budakeszi négy évre szóló közbiztonsági és 
bűnmegelőzési koncepcióját.

A közbiztonság nagyon sok esetben nem 
pénz, sokkal inkább óvatosság, odafigyelés kér-
dése. A rendőrségi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a bűncselekmények áldozattá válásának 
tekintetében különös figyelmet kell fordítanunk 
a gyermekek és időskorúak védelmére. 

Az idős emberekre a legnagyobb veszélyt a va-
gyon elleni bűncselekmények jelentik. Ezek közül 
is elsősorban a lopás, (zseblopás, betöréses lopás, 
csalás, besurranós lopás, trükkös lopás) csalás és 
rablás. Az idősek sérelmére elkövetett bűncse-
lekmények során az elkövetők azt használják ki, 
hogy az áldozatok jószívűek, hiszékenyek, egyedül 
élnek. Az óvatlanság a túlzott bizalom még mindig 
gyakori magatartás. Az idős 
emberek koruktól, egészség-
ügyi állapotuktól, életmódjuk-
ból, szokásaikból, hiszékenysé-
gükből adódóan könnyebben 
megtéveszthetőek. 

Somóvári Józsefné 
a KKKB elnöke

Képviselői  beszámolók
Az Oktatási, Közműve-
lődési és Jogi Bizottság 
figyelemmel kísérte a 
közoktatási, kulturális, 
szociális intézmények 
zavartalan működését. A 
bizottság elnökeként élő 
kapcsolatot tartok fent a 
városban tevékenykedő 
civil szervezetekkel, le-
hetőségeinkhez képest 
pályázat útján anyagi 
forrást is biztosítunk 
programjaik megvalósí-
tására, tevékenységük 
elősegítésére.

Az önkormányzat – mint az 
állami fenntartásba vett ok-

tatási intézmények üzemeltetője 
– közös szakmai munka koor-
dinálásával biztosítja a fiatalok 
számára a helyben szervezett 
oktatást. A bizottság elnökeként 
mindent megtettem annak érde-
kében, hogy az intézmények mű-
ködési feltételei javuljanak. 

Minden család életében elő-
fordulhatnak olyan krízis helyze-

tek, amikor szakember segítségét 
kell igénybe venniük a tovább-
lépéshez, mely Budakeszin nem 
volt elérhető számukra. Budake-
szi Város Önkormányzata ennek 
érdekében 2013 novemberében 
nevelési tanácsadó feladatellátási 
helyet hozott létre a HÍD Szoci-
ális és Gyermekjóléti Szolgálat 
épületében, a Fő u. 103. szám 
alatt. Az önkormányzat az ehhez 
szükséges infrastrukturális fej-
lesztést 1 millió 150 ezer Ft-ból 
finanszírozta. A visszajelzések azt 
igazolják, hogy a szakszolgálati 
(nevelési tanácsadó) feladat hely-
ben történő biztosítása hatalmas 
segítség számukra. 

Az idei évben is megrendez-
tük a Futakeszit, a Marabu fu-
tóversenyt, és ismét házigazdája 
és szervezője voltam a Bécs–Po-
zsony–Budapest Ultramaraton 
budakeszi állomásának.

A képviselő-testület Budake-
szi Oktatásügyért díjat alapított 
annak érdekében, hogy elismer-
hesse a Budakeszin pedagógusi 
hivatást ellátó személyek kima-
gasló teljesítményét.

Budakeszi Város Önkormány-
zata kiemelten kezeli és folyama-
tosan erősíti testvérvárosi kap-
csolatait, melyhez a Széchenyi 
István Általános Iskola is kapcso-
lódott: 2013-ban testvériskolai 
szerződést kötött a csíkszeredai 
Petőfi Sándor Általános Iskolá-
val. Az intézmény sikeresen vett 
részt a Határtalanul elnevezésű 
pályázaton, mely keretében 40 
tanuló számára nyertünk kárpát-
aljai tanulmányutat.

Mindannyian ismerjük az is-
kola épületének állapotát, tárgya-
lásokat folytatunk annak érdeké-
ben, hogy az intézmény hosszú 
évek óta húzódó problémáját 
megoldjuk, és a Forfa épületet 
végre kiválthassuk.

Egyéni képviselőként (lehe-
tőségeimhez képest) minden 
ügyben eljártam, amelyekkel a 
körzetben élő lakosok hozzám 
fordultak.

Megvalósult a csapadékvíz 
elvezető árok kiépítése a Hajós 
utcában, ugyanebben az utcában 
jelenleg a közvilágítás kiépítésé-
nek terveztetési és engedélyezési 

eljárása van folyamatban.
A már kialakított hálózatot 

néhány helyen bővítjük. Lámpa-
testek kiépítésére kerül sor a Re-
viczky, Hajós, Bibó és Batthyány 
utcában is.

A legégetőbb beruházás a Re-
viczky utca hátsó szakasza út-
burkolatának építése, a jelenleg 
tervezés alatt lévő fejlesztést az 
önkormányzat a lakosok együtt-
működésével tudja magvalósí-
tani. A beruházás gördülékeny 
megvalósítása érdekében tiszte-
lettel kérem az utcában és a kör-
nyéken élő lakosság segítő közre-
működését. A jó előkészítéshez 
szükség volt több egyeztetésre 
az érintettek között, mely érde-
kében több lakossági fórumot is 
szerveztem. Várhatóan a kivitele-
zési munkálatok 2014. nyárra be 
is fejeződnek. 

Czifra Zsuzsanna 
(6. vk.)

az Oktatási, 
Közművelődési

és Jogi Bizottság 
elnöke
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Svábbál Budakeszi módra 
- SCHwABENBAll wuDIGESSER ART

Idén is felejthetetlen közösségi él-
ményben volt része mindazoknak, 
akik 2014. március 1-jén részt 
vettek a Budakeszi Svábbálon. A 
bál díszvendége ezúttal a Zsám-
béki Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat volt, akik lenyűgözően 
színvonalas és látványos műsorral 
készültek az alkalomra. A népes 
vendégseregben a legidősebbek-
től a legapróbbakig minden gene-
ráció képviselve volt.

A minden évben megrendezésre kerülő bálnak, 
mely a Hagyományőrző Kör 1991-ben, először 

megrendezett báljának hagyományát folytatja, im-
már negyedik éve a Széchenyi István Általános Is-
kola „báli ruhába” öltözött tornaterme ad otthont. 
Budakeszi Város Német Önkormányzata a Buda-
keszi Hagyományőrző Egyesülettel, a Helytörténe-
ti Gyűjtemény Baráti Egyesülettel és a Budakeszi 
Szépítő Egyesülettel karöltve csodálatos, meghitt, 
ünnepi hangulatot varázsolt az egyébként sporto-
lásra szánt, funkcionálisan egyszerű teremben. A 
hatalmas kerek asztalokat a magyarországi néme-
tek szimbólumává vált kék pántlikás rozmaring-
gal, apró mécsesekkel díszítették, és természetesen 
egyik asztalról sem hiányozhatott az omlós-fahéjas 
farsangi svábfánk.

Az évről évre egyre nagyobb érdeklődést ki-
váltó bálra az idén már hetekkel előre elfogytak a 
jegyek, sokakat fájó szívvel el kellett utasítaniuk a 
szervezőknek, de így is jóval 360 fő fölött volt a fel-
nőtt bálozók száma, nem számítva a gyermekeket, 
akik feltűnően nagy számban kísérték el szüleiket, 
és tették még családiasabbá és vidámabbá a han-
gulatot! Bevezetésként a Hagyományőrző Kör új 
művészeti csoportja, a Szita Csaba vezette Fúvós-

zenekar örvendeztette meg a gyülekező bálozókat 
ismert és igen kedvelt dallamokkal.

Schrotti János, Budakeszi Város Német Önkor-
mányzata nevében, Bechtold János pedig a Zsámbéki 

Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében köszön-
tette az egybegyűlteket. Ezt követően a Zsámbéki 
Német Nemzetiségi Vegyes Kórus dalai zengték be a 
termet, majd a zsámbéki Lochberg Regionális Tánc-
csoport, kifejezetten erre az alkalomra összeállított, 
lélegzetelállítóan szép koreográfiáiban és népvisele-
teiben gyönyörködhetett a közönség. A táncokat a 
pilisvörösvári Adlersteiner zenekar kísérte.

A zsámbékiak lenyűgöző műsora után a ven-
déglátó budakeszieken volt a sor. A Budakeszi 
Német Nemzetiségi Tánccsoport vidám polkái 
után a Budakeszi Hagyományőrző Egyesület Ve-
gyes Kórusának dalcsokrát hallgathatta meg a báli 
sereg, harmonika kísérettel. Végül a Tarkabarka 
(Kunterbunt) Tánccsoport kétkörös polkája és téli 
keringője zárta a műsorfolyamot.

A Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormány-
zaton túl Zsámbék polgármestere, Csenger-Zalán 
Zsolt, térségünk országgyűlési képviselőjelöltje, 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester asz-
szony, Bakács Bernadett alpolgármester asszony, 
Franz Huber, a Budakesser Gemeinschaft elnöke 
és felesége Neckarsulmból, Antal Attila, Csíksze-
reda polgármestere, Remete Sándor Budakeszi 
város jegyzője és természetesen Czifra Zsuzsanna, 
a Széchenyi István Általános Iskola igazgatónője is 
tiszteletét tette a bálon. 

Az egész estés jókedvről és a talpalávalóról az 
idén is a Szomor Sramli zenekar gondoskodott, így 
mindenki alaposan „kipolkázhatta” magát a hajna-
lig tartó mulatságban!

Köszönet illeti a fellépőket, akik színvonalas, 
látványos produkcióikkal emlékezetessé tették ezt 
a farsangi bált, és nem utolsósorban köszönet il-
leti a szervezőket, akik fáradhatatlanul dolgoztak 
azon, hogy felejthetetlen pillanatokat szerezzenek 
a Svábbál résztvevőinek!

Kőrösi Kata
Fotók: Bechtold Gábor
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1Székelybál Budakeszin

A báli szezon érdekes 
színfoltja, meghatározó 
eseménye a Székelybál. 
A rendezvénynek ezúttal 
is a művelődési ház adott 
otthont.

Mint Bege Attila, a Budakörnyéki 
Székelykör elnöke elmondta, 

a helyet már kinőtték, de családias 
hangulata miatt mégis ragaszkodnak 
hozzá. Évek óta mindig telt házas 
rendezvény. 

Az utóbbi időben két tiszteletbeli 
elnöke is elhunyt a körnek, így újat 
kellett választaniuk. Az új, megvá-
lasztott elnök, Kovács György meg-
hatódottan köszönte meg a bizalmat. 

Ezután kezdetét vette a valóban 
nívós műsor. Először Vasi Ildikó cso-
dás énekhangjában gyönyörködhet-
tünk, majd Szilágyi Csaba: Székely 
Miatyánk című versét hallhattuk 
Publik Attila előadóművész szug-
gesztív előadásában:

Mi Atyánk! Ki a mennyekben vagy!  
Kitől jön élet és halál!  
Hívó szavunk Tehozzád szárnyal  
És vígaszra csak ott talál!  
- Nagyobbak voltunk minden népnél,  
S ha meghalunk is, ugy halunk,  
Hogy az egész föld minden népe  
Megkönnyezi ravatalunk!  
 
A Te neved megszenteltessék!  
- E nép mindig benned bízott...  
- Te székely Isten! Félünk téged,  
Bár sujtva sujt az ostorod!  
Atyánk! Bár itt van a halálunk,  
A mi lekünk nem sír, nevet...  
A sorsunk meg nem érdemeltük,  
(De) Megszenteltessék a neved!  
 
Óh jöjjön el a Te országod!  
Add, hogy még boldogok legyünk!  
Add, hogy mégegyzser reánk nézzen  
A mi Szent Hargita hegyünk!  
Add, hogy még legyen egyszer boldog  
Székelyhon minden hű fia!  
Add, hogy még felvirradjon egyszer  
Ez a bus, gyászos éjszaka!  
 
A Te akaratod legyen meg!  
- Hogyha már minket elhagytál,  
Hogyha a szavunk meg nem érted,  
S ha a sorsunk egy hős halál,  
- D engedd meg, hogy hős fiunknak,  
Kiért a szívünk vérezett,  
Virradjon Erdély hegyein még  
Egy dicső székely kikelet! 

