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A híd, mely összeköti a várost a természettel
A nagy hídépítők az ókori római-
ak voltak, akik 2000 éves hidakat 
építettek. Árvizek, viharok, föld-
rengések sem tudták azokat a hi-
dakat megrengetni. 

A mamutfenyőkhöz vezető előző hidat Mogyo-
rósi Imre budakeszi lakos, saját költségen 

építette, amit sajnálatos módon egy nagy vihar 
megrongált. Három egyesület (a Budakörnyéki 
Natúrparkért Egyesület, a Budakesziért Függet-
lenek és a Kohó Kulturális Egyesület elképzelései 
alapján az önkormányzat úgy döntött, hogy átépíti 
a hidat, amely majd szolgálja a budakeszieket és a 
turistákat is.

A jelenlegi híd a mamutfenyők felé, a tölcsérhez 
hasonlóan egy kicsit szűkül. Ennek szimbolikus 
jelentése van: azt jelképezi, hogy a budakeszieket 
hívogatja a mamutfenyők környéke, a természet. 

A híd legfontosabb feladata, hogy összekösse a 
várost a természettel.

Nepomuki Szent János szobra a katolikus temp-
lomunknál áll. Budakeszi polgármestere reményét 
fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Nepomuki 
Szent János, a hidak védőszentje és a lakosság is 
vigyáz majd ezen hídra. 

A polgármester asszony köszönetet mondott 
Seregi Deák Péternek és Broczkó Máténak, akik 
a területrendezéshez térítésmentesen ajánlották 
fel a töltőföldet, valamint Szabó Sándor úrnak, aki 
a betonszerkezettel járult hozzá a közös munká-

hoz. Külön köszönet illeti a „hídépítőket”: Dénes 
György főépítészt és Turi Gergő tervezőt. Az ön-
kormányzati forrásból megvalósított beruházás 
következtében az átjáró sokkal szélesebb, biztonsá-
gosabb, babakocsis és biciklis közlekedést is lehe-
tővé tesz. A mamutfenyőkhöz vezető híd átadásai 
ünnepsége a nemzetiszínű szalag átvágásával foly-
tatódott, majd hordógurítás következett.

A hagyomány úgy tartja, hogy aki először át-
megy egy új hídon, azt balszerencse éri. Mivel a 
hordó volt az első az új hídon, ezért őt érte a bal-
szerencse: csapraverték, és a budakeszi lakosok ki-
ürítették a tartalmát. 

Nevezzük el együtt a mamutfenyőkhöz vezető hidat!
Budakeszi Város Önkormányzata a budakeszi lakosok, kirándulók 
igényeinek kiszolgálására újította meg önkormányzati forrásból a 
mamutfenyőkhöz vezető hidat.

Szélesebb, biztonságosabb; gyalogos, babakocsival történő és biciklis közlekedést is lehetővé tevő 
hidat alakított ki az önkormányzat a terület rendezésével együtt. A képviselő-testület május 26-

ai ülésén ötletpályázatot írt ki a híd elnevezésére vonatkozóan.  Kérem városunk lakosságát, hogy 
írásos javaslataikat  2014. július 5. szombatig a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára 
(2092 Budakeszi, Fő u. 179., vagy e-mailen a pm.titkar@budakeszi.hu email címre eljuttatni szíves-
kedjenek! Adjunk együtt nevet a mamutfenyőkhöz vezető hídnak!

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester



„Szép dolog kifaragni  
egy szobrot és életet adni neki,  
de még szebb kiformálni  
egy emberi lelket és megtölteni 
igazsággal.”

Victor Hugo

 Eseménydús május városunkban

Köszöntöttük a pedagó-
gusokat. Oktatásügyért 
díjak átadása. Ingyen 
ebéd a nyári szünetben. 
Együtt sportolt a város. 
Ismét nagy sikere volt a 
Városi Gyermeknapnak.

ELSŐ ÍZBEN ADTUK ÁT AZ 
OKTATÁSÜGYÉRT DÍJAT

Budakeszi Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a gyer-
mekek oktatási körülményeinek 
javítása mellett igyekszik a peda-
gógusok munkáját is elismerni. 
Tudjuk, hogy gyermekeink „má-
sodik otthona” a bölcsőde, óvoda, 
iskola. Idejük nagy részét kiváló 
pedagógusainkkal töltik, akik min-
dent megtesznek annak érdekében, 
hogy a gyermekek testi- és szellemi 
fejlődése magas színvonalon tör-
ténjék. Képviselő-testületünk ezért 
is döntött úgy, hogy Oktatásügyért 
díjat alapít, mellyel elismerni és dí-
jazni kívánja pedagógusok, oktatók, 
intézményi dolgozók munkáját. A 
díj értékét növeli, hogy a 11 jelölt-
re magánszemélyek, az Idősügyi 
Tanács és kollégák tettek javaslatot. 
Az összes jelölt méltó lehetne a díj-
ra! Ezért érdemes újra jelölni kiváló 
pedagógusainkat a következő évben 
is (részletek a 8. oldalon).

22 MILLIÓ FORINTOT 
NYERT AZ ÖNKORMÁNY-
ZAT SZERVEZETI  
FEJLESZTÉSRE

Kérdőíves felmérést indítunk (1300-
as minta), amely azt hivatott felmérni: 
milyen minőségűnek tartják az embe-
rek az önkormányzati rendszer mű-
ködését? A felmérés mindenképpen 
iránymutatást fog adni, mit kell vál-
toztatni, javítani. A pályázat nagyon 
szerteágazó: vizsgálja az önkormány-
zati tulajdonban lévő cégek hatékony-
ságát, az ügyfél-elégedettséget, az 
informatikai segítő rendszereket. Az 
eredmény csak az lehet, hogy növe-
kedni fog a szakmaiság, a profizmus. 

ELTŰNTEK „A LÁNYOK”  
A BUDAÖRSI ÚTRÓL
Reményeink szerint véget ért az a 
hosszú évek óta tartó küzdelem, amit 
a különféle hatóságok bevonásával, a 
Budaörsi út mentén folytatott prosti-
túció ellen vívtunk. A Képviselő-tes-
tület elfogadott egy olyan rendeletet, 
melynek következményeként joggal 
bízhatunk abban, hogy a prostituál-
tak kiszorultak a településünkről.

SPORTÉLET BUDAKESZIN

Május 21-én megmozgattuk a tel-
jes budakeszi lakosságot.  Számos 
önkormányzati intézmény (iskolák, 
óvodák, a bölcsőde, a művelődési 
központ, a családsegítő) vett részt a 
rendezvényeken, ahol sok érdekes 
program várta a lakosságot (részletek 
a 16. oldalon). 

Az Értékes vagy! program kere-
tében éjszakai sportolási lehetőséget 
biztosítottunk. Újdonság, hogy a kép-
viselő-testület a szép korúak részére 
biztosítja a gyógytorna lehetőségét.

MINDEN GYERMEK  
FELVÉTELT NYERT

Örömmel számolhatok be a kedves 
szülőknek, hogy minden óvodába 
készülő gyermek sikeres felvételt 
nyert Budakeszin, ha nem is feltét-
lenül abba az óvodába, ahová a fel-
vételt kérte.

INGYEN VÉDŐOLTÁS

A Budakeszin élő 6., 7., 8. osztályos 
leánygyermekek részére a Képviselő-
testület megrendelt közel 3 millió fo-
rint értékben, HPV elleni védőoltás 
vakcináit. Nagyon fontos számunkra 

a gyermekek egészsége, hiszen ezek a 
lányok lesznek a jövő nemzedékének 
édesanyái.

GYERMEKNAP

Május 31-én ünnepeltük a Városi 
Gyermeknapot. A mamutfenyőknél 
és a Nádas-réten számos izgalmas 
program várta a kicsiket és nagyob-
bakat. Felsorolni is nehéz a számta-
lan szórakozást nyújtó rendezvényt, 
melyek − idén is − egytől egyig a 
gyermekekről szóltak.

A nap hídavatással kezdődött, 
ahol a tölcsér alakú építmény szim-

bolikusan is próbálja a budakeszieket 
„összeterelni”, bevezetni a mamut-
fenyőkhöz, mely kiváló közösségi 
helyszín, és nem csupán a rendez-
vényeknek ad otthont, de nagysze-
rű lehetőséget nyújt a kirándulásra, 
sportolásra vágyóknak is. A mozgás-
sal nemcsak egészségét őrizheti meg, 
hanem gyermekével együtt játszhat, 
ezáltal valódi közösségi funkciót is 
betölt a mamutfenyők térsége (fotók 
a 10. oldalon).

  Végül engedjék meg, hogy kö-
szönetet mondjak mindazoknak, 
akik a Városi Gyermeknap lebonyo-
lításában részt vettek, és köszönetet 
mondjak Önöknek is, hogy eljöttek, 
és együtt tölthettünk egy igazán 
szép, tartalmas napot. Remélem, az 
elkövetkező rendezvényeinken is 
találkozhatom Önökkel, ahol a sok 
munka mellett egy kis pihenésre, 
beszélgetésre is alkalmunk lesz majd. 

 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

Tegyen javaslatot a Budakeszi  
Egészségügyért díj adományozásához

Budakeszi Város Önkormányzata 2014. július 4-én, a Semmelweis-nap alkalmából szervezett 
ünnepségen az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai vagy közszolgálati 
tevékenységet vagy a településhez köthető, az egészségügy területén végzett kimagasló munkát, 
példaértékű eredményeket a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 
2.) számú rendelete alapján elismeri és díjazásban részesíti.

Tisztelt Állampolgárok!

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy a város 
szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben 
részesíthesse, valamint életművüket, személyüket és cselekedetüket megfelelőképpen értékelve 
állíthassa példaként a jelen- és az utókor elé, Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. 
évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2013. szeptember 26-ai ülésén

 
BUDAKESZI EGÉSZSÉGÜGYÉRT DÍJAT alapított.

 
A Budakeszi Egészségügyért díjra magánszemély, szervezet, közösség tehet javaslatot.  

Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés adományozható. 

Kérem városunk lakosságát, hogy indokolással ellátott írásos javaslataikat
 

2014. június 20. (péntek) 12 óráig
 

a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) vagy e-mailen a 
pm.titkar@budakeszi.hu címre eljuttatni szíveskedjenek!

 	 dr.	Csutoráné	dr.	Győri	Ottilia,	polgármester
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 4 A rekorder képviselő
Átvette mandátumát Pest 
megye 2. sz. választóke-
rületének győztese, Csen-
ger-Zalán Zsolt ország-
gyűlési képviselő, aki 
hazánkban a legtöbb sza-
vazatot kapta.

Dr. Dömötörné Pap Hargita 
az egyéni választókerüle-

ti bizottság elnöke elmondta: a  
választási bizottság elsődleges 
feladata a választás tisztaságának, 
törvényességének biztosítása,  
a pártatlanság érvényesítése.  
„A mi választókerületünkhöz 17 
település tartozott, és örömmel 
jelenthetem ki: a választás során 
különösebb, rendkívüli esemény, 
szabálytalanság nem történt” 
– mondta az elnök. Választóke-
rületünkben a választópolgárok 
71,11%-a járult az urnákhoz, ami 
10 %-kal magasabb az országos 
átlagnál. A győztes, a Fidesz–
KDNP jelöltje, Csenger-Zalán 
Zsolt a szavazatok 46,54%-át 
kapta, ez komoly bizalmat jelent. 
Végül megköszönte a választások 
lebonyolításában részt vettek ál-
dozatos munkáját. 

A régi-új képviselő is megkö-
szönte a választások lebonyolítási 
munkálataiban részt vettek hatal-

mas munkáját, illetve a személyére 
leadott több mint 28 ezer szava-
zatot. Külön köszönetet mondott 
kampányfőnökének, Malik Zitá-
nak, hiszen egy kis homokszemcse 
sem került a gépezetbe. Csenger-
Zalán Zsolt gratulált a budakeszi 
Széll Bernadettnek, az LMP képvi-
selőjének, hogy elérték az országos 
szintű 5 %-ot, így ő is bejutott a 
parlamentbe. Természetesen kö-
szönet illeti ilyenkor a családot is, 
akik biztosították a megfelelő hát-
teret a kampány ideje alatt is.

Dr. Remete Sándor, Budakeszi 
jegyzője arra hívta fel a figyelmet, 
hogy az új választási rendszerben 
rengeteg jelölt és lista indult. Bu-
dakeszi – mint járásszékhely, – 
központja volt a választókerület-
nek, ami nagy megtiszteltetés. Az 
ezzel járó feladatokat jól megol-
dottuk. Nagyban segítette a zök-
kenőmentes lebonyolítást, hogy 
az ide tartozó 17 község jegyzőjé-
vel kiváló munkakapcsolatot ala-
kítottunk ki. Rendkívüli esemény 
nem történt, nem a gyorsaságra, 
hanem a pontosságra helyeztük a 
fő hangsúlyt. Éjfél körül mindent 
le tudtunk zárni, és minden a leg-
nagyobb rendben volt - hangoz-
tatta a jegyző.

Szabó Tibor Mihály 

Beszélgetés a jövőről
Terveiről, a közeli és tá-
volabbi jövőről, az új 
parlamenti munka meg-
indulásáról kérdeztük 
Csenger-Zalán Zsolt or-
szággyűlési képviselőt.

Csenger-Zalán Zsolt kapta az or-
szágban a legtöbb szavazatot, 

szám szerint 28 327-et. Köszönhető 
ez a kiváló eredmény annak, hogy 
nagy számban vettek részt a pol-

gárok a választáson (az országos 
átlagnál 10%-kal többen), illetve az 
odaadó munkatársainak, aktivis-
táknak. Külön köszönetét fejezte ki 
mindenkinek a támogatásért. 

Az új választókerületek létreho-
zása szerte az országban komoly 
munkát jelentett (176 egyéni vá-
lasztókerület helyett csak 106 lett!). 
Ebből következik, hogy az elmúlt 
ciklusban a régi választókerülete 
problémái mellett fel kellett vállal-
nia, meg kellett ismernie a többi 
település problémáit is. 

Az országgyűlés munkájában 
továbbra is aktívan fog részt venni. 
Most fog kiderülni, hogy működik 
az új házszabállyal a kisebb létszá-
mú parlament. Vélhetően a leg-
fontosabb színhelyek a különböző 
bizottságok ülései lesznek: itt fogják 

az apró részletkérdéseket megvitat-
ni. Így aztán a plenáris üléseken a 
törvények egészével lehet foglalkoz-
ni, kevesebb lesz a fölösleges poli-
tikai csatározás. Mindez a nagyobb 
szakmaiság felé viszi el az üléseket.

Most indult az EU hétéves költ-
ségvetési időszaka. Ma már min-
denki előtt egyértelmű: csak a jól 
előkészített projektekkel lehet sike-
resen pályázni.

A Külpolitikai és Nemzetbizton-
sági Bizottság alelnökeként fog tevé-

kenykedni. 
Nem lesz 
kevés dol-
guk, elég, 
ha az ukrán 
v á l s á g r a 
gondolunk. 
Az egész 
v i l á g n a k 
nagy fel-
adat: a hi-
degháború 
ne menjen 
át valódi 
háborúvá.

Nagyon 
f o n t o s a k 
hazánknak 

a keleti országokkal való kapcso-
lataink (a keleti nyitás politikája). 
Vissza kell hódítanunk az orosz 
piacot, Kína komoly kihívás és kor-
látlan lehetőség. De Afrikáról se 
feledkezzünk meg, ahol az élelmi-
szeripar, a gépipar találhat piacot. 
Természetesen Németország és az 
EU a hagyományosan jó kapcsola-
tokat épít velünk, ők a legnagyobb 
kereskedelmi partnereink.

Magyarország tagja az ún. viseg-
rádi országoknak, akik partnere-
ink a gazdaságban, külpolitikában. 
Időnként azonban versenytársak a 
piacokon. „Egyértelműen kiderült, 
hogy együtt, összefogva tudunk 
igazi súlyt felmutatni” – jelentette 
ki Csenger-Zalán Zsolt országgyű-
lési képviselő.

Szabó Tibor Mihály 

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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Bertalan

A KIADÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A HIRDETÉS TARTALMÁÉRT ÉS AZ ABBAN 
KÖZÖLT ADATOK HELYESSÉGÉÉRT! HIRDETÉSEKET NEM ŐRZÜNK MEG ÉS NEM 

ADUNK VISSZA!  A HIRDETŐ A MEGRENDELÉSKOR KIJELENTI, HOGY HIRDETÉSÉNEK 
TARTALMA NEM ÜTKÖZIK A JÓ ERKÖLCSBE ÉS MÁS JOGSZABÁLYOKBA, AMENNYIBEN 

ETTŐL ELTÉR, VÁLLALJA ENNEK KÖVETKEZMÉNYEIT!
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 5Az Európai Parlamenti választás eredményei
Az EU tagjai 2014. május 
22–25. közötti négyna-
pos választási idősza-
kon belül megválasztot-
ták az őket a következő 
öt évben képviselő 751 
EP-képviselőt. Az Unió 
lakói e képviselőkön ke-
resztül befolyásolhatják 
az Európai Unió politi-
kájának irányvonalát.  

AZ EP-VÁLASZTÁSOK 
SZÁMOKBAN
28 tagállam
400 millió európai szavazópolgár 
751 EP-képviselő
21 magyar EP-képviselő 
2014. május 22-25. - 4 napos válasz-
tási időszak Európában
2014. május 25. - európai parlamenti 
választások Magyarországon

Magyarországon május 25-én válasz-
tották meg a 21 magyar európai par-
lamenti képviselőt.
A választáson csak azok a listák 
szerezhettek mandátumot, amelyek 
megszerezték a leadott voksok 5 szá-
zalékát.

NÉHÁNY ÉRDEKES  
MEGÁLLAPÍTÁS:
-A Fidesz-KDNP a szavazatok 51%-
át gyűjtötte be, ami 12 mandátumot 
jelent.
-Az MSZP eredményén nyomott ha-
gyott a DK és az Együtt-PM megjele-
nése a baloldalon.
-A második helyre futott be a Jobbik.
-Az LMP erősödött 5 évvel ezelőtti 
önmagához képest. 
-Pest megye és Budakeszi szavazói 
hozták az országos átlagot. Érdekes 
megemlíteni, hogy országosan az 
MSZP a 3. helyen, Pest megyében 
és Budakeszin viszont csupán a 4. 
helyen végzett. Itt a Demokratikus 
Koalíció áll a dobogó 3. fokán.

VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK ORSZÁGOSAN,  
PEST MEGYÉBEN ÉS BUDAKESZIN:

MAGYAR-
ORSZÁG A listát állító pártok neve

Kapott 
érvényes 
szavazat

%

1 FIDESZ-KDNP  1 191 163 51.49 

2 JOBBIK  339 501 14.68 

3 MSZP  252 494 10.92 

4 DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ  225 762 9.76 

5 EGYÜTT-PM  167 012 7.22 

6 LMP  115 957 5.01 

7 A HAZA NEM ELADÓ  12 107 0.52 

8 SMS  9 263 0.4 

PEST 
MEGYE A listát állító pártok neve

Kapott 
érvényes 
szavazat

%

1 FIDESZ-KDNP  151 444 52.62 

2 JOBBIK  42 131 14.64 

3 DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ  28 639 9.95 

4 MSZP  24 200 8.41 

5 EGYÜTT-PM  22 682 7.88 

6 LMP  15 996 5.56 

7 A HAZA NEM ELADÓ  1 629 0.57 

8 SMS  1 076 0.37 

BUDA-
KESZI A listát állító pártok neve

Kapott 
érvényes 
szavazat

%

1 FIDESZ-KDNP  2 715 53.12 

2 EGYÜTT-PM  548 10.72 

3 DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ  505 9.88 

4 LMP  481 9.41 

5 JOBBIK  457 8.94 

6 MSZP  366 7.16 

7 A HAZA NEM ELADÓ  23 0.45 

8 SMS  16 0.31 

AZ EURÓPAI PARLAMENT 2014. 05. 25-ÉN 
MEGVÁLASZTOTT MAGYARORSZÁGI TAGJAI:
Fidesz-KDNP: Pelczné Gáll Ildikó, Szájer József, Tőkés László, Deutsch Tamás, Gyürk András, Gál Kinga, 
Schöpflin György, Erdős Norbert, Bocskor Andrea, Deli Andor, Dr. Kósa Ádám, Hölvényi György
Jobbik: Morvai Krisztina, Balczó Zoltán, Kovács Béla
MSZP: Szanyi Tibor és Újhelyi István
DK: Dr. Molnár Csaba és Niedermüller Péter
Együtt-PM: Jávor Benedek
LMP: Meszerics Tamás Forrás: Nemzeti Választási Iroda, portfolio.hu, europarl.hu, Infógrafika: MTI

POLITIKUSOK A MAGYAROR-
SZÁGI EP-VÁLASZTÁSRÓL

Gál Kinga, a  Fidesz európai parla-
menti képviselője szerint a korábbi 
ciklusokhoz képest sokkal tisztább 
feladat vár rá és képviselőtársaira 

Brüsszelben: kiállni a magyarokért, 
megvédeni az ország érdekeit az uni-
ós fórumokon. Mint a Budaörsön élő 
politikus fogalmazott: megfontoltan, 
felelősségteljesen végzik továbbra is 
munkájukat, ami általában is jellemző 
az Európai Néppárt politikusaira.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, 
Budakeszi polgármestere fontosnak 
tartja, hogy a város polgárai nagy 
arányban vettek részt a választáson, 
és bele kívántak szólni sorsuk alaku-
lásába. Komoly eredménynek tartja, 
hogy Magyarország kapja a második 
legtöbb forrást az uniótól, ez a város 
további fejlődése szempontjából is 
reménnyel kecsegtet. A városvezető 
örömét fejezte ki, hogy Budakeszin 
az országos átlag felett, a választó-
polgárok 46 százaléka élt állampol-
gári jogával, és elégedettséggel tölti 
el a Fidesz nagyarányú, 53 százalékos 
győzelme is.

Csenger-Zalán Zsolt, a térség ország-
gyűlési képviselője szerint annak kö-
szönhető a nagyarányú kormánypárti 
győzelem, hogy a választópolgárok 
fontosnak tartották a Fidesz−KDNP 
fő üzenetét, miszerint nem szabad 
teret engedni sem a szélsőjobb, sem 
a szélsőbal térhódításának. A honatya 
szerint nem cél az Unióból való kilé-
pésünk, de az sem, hogy létrehozzunk 
egy Európai Egyesült Államokat. 
Mint mondta, az lenne a kívánatos, 
hogy hozzuk létre az erős nemzetek 
Európáját.

Lukács N. Sebestyén
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 6 Pályázat a BVV Kft. ügyvezetői 
munkakörére

Budakeszi Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Budakeszi Város Önkormányzata 
által alapított Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű 
Társaság (BVV Kft.) ügyvezetői munkakörének betöltésére munkaviszony keretében.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2014. július 14. 16.00
A vezetői tisztség 
betölthetőségének kezdő napja: 
2014. augusztus 1.
Az ügyvezető feladata: 
•	 Az általános ügyvezetői gyakorlat-

nak, valamint a törvényes rendel-
kezésnek megfelelően önállóan 
és a kívánt szakmai színvonalon 
irányítja a társaság munkaszerve-
zetét, gyakorolja a társaság alkal-
mazottjai felett a munkáltatói jo-
gokat.

•	 Az ügyvezető képviseli a társasá-
got harmadik személyekkel szem-
ben, valamint a bíróságok és más 
hatóságok előtt. 

•	 Az alapító hozzájárulása nélkül jo-
gosult - az alapító kizárólagos ha-
táskörébe utalt ügyek kivételé-
vel - eljárni, az alapító kizáróla-
gos hatáskörébe utalt ügyekben 
köteles képviselő-testületi hatá-
rozatot kérni.  Köteles mindenkor 
úgy tevékenykedni, hogy az ala-
pító érdekeivel teljes összhang-
ban legyen. 

Bérezés: A BVV Kft. javadalmazási 
szabályzatában foglaltak alapján 

kölcsönösen megállapított, 
kialkudott munkabér.
Pályázati feltételek:
•	 Felsőfokú szakirányú végzettség.
•	 Legalább 3 éves műszaki terüle-

ten megszerzett gyakorlat.
•	 Legalább 3 éves vezetői tapasz-

talat.
•	 Büntetlen előélet, cselekvőké-

pesség.
•	 A pályázónak az egyes vagyon-

nyilatkozat-tételi kötelezettsé-
gekről szóló 2007. évi CLII. tör-
vény rendelkezései szerinti va-
gyonnyilatkozatot kell tennie.

•	 B kategóriás jogosítvány, saját 
gépjármű.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak 
Budakeszi Város Önkormányzata 
(2092 Budakeszi, Fő u. 179.) címére 
történő megküldésével.
Személyesen, a pályázat 
Budakeszi Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán (2092 Budakeszi, 
Fő u. 179.) zárt borítékban történő 
leadásával. 

Kérjük a borítékon feltüntetni: 
„Pályázat: ügyvezető - BVV Kft.”

Lakossági járdaépítési pályázat 
határideje meghosszabbítva

Budakeszi Város Önkormányzata lakossági járdaépítés támogatására 
pályázatot írt ki, melynek benyújtási határidejét 2014. június 30-áig 
meghosszabbította

1. A pályázat célja: a lakossági 
önerővel megvalósuló járdaépítés 
és -felújítás támogatása, egyben a 
járdaépítés és -felújítás lakossági 
közreműködéssel történő 
megvalósításának ösztönzése.
2. A pályázók köre: pályázhatnak 
a Budakeszi város közigazgatási 
területén járdával kiszolgált 
vagy kiszolgálandó ingatlanok 
tulajdonosai (tulajdonközösség 
esetén a tulajdonostársak), továbbá 
ezen ingatlanok bérlői, a használói, 
valamint a haszonélvezői, illetve az 
általuk létrehozott közösségek.
3. A pályázaton való részvétel 
feltétele: a pályázók vállalják a 
pályázatuk keretében megépítendő 
vagy felújítandó járdaszakasz 
megvalósítási költségeinek rájuk 
eső meghatározott részét: pályázók 
pályázati önrészként biztosítják 
az adott járdaszakasz építéséhez 
vagy felújításához szükséges, a BVV 
Kft. által egységesen beszerzendő 
építőanyag költségét. A fizetendő 
összeg kiszámításának módja: a 
pályázattal érintett járdaszakasz 
területe m2-ben szorozva a fajlagos 
anyagárral – bruttó 2500 Ft/m2-rel.