Ne vígy minket a kísértésbe!  
Ne higgyjük, hogy hiába volt,  
Hogy annyi szörnyű ütközetben  
Mindig csak Székely vére folyt!  
- Ne add, hogy Benned is csalódjunk!  
Ne add, hogy ne higyjünk Neked...  
Ne add azt, hogy elhigyjük azt, hogy  
Cserbenhagytad a népedet!  

 

Tied lesz Hatalom, Dicsőség!  
Ki belénk oltád a hitet,  
Hogy a székely nép felülmulja  
Az összes többi népeket!  
A mi lelkünk nemesebb, büszkébb,  
Nagyobb, mint bármi másoké!  
Ki ott fent megcsókoltál minket.  
Az életünk s vérünk övé!  
 
Tanuljatok, Ti földi népek!  
Éreznétek csak egyszer azt,  
Ami most elgyötört lelkünkből  
A sírból is reményt fakaszt!  
Éreznétek csak egyszer azt, mit  
Minden hű Székely szív dobog!  
Éreznétek! ... S megértenétek.  
Hogy a székely csak győzni fog!  
 
Győzünk! Ha nem mi: unokáink!  
S mi szépen, csendben meghalunk...  
Mert tudjuk: egyszer még felharsan  
Erdély szent hegyein dalunk!  
- S bár mi szivünk szent keservével  
E jégvirágban megfagyunk,  
Hisszük most... s hisszük mindörökké!  
Amen! Mi székelyek vagyunk! 

Részt vett a bálon Polgár 
Marianne, a Történelmi Magyar 
Szalon vezetője. Megtudtuk tőle, 
hogy kiválóan együttműködnek a 
Budakörnyéki Székelykörrel. Na-
gyon jól érzik itt magukat, igen kivá-
ló a műsor.

Az est díszvendége Csenger-
Zalán Zsolt, a térség országgyűlési 

képviselője volt. „Egészen különös 
Budakeszin kiállni a nagyérdemű 
elé. Mögöttem a Kárpátok, előttem a 
gyönyörű ruhába öltözött székely lá-
nyok, jóféle pálinkát lehet inni. Való-
ban: Erdély ideköltözött Budakeszi-
re” – kezdte beszédét a képviselő úr. 
Nagyon sokan származnak Erdély-
ből, felesége kolozsvári. Hiába szag-
gattattunk a XX. században sokfelé, 
itt összetartozunk. A XXI. századra 
ismét eggyé lett nemzetünk. Először 
csak a határok „légiesedtek”, majd az 
új állampolgársági törvény folytán 
közjogilag is egységesülhetünk. 

Dr. Mészárosné Hegedűs Zsu-
zsanna református lelkész Baranyá-
ban, bukovinai székelyek között nőtt 
fel, édesapját ide helyezték lelkész-
nek 1956-os szerepe miatt. Amikor 
bálozunk, természetesen ideje van 
az örömnek, de ne felejtsük el, hogy 
ideje van a harcnak is. 
A hallgatóságtól egy ősi ír áldással 
köszönt el:
Legyen előtted mindig út,
Fújjon mindig hátad mögül a szél,
Az eső puhán essen földjeidre,
A nap melegen süsse arcodat,
S míg újra találkozunk,
Hordozzon Téged tenyerén az Isten.

Szabó Tibor Mihály
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2        Nemzeti bál

Nemzeti bált szervezett a Buda-
keszi Polgári Körök Szövetsége 
és Budakeszi Város Önkormány-
zata 2014. február 28-án, az Erkel 
Ferenc Művelődési Központban. 
A tizedik, jubileumi alkalommal a 
nemzeti önazonosság gondolatát 
állították a középpontba. A bál 
egyik háziasszonyának szerepét 
Bíró Ildikó, a Duna Palota igaz-
gatója töltötte be. A műsorveze-
tő is ő volt, társa pedig Horváth 
Jenő, a Budakeszi Polgári Körök 
Szövetsége elnökségi tagja. 

Amúltra visszatekintve Forró Gábor, a Budakeszi 
Polgári Körök Szövetségének egyik vezetőségi 

tagja egy kisfilmet állított össze a korábbi évek polgári 
báljairól.
A bált az est másik háziasszonya, dr. Csutoráné dr. Győri 
Ottilia polgármester nyitotta meg. „Az idei esztendő 
kiemelkedően fontos, hiszen komoly feladat elé állít 
bennünket. Választások elé nézünk, döntenünk kell a 
jövőről: kik képviselnek bennünket az országgyűlésben, 
a kormányban, az Európai Unióban, illetve a helyi ön-
kormányzatban. Bízom benne, hogy a lehető legtöbben, 
a lehető legbölcsebben, a lehető legjobb döntést fogjuk 
meghozni. Erősen hiszem, hogy közösen, elkötelezet-
ten, kitartó és becsületes munkával helyre fogjuk tenni  
a dolgokat, és hazánkat újra gyarapodó, bizakodó, össze-
tartozására büszke országgá tesszük” − folytatta beszédét 
a polgármester asszony.
 A bál célja a mulatság mellett, hogy jót is tegyenek  
a rendezvényen részt vevők: a budakeszi romkert fel-
újításának és a csíkszeredai Szent Ágoston római kato-
likus templom orgonájának megvásárlása érdekében 
gyűjtöttek. „Ha nincs apró, jó lesz a bankó is, ha nem 
egy, hát több” − hangoztatta a szellemes mondást. Azok 
báloznak együtt, akik közösen élik mindennapjaikat, 
akik együtt tudnak dolgozni, együtt tudnak ünnepelni, 
akiknek van mondanivalójuk egymásnak.
Ezután a bál fővédnöke, Csenger-Zalán Zsolt ország-
gyűlési képviselő mondott rövid beszédet, melyben kö-
szönte, hogy a 10. polgári bálnak ő lehet a fővédnöke.  
Az elnevezés változása szemléletváltást is jelez. 2003-
ban, az első bál idején, még kőkemény, szinte átjárha-
tatlan határok voltak. 2007 óta a határok „légiesedtek”, 
könnyen átjárhatókká váltak.
Nagyot léptünk azóta előre. A Trianonban elveszített 
testvéreinket mindig is a nemzet részeinek tekintettük, 
ezt most közjogi formával is kiegészítettük: elszakított 
testvéreink kérhetik az állampolgárságot, részt vehetnek 

a választásokon. Ha sikeresek akarunk lenni a világban, 
közösen kell fellépnünk. Hazánk bebizonyította, hogy 
lehet saját úton menni, nemcsak a külföldi kottából lehet 
játszani. Egyre többen tekintenek ránk mintaként.
A képviselő úr beszéde végén mindenkit a szavazásra 
buzdított, s egy klasszikust idézett: „Mindenki hozzon 
magával még egy embert.”
A bál díszvendége volt testvérvárosunk, Csíksze-
reda képviseletében Antal Attilaalpolgármester 
úr. Elmondása szerint tavaly augusztusban merült 
fel annak a lehetősége, hogy Budakeszi lakossá-
ga segítséget nyújtana a csíkszeredai római ka-
tolikus templom orgonájának megvásárlásában.  
A Buda Környéki Televízió riporterének kérdésére el-
mondta, hogy Csíkban kevésbé élőek a polgári hagyo-
mányok, így a polgári báloké sem. Inkább erősebbek  
a közösségi, „intézményesült” megnyilvánulási formák 
(iskola- és egyházi közösségekben), de szép lenne, ha  
a polgári bálok is szépen „begyűrűznének”.
Az est egyik érdekes színfoltja volt a divatbemutató, 
ahol ismert budakeszi személyiségek Hargitay-Nagy 
Zsuzsanna, Bárczi Erika, Katrics Krisztina és Takács 
Mária Zsuzsanna nemzeti jellegű ruháit mutatták be. 
„Divat a magyar! − mondta örömmel Takács Mária 
Zsuzsanna divattervező-iparművész. Hál’Istennek, 
egyre több tervező fordul a hagyományokhoz. Fontos, 
hogy ezek a ruhák korszerű anyagokból készüljenek, 

kiválóan lehessen viselni őket alkalmi és hét-
köznapi viseletben is.
A színvonalas műsorban fellépett többek 
között az Acapella & Musica énekegyüt-
tes, Bujtás Anita hegedűművész, Csíksze-
redából András Orsolya és élőzenei kísé-
rete, valamint nem utolsósorban a Duna 
Művészegyüttes szólistái. A talpalávalót  
a Standard Band zenekar biztosította.
Budakeszi Város Önkormányzata és  

a Budakeszi Polgári Körök Szövetségének szervezésében 
megvalósult jótékonysági Nemzeti bál bevétele 853 600 
Ft lett, valamint az SB Dynamic Kft. és a Budakeszi Épí-
tőanyag Kft. 300 000 Ft értékű felajánlást tett a romkert 
környezetének rendezése tekintetében. Az összegyűlt 
adományt 50-50% arányban osztják el a budakeszi 
romkert felújításának és a csíkszeredai római katolikus 
templom orgonájának megvásárlása érdekében.
Ezúton is tisztelettel köszönjük mindazoknak, akik a 
bálon való részvételükkel támogatták a rendezvényt, 
valamint azoknak, akik anyagi és/vagy természetbeni 
támogatásukkal lehetővé tették az első lépést a fenti 
célok elérése érdekében!

Szabó Tibor Mihály
Kiemelt támogatók:
Budakeszi Építőanyag Kft., Budakeszi Városfejleszté-
si és Városüzemeltetési Kft., Keszivíz Kft., Pensió 17 
Kft., Romkert Teátrum és Kálvin-terem Alapítvány, SB 
Dynamic Kft.
Támogatók:
Acapella & Musica énekegyüttes, Boreczki György, 
Bruckner Zoltán, Dudok rendezvényház, Erkel Gastro 
Kft., Garamvölgyi Virág, Hellner László, Hellner Pé-
ter, Karancsi Borbála, Karpeta Éva, Kerényi Ferenc, 
Mészner Antal, Misi Husi húsbolt – Sebestyén Mihály 
és Bodola Andrea, Odri Ágnes, Ormai Sebestyén, Palet-
ta Press Kft., Penta Kft., Szegulja Miklósné, Till Gábor, 
Vass Virág
Tombolafelajánlók:
Ajándék Kocka nemzeti csokoládébolt, Bakács Ber-
nadett, Biarritz étterem, Budakeszi Építőanyag Kft., 
Budakeszi Vadaspark, Budakeszi Város Német Ön-
kormányzata, Buda Környéki Televízió, Corpus Kft., 
Csenger-Zalán Zsolt, Csipor Enikő, Dekorprint Plusz 
Kft., dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, dr. Kristóf Judit, 
dr. Ostoros Gyula, Erkel Ferenc Művelődési Központ, 
Fantasy fodrászat, Farkas Gyula, Figye-Lő Őr Kft., 
Forró Gábor, Gulyás Ferenc üveges, Gräfl cukrászda, 
Hairline szépségszalon, Kóbor József, Kórósi vegy-
tisztító, Krupp és Társa Kft., My Magic szalon, Nagy  
Sándor József Gimnázium, Németh ingatlaniroda, 
Oázis kertészet, Paletta Press Kft., Penta Kft., Pitypang 
Sport Óvoda, Póczi patika, Salamon László fotográfus 
– www.kepjavitostudio.hu, Stelázsi Kft., Stulwerk Kft.
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XII. Budakeszi Farsang
létezik-e, hogy búcsúztatjuk a te-
let, ami még meg sem érkezett? 
A XII. Budakeszi Farsangon min-
denesetre − annak rendje és mód-
ja szerint − elköszöntünk a hideg 
évszaktól, sőt, el is zavartuk...

A hangulatos rendezvény műsorvezetője 
Zugmann Zoltán volt, aki a Bab Társulat félre-

vezetőjeként mutatkozott be. A műsorban közremű-
ködött még az Ad hoc zenekar, aki kellő zajolással 
kísérte a farsangoló menetet. Mint a félrevezető 
tájékoztatta a nagyérdeműt, az idei program gaz-
dagodott a Budakeszi farsangi fánkja, illetve lekvárja 
versennyel.

A bevezető után megindult a farsangi menet, 
amit a résztvevők (igen sokan) kísértek. A felvo-
nulók között láttuk a polgármester asszonyt és a 
SZIA igazgatónőjét is. A menet résztvevői félelmetes 
álarcokkal, kereplőkkel igyekeztek elijeszteni a telet. 
Ha az Ad hoc zenekar zörejétől nem ijedt meg a Tél, 
akkor semmitől!