4. Pályázatok beadása: A 
pályázatokat a Polgármesteri 
Hivatalnak (2092 Budakeszi, Fő utca 
179.) postai úton kell megküldeni 
vagy a hivatal ügyfélszolgálatán, zárt 
borítékban kell leadni. A borítékon 
fel kell tüntetni: Járdaépítés 2014, 
és a pályázó nevét, címét vagy a 
pályázó közösség megnevezését és a 
képviselő nevét, címét.
5. Benyújtási határidő: 2014. június 
30. 
Műszaki feltételek: a járdaépítés 
és -felújítás feltételeiről szóló 
műszaki tájékoztató átvehető a 
Budakeszi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán, vagy letölthetőek 
a http://hirmondo.budakeszi.hu/
kozerdeku/palyazat internet címről.
A pályázattal kapcsolatos egyéb 
tudnivalók, információk a fenti 
honlapcímen, vagy telefonon 
a 23/535-710/157 melléken 
ügyfélfogadási időben kaphatók.

A részletes pályázati kiírások a www.
varoshaza.budakeszi.hu 
honlapon olvashatók.
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 7Képviselő-testületi határozatok
TISZTELT BUDAKESZI LAKOSOK!
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 24-én,  
május 15-én és május 26-án tartott képviselő-testületi ülésein az alábbi,  
lakosságot kiemelten érintő döntéseket hozta:

260/2014.: A Képviselő-tes-
tület hozzájárult ahhoz, hogy 
az Erkel Ferenc Művelődési 
Központban a Kiss Zenede 
Alapfokú Művészeti Iskola 
bérleti szerződés keretében 
zeneoktatást tartson 2014. 
szeptember 1-jétől.

265/2014.: A Képviselő-tes-
tület döntése alapján a vá-
rosi közterületi webkamera-
rendszer felülvizsgálatát és 
kiépítését az ACTIVCOM Táv-
közlési Kft. végezte el, mely-
nek további üzemeltetésére 
az önkormányzat pályázatot 
írt ki.

273/2014.: A Képviselő-tes-
tület 2014. évi járdaépítési 
pályázati felhívás beadási 
határidejét 1 hónappal meg-
hosszabbítva 2014. június 
30-ára módosította.

274/2014.: A Képviselő-tes-
tület megrendelte bruttó 
2 960 000 Ft összeghatárig 
a humán papilloma vírus 
(HPV) elleni védőoltás vak-
cináit a Budakeszin élet-
vitelszerűen élő 6., 7., 8. 
osztályos leánygyermekek 
részére. Az oltásokra két al-
kalommal, 2014. június 4−5-
én kerül sor.

277/2014.: A Képviselő-tes-
tület a Keszivíz Kft. 2013. 
évi egyszerűsített éves be-
számolóját elfogadta azzal 
a módosítással, hogy az ön-
kormányzat mint tulajdonos 
által kivételre kerülő oszta-
lék összege 38 millió Ft, mely 
kifizetésének véghatárideje 
2014. 07. 31.

275/2014.: A Képviselő-tes-
tület a Budakeszi Oktatás-
ügyért díjat 2014. évben 
Hellner Péterné és Kaposiné 
Héger Ágnes személyek ré-
szére adományozza, mely-
hez 100-100 ezer Ft pénzju-
talmat állapított meg. 

276/2014.: A Képviselő-tes-
tület a Budakeszi 2. számú 
Bölcsőde intézményveze-
tői feladatainak ellátásá-

val 2014. 06. 01. napjától 
Schäfer Andrásnét bízta meg 
5 évre.

282/2014.: A Képviselő-tes-
tület elfogadta a Budakeszi 
2. számú Bölcsőde Alapító 
Okiratát, és elnevezésére öt-
letpályázatot írt ki Budakeszi 
lakosai részére. 

13/2014.: A Képviselő-tes-
tület a város közigazgatási 
területén található közterü-
letek védett övezetté nyil-
vánításáról döntött, mely 
szerint a védett övezetben a 
prostituált szexuális szolgál-
tatás nem végezhető. 

14/2014.: A Képviselő-testü-
let módosította a közúti for-
galmi rend változásáról szóló 
14/2007. (IV. 24.) rendeletét, 
mely módosítás szerint a Gá-
bor Áron utcából a Napsugár 
utca felé elsőbbségadás kö-
telező tábla lép hatályba.

17/2014.: A Képviselő-testü-
let módosította a közúti for-
galmi rend változásáról szóló 
14/2007. (IV. 24.) rendele-
tét, mely módosítás szerint:
- a Dózsa György téri busz-
fordulónál a „Behajtani ti-
los” tábla alá „kivéve BKK 
és Volánbusz” feliratú tábált 
helyeznek,
- a Honfoglalás sétánynál 
lévő buszfordulónál a „Be-
hajtani tilos” tábla helyett 
„Megállni tilos” táblát tesz-
nek ki,
- a Rózsa utca teljes hosszá-
ban 30 km/h sebességkorlá-
tozás lép életbe,
- a Rózsa utca teljes hosszára 
vonatkozóan „Gyalogosok” 
veszélyt jelző táblát helyez-
nek ki.

184/2014.: A Képviselő-tes-
tület a Budasys Szolgáltató 
Bt. által készített turisztikai 
stratégiai tervet elfogadta, 
és felkérte az Oktatási Kultu-
rális és Jogi Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki és tegyen közzé 
pályázati felhívást „Budakeszi 
szlogen” és a Budakeszin fel-
lelhető legjobb recept gyűj-

temény kitalálása tárgyában, 
valamint a pályázat díjára a 
bizottság keretének terhére 
pénzdíjat állapítson meg. A 
pályázat eredményhirdeté-
sére a „Családi Nap Fesztivál” 
rendezvényen kerül sor.

190/2014.:
A Képviselő-testület helyt 
adott a Budakeszi Szépítő 
Egyesület kérelmének, és 
400 000 Ft összeggel támo-
gatta a Korányi Szanatórium 
bejáratával szemben álló ke-
reszt felújítását.

191/2014.: A Képviselő-tes-
tület Fogolyán Kristóf – a bu-
dakeszi katolikus templom-
ban kamaraegyüttesi kon-
cert szervezésére irányuló 
– kérelmét összesen 40 000 
Ft összegben támogatásban 
részesítette.

181/2014.: A Képviselő-
testület 60 000 Ft-tal tá-
mogatta az Erkel Ferenc 
Művelődési Központ és a 
„amikisvarosunk.hu” Családi 
Magazin közös szervezésé-
ben tervezett Buda környéki 
turisztikai és természetfotó 
pályázat megvalósítását.

210/2014.: A Képviselő-tes-
tület megvásárolta a Corpus 
Kft.-től 1 db 12 kg-os, lengő-
szerkezettel, ütővel, csap-
ágyazással, húzókarral ellá-
tott lélekharangot 175 000 
Ft + áfa összegért, és felkérte 
a BVV Kft.-t a lélekharang 
felszerelésére a ravatalozó 
épületében. 

Budakeszi városvezetése 
helyi közösségi buszjáratot 
kíván beindítani a lakosság 
szolgálatára, mely ingyenes 
járatokkal segíti hetente két 
délelőtt a közlekedőket.  Az 
útvonal a Honfoglalás sé-
tány és a Tesco-Parkcenter 
közötti területet köti össze. 
A május 26-i testületi ülésen 
ezzel kapcsolatban áraján-
lat bekérésről határozott a 
testület: a BKK Zrt-től, Vo-
lánbusz Zrt-tőlés a Kontakt 
–Busz Kft-től.

HPV 
védőoltás

Budakeszi Város Önkormány-
zata, valamint  a Közbiztonsági, 
Környezetvédelmi és Közellátási 
Bizottság (KKK Bizottság) kö-
zös anyagi keretéből, 2-2,5 mil-
lió forint értékben támogatja a  
Budakeszin az általános iskola 
6., 7., 8. osztályos diáklányok 
HPV-védőoltását. Előzetes fel-
mérések alapján 80 fő igényelte. 

A méhnyakrákért felelős vírusfertőzés ma 
már védőoltás segítségével megelőzhető, 

és hatékony védelmet nyújt a méhnyakrák 
kialakulásával szemben. A védőoltás soro-
zat − vakcinától függően − kettő vagy három 
egymást követő, meghatározott időpontban 
felkarba, injekció formában beadott oltásból 
áll. Mint minden más védőoltásnál, ez estben 
is felléphetnek olyan tünetek, mint a  bőrpír, 
duzzanat vagy az oltás helyén jelentkező enyhe 
fájdalom, de ezek hamar, maguktól elmúlnak.

Az injekciót már számos uniós országban 
beemelték a kötelező oltási rendbe. Magyar-
országon 2014 őszétől már az állam által biz-
tosított, kötelező védőoltás lesz a Cervarix 
vakcina a 12 éves (6.-os) korosztálynak.

A KKK Bizottság javaslata alapján az ön-
kormányzat azoknak a (Budakeszin lakó) 
diákoknak az  oltását támogatja, akik  emiatt 
kimaradnának ősztől, a már ingyenes, kötele-
ző védőoltásból.

A humán papilloma vírus (HPV) el-
leni védőoltás a felnőttkori KÖTELEZŐ 
szűrővizsgálattal együtt védelmet nyújt a 
méhnyakrák ellen!

Nőgyógyászati 
rákszűrés

Budakeszi Város Önkormányzata, 
a  KKK Bizottság anyagi támo-

gatásával  térítésmentes nőgyó-
gyászati szűrővizsgálatot szervez.

A vizsgálat helye: Budakeszi, Táncsics Mi-
hály u.9., (a Dió patika melletti) orvosi rendelő. 

A vizsgálatot dr. Németh Péter  
szülész- nőgyógyász orvos végzi.

A vizsgálat ideje:  
2014. június 13. (péntek).

Időpont: 10 h−18 h-ig  
(érkezési sorrendben).

Mindazon Budakeszin lakó hölgyek 
jelentkezését várjuk, akik egy éven belül nem 

voltak nőgyógyászati rákszűrésen! 

Jelentkezéskor szükséges 
okmányok: taj kártya, lakcím 

kártya, személyi igazolvány.  
 

Somlóvári Józsefné képviselő,
   Közbiztonsági,  

Környezetvédelmi, Közellátási  
Bizottság elnöke
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 8 Kiváló pedagógusok elismerése
Méltó módon köszöntöt-
te Budakeszi vezetése 
pedagógusnap alkalmá-
ból a város tanárait, ta-
nítóit és óvodapedagó-
gusait az Erkel Ferenc 
Művelődési Központban.

Idén első alkalommal adták át a két 
legkiválóbb tanerőnek a Budakeszi 

Oktatásügyért díjat, amelyet a 2014. 
évben egy nyugdíjas és egy aktív 
pedagógusnak, Hellner Péternének 
és Kaposiné Héger Ágnesnek ado-
mányozott Budakeszi Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete. 

A grémium tavaly őszi ülésén 
alapította a díjat, amellyel elismeri és 
díjazza azon pedagógusok, oktatók, 
intézményi dolgozók jelentős ered-
ményt hozó munkáját, akik Budakeszi 
oktatásügye érdekében hosszabb időn 
át kiemelkedő munkát végeztek, vagy 
a településhez kötődően életpályájuk-
kal elkötelezettségüket bizonyították a 
pedagógusi élethivatás mellett.

A díj értékét emeli, hogy a díja-
zottak személyére magánszemélyek, 
szervezetek, közösségek tehettek 
javaslatot, így az elismerésben része-
sültek elsősorban kollégáiknak, illetve 
az általuk oktatott és nevelt gyerme-
kek szüleinek elismerését tudhatják 
a díj mögött. A szakma egyébként 
11 jelöltet állított, akik mindegyike 
megérdemelné a díjat, hiszen kiváló 
pedagógusok, de sajnos csupán két díj 
kiosztására volt lehetőség. 

„A csillagok nem homályosítják el 
egymást és a hajós annál nyugodtab-
ban hajóz, minél többet lát maga fö-
lött teljes ragyogásban” – idézte Illyés 
Gyulát dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, 
aki sajnálatát fejezte ki azzal kapcso-
latban, hogy nem adhattak minden 
jelöltnek díjat, pedig mindannyian 
kiváló pedagógusok és egytől-egyig 
rászolgáltak volna.

A díjazott pedagógusok munkáját 
Czifra Zsuzsanna, az önkormányzat 
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának elnöke méltatta a kö-
vetkezőképpen:

Hellner Péterné Budakeszin élő 
pedagógus. 1974-ben végzett a Buda-
pesti Tanítóképző Főiskolán. Tíz évig 
tanított az I. kerületben, majd 1984-
ben került a Budakeszi Széchenyi 

István Általános Iskolába. Közel 30 
év után innen ment nyugdíjba 2013 
decemberében.