Nem lehetséges farsangi rendezvény jelmeze-
sek felvonulása nélkül. Főleg a kisebb gyermekek 
jelmezeiben gyönyörködhettünk. Volt itt madár-

ijesztő, több cica és sárkány, krokodil félelmetes 
fogakkal, a pókasszony csókja, hercegnő, csontváz, 
barátságos boszorkány, két lábon járó virágoskert, 
hókirálynő, hastáncos, a Sikoly, tigris stb. Míg a 
kéttagú zsűri nehéz munkáját végezte, addig a fél-
revezető Sanyi nevű lovával rekordkísérletet tett a 
2 m-es magasság átugrására, ami egy kis csalással 
sikerült is.

Eközben megszületett az eredmény: a 3. dí-
jat (a Gesztenyéskert étterem és a Betűtészta 
mesekönyvbolt ajándékát) a pókasszony nyerte. 
Második lett Süsü, a híres egyfejű (családi jegy  
a Gesztenyéskert étterembe, valamint a Betűtész-
ta mesekönyvbolt ajándéka volt a nyeremény). 
Míg a győztes a madárijesztő lett, aki családi be-
lépőt nyert a Budakeszi Vadasparkba, két db je-
gyet a Gesztenyéskert étterembe és a Betűtészta 
mesekönyvbolt ajándékát is megnyerte. Gratulá-
lunk a díjazottaknak!

Ami ezután következett, az számomra megle-
petésként hatott. Felelevenítették az ún. rabvágás 
hagyományát, melynek során az adott település 
megöli az összes bűnök elkövetőjét, a rabot. De 
nézzük, mi mindent követett el ez a lator? Lap-

topot lopott, elrabolta az álmokat, tele graffitizte 
Budakeszi falait, kidöntött egy villanypóznát, 
miatta nem volt hó, kilyukasztotta Gyöngyvér ci-
pőjét, Szimonettát lelökte a fáról, retró biciklit lo-
pott, eltörte Heni kezét, fogócskázás közben Réka 
keze is hasonló sorsra jutott stb. Nem is sorolom 
a tovább a főben járó bűneit, az ítélet nem is le-
hetett más: halál! Innentől kizárólag a jó kedv, a 
vidámság lengi be a környéket... Milyen jó lenne, 
ha ilyen egyszerűen elintéznénk a való életben is 
a bűnözőket.

Lehet-e még a mókát fokozni? Azt hiszem, igen. 
Ugyanis Budakeszi Semleges Egyház nevében ösz-
szeadták Lottyadt Farkú Mathiászt, a délceg férfiút 
és Karcsú Seggű Lenkét, a nem kevésbé dekoratív 
arát. A nyilvánosság előtt örök farsangi nyugodal-
mat (fogadalmat) tettek, így ők lettek az örökös 
farsangi pár.

Néhány szóban köszöntötte az egybegyűlteket 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester asz-
szony. Mint elmondta, idén első alkalommal került 
be az önkormányzati rendezvények sorába a Bu-
dakeszi Farsang, amit a farsangi időszak vége felé, 
farsangfarkán rendeznek.

Ezután a Budakeszi lekvárja verseny eredmény-
hirdetése következett. Első díjas lett Keresztesné 
Judit sárgabarack lekvárja, második Csidei Kriszti-
na sárgabarack lekvárja, míg a harmadik helyezést 
Mosoni Lúcia almalekvárja nyerte el.

Végül a Keszi Íjászok tüzes nyilakkal meggyúj-
tották a szertüzet, amit a résztvevők körbetáncoltak.

A farsang végén lévő néphagyományokról Já-
nosi Attila beszélt. Farsangfarkán csúcsosodnak 
ki a mulatozások, az alakoskodások. Legismertebb 
magyarországi hagyomány a dél-magyarországi 
busójárás. Ennek eredete a török időkre nyúlik 
vissza. A lakóhelyükről elüldözött emberek − bújó-
helyükről előjőve − éjszaka ijesztő álarcokba, szőr-
ruhákba öltöztek, s rátörtek az igazak álmát alvó 
törökökre. Elképzelhetjük a hatást... a babonás tö-
rökök elmenekültek. Ma már a busójárás csupán 
turisztikai látványosság.

A húshagyókeddet követő hamvazószerda már 
a nagyböjt első napja. Régen hagyomány volt ha-
muból (porból lettünk, porrá leszünk) készült 
lúggal mindent kimosni, így megtisztulva léptek át  
a húsvét előtt böjt időszakába.

A Pitypang Óvoda 
farsangi bálja
Vízkereszttől hamvazószerdáig tartó idő-
szak a farsang. A legkisebbek sem ma-
radtak ki ebből...

Mint Varga Katalin óvónő elmondta: minden évben megrendezik a farsangi 
báljukat. Kialakultak a hagyományos programok: a közös tánc, az arcfestés, 

mindig van ugrálóvár. Idén a kalóz jelmez volt a sláger, négy apróság is ennek 
öltözött be. Természetesen ők aztán keményen megküzdöttek egymással! Sok kis-
gyerek az állatokat preferálta: többen is oroszlánnak, leopárdnak öltöztek, de még 
teknősbékát is láttunk. 

Úgy vettük észre, a közös táncot, az éneket nem csak a kicsik élvezték...
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4 Adj, király, 

katonát!
Nagyon fontos, hogy 
minden korosztály vala-
milyen módon megem-
lékezzék a legfontosabb 
nemzeti ünnepeinkről. 
Így tettek a Pitypang 
Sport óvodában is.

Andrejkó Bernadett óvodavezető 
elmondta, a sportfoglalkozások 

mellett kiemelkedő szerepet töltenek 
be a nemzeti ünnepek méltó meg-
ünneplése is. Természetesen, ez csak 
akkor lehet sikeres, ha a gyerekek élet-
kori sajátosságainak megfelelően állít-
ják össze a műsort. Az idei március 
15-ei megemlékezés „kínálatból” né-
hányat kiemelt: légvárbevétel, ágyú-
golyó röptetés, kötélhúzás, adj, király, 
katonát, fűzfakoszorú elkapás kard-
dal, kardozás fakardokkal, várostrom, 
huszáröltöztetés (ami egy puzzle játé-
kot jelent). Ha a gyerekek mindegyi-
ket teljesítik, kiállják a próbát, akkor 
tiszteletbeli huszárrá avatják őket.

Évek óta hagyományosan meg-
rendezik ezt a megemlékezést, ami 
sokkal élvezetesebb a gyerekeknek, 
mintha szimplán egy ünnepi műsort 
látnának-hallanának. S ami még na-
gyon fontos: hetek óta készülnek a 

gyerekek az óvó nénik segítségével: 
csákókat, piros tulipáncsokrokat ké-
szítenek, és némi kis elméleti megala-
pozás sem maradhatott el. Ez utóbbi, 
nyilván, a gyerekek szintjén képzel-
hető csak el. Amit kiemelnek: a haza-
szeretet, a függetlenség kivívása, s az, 
hogy nemcsak a győzelem a fontos, 
hanem a részvétel is.

A kis ovisok mindegyike Pitypang 
óvodás pólóban jelentek meg az el-
maradhatatlan kokárdával. Az udvart 
is feldíszítették, mindenütt nemzeti 
zászló, sok-sok homokvár.

A Buda Környéki Televízió ripor-
terének kérdésére Mérészné Pákozdi 
Ildikó szülő megemlítette:  a gyerekek 
hetek óta erősen készülnek a neves 
eseményre. Valamennyire a szülők is 
előkészíthetik őket az ünnep legfonto-
sabb mondanivalójára, vigyázva, hogy 
az életkori sajátosságokat ne lépjék át.

Abban a szülő és a riporter is meg-
egyezett: szívesen beállnának a gyere-
kek közé játszani, azaz bárcsak most 
lehetnének gyerekek!

Megemlékezés az 1848−49-es 
forradalom és szabadságharc 

emléknapján

 „Tisztelet a bátraknak, 
akik dacolva minden 
kockázattal, fenyege-
téssel, sutba vágják fé-
lelmüket, és a szívükre 
hallgatva cselekszenek. 
Velük együtt újra mél-
tó tettet hagyhatunk 
örökül az utánunk jö-
vőknek” – köszöntötte 
a megjelenteket Péter-
Szabó Kinga, a polgár-
mesteri kabinet titkára.

Az 1848. március 15-e a szabadságról, 
a függetlenségről, a magyarok össze-
fogásáról, az egységes magyar nemzet 
megszületéséről és a példaképekké vált 
bátor hősökről szólt.

Tisztelet a bátraknak, mert szem-
befordultak az elnyomással, és egy em-
berként álltak ki a magyar szabadság és 
függetlenség ügye mellett.

Tisztelet a bátraknak, mert a haza 
szeretete vezette őket, a nemzetért cse-
lekedtek, a magyar nemzetért hoztak 
áldozatot.

Tisztelet a bátraknak, mert tettük 
időtlen, a ma hősei is belőlük merítik 
az erőt és elszántságot.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia pol-
gármester asszony ünnepi beszédében 
kihangsúlyozta: 

„Beleszülettünk ebbe a világba − a 
rossz pillanatban vagy a megfelelő pil-
lanatban. Ez attól függ, hogyan nézünk 
a dolgokra. Ám azoknak, akikben van 
bátorság és egészséges kíváncsiság, 
minden okuk megvan az elégedettség-
re, mert szemtanúi lehetünk a történe-
lem talán soha meg nem ismétlődő, 
legérdekesebb fejezetének. 

Ez a vélemény egy amerikai törté-
nészé. Magyar fülnek első hallásra egy 
kicsit túlontúl is rózsaszínűen, opti-
mistán hangzik, mégis nehéz lenne 
vitatkoznunk az igazságával.

A történelemre szükségünk van, 
hogy belőle is megérthessük és meg-

tanulhassuk: összetartozunk. Össze-
tartozunk, hiszen nagyon sok életből, 
és e sok-sok élet sok-sok áldozatából, 
munkájából, küzdelméből, bölcses-
ségéből és balítéletéből jött létre a mi 
életünk, a mi sorsunk, a mi jelenünk.

1848−49 története történelmünk 
nagy pillanata: ekkor jön létre, ekkor 
születik újjá szabadságban a nemzet. 
Ezt nem csak a követelt és végül elnyert 
szabadságjogoknak köszönhetjük. 
Sokkal inkább annak, hogy e jogok 
érdekében és e jogok védelmében a 
nemzet hajlandó volt összeadni ere-
jét, hajlandó volt keményen dolgozni 
és küzdeni. Azok, akik akkor éltek és 
hittek abban, hogy összetartozunk, a 
történelem soha meg nem ismétlődő, 
legérdekesebb fejezetévé alakították 
korukat.

A világtörténelem bebizonyította, 
hogy az emberek csak egyvalamiért 
hajlandók odaadni az életüket: a hitü-
kért” – állítja Chesterton, a nagy angol 
író. Nos, az a bizonyos 1848−49-es 
nemzedék talpra állt a magyar szabad-
ság ügye mellett. Hittek abban ugyan-
is, hogy mi, magyarok összetartozunk. 
Összetartozunk mindannyian, akik eb-
ben a hazában élünk. Összetartozunk, s 
ezért mindannyiunknak szüksége van 
jogokra, mindannyiunknak szüksége 
van a szabadságra, mindannyiunknak 
szüksége van arra, hogy a gyarapodás 
útját járhassa.

Ez a hit indította Petőfit és a már-
ciusi ifjakat, hogy azon a reggelen né-
hányan elinduljanak a szinte néptelen 
utcákon forradalmat csinálni. Ez a hit 
érintette meg az egyetemi ifjúságot és 
a pesti polgárokat – néhány óra múl-
va addig sosem látott harmincezres 
tömeg hömpölygött az utcán. Ez a hit 
gyűjtötte a haza védelmére jelentkező 
önkénteseket és ez vezette őket száz 
csata véres forgatagában. Ez a hit adott 
erőt győzelemben és leveretésben, ez 
Haynau rémuralma, a Bach korszak és 
a provizórium idején. Ez a hit vezetett 
el a kiegyezésig, mely a maga józan 

kompromisszumával visszaszerezte 
mindazt, amit adott körülmények kö-
zött a nemzet visszaszerezhetett.

Ez a hit vezette mindazokat, akik 
azóta is a magyar szabadság ügyét 
szolgálták: harcoltak a nemzeti zászló 
alatt a két világháborúban, szolgálták 
a nemzetet béke idején, küzdöttek a 
nemzeti és a nemzetközi szocializmus 
terrorrendszerei ellen, megmaradtak 
magyarnak az elszakított területeken 
és a tengerentúli száműzetésben. 

Van-e elég hitünk? Hiszünk-e 
eléggé abban, hogy összetartozunk? 
Összetartozunk itt, Budakeszin, itt 
Magyarországon és szerte az egész 
nagyvilágban? És ha hiszünk, mire elég 
a hitünk? Mire tud indítani minket ez a 
hit? A történelem a mi nemzedékünk-
nek is felteszi ezeket a kérdéseket, s 
nekünk is felelnünk kell, mint minden 
előttünk járó és utánunk következő 
nemzedékeknek.

Nekünk nem harcolni kell a sza-
badságért, nekünk meg kell teremte-
nünk a feltételeit. Hatékony államot 
kell működtetnünk, ami szolgálja pol-
gárait, lehetőséget teremt számukra, 
és megújítja az élet kereteit. Minden, 
ami az elmúlt négy esztendőben Ma-
gyarország és Budakeszi megújításáért 
történt, ezért történt. Mindannyian 
tudjuk, látjuk, érezzük, hogy milyen 
nehéz volt, esetenként milyen sokba, 
milyen komoly áldozatokba, erőfeszí-
tésekbe került. De azt is látjuk, hogy a 
munkát elvégeztük: lényegesen előrébb 
tart ez az ország és ez a város is, mint 
2010-ben.

Ha hiszünk abban, hogy összetar-
tozunk, ha van bennünk elég készség 
és képesség, hogy figyeljünk egymásra, 
ha tudunk együtt emlékezni és együtt 
ünnepelni, ha vállaljuk mindazt, ami a 
haladással együtt jár, és ha megtesszük, 
amit megkövetel a haza, a mi korunkat 
is egyedülállóan érdekes, fontos korrá 
alakíthatjuk.

Kívánom mindannyiunknak, telje-
sedjenek be rajtunk ezek a szavak!” – 
mondta a polgármester asszony.

A megemlékezésen Tóth Virág, 
a Széchenyi István Általános Iskola 
4. osztályos tanulója A jó lovas ka-
tonának című népdalt énekelte el, 
Obornyák Klaudia Döme Zsuzsa: A 
hon kosara című versét adta elő. Végül 
a Széchenyi István Általános Iskola 3. 
osztályos tanulóinak színvonalas ün-
nepi műsorát láthattuk. Felkészítők 
Bezeczky Erzsébet pedagógus és Jánosi 
Attila néptánc oktató volt. A műsorban 
közreműködött Lukács László. 

Az ünnepi megemlékezés és a díj-
átadó a Szózat közös eléneklésével fe-
jeződött be.

Szabó Tibor Mihály
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5Márciusi ünnep Székelyföldön 

SZABADSÁG ÉS KÖTőDÉS

Ha elég erősen fogjuk egymás 
kezét, akkor nincs az a hatalom, 
amely győzedelmeskedhet igaz 
ügyünk felett – nagyjából így 
összegezhető a budakeszi Szé-
chenyi István Általános Iskola és 
a Csíkszeredai Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola testvériskolai kap-
csolatának lényege. És a március 
15. köré szervezett székelyföldi 
ünnepségek alkalmával idén is 
nyilvánvalóvá vált, hogy ez a kö-
tődés erős és szeretettel teljes.

Miként az már hagyomány, idén is ellátogatott Szé-
kelyföldre általános iskolánk küldöttsége, hogy az 

ottani kollégákkal, diákokkal, és persze a város polgá-
raival együtt ünnepeljék az 1848−49-es forradalom 
és szabadságharc ünnepét. Ha valahol, hát az anyaor-
szágtól elszakított, magyarok lakta területen igaz az, 
hogy ez az ünnep mai és minden esztendőben elsősor-
ban a szabadságról 
szól, hiszen évtize-
deken át nem kevés 
civil kurázsi kellett 
ahhoz, hogy márci-
us idusán a nemzeti 
érzéseit kifejezni 
akaró, anyaorszá-
gától távol élő em-
ber mellére tűzze a 
nemzeti trikolort. 
Manapság persze 
már más a helyzet, 
hiszen az ünnepre 
méretes kokárdák-
kal díszítették fel a 
szeredai városházát, 
valamint a Mikó-
vár környékének és 
általában az óváros 
villanyoszlopait; 
az ünnep szónokai 
szabadon kifejthet-
ték a gondolataikat a nemzetiségi kérdésről, vagy akár 
a közelgő magyarországi választásokról; a székelyek és 
az itthonról érkezett vendégek pedig erős, határozott 
hangon énekelhették együtt a magyar Himnuszt. Talán 
csak az volt furcsa, hogy a román légierő éppen már-
cius 14-én tartotta fontosnak, hogy alig indokolható 
mélyrepülésben többször is elhúzzon vadászrepülőivel 
a székelység számára szimbolikus jelentőséggel bíró 
Csíkszereda felett. Alacsonyan jöttek, a hajtóművek 
hangja megremegtette a várost, de ez nem szegte ked-
vét az ünneplőknek, hiszen pontosan tudták, hogy a 
„víz szalad, de a kő marad”.

ElTÉPHETETlEN KÖTElÉKEK
Az iskola udvarán álló Petőfi-szobor megkoszorúzá-
sa nyitotta meg a csíkszeredai ünnepségek sorát. Kiss 
Ernő igazgató az örök értékű szabadság feltétlen sze-
retete mellett az összetartozás fontosságáról beszélt, 
arról, hogy a csíki és a magyarországi magyarok kö-
zött szövődött eltéphetetlen kötelékeket jól példázzák 
a testvériskolai kapcsolatok. A budakeszi iskola és 
általában városunk képviseletében Czifra Zsuzsanna 
igazgató asszony és helyettese, Martin Andrea helyez-
te el a forradalom költőjének szobránál a megemléke-
zés koszorúját.

Délután Gál Sándornak, a Nyerges-tetőn 1849 
augusztusában a végsőkig kitartó, a szabadságért a 
biztos halált választó magyar katonák tábornokának 
szobrát koszorúzta meg Csíkszereda polgársága. Itt 
felolvasták Orbán Viktor magyar kormányfő és Vic-
tor Ponta román miniszterelnök ünnepi üzenetét is. 
A magyar miniszterelnök a közelgő hazai ország-
gyűlési választásokkal kapcsolatban arra buzdította 
a kettős állampolgárságot felvett csíki magyarokat, 
hogy iratkozzanak fel a választói névjegyzékbe, él-
jenek a választás jogával, szavazzanak, mert most a 
magyarok közösségének lehetősége van arra, hogy 
megőrizze azokat az eredményeket, melyeket az el-
múlt négy esztendőben elért, és így valóban újra erős 
európai nemzetté váljon.

Innen a Mikó Vár előtt felállított emelvényhez 
vonult a sokaság, ahol elsőként Csíkszereda polgár-
mestere beszélt. Ráduly Róbert Kálmán lendületes 
beszédében −  egyebek mellett −  arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a romám− magyar együttélésnek csak 
az adhat hosszú távon értelmet és tartalmat, ha az 
egy hazában élő nemzetiségek valóban érdemben 
partnernek tekintik egymást. Ennek a partnerség-
nek szilárd és mindkét fél számára eredményekkel 
kecsegtető fundamentuma lehet a székelység auto-

nómiája, amely minden embert megillető, alapvető 
európai jog, és amelyért következetesen küzdeni kell 
−  hangsúlyozta a polgármester. Mi sem bizonyítja 
jobban a beszéd erejét, hogy két nappal később Ko-
rondon, hazafelé menet azzal fogadott bennünket a 
népművészeti tárgyakat árusító asszony, hogy „…
hallom milyen remek beszédet mondott a szeredai 
polgármester!”Megtartó hagyomány

A csíkszeredai ünnep méltó és magasztos zárása-
ként a város polgárai a színházban megtekinthették 
a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes bemuta-
tóját. A táncjáték a madéfalvi veszedelmet idézte fel, 
amikor 1764. január 7-én a császári katonaság kímé-
letlenül legyilkolta a Mária Terézia seregébe belépni 
vonakodó székely férfiakat, asszonyaikkal, gyerme-
keikkel együtt. Az előadás előtt az együttes gazdasági 
igazgatója, Füleki Zoltán beszédében utalt a Románi-
ában a mai napig háborús bűnösként nyilván tartott, 
hazája földjében újratemetni nem engedett, vagyis 
még holtában is „persona non grata”-nak számító 
Nyírő József erélyi írónak a vérengzés történetét le-
író, Madéfalvi veszedelem című könyvére.  Füleki 
Zoltán úgy fogalmazott: „…él a székelység szelleme 
mindaddig, amíg itt Csíkban Nyírő Józsefet olvassák, 
játsszák, de nem temetik.” A rendkívül magas szín-
vonalú, sodró lendületű előadás, a legényest büszkén, 
feszes tartásban járó férfiak és a sugárzó szépségüket 
méltósággal viselő leányok láttán az jutott a beszá-
molót jegyző néző eszébe, hogy − bár Székelyföldön 
valóban sok a baj −, de még tényleg nincs veszve sem-
mi, amíg a fiatalok (és az deresedő fejű idősebbek is!) 
így járják táncaikat,  ennyi hittel, felelősségtudattal 
őrzik a közösségüket évszázadok óta megtartó ha-
gyományaikat.

A székelységre olyannyira jellemző, túláradó 
vendégszeretetben eltöltött néhány napot az is örök-
re emlékezetessé tette, hogy a 15 fokos melegben, 
verőfényes napsütésben eltöltött ünnep másnapján 
Hargitafürdőre szervezett közös tanári kiránduláson 
közel száz kilométeres orkánnal érkező hóviharral 
birkózva kapaszkodtunk fel a Kossuth-sziklához, 
ahol −  rajtunk kívül – csak egy magányos fenyő da-
colt a márciusi kárpáti fergeteggel.

   I. L. L.
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Dombormű avatás 
Nagy Sándor József emlékére

Ötven év, fél évszázad. Sok ez 
vagy kevés, megítélés kérdése. 
Mindenesetre: megszoktuk, meg-
szerettük, városunk egyik jelké-
pének tartjuk a „nagysanyit”.

A rendezvényen megjelentek dr. Dömötörné Papp 
Hargita igazgatónő köszöntötte. „Ötven éve mű-

ködik Budakeszin gimnáziumunk, ebből 28 éve én 
is itt dolgozom. Életem részévé vált” – mondta dr. 
Dömötörné Papp Hargita igazgatónő. Nem volt zök-
kenőmentes 50 év. Sokszor és sokan megkérdőjelez-
ték iskolánk létjogosultságát. Az elért eredményeink 
igazolták, hogy jó döntés volt a fenntartó részéről 
az iskola megtartása. Jó döntés, mert aki az oktatást 
támogatja, az a jövőt támogatja. A családias légkör, 
az iskola szellemisége, az elért eredmények teszik 
vonzóvá iskolánkat. Büszkék 
vagyunk a 70−80%-os egyetemi 
felvételi eredményeinkre, sport-
eredményeinkre, évkönyvünk-
re, visszajáró öregdiákjainkra, 
továbbá arra, hogy elnyertük az 
ökoiskola címet.  A zászlónkon 
lévő kezdőbetűk (C, A, F) még 
a sporttagozatos időszakunkra 
utalnak: citius (gyorsabban), 
altius (magasabbra), fortius (erősebben), ez egyéb-
ként az olimpia jelszava. A dombormű avatása túl-
mutat településünkön, fontos az egész térségnek, az 
egész országnak – mondta dr. Csutoráné dr. Győri 
Ottilia polgármester asszony. Fontos minden műhely, 
amely 50 évig jól teljesíti misszióját. Rengeteg min-
den változott 50 év alatt. Budakeszi a hatvanas évek-
ben kis falu volt, túl a kitelepítésen, túl az ’56-os for-
radalmon, a megtorlásokon, épült a puha diktatúra.

Budakeszi a rendszerváltozás óta hatalmas fejlő-
désen ment át: erős várossá vált, hatalmas szellemi 
tőkével, fiatal és növekvő lakossággal. Itt jó környe-
zetben jól lehet gyerekeket nevelni. A városi jó kör-
nyezethez hozzátartozik a jó iskola is. A „nagysanyi” 
jó iskola lett, az egész Zsámbéki-medencéből ide 
vonzza a tanulókat. 