Igen művelt, kiváló szakmai tudás-
sal, lelkesedéssel és szeretettel taní-
totta a rábízott gyerekeket. Kollégáit 
segítette, a hivatásának élt, a közössé-
gért dolgozott. 

Családok százainak adta meg a 
biztonság élményét, a szülők újra és 
újra meggyőződhettek arról, hogy 
jó kezekben vannak gyermekeik. 
Számtalan fiatal tanulmányát, jövőjét 
és értékrendjét alapozta meg kitű-
nő munkájával, melyet bizonyítanak 
azok a díjak, melyeket a gyermekek 
a különböző tanulmányi versenyeken 
nyertek, öregbítve vele az iskola hír-
nevét is. 

A gyermekek egyéni céljainak, 
sajátosságainak figyelembe vételével 
végezte kiváló nevelő-oktató munká-

ját. Igazi tanítói hivatás és a munkája 
iránti alázat jellemezte, hamisítha-
tatlan értéket teremtett az iskolában 
és a diákok körében egyaránt. Az 
odafigyelés, törődés, megbocsátás, 
szeretet és az újrakezdés feltétel nél-
küli biztosítása jellemezte nevelő te-
vékenységét. Nagy hangsúlyt fektetett 
a gyermekek erkölcsi nevelésére is. 
A szolgálatkészséget, a másik ember 

tiszteletét, az együttműködést, az 
udvarias viselkedést végtelen türe-
lemmel és reménnyel tanította a diá-
koknak.

A keze alól kikerült fiatalok meg-
állták helyüket a világban, értékes, ki-
egyensúlyozott, munkájukra igényes 
és szorgalmas felnőttekként élnek ma 
is köztünk. A szülőkkel együtt a mai 
napig emlegetik kiváló tanítását. 

Hellner Péterné igen kivételes sze-
mélyiség, igazi kincset jelent város-
unk életében, melyet kötelességünk 
elismerni és példaként kiemelni.

Kaposiné Héger Ágnes Budake-
szin élő pedagógus. 1980-ban végezte 
el tanulmányait az Egri Tanárképző 
Főiskolán, biológia–kémia szakon, 
azóta, 34 éve a Budakeszi Széchenyi 
István Általános Iskola pedagógusa.

Kompetenciáit állandóan megúju-
ló szakmai kíváncsisággal, tettvággyal 

továbbképzéseken fejleszti. 2004-ben 
pedagógiai értékelési szakértő szak-
képzettségre tett szert, az iskolában 
a minőségirányítási munkacsoport 
vezetését látja el. Az országos kompe-
tenciamérés iskolában való lebonyo-
lítását is koordinálja. A tavalyi évben 
szerzett mesterfokozatot és okleveles 
pedagógiatanár szakképzettséget.

Megőrizte diákkorában is oly jel-
lemző gyakorlatiasságát: a gyakran 
elméleti anyagot életszerű, érdekes 
példákkal színesíti. Önmagával szem-
ben is mindig magas szakmai köve-
telményeket támaszt. Önképzéssel 
és szervezett módon is folyamatosan 
gyarapítja szakmai felkészültségét, 
ismereteit szívesen megosztja mások-
kal. Mentorpedagógusként számos 
főiskolai hallgató szakmai gyakorlatát 
segíti. 

Kifogástalan tanóráit gazdag 
módszertani felkészültség jellemzi. 
Innovatív tanítási módszerek alkal-
mazásával, kísérletek bemutatásával 
ösztönzi diákjait a legjobb teljesít-
mény elérésére, és tiszteletüket élvezi 
a mai napig, ami a hozzáértésének 
és következetes nevelőmunkájának 
köszönhető. Viselkedésével, ked-
vességével és személyiségével képes 
hatni mind a tanulókra, mind pedig 
kollégáira. Rendkívül türelmes, a gye-
rekekkel sokat foglalkozik a tanórán 
kívül is, szabadidős programokat 
szervez. Fontosnak tartja a családok 
és az intézmény közötti jó partneri 
kapcsolatot. 

Mindig igyekszik mindenhol jelen 
lenni, ahol az iskoláért, a pedagógia 
színvonal emeléséért, a szakmán be-
lüli megújulásért valamit tenni lehet. 
Tanítványai mellett a szülők is nem-
csak tisztelettel, hanem szeretettel 
viseltetnek irányába, ami személyisé-
gének, szakmai tudásának és empáti-
ájának köszönhető. 

Szelíd, kedves, ugyanakkor határo-
zott attitűdje, szakmai elkötelezettsé-
ge méltó példa a városban tevékeny-
kedő pedagógusok előtt.

A Budakeszi Oktatásügyért díjat 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia pol-
gármester adta át a két pedagógusnak.

A két díjazott meghatottan kö-
szönte meg a rájuk adott szavazatokat, 
és mindketten kiemelték a pedagógiai 
sikereik mögött húzódó iskolai csa-
patmunka fontosságát.

Az ünnep alkalmával polgármes-
terünk elismerő gesztusként oklevél-
lel és egy szál virággal köszönte meg 
azon pedagógusok munkáját, akiket 
a Budakeszi Oktatásügyért díjra je-
löltek.

A rendezvény színvonalát a Szé-
chenyi István Általános Iskola diákja-
inak Jánosi Attila néptáncoktató által 
vezetett táncosainak és a Tarkabarka 
Kunterbunt Óvoda szülői tánccso-
portjának produkciói emelték. 

BGy
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 9Nemzetiségi dél-
után, Nemzeti-
ségi Pedagógus 

Díjátadással
Sok év után ismét nemzetiségi 
délutánon vehettek részt május 
16-án azok a tanulók és óvodások, 
akik decemberben nem tudták 
megmutatni a nemzetiségi kará-
csonyon tudásukat. 

Budakeszi Város Német Önkormányzata még ősszel 
úgy döntött, hogy kettéválasztja a résztvevőket a 

magas létszámra való tekintettel. A karácsonyi ünnep-
séghez hasonlóan most is megtelt a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnázium nézőtere az érdeklődőkkel. 

A műsort a Széchenyi István Általános Iskola  1.e 
osztályának tanulói nyitották meg vidám táncaikkal. 
Őket követték a Tarkabarka - Kunterbunt Óvoda 
Süni csoportjának óvodásai, majd a 4.d osztály egyé-
ni produkciója. A sort az iskola 1.d osztálya folytatta 
három ismert német gyermekdallal, majd a 2.e és 
5.d osztályosok léphettek a színpadra egy – egy sváb 
verssel és mesével. A hagyományos sváb-német elő-
adásokat Németh Levente, 8.d osztályos tanuló zon-
gorajátéka színesítette. Végül a 3.n osztály előadását 
tekinthettük meg, akik először egy kedves kis jelenet-
tel szórakoztatták a közönséget, majd egy sváb vers 
után, tánccal zárták le a műsort, mintegy keretet adva 
programnak.

A már-már estébe nyúló délután utolsó moz-
zanataként Schrotti János elnök úr köszöntötte az 
egybegyűlteket és átadta az idei évben alapított Buda-
keszi Nemzetiségi Pedagógus Díjat Kerekes Endréné 
Feszler Máriának, a Tarkabarka – Kunterbunt Óvoda 
korábbi vezetőjének, és Zsólyomi Beátának, a Széche-
nyi István Általános Iskola volt nyelvi munkaközös-
ség-vezetőjének. Mindkét, tavaly nyugdíjba vonult 
pedagógusnak szívből gratulálunk és köszönjük az 
eddigi fáradságos munkájukat.

Köszönettel tartozunk a gyermekeket felkészítő 
óvó néniknek és tanároknak: Angeli Gabriellának, 
Badacsonyi Boglárkának, Havasi Gabriellának, Kő-
rösi Virginiának, Krizsán Editnek, Tamáskáné Futár 
Andreának, Tóth Szilviának és Várhidy Emesének. 

Kőrösi Annamária

„Válassz olyan munkát,  
amit szeretsz, s nem kell dolgoznod 

egész életedben.”
A pedagógusnap június első va-
sárnapjára esik. Az UNESCO és a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
1996-ban ezen a napon fogad-
ta el a pedagógus jogokról szóló, 
150 paragrafusból álló határoza-
tot. Magyarországon 1952. júni-
us 7–8-án ünnepelték először ezt 
a napot, s ez alkalomból adták át 
a kiváló tanítói és tanári okleve-
leket.  Budakeszi pedagógusokat 
kérdeztünk a hivatásukról.

Bokor Józsefné Ildikó a Szivárvány Óvoda 
vezetőhelyettese, településünk közéletének 

ismert alakja. Pályaválasztásakor példaképei se-
gítették: mindannyian gyerekcentrikusak voltak. 
Későbbi tanáraitól is sok pozitívumot, lelkesedést 
kapott. „Minden felnőtt szereti a gyerekeket, de 

minden gyereket külön meg kell ismerni a jó pe-
dagógusnak, hiszen mindenki más és más adottsá-
gokkal születik. Nekünk föl kell tárni minden gye-
rekben a fejlesztési lehetőségeket” − vallja Ildikó. 
Persze a túlterhelt pedagógusoknak csak nehezen 
jut ideje mindenre. Szerencsére vannak „rossz” 
gyerekek, belőlük is ki lehet hozni sok mindent 
odafigyeléssel, sok dicsérettel, szeretettel és egy kis 
furfanggal. 

A fejlesztésre szoruló gyerekek fejlesztése a leg-
nehezebb feladata az óvónőnek. A szülőkkel kell 
keresni a partnerséget. 

„Óvodánkban néptánc oktatás folyik, mellyel 
nagyon összetartó közösséget hoztunk létre” – nyi-
latkozta Bokorné Ildikó óvó néni.

Farkas Gábor, a SZIA testnevelő tanára már két 
évtizede a sportnak szenteli életét. A fiatal pedagó-
gus célja, hogy megszerettesse a mozgást, a spor-
tot, és ezt belső indításként igényeljék a gyerekek. 
Például száműzni a sportot a 9 és 15 év közötti 
időszakból, végzetes lehet. Testnevelő tanárként 

ránézésre meg lehet állapítani, ki milyen sportág-
ban lenne tehetséges, azonban nagyon lényeges a 
személyes minta is. Ezért a gyakorlatok nagy részét 
maga mutatja be.

„A legszebb dolog a mi hivatásunkban, ha a 
tanár visszakapja, viszontlátja a tanítványainak 
megtanított dolgokat. De az is jó érzés, ha a diákok 
mosolyogva távoznak a tesi óráról. Az a fontos, 
hogy a gyerekeknek egészséges, kiegyensúlyozott 
élete legyen” − foglalta össze ars poeticáját Farkas 
Gábor.  

Németh László tanár úr a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnázium magyar−hittan szakos ta-
nára. Érdekes módon, első példaképe egyik testne-
velő tanára volt. Ő a verseket szereti a legjobban, 
„effélét csinálni maga is próbálgat”. A Szentírás 
mellett ez belefér. 

A Nem adom fel! zenekar alapító tagja, a ki-
kapcsolódás mellett ez nagyon lényeges része az 
életének. 

„Gyerekek között lenni, rájuk hangolódni, ve-
lük tanulni, beszélgetni fantasztikus jó dolog” − 
vallja a tanár úr. 

Három dologgal lehet a gyerekeket rávenni a 
tanulásra: szeretettel, ez az alap; szigorral, ami biz-
tonságot jelent (lehet teljesíteni!) és végül a humor, 
amellyel minden konfliktust fel lehet oldani.

Áfra Sándor a Nagy Sándor József történelem-
tanára a következő hitvallást vallja: „Válassz olyan 
munkát, amit szeretsz, s nem kell dolgoznod egész 
életedben.” Mind a napig jó kedvvel, hittel tartja 
óráit, ez megvédi a kiégéstől. Ezzel szeretné meg-
szerettetni a történelmet a középiskolás korosztály-
lyal. Például a 9. osztályban filmeket, filmrészlete-
ket néznek meg együtt, kiselőadásokat tartanak. 
Később olyan vendégeket hív meg, akik személye-
sen vettek részt pl. a kassai bombázásban, egy II. 
világháborús hős katonát, az 56-os eseményeket 
személyesen átélt embereket. Így sokkal élőbbé vá-
lik a történelem oktatása.

Szabó Tibor Mihály

Áfra Sándor Bokor Ildikó

Farkas GáborNémeth László
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„Budakeszi a gyerekeké”
A címben olvasható mot-
tóval május utolsó nap-
ján rendezték meg a 
Városi Gyermeknapot, 
immár hagyományosan 
a mamutfenyőket övező 
területen, illetve az on-
nan néhány száz méterre 
húzódó Nádas-réten.

Szerencsére a rendezvényt 
megelőző napok zordabb 

időjárása megenyhült kissé, eső 
legalábbis nem esett, így nem 
kellett a kijelölt esőnapra tolni a 
bulit.