„Kívánom, hogy tanulni és dolgozni jól tudó, 
elkötelezett emberek kerüljenek ki ezután is innen, 
ebből az iskolából” – jelentette ki a polgármester 
asszony.  „Ez az emléktábla Nagy Sándor Józsefnek 
állít emléket, aki az aradi vértanúk egyike − kezdte 
beszédét Hende Csaba honvédelmi miniszter.  Ő is 
volt gimnazista, a Királyi Magyar Egyetemi Főgim-
náziumba járt. Az érettségi után hivatásos katonának 
áll, és mindig, minden időben, a végsőkig, egészen a 

bitófáig teljesítette kötelességét. Ezt a példát, a köte-
lességtudást kell példának említeni a mai generáció-
nak is. „Szerezzetek Ti is érdemeket, soha ne látszani, 
hanem lenni akarjatok” − hangzott a megszívlelendő 
tanács. 

Az ünnepi beszéd után leleplezték az emlékmű-
vet. Jelen volt a rendezvényen Csenger-Zalán Zsolt 
országgyűlési képviselő is, aki kifejtette: a gimnázium 
jelentős intézménye a Zsámbéki-medencének. Mikor 
felvetődött az iskola megszüntetésének gondolata, a 
teljes polgári összefogás ezt meg tudta akadályozni. 
Hogy ez a döntés jónak bizonyult, fényesen bizonyít-
ja az eltelt majd’ negyven év. Azóta több száz gyerek 
lépett innen ki az életbe. Maga az emléktábla is köz-
adakozásból készült. Ez azt jelenti, hogy az emberek 
hisznek a gimnázium jövőjében, hogy erre az iskolára 
nagy szükség van. „Kívánom a diákoknak, hogy úgy 
gondoljanak iskolájukra, mint valódi alma materre” 

− fejezte be a beszédét a képvi-
selő úr.

„Több hónapig készült ez a 
dombormű” − idézte fel a köz-
elmúltat a dombormű alkotója, 
Gábor Emese képzőművész. 
Szimbolikája a ’48-as zászlókat 
idézi, elöl az iskola címere, il-
letve Nagy Sándor József nevé-
vel, mellszobrának dombormű 

változatával. Ez a portré összefogja a múltat (a zász-
ló), a jelent (az iskola) és a jövőt, amelyet a névadó 
tekintetéből láthatunk meg. Jövőbe néz, pedig halálra 
ítélték. Ez pedig csak úgy lehetséges, hogy nagy a hite, 
és bízik abban, hogy az igazság egyszer majd előjön. 

„A név kötelez, predesztinálja az elnevezettet. 
Nagy Sándor József komoly, elszánt, magas intelli-
genciájú hazafi volt, kemény tekintetű, tartást sugár-
zó, mártírhoz méltó vonásokkal. Amit sugall tekinte-
te: határozottság, tisztelet, alázat, kitartás, hazafiság, 
mind követendő példa. Példaképet állít az iskola ta-
nulói elé. Egy szobor ugyanis nemcsak tárgy, hanem 
szellemiséget képvisel, átad, hordoz, meghatároz. Egy 
szobor állítása a múltra való emlékezés a jelenben, 
de egy fohász is a jövő felé. A jelen csak akkor lehet 
élő valóság, ha van hitünk a jövőben. Kívánom, hogy 
Nagy Sándor József szellemisége szellemet teremt-
sen.” Beszédének a legvégén idézte a vértanú tábor-
nok kivégzése előtti utolsó mondatait: „De rettenetes 
volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem 
tettem volna életemben. Alázatosan borulok Istenem 
elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.”

Az ünnepi együttlétet a Szózat közös eléneklése 
tett még ünnepélyesebbé.

Szabó Tibor Mihály  

Rendhagyó 
történelemóra
Nemzeti ünnepünk megün-
neplésére kiváló lehetőséget 
kaptak a nagysanyis diákok: 
Máday Norbert író, műgyűj-
tő rendhagyó történelemórát 
tartott a diákoknak.

Dr. Dömötörné Papp Hargita igazgatónő 
kérésére érkezett Máday Norbert a Nagy 

Sándor József Gimnáziumba. Máday úr 1989 
óta gyűjti az 1848-49-es szabadságharc ereklyé-
it, országunkban neki van talán a legnagyobb 
magángyűjteménye a témában. A  gimnázium 
felkérésére rendhagyó történelemórát tartott és 
négy eredeti tárgyat, két kardot, egy zászlócsú-
csot és egy lőportartó táskát is magával hozott.

Előadásában felidézte elődeink hősies küz-
delmét a szabadságért, külön kiemelve, hogy 
tiszteink átlag életkora 18,5 év volt. Több hősies 
jeleneten keresztül példaként állította a diákság 
elé a 48-as mártír fiatalokat. Számos történetet 
mesélt a szabadságharc eseményeiből, ahol a fi-
atalok oroszlánként küzdöttek a nagyságrenddel 

erősebb, jobban felszerelt császáriakkal szemben.
Érdekes dologra hívta fel a figyelmet az 

előadó: az országos múzeumokon kívül a ki-
sebb múzeumokban nincsenek eredeti 48-as 
tárgyak. Máday úr egyik kiemelt célja, hogy 
magángyűjteményéből egy 48-as múzeumot 
alapítson, hogy nemzeti ereklyéink méltó helyet 
és figyelmet kaphassanak.

Úgy érzem, ez a szívhez szóló előadás se-
gített abban, hogy a mostani generáció is tisz-
teletet, szeretetet érezzen az akkori nemzedék 
hősiessége iránt.

A rendhagyó történelemórát a diákok egy 
pisszenés nélkül hallgatták végig.
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Budakeszi civil szervezetei
BEMuTATKOZIK: A REFORMÁTuS GyülEKEZET

A Határainkon Túli Magyarok Em-
léktemploma Alapítványt 1992-ben 
alapította a Budakeszi Református 
Egyházközség az új templom épí-
tésének támogatására. 

Ma az alapítvány hozzájárul a templom kiegészí-
tő és kiszolgáló létesítményeinek építéséhez, 

átépítéséhez, felújításához és üzemeltetéséhez, vala-
mint támogatja a keresztyén kultúra terjesztését és 
a határainkon túli magyarokkal kiépített kulturális 
kapcsolatok ápolását. Hozzájárul a kiállításoknak, 
koncerteknek helyet adó Kálvin-terem fenntartásá-
nak költségeihez, támogatja a Protestáns Kör rendez-
vényeit, a Zákányi Zsolt Református Vegyeskart és a 
336. sz. Karácsony Sándor cserkészcsapatot.

2013-ban a Budakeszi Református  
Emléktemplom Alapítvány 

• 231 ezer forinttal járult hozzá a református 
egyházközség informatikai fejlesztéséhez. 

• 150 ezer forinttal támogatta a Zákányi Zsolt 
gyülekezeti vegyes kar vidéki szolgálatait és 
működését. 

• 50 ezer forinttal járult hozzá a 336.sz. Ka-
rácsony Sándor gyülekezeti cserkészcsapat 
nyári nagytáborához. 

• 100 ezer forinttal támogatta a Protestáns 
Kör által szervezett előadásokat. 

• 20 ezer forinttal támogatta a Bethesda Gyer-
mekkórházat és 30 ezer forinttal a Schwei-

tzer Albert Szeretetotthont, Istennek hálát 
adva Merétey Sándor nagytiszteletű úr éle-
téért és szolgálatáért.

• Céladakozással egy kislány tanulását támo-
gatja a nagyenyedi Bethlen Gábor Refor-
mátus Kollégium keresztszülő programja 
keretében.

Az alapítvány 2013-ban sikeresen pályázott a bu-
dakeszi önkormányzat civil egyesületek támogatását 
célzó alapjához működési célú és a Kálvin-teremben 
szervezett kulturális programok finanszírozására, a 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal/ Balassi Intézet 
Pro RenovandaCultura Hungariae programjához és 
a Polgári Magyarországért Alapítványhoz a refor-
mátus gyülekezet 70. éves fennállásáért hálát adó 
ünnepségsorozat és kiállítás támogatására, valamint 
a Nemzeti Kulturális Alaphoz a gyülekezeti vegyes 
kar részvételének támogatására a XXV. Nemzetközi 
Miskolci Kamarakórus fesztiválon. 

Az alapítvány bevétele a magánemberek és vál-
lalkozások közvetlenül befizetett adományai mellett 
a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból szár-
mazik. Ha céljainkkal egyetért, kérjük, támogassa 
tevékenységünket eseti vagy rendszeres adománnyal, 
vagy személyi jövedelemadójának 1%-ával (Buda-
keszi Református Emléktemplom Alapítvány-adó-
szám: 19183914-1-13, bankszámlaszám: 11991102-
02125525-00000000).

Kapcsolat: bkeszi.reftemplom.alapitvany@gmail.com
Soli Deo Gloria! Áldás, békesség!

Sándor László, az alapítvány kuratóriumának elnöke

Civil vacsora
A Buda Környéki Televízió egy új 
műsort indított el Civil vacsora cím-
mel. A helyszín egy Budakeszi étte-
rem, aki vendégül látja a meghívott 
személyeket egy vacsorára.  Amíg a 
vacsora elkészül, addig Balogh Ág-
nes műsorvezetésével egy kellemes 
beszélgetést folytatnak egymással

 

A műsor célja, hogy bemutasson olyan Budakeszin 
élő lokálpatriótákat, akik cáfolják, hogy alvó vá-

ros lennénk. Akik igen is ébren vannak, és sokat tesz-
nek a településért, a környezetükért.  Az első adásban 
a TANNE étterem látta vendégül stábunka, ahol a va-
csorán résztvevő személyek mindegyike több lábon 
állva itt, Budakeszin alkotott valami maradandót, és 
több száz gyermek, illetve család szórakozásában, 
sportolásában nyújtanak segítséget nap, mint nap. 
Hellner Péter a 25 éves Viadal SE, Virágvölgy Síis-
kola egyik alapítója, Pataki Kriszta a Bojtár Népzenei 
Egyesület mindenese, táborok és előadások szervező-
je, valamint Lukács László a Mezei Mária Művészeti 
Iskola alapítója, a Kompánia Színházi Műhely megál-
modója. Persze, ha a gyermek a téma, akkor szó esik 
a nevelésről, a kultúráról, és a közösségek szervezé-
séről. Beszélgetés közben derül ki, hogy mennyi kö-
zös kapcsolódási pont van mind hármójuk életében, 

hogy mennyire fontos nekik az egyfajta életszemlé-
letre, életstílusra, és értékítéletre nevelés. 

Ha tetszett a műsor, és a továbbiakban szívesen 
látna valakit benne, akkor kérem a BKTV szerkesz-
tőségének küldje el ötletét! Kit és miért tartana érde-
mesnek arra, hogy megismertessük-e széles nyilvá-
nosság előtt is. Ide várjuk leveleiket: szerkesztoseg@
budakornyekitv.hu

A szerkesztőség

I M P R E S S Z U M  
B u D A K e S z i  H í R m O n D ó 
K ö z é l e T i  f O l y ó i R A T 
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 • Főszerkesztő: Balczó Kornélia 
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• Hirdetésfelvétel: Tel.: 06(30) 630-8597, 

szerkesztoseg.hirmondo@gmail.com 
 • lapzárta minden hónap 10-én • Nyomdai 
munkák: PALETTA PRESS Kft. Budakeszi, 

Szőlőskert u. 19., 06(23) 451-959 • Megje-
lenik 6500 példányban • ISSN 1586-2704 

 •  Lektorálta: Szabó Tibor Mihály 
 •  Fotók: Balogh Ágnes, Nagy Bertalan

A KiADó neM vállAl FelelőSSéget A hirDe-
téS tArtAlMáért éS Az ABBAn Közölt ADAtoK 

helyeSSégéért! hirDetéSeKet neM őrzünK Meg 
éS neM ADunK viSSzA!  A hirDető A MegrenDe-

léSKor Kijelenti, hogy hirDetéSéneK tArtAlMA 
neM ütKöziK A jó erKölcSBe éS MáS jogSzA-
BályoKBA, AMennyiBen ettől eltér, vállAljA 

enneK KövetKezMényeit!

Kedves budakesziek!
Az utóbbi hetekben több nagy-
családban ismét gyermekáldás 
örvendeztette meg a rokonokat 
és ismerősöket.