Merthogy az apróbb és na-
gyobb budakeszi polgárok szá-
mára rendezett összejövetel buli 
volt a javából, sok muzsikával, já-

tékkal, tánccal, sporttal, kutyás 
bemutatóval, miegymással. Ter-
mészetesen rendezvényen min-
denféle finomság megtalálható 
volt. Az Önkormányzat pedig 
megvendégelte a lakosságot vaj-
krémes kenyérrel. Az ennivalót 
ki-ki ízlése és életkora szerint öb-
líthette le ásványvízzel, üdítővel 
vagy csapolt sörrel.

A Futakeszi mezőnye hamar 
elstartolt a mamutfenyőktől a 
Nádas-rétre, és még a kevésbé 
gyors futók is visszaértek Palya 
Bea családi gyerekkoncertjére. 
A népzenei alapokra építő éne-
kesnő altatódaloktól a pörgős 
cigánydalokig terjedő repertoár-
ral vitte magával lelkes gyerek-
közönségét, amelyet sok felnőtt 
is végighallgatott, nem csupán 
gyermekvigyázás okán.Népsze-
rű volt a „Keszi Talent” verseny 
győzteseinek hiphoptánc és ak-
robatikus rock & roll produkci-
ója, de figyelmes és értő gyerek-
közönség hallgatta Gábor Emese 
Mentsük meg a fát! című meséjé-
nek felolvasását a szerző hasznos 
kiegészítésekkel tarkított tolmá-
csolásában. Hatalmas tömeget 
vonzott a színpad előtti térre a 
Vakkantó SE Kutyaiskola bemu-
tatója, amelyen a sanyarú kutya-
sorstól megmentett négylábúak 
engedelmességi és ügyességi fel-
adatok megoldásával bizonyítot-
ták gazdáik iránti hűségüket és 
kitartásukat az egybegyűlt állat-
barátok legnagyobb ámulatára.

Sikere volt a mamutfenyők lá-
bánál felvonultatott és kipróbál-
ható régi fajátékoknak, akárcsak 
a Bab Társulat PaszulyKerengőre 
keresztelt népi játszóházának 
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vagy a „Tökmag” Játszóháznak, 
miként a családi számháborúnak 
és a különféle kvízjátékoknak, 
tombolának. A vállalkozó szel-
lemű gyermekek és felmenőik 
néhány perces sétával vagy kicsit 
gyorsabb lovas kocsival átmen-
tek a közeli Nádas-rétre a La 
Ballena Egyesület által szervezett 
III. Nemzetközi Lovaspóló Kupa 
küzdelmeit végigizgulni.

Természetesen egy rövid ösz-
szefoglalóban nem lehet va-
lamennyi programot és szol-
gáltatást megemlíteni, annyi 
mindenesetre biztosan állítható: 
Budakeszi ezen a napon csak-
ugyan a gyerekeké volt, bár látha-
tóan az idősebb korosztály tagjai 
is élvezték a felhőtlen kikapcsoló-
dást, még ha a napsugarak csak a 
rendezvény vége felé kezdték át-
törni a borongós égboltot. 

Jövőre veletek ugyanitt! 
BGy

KÖSZÖNET A SZERVEZŐKNEK, KÖZREMŰKÖDŐKNEK  
ÉS A TÁMOGATÓKNAK!

SZERVEZŐK: Budakeszi Város Önkormányzata, Erkel Ferenc Művelődési Központ,  
Lóháton Budakeszin Lovas Sport Egyesület, Gyerekköztársaság Egyesület,  
Széchenyi István Általános Iskola 

KÖZREMŰKÖDŐK: KissZenede Alapfokú Művészeti Iskola, BIK (Budakeszi Ifjúsági 
Klub), „Keszi Talent“ verseny győztesei , Telki Tánccsoport, Gábor Emese, ABC 
Autósiskola,  „Tökmag“ Játszóház, HÍD Családsegítő Szolgálat, Budakeszi Védőnők, 
Budakeszi Bölcsőde, Pátyi Waldorf Iskola, GEKKO Biatorbágy Képességfejlesztő 
Játszóház, Budakeszi Modell Klub, Körtvélyessy Eszter, Lőrincz Éva, Vakkantó SE 
Kutyaiskola, MÁV SE Repülőklub, Budakeszi Lőtér, Split Ping-pong, Falmászás – Eszes 
Zoltán, Budakeszi Vöröskereszt, „Értékes vagy” pályázat - Biczók Zsófia és Keresztes 
Károly, Toyota Mayer, Tatami.hu, NRG Car, Stihl Magyarország, Szigetcsépi Hucul 
Lovasudvar,  Pasaráti Síiskola, Kettlebell Budakeszi,  Kempo - Szilágyi András mester és 
tanítványai, Zumba Izával, Ahlackline - egyensúlyozás művészete, Lóháton Budakeszin 
Lovas Iskola, La ballena Lovaspolo Egyesület. Keszi Íjászok

TÁMOGATÓK: Budakeszi Város Önkormányzata, Buda Környéki Televízió, Andrész 
Cukrászda, Angyal Patika, Budakeszi McDonalds Étterem, Budakeszi Vadaspark, Bu-
dakeszi Polgárőrség, BVV Kft., Csillagvölgy Idegen Nyelvi és Sportóvoda, Gyógyászai 
Segédeszköz Forgalmazó, GP. Shop, Gräfl Cukrászda, Hungatlasz Kft, Kórósi Miklós 
Vegytisztító, Supi cipő, Utazási Központ és Színházjegyiroda, Virágh Szabolcs, OTP 
Pénzügyi Pont, Pilisi Parkerdő Zrt.



B
U

D
A

K
ES

Z
I 

H
ÍR

M
O

N
D

Ó
 –

 1
2

50 éves a NSJG
Színvonalas gálával ünnepelte a 
Nagy Sándor József Gimnázium 
50 éves fennállását. Egykori diák-
ként volt szerencsém ellátogatni 
az eseményre, megérte.

A műsor alaphangulatát Mezei Dániel egykori diák, 
jelenleg ismert tévés személyiség szolgáltatta mint 

műsorvezető, remek humorával. Köszöntőt mondott 
dr. Dömötörné Papp Hargita igazgatónő, akinek neve 
már összefonódott az iskolával, mivel 17 éve vezeti 
az intézményt. Hoyos Sándorné tankerületi igazgató, 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester és Pósfai 
Péter, az Oktatási Hivatal elnöke is megosztották gon-
dolataikat beszédükben. A műsor rendkívül színesre 
sikeredett, amit legfőképp Feren czi Ildikó tanárnőnek 
köszönhetünk, bár az ének azért főszerepet kapott. 
Mikrofon mögé álltak jelenlegi diákok és öregdiákok, 
mindenféle stílust képviselve az operáról Christina 
Aguileráig. Hallhatunk kiváló vereseket, impozáns 
előadásokban, ahol Varró Dani költeményei vitték a 
prímet, akadt saját szerzemény is. A hangszeres zene 
sem maradhatott el, megszólalt a hegedű, brácsa, zon-
gora, gitár. Hogy ne legyen statikus a műsor, népi tán-
cokkal szórakoztattak a fiatalok. Emellett filmmel és 
fotókiállítással bővítették a gálaest kínálatát. Kellemes, 
izgalmas műsor után jöhetett a pezsgő, minőségi svéd-
asztal és az ünnepeltnek kijáró torta, ötven gyertyával. 
Mindez után csak jó hangulatú beszélgetések és a rég-
múlt felidézése maradt. 

Jó volt látni, hogy nagyon sok és sokszínű tehet-
séget kinevelt a gimnázium ezalatt az ötven év alatt, 
és ennek csak egy töredéke mutathatta meg magát a 
gálaesten. Nagyon fontos időszak az ember életében 
a gimnáziumi korszak, ahol akár apró mozzanatok, 
élmények is kihatással lehetnek az ember további 
életére. Az est tapasztalatait összegezve, a Nagy Sán-
dor József Gimnázium jó táptalaj sikeres életutak 
elindításához.

Lukács M. Sebestyén

Tisztelt 
Budakesziek!

Budakeszi Város Önkormány-
zata nevében tisztelettel kö-
szönjük minden résztvevőnek, 
hogy a ,,Te Szedd” önkéntesen 
a tiszta Magyarországért ak-
ció keretén belül is támogatta 
munkánkat.

Ezúton is tisztelettel kérünk mindenkit, 
hogy továbbra is tartózkodjon a szemete-

léstől, és erre figyelmeztessen másokat is. Ne 
csak saját, hanem közösségi tereinket is tart-
suk tisztán, hogy mindenki jól érezze magát 
Budakeszin. 

 
Köszönjük, hogy ezzel is hozzájárult környe-
zetünk óvásához, és tisztán tartásához.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester                                                              
dr. Remete Sándor, jegyző
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3Tehetségnap a Prohászka gimnáziumban

A Prohászka Ottokár Ka-
tolikus Gimnázium meg-
rendezte az iskola első, 
nagy izgalommal várt 
Tehetségnapját.

Az iskola a Nemzeti Tehetség Prog-
ram keretén belül 479 000 Ft tá-

mogatást nyert az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma megbízásából az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
által kiírt „A hat vagy nyolc évfolyam-
mal működő középiskolák tehetség-
segítő programjának támogatására” 
kiírt   pályázaton (pályázati azonosító 
NTP-KKT-B-13-0007).

Az iskola is kiemelt feladatnak te-
kinti a tehetséggondozást. Tanáraink 
a tanév kezdetén szakmai továbbkép-
zésen foglalkoztak a tehetségazonosí-
tás kérdésével, majd számos egyéni és 
csoportos tehetséggondozó foglalko-
zást indítottak a tehetség fejlesztésére 
és segítésére, és nagy lelkesedéssel ké-
szültek a tanév során megvalósítandó 
feladatokra.

Diákjaink indultak iskolai és egy-
házmegyei vers-és prózamondó verse-
nyen, sakk-, rajz- és környezetvédelmi 
versenyeken. Iskolai, egyházmegyei és 
országos tantárgyi tanulmányi verse-
nyeken vettek részt matematika, fizika, 
biológia, kémia és földrajz tantárgyak-
ból, angol és német nyelvből, valamint 
hittanból. Felsorolni is sok lenne a 
sportversenyeken elért előkelő helye-
zéseket aerobik, kézilabda, röplabda és 
atlétika sportágakban.

Rendkívül fontos, hogy munkánk 
során értesüljünk mások jó gyakorla-
tairól, és hasznosítani tudjuk azokat, 
ezért 2013 decemberében csatlakoz-
tunk a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 
kezdeményezésére létrejött országos 
tehetségsegítő hálózathoz, és regiszt-
rált tehetségpont lettünk.

TEHETSÉGNAP  
2014. ÁPRILIS 23.
A reggeli közös ima után az 5−7. évfo-
lyam és a 8−12. évfolyam külön prog-
ramokon vett részt.

Az iskola aulájában Bajor Péter, a 
Matehetsz (Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetsége) elnöke tar-
tott előadást a 8−12. évfolyamos diá-
koknak a mindenkiben rejlő tehetség 
kibontakoztatásának egyéni felelőssé-
géről és öröméről, majd a szülőkkel 
beszélgetett a konferenciateremben 
arról, hogy milyen módon nyújtson 
segítséget egy szülő, mivel ösztönöz-
heti legjobban gyermeke fejlődését.

Nagy érdeklődés, a tanárok részé-
ről pedig komoly felkészülés előzte 
meg a Tehetségnap következő részét, 
ahol gondolkodásfejlesztő táblás já-
tékokkal ismerkedtek és játszottak a 
diákok és tanárok.

Ezt követően az iskola aulájában 

tehetséges diákjaink prezentációit 
néztük és hallgattuk meg.

Három 9. évfolyamos diák 
(Balczó Botond, Bótyik Barabás és 
Bernacchini Dániel) történelmi  pro-
jekt munkájának eredményét mutatta 
be: a közlekedés történetét érdekes 
szemszögből  és kitekintésekkel dol-
gozták fel.

Szokatlan témájú és érdekes be-
számolót hallhattunk Kisgyörgy Ba-
lázstól, aki modellezéssel foglalkozik. 
Aprólékosan felépített járműveit a va-
lóságban is bemutatta, majd elkészí-

tésük rejtelmeibe is beavatott minket.
Lackfi Margit, aki végzős hallga-

tónk, és az idén az OKTV döntőjébe 
is bejutott biológiából, csatlakozott a 
Kutató Diákok Mozgalmához. Men-
tora segítségével a rákkutatásba is 
bepillantást nyert, most saját erőből 
megszerzett tudásáról, a tudományos 
kutatás módszereiről tartott igen ér-
dekes előadást.

Kungl Zsigmond 11.-es diákunk, 
aki egy bibliai részletet, a tékozló fiú 
történetét dolgozta fel rövid filmjé-
ben, címe: Lk15,11-32. A filmet más-
nap bemutatták a Helikoni Ünnepsé-
gek 2014. Középiskolások művészeti 
versenyén is, ahol bronz minősítést 
kapott.

Végül Kokas Nikolett, a gimnázi-
um művészettörténet tanára számolt 
be egy több tantárgyat érintő projekt-
munkáról, melyet a tanárok és diákok 
együttműködésével valósítottak meg. 
Témája a nyolcszög volt, melyet vizs-

gáltak a geometriában, megfigyelték 
a nyolcszög alapú bazaltorgonákat 
a természetben, majd az orgonára 
írt zeneművek ihletésében szín−for-
ma−zene hármasát tükröző rajzokat 
alkottak.