Régi hagyomány, hogy komatállal segítik ilyenkor 
az édesanyát és családját.
Jó lenne, ha Budakeszin is feléledne ez a hagyo-

mány. Ha az édesanya hazatér az újszülöttel, jelezze, 
hogy igényt tart-e a komatálra!

Komatálat bárki vihet, aki jó szívvel adja, örül an-
nak, hogy ember született a világra, és szívesen segít 
a családnak.

Két önkéntesünk várja azok jelentkezését, akik 
szívesen főznének az újszülött családjának, és azok 
jelentkezését is, akik szívesen veszik a komatálat. 
Várjuk a barátok, ismerősök jelentkezését, továbbá 
minden segítőkész emberét, aki megteheti, hogy ad. 
Az új találkozások is erőforrást jelentenek.

A KOORDINÁTOROK:

Dalotti Tiborné Bágyoni Zsuzsa,  
tel: 06 23 457 900,  
e-mail:zsuzsa@dalotti.hu
Makovsky -Király Zsuzsa.  
Tel: 06 23 452 616,  
e-mail: makiraly@gmail.com
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Európa-bajnoki harmadik helyezett 
tanulónk: Etényi Zsófia

Az érettségi előtt álló Etényi Zsófi 
(12. A osztály) is tagja volt annak 
a nyolcfős aerostep csapatnak, 
amely a november 4−11. között 
Franciaországban megrendezett 
Európa-bajnokságon a szenzációs 
harmadik helyet szerezték meg. 

Felkészülésben és izgalmakban gazdagnak ígér-
kezik számára az utolsó fél év, hiszen ennek az 

eredménynek köszönhetően valószínűleg nemcsak 
az érettségire, hanem a június végén Mexikóban 
(Cancun) megrendezésre kerülő világbajnokságra 
is fel kell készülnie. Ennek apropóján kérdeztük 
meg Zsófit:

Mi az aerostep lényege? (Ki az edződ, hol edzel, 
mit tudsz mondani a csapatról?)

Ez egy új ága a verseny aerobik sportágnak, csu-
pán pár éve indult el. A fitness-aerobikból ismert 
stepp lépcsőt használjuk mi is eszközként a verseny-
gyakorlatunkban. Edzőm a háromszoros Európa- és 
világbajnok egyetemi tanár, Katus Tamás és Sinkó 
Andrea, aki korábban olimpiai résztvevő volt ritmi-
kus gimnasztika sportágban. A Testnevelési Egyete-
men, a TFSE aerobik szakosztályában versenyzek. 
Tavaly kerültem fel a felnőtt korosztályba, és lehető-
ségem volt ennek a csapatnak a tagjává válni. Mind-
annyian munka vagy tanulás mellett készülünk a 
versenyekre. 

Hol lehet ezzel a sportággal megismerkedni?
Sok fellépésre járunk szerte az országban, példá-

ul már itt, az iskolában is népszerűsítettük a sport-
ágat a prohászkásoknak. TF-et végzett edzők tarta-
nak alap aerobik foglalkozásokat a gimnáziumban, 
és a TFSE is minden évben várja azokat a fiatalokat, 
akik szeretnének megismerkedni ezzel a rendkívül 
összetett sportággal.

Hogyan tudod összeegyeztetni a tanulást és a 
felkészülést? 

Eleinte nehéz volt, hogy Budaörs–Budakeszi–
Budapest között ingáztam, és csak este értem haza, 
de mostanra sikerült harmonikusan összeegyeztet-

nem e két fontos dolgot. A versenyekre való felké-
szülések nagyon aktívak, nap mint nap edzünk, és 
alkalmazkodunk egymáshoz. A novemberi Euró-
pa-bajnokság életem legnagyobb élménye volt, kö-
szönhetően a családom és az iskola támogatásának. 
A magyar válogatott népes delegációval utazott a 
kontinensviadalra, ahol kiemelkedően szerepeltek 
a magyar sportolók. Csapatunk sikerének köszön-
hetően kijutottunk a júniusi világbajnokságra, amit 
Mexikóban rendeznek meg. Nehéz lesz összeegyez-
tetni az érettségit és a felkészülést, de nagyon eltö-
kélt vagyok! Ha minden jól megy, szeptembertől a 
Testnevelési Egyetemen folytatom tanulmányaimat, 
hisz a sport mindig fontos volt az életemben, és re-
mélem, az is marad.

Milyen segítséget kapsz?
Elsőként a családomat említeném; szüleim min-

dig teljes szívvel támogattak, nélkülük valószínűleg 
sosem jutottam volna idáig. Mindig biztatnak és 
küzdenek értem, segítenek a döntéseimben, és je-
lentős anyagi áldozatot is hoznak. Fontos megem-
lítenem még az iskola és a Prohászka Alapítvány 
segítségét is, nagymértékben hozzájárulnak céljaim 
eléréséhez. Külön köszönet érte!

Üzensz-e valamit a prohászkásoknak?
Azt mindenképpen, hogy soha ne adják fel az 

álmaikat, tanuljanak meg érte küzdeni, és sportol-
janak sokat és rendszeresen. Sportoljatok, mert az 
nem csak fizikailag erősít, hanem a szellemet is erő-
sebbé teszi!

etényi zsófia (jobbról a második)

Balogh Dániel testnevelő tanár

Földesné Sági Gizella gyakorlóéves pe-
dagógusként került Budakeszire. 

1961−2006-ig oktatta az alsó- és a felső ta-
gozat, valamint a gimnázium diákjait. Hűsé-
gét bizonyítja, hogy 45 éven át  Budakeszin 
egyetlen iskolában tanított, mely intézmény-
nek egyben gyermekvédelmi felelőse is volt.

Herkely Tiborné, Gabi néni 1956-ban Pá-
tyon kezdett tanítani, majd a 60-as évek ele-
jétől nyugdíjba vonulásáig a Budakeszi Álta-
lános Iskola alsó tagozatos diákjait tanította. 

80. születésnapjuk alkalmából az önkor-
mányzat nevében dr. Csutoráné dr. Győri 
Ottilia polgármester asszony, egykori diák-
jaként pedig Somlóvári Józsefné (Schopper 
Éva) képviselő asszony köszöntötte a két pe-
dagógus hölgyet, akik fiatal koruk óta nem-
csak kollegák, hanem igazi jó barátnők is!

Mindkettőjüknek  szeretettel gratulálunk,  
és nagyon jó egészséget kívánunk!

Isten éltesse öket 
sokáig erőben, 
egészségben! 

Márciusban ünnepelte 90. születésnapját 
Szabó Sándor, akit felesége, Adrienne 

és lánya, Brigitta társaságában köszöntötte 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
asszony.

A budakeszi polgári házban 3 generáció 
él együtt: Sanyi bácsi feleségével, lányával, 
vejével és 5 unokájával (Nóra, András, Zsu-
zsanna, Katalin és Ágnes). 

Sanyi bácsi korát meghazudtoló, fiatalos 
életet él, kifogástalan szellemi és fizikai fris-
sességben. A múlt iránt az unokák is fogéko-
nyak. Sanyi bácsi  aki kifogyhatatlan forrása 
mindennek, amit városunk elmúlt, csaknem 
százéves történelme kapcsán tudni érdemes. 
Unokáinak is szívesen mesél.

Szabó Sándor feleségével és lányával

Földesné Sági Gizella és Herkely Tiborné, Gabi néni
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a nyugdíjas klubban
Sok férfi naptárában 
felkiáltójellel szerepel 
márc. 8., a nemzetközi 
nőnap. Nem illik elfelej-
teni ezen a napon virág-
gal kedveskedni szeret-
teinknek...

A megjelenteket Dorka József kö-
szöntötte Márai Sándor Köszönet 

a nőknek című írásának szavaival: 
„Köszönet neked, aki megszültél. És 
neked, aki a feleségem voltál. És ne-
ked, te harmadik, tizedik, ezredik, aki 
adtál egy mosolyt, gyöngédséget, egy 
meleg pillantást, az utcán, elmenőben, 
vigasztaltál, mikor magányos voltam, 
elringattál, mikor a haláltól féltem. 
Köszönet neked, mert szőke voltál. 
És neked, mert fehér voltál. És neked, 
mert a kezed szép volt. És neked, mert 
ostoba és jó voltál. És neked, mert okos 
és jókedvű voltál. És neked, mert türel-
mes és nagylelkű voltál. És neked, mert 
betakartad hajaddal arcomat, mikor 
megbuktam és rejtőzni akartam a világ 
elől, s neked, mert tested meleget adott 
testemnek, mikor fáztam az élet ma-
gányában. És neked, mert gyermeket 
szültél nekem. És neked, mert lefogod 
majd puha ujjakkal a szemem. És ne-
ked, mert kenyeret és bort adtál, mikor 
éhes és szomjas voltam. És neked, mert 
testedből a gyönyör sugárzott. És kö-
szönet neked, mert jó voltál, mint az 
állatok. És neked, mert testednek olyan 
illata volt, mint a földnek az élet elején. 
Köszönet a nőknek, köszönet.”

A megható sorok után dr. Csutoráné 
dr. Győri Ottilia polgármester asszony 
szólt a rendezvény résztvevőihez: „A 
nők és a férfiak egymás kiegészítői, 
egymás ellenpontjai” − hangzott a be-
széd elején. 1911-ben jelölték ki ezt a 
napot, a női egyenjogúság napját már-

cius 8-ára. Akkor ez rendkívül fontos 
volt, hiszen pl. nem járhattak egyetem-
re a nők, nem volt választójoguk. De 
ki gondol ma már a munkásmozgalmi 
elődökre? Ma egyszerűen „csak” egy 
nap, amikor fokozottabban tiszteljük a 
hölgyeket, s kedvességből egy szál vi-

rággal köszöntjük őket. 
Egyébként az egyenjogúság nehéz 

kérdés. Van még mit javítani e téren. 
De ne essünk a ló másik oldalára! 
Mindkét nem számára jó nőnek, illet-
ve férfinak lenni, ha meg tudjuk találni 
az egyensúlyt. A férfi a nő, a nő a fér-
fi oldalán tud igazán kiteljesedni, és 
harmóniában élni önmagával. A nők 
feladata, hogy a férfiak érezzék férfinak 
magukat, a nők pedig nőnek egymás 
mellett. 

A nyugdíjas klubok tagjai közül 
megkérdeztünk néhány hölgyet és 
urat, akik válaszaikban azt emelték ki, 
hogy nagyon szeretnek idejárni. Így 
nem magányosak, jókat beszélgetnek, 
énekelnek. Megünneplik a névna-
pokat, farsangi és szüreti mulatságot 
rendeznek. Szívesen járnak az idősek 
napközi otthonába is. 

A nyugdíjas klub kórusa csodálatos 
magyar népdalokkal szórakoztatta a 
közönséget.

A rendezvény kiegészítéseként 
Dorkáné Bamba Joli naiv festő Har-
mónia című kiállítását is megtekint-
hetjük. Tíz év terméséből válogatott, 
főleg női portrékat és csendéleteket 
állított ki. Modelljeit csak képen, filme-
ken látta, és emlékezetből festette meg. 
Önarcképet még nem készített, de „az 
ügy folyamatban van”. Unokája meg-
születése után kezdett neki rajzolni, 
akkor kezdett el komolyan foglalkozni 
képzőművészettel, az anatómiával.   

Szabó Tibor Mihály
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Pillanatképek az evangélikus
 gyülekezet életéből

A budakeszi evangé-
likus gyülekezeti ház 
szerényen húzódik meg 
a református templom 
közelében. 

Ahogy a gyülekezet gyarapszik, úgy 
sokasodnak a különböző progra-

mok, közösségi alkalmak. Ezek nagyon 
fontosak az életünkben, erősítik a hi-
tünket, szorosabbá fonják a gyülekezet 
tagjai közötti kötelékeket, alkalmat ad-
nak az elmélyülésre és a vidám, gondta-
lan együttlétre. Igyekszünk minél több 

kicsi és nagyobb gyereket megszólítani, 
hiszen ők jelentik a jövőt. Havonta tar-
tunk egy családos istentiszteletet, a töb-
bi vasárnapon pedig gyerek bibliakör 
várja a kisebbeket. Közben a nagyobbak 
is készülnek a konfirmációra.

Télen és kora tavasszal több nagyobb 
szabású rendezvényt is tartottunk. 
Kezdtük február közepén egy „vacogós 
hétvégével”. A balatonszárszói Evangé-
likus Konferencia és Missziói Központ 
hirdette meg ezt a programot a febru-
ár 14–16-ai hétvégére. A vacogásból 
és a korcsolyázásból nem lett semmi: 
gyönyörű napsütéses, langyos időben 
volt részünk. 8 család utazott oda Bu-
dakesziről és környékéről, egy seregnyi 
kisebb-nagyobb gyerekkel, összesen 
37-en voltunk. Sokat sétáltunk és még 
többet beszélgettünk, szombaton pedig 
izgalmas előadást láttunk-hallottunk 

a Bibliában megjelenő angyalokról. 
Az üdülő vezetése kézműves foglalko-
zást és jelmezes felvonulást szervezett, 
vasárnap pedig istentisztelettel zárult 
a hétvégi program. Lélekben megerő-
södve, derűs emlékekkel vágtunk neki a 
következő hétnek.

Idén másodszor adott otthont Bu-
dakeszi az evangélikus hittanverseny 
megyei fordulójának. A Prohászka 

Gimnázium rendelkezésünkre bocsá-
totta az auláját és jó néhány tantermet, 
hiszen körülbelül száz gyereknek és az 
őket kísérő felnőtteknek kellett helyet 
biztosítani. A verseny február 22-én 
délelőtt és kora délután zajlott. A nem 
túl szerencsés kezdés után (egy útra 
dőlt villanyoszlop miatt a résztvevők-
nek nagyot kellett kerülni) a verseny 
jó hangulatban zajlott, a gyerekek nagy 
része alaposan felkészült a kijelölt bibliai 
részekből. Négyfős csapatok vetélked-
tek, összesen négy korosztályban, két 
korcsoportban is budakeszi győzelem 
született. Az ebéd után egy kis meglepe-
tés is várta a gyerekeket: Kisteleki Zol-
tán előadóművész, gyülekezetünk tagja 
adott elő egy mesét az öreg halászról és 
a tengerről, két kislány segítségével.

 Magyarországon is minden tavasz-
szal megrendezik a gyülekezetek az 
Ökumenikus  Világ Imanapot. Minden 
évben más ország keresztyén gyüleke-
zetei a szervezők, az imanapon bemu-
tatják az illető országot, történelmüktől 
kezdve a jellegzetes ételekig, valamint 
a legnagyobb problémákat is. A hete-
kig tartó szervezés közösséget teremt 
a különböző felekezetekhez tartozó 
lányok-asszonyok között.   Idén, már-
cius 7-én Egyiptommal ismerkedtünk 
meg, és imáinkban hordoztuk a nagy 
gondjaikat: az éltető víz hiányát, az el-
képesztő szegénységet és a nők aláve-
tett, kiszolgáltatott helyzetét. Ebben az 
évben az evangélikus gyülekezet tagjai 
végezték a szervezést, de a közös mun-
kában miden helyi felekezet részt vett. 
Az imanap első felének a Kálvin-terem 
adott otthont, az ország bemutatása és 
a közös imák után pedig átvonultunk a 
szomszédba, az evangélikus gyülekezeti 
házba egy kis szeretetvendégségre. Itt az 
egyiptomi harapnivalók mellett jókat 
beszélgettünk, és ünnepélyesen átad-
tuk a stafétát a református gyülekezet-
nek, jövőre ők lesznek a rendezők. Az 
alkalmon felajánlott összeget Maggie 
mamának juttatjuk el, akinek alapítvá-
nya az egyiptomi szegény gyermekekért 
munkálkodik.

 Harangozó Katalin

Alessandro Faggiano 
Szomorúan tudatjuk, hogy 
Alessandro Faggiano, aki 
hosszú évekig testvérvá-
rosunk, lich Polgármesteri 
Hivatalának vezetőjeként 
dolgozott, 2014. februar 
14-én váratlanul elhunyt.

Alessandro Faggiano (Alex) tevékeny 
szervezője és segítője volt Lich–Budakeszi 
testvérvárosi kapcsolatoknak, aktívan részt 
vett a kapcsolat élénkítésében, és 10 éven át 
minden évben eljött a Budakeszi Családi 
Napok rendezvényre, hogy részt vegyen a 
Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda támoga-
tásában. 
Temetése 2014. március 3-án volt Lichben.

Budakeszi Európa Társaság
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Budakeszin
Immár egy évtizede, 
hogy a nagyböjti időszak 
elején, első vasárnapján 
ministránsokat avatnak 
egyházközségünkben. 
Idén erre március 9-én 
került sor.

Filó Kristóf plébános úr arra hívta 
fel a figyelmet, hogy minden kö-

zösségre jellemző, milyen ünnepei 
vannak. Gondolkodjunk el a mise 
közben, hogy az egészséges fejlő-
déshez szükséges, hogy ezek a fiatal 
fiúk közösséget alkothassanak eb-
ben az emancipált világban. Öröm-
mel mondhatjuk, hogy Budakeszin 
70 ministráns fiú működik, messze 
többen, mint bárhol az országban.  
A nagyon fejlett, liberális Nyugat-
Európában a fiatal fiúkat 6 éves 
korukban beíratják bentlakásos is-
kolába, kollégiumba, ott nőnek fér-
fivá. Igen szigorúan nevelik őket, és 
értelmes, intelligens, a társadalom 
hasznos tagjaivá válnak. Tudják tisz-
telni és értékelni a női társaságot. 
Mikor néhány éve felvetődött egye-
sek fejében, hogy szüntessék meg a 
nádpálcát a kollégiumokban. Leg-
több szülőnek az volt a reakciója: ak-
kor nem hozzuk ide gyerekeinket...

A ministránsok vezetője ezután 
ünnepélyesen kérte a plébános atyát, 
hogy fogadja be a legfiatalabbakat a 
ministránsok közé, akik már fél éve 
jelöltként készültek erre a jeles napra. 
Bebizonyították, hogy alkalmasak és 
méltóak az oltár szolgálatára. A plé-
bános úr néhány mondatot mondott 
a legkisebbeknek: „Ez a szent feladat 
sok feladat elé állít benneteket, korai 
felkelést. Szeretetet is kíván tőletek, 
nagy-nagy összeszedettséget, fegyel-
met és figyelmet. Viseljétek minél 
többször ezt az egyenruhát, lehetőleg 
minden vasárnap. Nemcsak a ruhát 
öltitek magatokra, hanem magát 
Krisztust is. Bármerre jártok, az Ő 

evangéliumát kell hirdessétek akár 
ministránsként, akár diákként, akár 
szüleitek gyerekeiként.”

Az intő szavak után az ünnepé-
lyes fogadalomtétel következett. A 
ministráns ruhák megáldása után a 
fiatalok − a nagyobbak segítségével 
– beöltöztek: Bridge Egon Henry, 

Csidei Barnabás, Danó Csongor, 
Farkas Zoltán, Holczmann János és 
Tóth Bercel. Ők már fél éve végezték 
az oltárszolgálatot, és megismerked-
tek a szentmise alapvető feladataival.

A következőkben Mayer Leven-
tét ministránssá avatta a plébános 
úr. Ő már régóta ministrál, ismeri 
a szentmise bonyolultabb feladatait 
és ismeri a liturgia részeit is. Végül 
7 fiút ministráns vezetővé avattak: 
Borsó Bálint, Kotmayer Péter, Ko-
vács Márton, Ligetfalvi Márton, 
Pákozdi Gergely, Schmotzer Kris-
tóf, Stock Szabolcs. Ők már ősz óta 
foglalkoznak a kisebbekkel, ismerik 
a templom és a liturgia minden ré-
szét és felelősségteljes viselkedésük 
alapján alkalmasnak találtattak erre 
a megtiszteltetésre.

„Egy éve foglalkoztok a kisebbek-
kel. Megtanultatok másokért felelős-
séget vállalni. Úgy kell viselkednetek, 
hogy példaként nézzenek rátok, akik 
rátok vannak bízva. Ne felejtsétek: 
a tetteitek beszélnek” − adta meg az 
útmutatást Filó atya. A fiatalemberek 
ünnepélyes fogadalmat tettek.

Mivel az idő elszaladt, csak rövid 
szentbeszédet hallottunk. Visszautal-
va az evangélium szavaira, amelyben 
a Sátán háromszor kísérti meg Jé-
zust. Nagy valószínűséggel mindez 
Jézus gondolataiban zajlott le. Nem-
csak ekkor, hanem ezután többször 
is kísértette a Sátán Jézust. A nagy-
böjt idején kicsit több időt szánjunk 
magunkra, szembe kell néznünk ön-
magunkkal. Fel kell térképezzük ma-
gunkat, hova nem akarunk eljutni...

Szabó Tibor Mihály

„A Budakeszin felépülő 
templom téglái egy-egy 
szívben hordozott hazai 

templom emlékét hozzák”
„A hőn szeretett és Isten-
ben elhunyt lelkipászto-
runk, dr. Nagy Gyula nagy-
tiszteletű úr elköltözésével 
megüresedett parókiára 
Főtiszteletű Püspök Úr 
Fónagy Zoltán tiszteletes 
urat küldte ki a szolgálat 
folytatására 1947. szept-
ember 15-i hatállyal.”

Így indul az a pásztorlevél, mellyel 
1947 szeptemberében, a presbité-

rium döntése alapján Fónagy Zoltán 
lelkész, dr. Matolcsy Andor főgondnok 
és Király Károly gondnok „a budake-
szi református hívek hívogatására és 
tájokoztatására zörgetett az ajtóikon.”

A Békesség Istentől! köszöntéssel 
induló pásztorlevél 10 pontban szedi 
össze az új lelkipásztor, a presbitéri-
um és a gyülekezet teendőit. Ezekből 
közlünk most részleteket, megkö-
szönve Fónagy Miklós nyugalmazott 
református esperes úrnak, hogy édes-
apja hagyatékából a gyülekezet ren-
delkezésére bocsátotta ezt a 
dokumentumot.

„Imaházunkban min-
den vasárnap 11 órakor 
istentiszteletet tartunk. 
Ne múljon el egy va-
sárnap sem életünkből 
az Isten háza megláto-
gatása nélkül.”

„Lelkipásztorunk megkezdi csa-
ládlátogatói munkáját. Nyissák meg 
a hívek ajtóikat és szíveiket. A lelkész 
Isten Igéjével és testvéri szeretettel 
szolgál közöttünk.”

„Az Anyaszentegyház szolgálata 
elkísér a bölcsőtől a sírig, mindig 
erőt, támaszt, gyógyulást nyújt az Ige 
hatalmával. Vegyük igénybe életünk 
nagy sorsfordulóin az Istentől elké-
szített sákramentumokat.”

„Buzdítjuk a híveket, küldjék 
gyermekeiket az iskolai vallásórák-
ra. Ne gátoljuk meg gyermekeinket 
abban, hogy megismerhessék az Úr 
Jézus Krisztust. Keresztyéni hitünk 
százados drága örökségének tovább-
adása mentheti meg népünket egye-
dül a romlástól.”

„Ne hanyagoljuk el a konfirmáci-
ót, igyekezzünk egyházunknak teljes 
jogú tagjai lenni.”

„Szeretnénk rövidesen valóra 
váltani régi óhajtásunk: egy harang 
felállítását imaházunk mellé. Hadd 
hívogasson a templomba, hadd adja 
hírül, hogy közöttünk jár az Úr, s hadd 
kísérje el zúgó szava az élettől távozót. 
Harangunk, állvánnyal együtt kb. 4000 
forintba kerülne. A hívek áldozatkész-
sége már összeadott 1200 forintot. Ve-
gyük harangunk ügyét imádságunkba 
és áldozatos támogatásunkba.”

„Egyházunk sorsa a mi sorsunk. 
Létének vannak anyagi feltételei is, 
amit Isten a mi vállainkra helyezett. 
Az ínséges esztendőben se felejtsük el, 
hogy aki az Úrnak ad, kétszeresen fize-
ti Ő vissza. Minden családtól legalább 
egy autóbuszjegy árát, 2 forintot ké-
rünk havonta egyházi adóba. Szánjuk 
oda ezt az összeget, de ha Isten módot 
adott többre, mutassuk meg áldozatos 
szeretetünket kicsiny, szegény embe-
rekből, de hű református atyánkfiaiból 
álló egyházközségünk iránt.”