A Tehetségnap egyik kiemelkedő 
pontja volt, amikor Balogh Zoltán 
tanár úr kihirdette a nyári tehetség-
táborba utazó diákok névsorát, és 
az április 22-i Föld napja tiszteletére 
kiírt pályázat nyertesei is megkapták 
díjukat, egy színpompás zöldség- és 
gyümölcskosarat.

A nap záróeseménye a Helikon 
Ünnepségekre készülő kórusunk és 
színjátszó csoportunk előadása volt. 
A kórus egyébként ezüst, a színját-
szók pedig bronz minősítést kaptak a 
versenyen.

A sokoldalúan tehetséges Lackfi 
Margit által írt színdarab a Görög 
Ilona balladát dolgozta fel Jámbor 
Erzsébet tanárnő rendezésében. Elő-
adásukat előzőleg már bemutatták a 
Nemzeti Színházban, a Balladaünnep 
című pályázat gáláján is. (http://www.
nemzetiszinhaz.hu/balladaunnep)

A tehetséggondozás szempontjá-
ból az idei tanév kiemelkedő fontos-
ságú lezárása az iskola első tehetség-
tábora lesz.

Első Prohászka Tehetségtábor 
2014. június 23−26.

A saját eszközök felhasználása 
mellett figyeltük a pályázati lehető-
ségeket is, és indultunk a 6 és 8 évfo-
lyamos gimnáziumok tehetségsegítő 
programjait támogató pályázaton, 
ahol a Nemzeti Tehetség Program 
keretén belül támogatást nyertünk az 
Első Prohászka Tehetségtábor megva-
lósítására is.

 A 4 napos komplex tábort június 
végén rendezzük meg Kincsesbányán, 
a tehetséggondozás során kiválasztott 
8−10. évfolyamos diákok részvéte-
lével.  A diákok egyéni és csoportos 
együttműködéssel, a tantárgyi kerete-
ken túllépve egy adott terület termé-
szettudományos térképét készítik el. 
Az alapvető kompetenciák fejlesztése 
mellett ökológiai szemléletet alakít-
hatnak ki az élet szentségének tiszte-
letben tartásával, egymás munkájá-
nak tiszteletével. 

A tudományos eredmények be-
mutatásához korszerű kommuniká-
ciós és prezentációkészítő technikák-
kal is megismerkednek diákjaink, 
hiszen a természettudományos te-
hetséggondozás kapcsán sem szabad 
megfeledkezni az anyanyelvi, szociá-
lis, és digitális kompetenciák fejlesz-
téséről, amelyekre minden diáknak 
– érdeklődési körtől függetlenül – 
szüksége van.

A tábor eredményeiről a későbbi-
ekben beszámolunk.

Budakeszi  
gyerekek  

szedték össze  
a városban  
a szemetet

A Budakeszi Széche-
nyi István Általános 
Iskola diákjai szeme-
tes zsákot ragadtak, 
és elindultak meg-
tisztítani Budakeszi 
környezetét. 

Gumikesztyűvel felszerel-
kezve javarészt iskolánk 

körül szorgoskodtak, illetve a 
Budakeszi Sportpályát szaba-
dították meg a felgyülemlett 
szeméttől. Május második hét-
végéjén – május 9−11. között 
– országos szemétszedési akció 
indult. Közel 27 ország, , köz-
tük Magyarország is részt vett a 
Te szedd! – Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért projektben!

A Budakeszi Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola 8. a, 8. b és 
8. d osztály diákjai osztályfőnö-
keik: Papp Roland, Paur Eleo-
nóra és Fehér Anikó irányításá-
val a sportpályán és környékén 
gyűjtötte össze az emberek által 
otthagyott szemetet. Javarészt 
csikkeket, műanyag palackokat 
vagy sörös dobozokat találtak.

A 7. a, 7. b és 7. d osztá-
lyok tanulói osztályfőnökeik: 
Opitzer Gáborné, Kaposiné 
Héger Ágnes és Németh Ka-
talin vezetésével a Knáb János 
utcában, az Iskola közben, a 
Batthyány utca felől, valamint 
a Temető utcában gyűjtötte 
össze „zsákmányát”. Nagy volt 
a sürgés-forgás május 9-én is-
kolánk körül, az ablakból is 
csak az osztályok vándorló csa-
patait láttuk hol erre, hol arra 
elvonulni, hogy megtisztítsák 
városunkat a hátramaradt hul-
ladéktól. Nagy örömükre szol-
gált a későbbiekben az a felfe-
dezés, miszerint nem kellett 
nagy mennyiségű szemetet fel-
szedniük, amiből az is kiderült 
Budakeszit szeretik és „karban-
tartják” az itt élő lakosok! 

Czifra Zsuzsanna
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4 Tavaszi zsongás

A Szivárvány Óvoda apraja és 
nagyja a “Szivárvány Családok-
kal” Tavaszi zsongást szervezett, 
melynek bevételét az intézmény 
a 2014/15-ös tanév Madarász ovi 
programjának megvalósítására 
szeretné fordítani.

Köszönetemet szeretném kifejezni elsőként 
óvodánk vezetőjének, Szántó Henriettnek, 

aki ezen program, illetve nap ötletadója volt és 
minden egyes kollégámnak, akik erőt, fáradságot, 
energiát nem kímélve már hetek óta készültek és 
vettek részt ezen a délutáni programon.

A Tavaszi zsongás fő 
programjai: népi játékok 
tömkelege, arcfestés, élő 
zene, táncház és kézmű-
ves foglalkozások. “Ha 
mindez kevés lenne, 
adunk hozzá jókedvet, 
mókát és együttlétet!  −  
hivalkodott a plakátunk.

A nap délelőttjén 
már az óvoda saját ke-
mencéjében sült a mo-
solygós házi kenyér, 
melyet délután a Penzió 
Kft. szponzorálásával, 
kacsazsírral, lilahagy-
mával, sárgarépával és 
még kb. 8 kg kenyérrel 
kiegészítve tálalhattunk 
a Szivárvány Családok-
nak, melyet igen jó ét-
vággyal fogyasztottak.

Az egész délután leg-

nagyobb sikere a parázson sült kürtős kalács volt, 
melyért kígyózó sorok álltak, és közel 112 db fo-
gyott el különböző ízekkel ékesítve, melyet F. Esz-
ter dajka néninknek köszönhetünk.

Hálás köszönetemet szeretném még kifejezni 
mind magam, mind a Szivárvány Óvoda apraja és 
nagyja nevében a Szigony zenekarnak, akik egész 
délután húzták a talpalávalót: Kerényi Róbertnek, 
Nyíri Balázsnak és Flama Lászlónak.

Végül, de nem utolsósorban minden kedves 
Szivárvány Családnak, akik hozzájárultak a Tava-
szi zsongás felhőtlen, kellemes, családias, jó han-
gulatú délutánjához, mellyel úgy érezzük, hogy egy 
kezdődő, igazi, új programunk megvalósításának 
alapjait tettük le.

Bokorné Ildikó

Meglepi lett belőle
- Uram Isten! Anyu, nézd mi van itt! – így kiáltott fel Dórci az udvarra kilépve.
- Na látod?! Gyere-gyere Dórcikám, nézzünk szét! – kértem Tőle, mert bizony a lábai nem in-

dultak.
- Dehát ez, hogy történhetett?… Mikor érkeztek? És én átaludtam mindent?! – alig hitt a szeme-

inek - Anyu, most csoda történt? – kérdezte rámnézve felfedezően, - És Te ezt tudtad? És miért nem 
szóltál nekem erről? – kérdezte felelősségrevonóan.

- Mert, mert, mert… Te, kicsi Dórcikám nagyon szereted a meglepiket – válaszoltam.
- Hát sikerült!!! - de ezt már visszanézve kiáltotta, mert testvérével kézenfogva elsietett.
Fél óra múlva már én, jómagam csodálkoztam, mikor pillangóként és hóbagolyként elibém áll-

tak. Mindketten karon ragadtak, hogy együtt próbáljuk ki a népi játékokat. Legnehezebbek közé 
tartozott a diótörés röptében, a hordólovaglás és a sorban állás.

Persze hamarosan megéheztünk és gyermekeim pantomim-mozdulatait felismerve egy karéj zsí-
ros kenyérrel beállhattam a kürtös kalácshoz kanyarodó sor végére. Először ők bíztattak: 

Kitartás anyu! És máris elszaladtak a legfontosabb dolgukat tenni: játszani kifáradásig. Negyed-
hét felé már én mondtam nekik, hogy – kitartás kölykök, anyu megszerzi a betevőt! Együtt nevet-
tünk a sorban állókkal. 

De ez a sorban állás sokat ért nekem, mert körülnézve valóban éreztem, hogy ott volt a Tavaszi 
zsongás íze, élőzenéje, a fantasztikusan finomra sikerült kürtös kalács, s illata, a sok kisgyerek öröm-
teli arcocskája, hangos kacagása és a szülők/nagyszülők kikapcsolódó családi- baráti hangulata. 

Jaj, de jó ez itt!!!............... Nagyon nyugodt, jó érzés volt ott lenni!!!        
És aki nem hiszi, járjon utána a 2015-ös tavaszi zsongásban!

Szülőtársaimnak szeretném megköszönni megtisztelő részvételüket és nevükben köszönetet mon-
dani a jól szervezett program sokaságáért és legfőképpen a fáradhatatlan ovónénik és dadusok mun-
kájáért. Találkozzunk jövőre is!  

Ferenczi Melinda

Alapvető 
életmentés

Budakeszi Város Önkormányza-
tának Közbiztonsági, Környezet-
védelmi és Közellátási Bizottsága 
− az elmúlt évek gyakorlatát kö-
vetve − alapvető életmentés és a 
defibrillátor készülék szakszerű 
használatával kapcsolatos elő-
adást szervezett.

A megtartott előadáson iskolások, pedagógusok, 
polgárőrök sajátíthatták el az életmentéshez 

szükséges tudnivalókat, alapvető szabályokat.  Le-
hetőség volt Ambu babákon gyakorolni a segít-
ségnyújtás és életmentés, valamint a defibrillátor 
készülék szakszerű alkalmazását.

Fontos, hogy mindannyian rendelkezzünk élet-
mentő ismeretekkel, és váratlan helyzetben azon-
nal, szakszerűen tudjunk a rászorulón segíteni, 
életet menteni, amíg az orvos, illetve a mentő meg 
nem érkezik! 

Az előadást dr. Szalóczy Péter 
főorvos tartotta.

Szponzorok voltak: 

Budakeszi város Önkormányzata (KKK 
Bizottság), dr. Szalóczy  Péter, Erkel 
Ferenc Művelődési Központ, Gyertya-
láng Kft., Budakeszi Építőanyag SB 

Dynamic Kft., Zoli „zöldséges”

FONTOSABB TELEFONSZÁMOK:

Mentők: 104

Segélyhívó: 112

Budakeszi 24 órás  
közbiztonsági ügyelet:  

06-20-626 2092

Budakeszi Orvosi Ügyelet:  
06-23/ 451-920, 06-23/ 451-731

Életmentő defibrillátor készülék a városházán, a 
vitorlázó reptéren és az orvosi ügyeleten elérhető!

Somlóvári Józsefné 
önkormányzati képviselő, KKK Bizottság  elnöke                                                                               
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Nyáravató 
Röplabdázás 
Budakeszin
„ÉRTÉKES VAGY!”

Röplabda a Meggyes 
utcai Fitt-parkban
Június 13-án 16.00-
21.00-ig ismét spor-
tolási lehetőség Bu-
dakeszin!

Nevezés a helyszínen: 15.00-
16.00-ig (vagy előnevezés 

az ertekesvagybudakeszi@
gmail.com e-mail címen.

Aki éppen nem játszik, az 
érdekes tesztek kitöltésével 
mulathatja az időt.

A regisztrált résztvevők kö-
zött ezúttal is értékes nyeremé-
nyeket sorsolunk ki.

Várunk mindenkit, baráti 
társaságokat, családokat, spor-
tolni vágyókat, minden korosz-
tályban!

„Értékes vagy”  
projekt csapata

Kedves óvodai dolgozók,  
és SzMK-s szülők!

Első alkalommal rendez-
tük meg óvodánkban 
a Nyúlcipő bajnoksá-
got. Azok számára, akik 
nem  tudtak részt venni 
az eseményen, összefog-
lalom nagy vonalakban.

Sajnos, az időjárás nem kedvezett 
az eredetileg udvarra tervezett 

eseménynek, de ötletes átalakítások-
kal a csoportszobákban, a tornate-
remben és az aulában sikerült meg-
rendezni a sportnapot.

A különböző akadálypályákon 
minden résztvevő megtalálhatta az 
érdeklődésének megfelelő felada-
tokat. Az összes kitűzött pályát tel-

jesítők pedig az eredményhirdetés 
után  Elismerő oklevelet és egy hatal-
mas sárgarépát vihettek  haza. A dél-
előtt jó hangulatban, vidáman telt. A 
sok mosolygós gyermekarcot elnézve 
reméljük, hogy a továbbiakban is 
részesei lehetünk hasonló kezde-
ményezéseknek. Ezúton szeretnénk 
gratulálni az összes résztvevő gyer-
kőcnek a sportnapon nyújtott telje-
sítményéért,   és nem utolsósorban 
köszönetet mondani az óvoda dolgo-
zóinak és a közreműködő szülőknek 
az áldozatos munkájukért.

 Gräfl Ildikó, SZMK-elnök
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A kihívás Napja
A Kihívás napjára -, mint minden 
évben - Budakeszi Város Önkor-
mányzata is jelentkezett: május 
21-én együtt küzdött településünk 
a Magyarország legsportosabb te-
lepülése 2014” cím elnyeréséért. 
Másik fő cél volt országosan elérni 
az 50 millió percnyi testmozgást!

A Kihívás Napjának legfontosabb célja azonban 
nem a verseny megnyerése volt, hanem az, 

hogy kedvet teremtsen a mozgáshoz, az egészséges 
életmódhoz. Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgár-
mester szerint ez egy remek lehetőség a sport meg-
szeretésére. A sportpályán ő is beállt a futók közé. 

„Számomra nem szokatlan a szituáció, mert 
rendszeresen futok. Az ilyen események nagyon 
fontosak a fiatalok számára is. A pedagógusok és a 
szülők feladata, hogy belecsempésszék a testmoz-
gást a gyerekek mindennapjaiba. Szükség van rá, 
időt kell szakítani a sportolásra is. Ezért a jövőben 
még több hasonló megmozdulásra lesz szükség!” – 
osztotta meg gondolatait a polgármester asszony. 
„Több futóegyesület is működik Budakeszin, bát-
ran lehet csatlakozni.” 

A Széchenyi István Általános Iskola igazgatója 
Czifra Zsuzsanna szerint van még mit fejleszteni 
a fiatalság edzettségén, de a mindennapos testne-
velés keretein belül törekednek a változatos test-
mozgást biztosítani számukra. Az ilyen és ezekhez 
hasonló projektekkel együtt sikerülhet javítani a 
fiatalok edzettségét.

EGY KIS TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS 
A Kihívás Napja 1982-ben indult Kanadából, ahol 
két szomszédos város vezetői elhatározták, hogy 
egy egésznapos verseny keretében döntik el, me-

lyikük városa a sportosabb. Május utolsó szerdáján 
ezért 0 órától este 9-ig folyamatosan számolták, 
hányan végeznek aktív testmozgást legalább 15 
percen keresztül.

A Kihívás Napja hamar meghonosodott szer-
te Európában és a nagyvilágban, majd 1991-ben 
Magyarországra is megérkezett. Hazánkban eddig 
összesen 1590 település vett részt a vetélkedésben. 
Tavaly a versenyben részt vett falvak és városok 
lakói egyetlen nap alatt több mint 5 millió negyed-
órás testmozgást végeztek.
Budakeszin, a Kihívás Napi testmozgásba bekap-
csolódtak:  Gerinctorna a Knáb Fittnessben, Isko-
lai futás a Budakeszi sportpályán, Reggeli torna a 
HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál, Baba-
kocsi kis maraton,Labdajátékok a Fő téri parkban a 
HÍD Családsegítő munkatársaival,Akadálypálya a 
Kossuth Lajos utca végénél lévő műanyag sípályán 
a Viadal Sport Egyesület vezetésével, Túrázzunk 
együtt! Útvonal: Béka-tó, János-hegy, Anna-rét, 
Normafa, honvédsír, Csacsi-rét, Tornagyakorlatok 
szépkorúak részére az Idősek Napközi Otthoná-
ban, Pezsdítő aerobic gyakorlatok a polgármesteri 
hivatal előtti téren, Zenés torna a Fő téri parkban 
a HÍD Családsegítő munkatársaival, Gyermek foci 
versenyek a Budakeszi sportpályán a Budakeszi 
Labdarúgó Akadémia munkatársaival , Esti ko-
cogás a Budakeszi sportpályán Budakeszi Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének tagjaival, 
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, a Nagy 
Sándor József Gimnázium, Széchenyi István Álta-
lános Iskola, Tarkabarka Óvoda, Szivárvány Óvo-
da, Pitypang Sport Óvoda,Budakeszi Bölcsőde.
Budakeszin 8478 db 15 perces mozgást végzett a 
lakosság, a diákság! 

Azaz összesen 127 170 percet mozgott települé-
sünk. Országos szinten a települési kategóriában a 
10. helyen végeztünk.,,Az év többi napján is éljen 
egészségesen, éljen sportosan!

Akit szeretnek, 
örökké él…

Ismét remek hangulatban zaj-
lott le a Nagy Gáspár Labdarúgó 
Emléktorna, mely idén a hetedik 
alkalommal került megrende-
zésre a költő utolsó lakhelyén, 
Budakeszin. 

Nagy Gáspárt ismerjük, mint kiváló költő, író, 
most azonban azt is megtudtuk, hogy nagy 

sportbarát volt. Kedvelte és játszotta a focit. Innen 
is jön ez a labdarúgó emléktorna. A résztvevő csa-
patok a költő életének egyes pontjaihoz köthetőek: 

Bérbatlavár és Nagytilaj közös csapata a költő 
iránti tiszteletből Gazsifalva nevet vette fel. Két 
alakulatot is kiállított Pannonhalma, ahol gimná-
ziumi éveit töltötte Nagy Gáspár. Eljött a Magyar 
Katolikus Rádió válogatottja, mivel a poéta itt is 
dolgozott. A házigazda Budakeszi is két csapattal 
lépett a pályára. Mindemellett részt vett Csőd és 
Vasvár. Mindenki nagyon küzdött a kupa elnye-
résért, ami végül a Magyar Katolikus Rádiónak 
sikerült. Elmondható, hogy barátságos, sportszerű 
meccsek voltak, ami élete során jellemezte Nagy 
Gáspár játékát a pályán is - tudhattuk meg régi ba-
rátaitól, kollégáitól. 

A költő 8 éve távozott az örök hazába. Egy év-
vel később a Katolikus Rádió ötlete alapján barátai 
megalapították a Nagy Gáspár Labdarúgó Emlék-
tornát. Jelenleg is Orosz István Príma és Kossuth-
díjas grafikus és Mészner Antal szervezte meg az 
évente megrendezésre kerülő futball bajnokságot. 
Az eseményen tiszteletét tette dr. Csutoráné dr. 
Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere is.

A Nagy Gáspár Emléktorna tökéletes és példa-
mutató módja a megemlékezésnek. Már alig vár-
juk a következő évi tornát.

Lukács M. Sebestyén
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Budakeszi város is vendége volt  
a 30. Lichi Történelmi Vásárnak

A németországi Lich, Hessen tarto-
mány tizennégyezer lakosú, gyö-
nyörű települése 2005 óta Buda-
keszi testvérvárosa. A barátságon 
alapuló testvérvárosi kapcsolato-
kat Lich oldaláról melegszívű, nyi-
tott, segítőkész emberek mozdít-
ják elő, akik őszintén érdeklődnek 
Budakeszi iránt, szívesen jönnek 
hozzánk. Igyekeznek anyagilag is 
segíteni Budakeszi intézményeit.

A 790-ben alapított, középkori emlékeit sértet-
lenül megőrző, festői szépségű város minden 

év májusában tartja híres Történelmi Vásárát. 
Idén, május 17-én és 18-án ismét életre kelt a kö-
zépkori Lich.  A polgárok korhű ruhát öltöttek, 
sátrakba települtek, és élték a középkori emberek 
mindennapjait a város szívében.  Körös-körül 
pedig mindenféle árusok kínálták portékájukat. 
Idén a 30. évfordulóját ünnepelte ez a hagyo-
mány.  A nagyszabású ünneplésre Budakeszi 
küldöttségét is meghívta a város polgármestere, 
Bernd Klein és a  lichi testvérvárosi egyesület, 
együtt a norvég, francia és marokkói testvér-
városok delegációjával. A négy nemzet egy-egy 
sátorban mutatta meg kultúráját és közkedvelt 
termékeit. Két napig a Fő tér legszebb helyén 

lengett a Budakeszi városi és a magyar zászló. 
Magyar és német feliratokat tanulmányoztak a 
turisták. Soha nem maradt vendég nélkül a ma-
gyar sátor, melyben a Budakeszi Európa Társaság 
tagjai: Kóthy Eszter, Faludi Zsombor és Kóthy 
Zoltán fogadták az érdeklődőket kora reggeltől 
késő éjjelig.

A négynapos találkozón Bakács Bernadett 
alpolgármester képviselte Budakeszi városve-
zetését. Május 17-én 10 órakor nyitották meg a 
vásárt a középkori, vagy nemzeti viseletbe öltö-
zött városvezetők. A polgármester köszöntőjében 
kiemelte, hogy a testvérvárosi kapcsolatok révén 
nemzetközi eseménnyé vált a lichi vásár, amely 
így egymás jobb megismerését, a baráti kapcso-

latok építését szolgálja. A polgárok tapssal fogad-
ták a külföldről jött vendégeket. Este a város ve-
zetői korhű ruhában, tréfás jelenetekkel tarkítva 
eljátszották a város alapításának történetét.

Az esemény fénypontja hagyományosan a va-
sárnapi söröshordó csapolás, ahol a város lakóit 
egy nagy korsó sörrel vendégelik meg.  A Lichi 
Sörgyár a város legismertebb és közkedvelt ter-
mékét, a Lichert állítja elő. A sörgyár fiatal igaz-
gatója, dr. Ulrich Peters és a polgármester készí-
tik elő a régi, nagy söröshordó megcsapolását. A 
30. történelmi vásáron Magyarország, Budakeszi 
képviselőjét, Bakács Bernadett alpolgármestert 
kérték meg a sörcsapolás férfias feladatának 
végrehajtására, ami mindig kis izgalommal jár. 
A polgárok számon tartják, hányadik próbálko-
zásra indul meg a nemes nedű. Ezúttal minden a 
legnagyobb rendben ment, két kalapácsütés után 
már ömlött is a sör a poharakba, melyeket a test-
vérvárosok és Lich polgármestere osztott ki a kö-
rülállóknak. A vidám kísérőzene és a sör remek 
hangulatot teremtett a téren, Bernd Klein táncra 
is perdült a marokkói hercegnővel. 

Másnap a két legnagyobb járási újság részletes 
képes beszámolót közölt az eseményről, kiemelve 
Magyarország, Budakeszi fontos feladatát.

Május 19-én, hétfőn Bernd Klein polgármester 
tanulmányi kirándulást szervezett a vendégeknek, 
a várostól nem messze újonnan létesült napelem 
rendszer bemutatására. A 43 napelemből álló 
energiaforrást kis- és nagyrészvényesek és a járás 
városainak hozzájárulásával hozták létre, helyben 
előállított, zöld energiát termelve a háztartások-
nak. A modern napelemek alatt békésen legelésző 
birkanyáj gondoskodik a „fűnyírásról”.  A telep 
már most fél millió euró nyereséget hoz a környező 
városoknak, és bárhol megvalósítható modellként 
szolgál más települések számára is.

A népek barátságát, egymás jobb megismerését 
szolgálják az ilyen, mindig jó hangulatú találko-
zók. Különleges előny volt számunkra, hogy első 
kézből tudhattuk meg, hogyan élnek egy norvég 
vagy marokkói városban. A lichi házigazdák min-
dent megtettek azért, hogy külhoni vendégeik jól 
érezzék magukat. Köszönet érte! Budakeszi az idei 
augusztus 23-ai Családi Napon látja vendégül test-
vérvárosait, ahol Budakeszi lakóinak is lehetősé-
gük lesz a baráti kapcsolatok ápolására.

Bakács Bernadett, alpolgármester
Fotók: Kóthyné Herczeg Mária és Bakács Bernadett
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Népdalkör 
A Budakeszi Nép-
dalkör Kis Csongor 
Áronné vezetésével 
május 17-én Csákvá-
ron szerepelt. 

A 30., jubileumi Cantata 
Floriana Kórustalálko-

zónak a csákvári református 
templom adott helyet. Berki 
Gábor Lajos szepsi esperes, 
valamint dr. Kis Boáz, csákvári 
lelkész köszöntötte a résztve-
vőket, akik Nagyváradról, Szé-
kesfehérvárról, Gárdonyból, 
Budakesziről, Oroszlányból és 
Csákvárról érkeztek. 

A kórustalálkozó közös 
énekléssel és szeretetvendég-
séggel zárult.

Somos Miklós: Már túl a falakon
Kiemelkedő kulturális-művészeti 
rendezvény színhelye volt a 
művelődési ház. Egy verseskötet 
bemutatása mindenképpen en-
nek tekinthető, különösen ak-
kor, ha a szerzőt elsősorban mint 
festőművészt ismertük. 

Albert Zsuzsa, Budakeszin élő költő baráti 
kapcsolatokat ápolt Somos Miklóssal, aki úgy 

volt képzőművész, hogy gondolkodó filozófus is 
volt egyben. A festmények és a versek így együtt 
nagy ajándéknak számítanak. 