„S végezetül ne szűnjünk meg dol-
gozni, imádkozni a felépülő templo-
munkért. A mi kis templomunkba bele 
fogjuk építeni imádkozva, keményen 
dolgozva annak az Úr házának drága 
képét, melyet idegenbe szakadva ott 
kellett hagynunk, s melyet talán soha 
nem láthatunk viszont. Az itt felépülő 
templom minden egyes téglája egy-

egy szívben hordozott hazai 
templom emlékét hozza. 

Ki kételkedne, hogy ez 
a templom állni fog 

itt, ilyen kövekből?
A mi urunk, 

Jézus Krisztus ke-
gyelme, szeretete 
és Szentlelke legyen 

mindnyájunkkal.”
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HIT- ÉS ERKÖlCSTAN az általános iskolákban
2014 szeptemberétől 
az állami általános is-
kolákban első és ötödik 
osztályba lépő gyerekek 
számára kötelező a vá-
lasztás a hit- és erkölcs-
tan illetve az erkölcstan 
tárgy közül. 

A kötelezően választható, heti egy 
alkalommal tartandó hit-és er-

kölcstan órákon a gyermekek isme-
retet szereznek a Bibliáról és bibliai 
történetekről, valamint a keresztyén 
értékrend alapjairól.  

A hit- és erkölcstan óra az iskolai 
órarend része, és ingyenes.   Leendő 
1. és 5. osztályos gyermek szülője-
ként írásban jeleznie kell az iskolá-
nak, ha gyermekét hit- és erkölcs-
tanra szeretné járatni. A leendő első 
osztályosok esetében a beiratkozás-
kor, 5. évfolyamon, pedig május 20-
ig teheti ezt meg. 

A szeptembertől 2. és 6. osztályba 
lépők esetében, ha a szülő a követke-
ző tanévre módosítja az erkölcstanra 
illetve hit- és erkölcstanra vonatkozó 
választását, ugyancsak május 20-ig 
jelezheti írásban. 

 Fogadják szeretettel a Magyarországi

Evangélikus 
Egyház tájékoztató anyagát, mely az alábbi 
weboldalon található:
evangelikus.hu/hittan2014

A Budakeszi, Budajenő, Páty és Telki általános iskoláiban tartandó hitoktatásról 
bővebb tájékoztató kapható Lacknerné Puskás Sára lelkésztől telefonon a 06-20-
770 00 56 számon, illetve e-mailen: keszievgyul@gmail.com.

A Hittanórákról és azok részleteiről tájé-
kozódjon az alábbi helyszínek egyikén:  
Budakeszi Római 

Katolikus Plébánia (2092 
Budakeszi, Fő utca 192.) Tel.: 0623/ 451-831, 
Póczos Beáta Dominika nővérnél és hitokta-
tó, a plébánia melletti rendházban (2092 Bu-
dakeszi, Fő utca 192/B). Tel.: 0620/ 775-2016 
Fehér Margit körzeti szakfelügyelő  Tel.: 0630/  
70952-33,  e-mail: feher.margit@vipmail.hu
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerme-
kek hitoktatásban részesüljenek, hisz ez a 
mai világban szinte elengedhetetlenül fon-
tos szerepet tölt be! Megadjuk gyermekeik 
számára az erkölcsös nevelést és a hitet is, 
melybe mindig tud kapaszkodni az ember! 
Az általános iskolai hittani alapok megszer-
zése után a gyerekeket a helyi Budakeszi 
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 
is várja szeretettel! Sőt ennek következté-
ben további hasznos és építő dolgokban 
vehetnek részt gyermekeik, a helyi katolikus 
cserkészcsapatunkba is sokkal könnyebben 
tudnak majd beilleszkedni. 
Várjuk szeretettel a szülőket! Készségesen 
segítünk mindenkit! Írassák be gyermekei-
ket a katolikus hit oktatására! Építsük együtt 
azt, amit Szent István királyunk elkezdett az 
országban, mint 1000 évvel ezelőtt!
A Hitoktatás tanmenete évfolya-
moknál letölthető a Székesfehérvári 
Egyházmegye honlapjáról: www.szfvar. 
katolikus.hu/adattar/intezmenyek/
egyhazmegyei-hitoktatasi-felugyeloseg-ehf

A református hit- és erkölcstan órákat Budakeszi, 
Budajenő, Páty és Telki általános iskoláiban a budakeszi református 
egyházközség által megbízott lelkipásztor vagy református hittanok-
tatói végzettséggel rendelkező, felkészült pedagógus tartja. A hit- és 
erkölcstan óra az iskolai órarend része, és ingyenes. Leendő 1. és 5. osz-
tályos gyermek szülőjeként írásban jeleznie kell az iskolának, ha gyer-
mekét református hit- és erkölcstanra szeretné járatni. A leendő első 
osztályosok esetében a beiratkozáskor, 5. évfolyamon, pedig május 
20-ig teheti ezt meg. A szeptembertől 2. és 6. osztályba lépők esetében, 
ha a szülő a következő tanévre módosítja az erkölcstanra illetve hit- és 
erkölcstanra vonatkozó választását, ugyancsak május 20-ig jelezheti 
írásban. A többi évfolyamra járó gyermekek számára Budakeszi, Bu-
dajenő, Páty és Telki általános iskoláiban fakultatív hit- és erkölcstan 
oktatást tart a református egyházközség, amire szintén szeretettel vár-
juk gyermekeiket! A Magyarországi Református Egyház tájékoztató 
anyagában részletes tájékoztatást kaphatnak a döntésükhöz, mely az 
alábbi weboldalon található:: www.reformatus.hu/hittan
A hitoktatásról bővebb tájékoztatót kérhetnek Borosné Varga Edi-
na református lelkésztől telefonon a 06 30 740 5461 számon, illetve 
e-mailben: reformatus.budakeszi@gmail.com.

 
 
 

ANGOl/NÉMET nyelvórák  
minden szinten,  

egyénileg vagy kis csoportban.  
Információk:  

www.kerekmondat.hu  
Tel.: 06-23-456-632,  

06-20-382-09-71
 

IKEA-típusú beépített 
szekrények, konyhabútorok, 

polcrendszerek, baba-és 
gyermekbútorok, iroda- és 
üzletberendezések méretre 
gyártása a legolcsóbban.  
Például: könyvszekrény 

228x80x28 cm 13 800 Ft. 
Igényes munka,  

rövid határidő, díjtalan  
felmérés és árajánlat.  

Tel: 06 (30) 368-1354
 

„FEHÉR ORCHIDEA  
TÁRSKÖZVETíTő!” 

Ha magányos és komoly  
társra vágyik,  

hívja bizalommal irodánkat!  
Tel.: 06 70/420-3307,  

06 30/974-1056 
E-mail cím:  

orchideak200@gmail.com 
Budaörs, Templom tér 19. 
www.feherorchidea.hu

 
A Prohászka Ottokár  
Katolikus Gimnázium  

Budakeszi egyetemi végzett-
ségű német, és matematika-
fizika vagy fizika-informatika 

szakos tanárt keres.  
Jelentkezés: igazgato@

prohaszka-budakeszi.hu 
 email címen. 

Amit a nagyböjtről tudni érdemes
Elkergettük a telet, nagy 
mulatságokkal véget ért 
a farsang. Hamvazó-
szerdától elkezdődött a 
húsvét előtti negyven-
napos nagyböjt. 

Hamvazószerda, a Nagyböjt kezdete, 
szigorú böjti nap, azaz e napon 18 

éves kortól 60 éves korig csak háromszor 
szabad étkezni és csak egyszer szabad 
jóllakni, húst 14 éves kortól nem szabad 
fogyasztani. 

Idén március 5-ére esett a hamvazó-
szerda, amikor is a keresztények ham-
vazkodnak. Ezen a napon a tavaly virág-
vasárnap megszentelt barkát elégették, 
s a hamvából a pap kis keresztet rakott 
a hívek homlokára, ezzel a mondattal: 
Emlékezz, ember, porból vagy, és por-
rá leszel! Ez az emlékeztető megerősíti  
a keresztényeket.

A nagyböjt 40 napig, húsvétvasárna-
pig tart. 18 éves kortól 60 évig böjtölni 
kell. Hamvazószerdán és nagypénteken 
3-szor étkezünk, de egyszer sem lakunk 
jól. 14 éves kortól nem eszünk húst. 
Mindez abban segít bennünket, hogy 
jobban fel tudjunk készülni Urunk feltá-
madására. Ilyenkor jobban odafigyelünk 
a szegényekre, a Karitász csoportunk is 
aktivizálódik. Segítsünk ilyenkor ember-
társainknak apróságokkal. Hozzátarto-
zik a böjti időszakhoz, hogy megvonunk 
magunktól élvezeti dolgokat, amelyek-
nek bizony gyakran rabjai vagyunk 

(okos telefon, számítógép, édesség, káros 
szenvedélyek). 

Nehéz megítélni, hányan tartják be a 
böjti előírásokat. Főleg az idősebb kor-
osztályok járnak ebben élen, a fiatalok 
kevésbé. És sajnos, egymás problémáira 
sem igen figyelnek oda. Túlságosan el 
vannak foglalva saját dolgaikkal, amit 
önzésnek is mondhatnánk – tájékozta-
tott Szeleczky Csaba káplán.

Dr. Koltay Angéla, nagykovácsi házi-
orvos a böjtölés egészségügyi oldalát vilá-
gította meg. A böjt elsősorban a bűnöktől, 
tisztátalan gondolatoktól való megtisztu-
lás. Ehhez járul a fizikai cél: szervezetünk 
megtisztulása, méregtelenítése. A mai 
ember ugyanis túl sokat (zsír, szénhidrát, 
só) és túl rendszertelenül eszik. Ha ehhez 
még egészségtelen életmód, kevés mozgás 
is társul, hamar megjelennek a civilizációs 
betegségek: magas vérnyomás, magas ko-
leszterin szint, cukorbetegség, ízületi bán-
talmak, az elhízás. Az elhízás egyébként 
lelki problémákat, depressziót is okozhat.

A böjt minden betegség kezelésére 
alkalmas, lelki állapotunk karbantartá-
sára is. Ha elkezdünk böjtölni, termé-
szetesen az élvezeti cikkek ellenjavaltak. 
Legalább 2–4 liter folyadékot vegyünk 
magunkhoz (méregtelenítő tea, frissen 
csavart gyümölcsök leve). Kerüljük a az 
olajban, zsírban sült húsokat, szénsavas 
cukrozott üdítőket. A vesét vízhajtó teá-
val segíthetjük, beleinket például müzli-
vel. Ha még sokat is mozgunk, eredmé-
nyesebb lesz tevékenységünk. Jót tesz 
ilyenkor a szaunázás is. 

A böjt időtartamát és mértékét 
meghatározza az életkor, egészségi és 
táplálkozási állapot. Tilos a böjt a kis-
mamáknak, gyógyszerekkel kezelt bete-
geknek, cukorbetegeknek, gyerekeknek!  
Az ésszerűtlen böjtnek hátrányos követ-
kezményei lehetnek: kiürülnek a szer-
vezet vitamin-és ásványi anyag raktárai. 
Meggyengül az immunrendszerünk, így 
fogékonyabbak leszünk a különböző be-
tegségekre. A koplalás miatt a szervezet 
elkezdi az izomfehérjéket is bontani. 

Végül: mint máshol is, lényeges do-
log a fokozatosság. Egy rövid böjt után 
próbálkozhatunk hosszabbal. Jól jegyez-
zük meg: a böjt nem fogyókúra!

Borda Mihály vallásos családban nőtt 
fel, betartották a böjt előírásait. Sok tész-
tafélét, leveseket, rengeteg tejterméket 
fogyasztottak ilyenkor. Összességében: 
a zsírszegény ételeket helyezték előtér-
be.  Mindenkinek szívesen ajánlja az ún. 
csíramálét. 1 kg búzacsírát ledarálunk, 
kinyomkodjuk a levét, liszttel összeke-
verjük olyan állagúra, mint a nokedli. 
Ezután tepsibe helyezzük és kisütjük. 

Surányiné Winterkom Éva, a Bu-
dakeszi Bölcsőde gondozónője szintén 
vallásos nevelést kapott. Családjából vi-
szont csak ő tartja be a 40 napos böjtöt. 
Ilyenkor sok párolt zöldséget, salátákat, 
halat eszik. Mire jön a húsvét, megtisz-
tul a szervezete, nem fájnak annyira 
ízületei, jobb a közérzete. És ami a leg-
fontosabb: hitében is megerősödve várja  
a feltámadást.

Szabó Tibor Mihály
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