Somos Miklóst mint költőt Albert Gábor író 
mutatta be. „Politikai értelemben nem aktuáli-
sak versei. Inkább ontológiai, lételméleti, filozó-
fiai szempontból közelítik meg a legfontosabb 
kérdéseket: hogyan lehetne és kellene élnünk; 
hogyan kellene a felsőbb világgal kapcsolatot 
létesíteni − ez a kötet legfőbb mondanivalója” 
− kezdte a bemutatást az író. Maga a kötet esz-
tétikailag is mutatós, mert nemcsak gyönyörű 
versek vannak benne, hanem csodaszép képző-
művészeti alkotások is. 

Versei korábban alig jelentek meg, a kötet va-
lójában egy síron túli ajándék, meglepetés min-
denkinek. A Hitel c. folyóirat 2000. évi húsvéti 
számában versei mellett grafikái is megjelentek. 
Huszonévesen, útját kereső fiatal költőként „...
még költőnek (is) éreztem magam, ma már fes-
tőnek is alig.”

2008-ban, egy kiállítás megnyitóján így fogal-
mazott Albert Gábor: „Aki belép Somos Miklós 
festői világába, első benyomása valamiféle tiszta-
ság érzés. A kék szín dominanciája figyelhető meg, 
ami az őselemekre emlékeztetnek bennünket.” A 
Benső karéj c. versének kapcsán megjegyezte: a 
szeretet egyformán szórja fényét mindenkire.

A Már túl a falakon c. kötet nagy ajándék. Kül-
ső megjelenésében is csodálatos. Kilencvenkilenc 
verset tartalmaz, úgy érzi az ember, kell jönnie a 
100.-nak. Valóban: ez a válogatás csak egy része 
az életműnek. A családnak legyen a feladata a 
versek felkutatása. Állandó visszatérő motívumo-
kat figyelhetünk meg: az útkeresés főleg a „bel-
ső utakat” jelenti, a halál figyelmeztetést, a lét a 
kiírt szót. Ontológiai kérdésekkel viaskodik: „A 
lét önmagában értelmetlen, értelmezhetetlen, cé-
lokat valami transzcendens adhat neki. Ez nem 
menekülés, hanem hazatalálás.”

A következőkben nagy átéléssel három ver-
sét olvasta fel: Benned, Csak ti ketten, illetve a 
Láttam három kőművest címűt. „Ezek a versek 
önmagukat magyarázzák” − fejezte be a rövid be-
mutatást Albert Gábor. 

Ezután a kötet címadó versét Kopek Janka 
színművész szavalta el.

Jelen volt a könyvbemutatón a néhány évvel 
ezelőtt elhunyt Somos Miklós fia, Somos Gyula. 
Elmondta, hogy amikor édesapja a verseket írta, ő 
még gyerek volt. Csak halála után találkozott ver-
seivel, hamar megfogalmazódott benne: ezeket a 
költeményeket közkinccsé kell tenni.  

Szabó Tibor Mihály

Tavaszi tárlat a Tanne Hotelben
Ünnepélyes keretek kö-
zött nyílt meg a Keszi-Art 
Egyesület Tavaszi tárlata 
Budakeszin, a Tanne Ho-
tel előcsarnokában. 

A kiállításon megjelent vendégeket 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, 

Budakeszi polgármestere köszön-
tötte.  Beszédében elmondta, hogy 
kedveli a művészeti alkotásokat, és 
megtisztelőnek tartja az egyesület 
felkérését a kiállítás 
köszöntésére. 

Kijelentette, hogy 
az egyesület tevékeny-
sége túlmutat a város 
határain, és kihatással 
van a régió képzőmű-
vészeti életére.

Zabó László, a 
Tanne Hotel kereske-
delmi igazgatója örö-
mének adott hangot, 
hogy a Keszi-Art, és 
a Tanne Hotel között 
-a turisztikai fórum eredményeként - 
szerencsés együttműködés alakult ki, 
melynek kézzel fogható eredménye 
ez a szép kiállítás.

Vágvölgyi Attila grafikusművész 
megnyitó beszédében kiemelte: „Úgy 
érzem, hogy az alkotóink által felmu-

tatott értékekre egyre több ember fi-
gyelme irányul. A kezdeti időszakban 
csupán a Karácsonyi karitatív kiállí-
tás, és a Tavaszi tárlat volt rendszeres 
bemutatkozási lehetőségünk, most 
viszont minden évben több extra ki-
állításon is megjelenünk. Jártunk Tö-

kön, a Pajta Galériában, Zsámbékon 
a Közművelődési Intézetben, és most 
itt vagyunk Budakeszin, a Tanne 
Hotelben egy válogatott képzőmű-
vészeti anyaggal, melyen 26 művész 
egy-egy kiemelt alkotással szerepel.” 
Beszéde további részében utalt rá, 
hogy mozgalmas az élet a Keszi-Art 
háza táján, közeleg a Fehéren feketén 
című kiállítás megnyitója május 26-
án, Budakeszin, az Erkel Művelődési 
Központ Galériájában. A megnyitó 
ünnepséget Dévényi-Győrffy Imola 
hegedűjátéka és Nagy Boglárka gi-
tárkísérete tette emlékezetessé. 

A kiállítás megtekinthető Buda-
keszin, az Esze Tamás u.1-3. szám 
alatt a Tanne Hotelben, 2014. június 
30-áig.

Dévényi János
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Nagy Imola képzőmű-
vész kiállítása a polgár-
mesteri hivatalban

Nem először ad otthont képző-
művészeti kiállításnak az önkor-

mányzat épülete. Ezúttal Nagy Imola 
fiatal képzőművész kiállítását tekint-
hetik meg az érdeklődők június 2-áig 
a polgármesteri hivatalban.

A kiállítás megnyitóját Dávid 
Attila Norbert ötvösművész tar-
totta. Kiemelte beszédében, hogy 
Nagy Imola önvallomásnak tartja 
képeit, ebből következik, hogy ké-
pei olyanok, mint ő maga: „színe-
sek, vidámak, nőiesek, szomorúak, 
örvénylőek, felszabadultak, elgon-
dolkodtatóak, kuszák; néhol bájos 
macska, néhol egy angyalszárnyú, 

igéző női akt, néha vágy és varázslat, 
néha a fán elrejtőző, magányos em-
ber; szóval sokfélék: megfejthetetle-
nek, titokzatosak, kibogozhatatlanok 
− mint maga a NŐ.” Persze ezzel 
együtt illusztrációnak, mesének tűn-
nek képei, és ez a mese maga az élet.

Művei absztrakt, nonfiguratív 
és néha szürrealista vonásokat mu-
tatnak. Képeinek visszatérő motí-
vuma a fa, az élet szimbóluma. A fa 

l o m b o z a t a 
jelképezi a 
szellemi szfé-
rát (akarat, 
intel lektus), 
a fa törzse 
h é t k ö z n a p i 
életünket, ér-
zelmeinket, a 
gyökérzet az 
ösztönszférát, 
a szexualitást, 
a tudat alattit 
szimbolizálja. 

Megjelenik 
műveiben a múlt, jelen és jövő, illet-
ve az alkotó viszonya mindehhez. A 
művésznő fái mind szépek, élők, vi-
rágzó lombozatúak, a talajon állnak, 
kifejlett gyökérzettel rendelkeznek, 
gyönyörű színekben pompáznak. 
„Mindebből arra következtethetünk, 
hogy az élet csodaszép, van okunk 
mosolyogni, és néha a nap is kisüt-
het ránk” − fejezte be rövid bemu-

tató szövegét Dávid Attila Norbert. 
Részt vett a megnyitón városunk 
polgármestere, dr. Csutoráné dr. 
Győri Ottilia is. Üdvözlő mondatai-
ban kiemelte: „Azok látják az életet 
csodaszépnek, akik arra az adott 
pillanatra tudnak fókuszálni, és ab-
ban az adott pillanatban meg tudják 
magukat találni. S ez a délután ilyen 
csodaszép” − adta meg az alaphan-
gulatot a polgármester asszony. Egy 
csodálatos gesztenyefa alatt ülünk, 
amit csak nagy nehezen tudtak ta-
valy megmenteni. Az élet tele van 
apró örömökkel. 

Nyilatkozott a Buda Környéki Te-
levízió riporterének Nagy Imola is. 
Eredetileg ruhatervező, de szüksége 
volt egyéb önkifejezési lehetőségre is. 
Így születtek meg festményei. Most 
itt ezen a kiállításon 23 képe van 
kiállítva. Szerinte az a legjobb, ha az 
emberek saját maguk találják ki, mit 
is ábrázol az a kép. Így mindenkinek 
más és mást jelentenek művei. Saját 
magát absztraktnak, szürrealistának 
és egy kicsit eklektikusnak aposztro-
fálja, ábrázolásmódját nonfiguratív-
nak. Az élet attól csodaszép − utalva 
a kiállítás címére − hogy mi úgy gon-
doljuk, belülről akarjuk, hogy az élet 
szép legyen. Pozitívan kell felfogni az 
életet. 

Elnézegetve a képeket, s lopva rá-
pillantva a művésznőre, tényleg cso-
daszép − az élet...

Hidas Attila kiállítása
Ismét kulturális rendez-
vény színhelye volt a 
művelődési ház. Hidas 
Attila fiatal festőművész 
Évszakok c. kiállításának 
megnyitójára várták a 
nagyérdeműt. 

A kiállítás megnyitója kapcsán a 
művész maga beszélt a kiállítá-

son szereplő műveiről. „A kiállítás 
címe, Évszakok, jelképezi azt az éle-
tünkben biztos és állandó változást, 
amit az évszakok jelentenek” − kezd-
te rövid beszédét. Mindenkire ha-
tással van (hangulatváltozás, öltöz-
ködés). Persze ez nagyon változatos 
lehet, gondoljunk csak a tavalyelőtti 
és tavalyi tél különbözőségére. 

Természetesen minden évszak 
mást sugall. Az elmúlás érzetét nem 
érezzük a tél végén, de nyáron, illetve 
ősszel igen. Tavasszal az újjáéledést, a 
természet újjászületését tapasztaljuk.

A mostani kiállítás képei válto-
zást mutatnak a korábbiakhoz ké-
pest: aránylag nagy vásznakra fest, 
ezeken tud igazán kiteljesedni. Stílu-
sa leginkább az impresszionistákéra 
hasonlít. 

Hidas Attila na-
gyon szereti az idő-
járás-változásokat, 
ezeket örökíti meg 
legszívesebben ter-
mészetbeni élmé-
nyek vagy fénykép, 
esetleg interneten 
talált képek alap-
ján. Legnyugodtabb 
képe fénykép alap-
ján készült, ahol a 
jegenyefák magas-
ságával érzékeltette a teret, valahol 
a Balaton partján. A Viharos időben 
szintén fénykép alapján készült, iz-
galmas, látványos világú kép. A Ti-
sza-part c. kép akár a Duna partján is 
keletkezhetett volna, ugyanis nagyon 
szereti a nagy fákat, folyópartokat. 
A Virágzó fa esővel c. alkotás színei 
nem harsogóak, általában is a szo-
morkás, komorabb színeket kedveli. 

Érdekes, hogy mindössze más-
fél éve kezdte el a vászonra 
festést, fél éve volt az 
első kiállítá-
sa. Ha 

elkezd festeni, megszűnik számára 
a világ, ilyenkor ne szóljon senki 
hozzá. Főleg a totál képeket részesíti 
előnyben. Az Esteledik című műve 
masszív téli hangulatot közvetít, az 
Erdőben zártabb teret ábrázol, na-
gyon szereti az érintetlen tájakat. 

Egy kép lóg ki a képek közül: a 
nagyapjáról készített portré. (Hi-

das Mátyás Budakeszi emblema-
tikus embere volt, tavaly hunyt 

el.) Nagyapja nagyon szerette a 
művészeteket, aki nagy hatás-

sal volt Attilára. Asztalosként 
sok nagy festővel volt közeli 

kapcsolatban (pl. Vaszary 
János).

Szabó Tibor Mihály 

Helyreállí-
tották 

Mezei Mária 
síremlékét

A barbarizmus a te-
metőket sem kíméli. 
Nagy felháborodást 
keltett, amikor Me-
zei Mária színésznő 
síremlékéről ellop-
ták bronz mellszob-
rát. Budakeszi ön-
kormányzata Gábor 
Emese szobrászmű-
vészt kérte fel a szo-
bor pótlására.

„A szobrot eredetileg 
Szandai Sándor szob-

rász készítette mint portrét 
1934 körül, amikor is Mezei 
Mária 26 éves volt. Halála utá-
ni évben került a mellszobor a 
síremlékre” − kezdte mesélni a 
szobor történetét Gábor Eme-
se szobrászművész. 

A bronzszobor eszmei érté-
ke sokkal nagyobb, mint a fizi-
kai értéke. Érthetetlen a tolvaj 
cselekedete, hiszen túl sokat 
nem tud az ellopott szoborral 
kezdeni. Színesfémeket be-
gyűjtő hivatalosan nem veheti 
át, 1000°C-on lehet olvasztani, 
akárki ezt nem tudja megol-
dani. Nagy valószínűséggel az 
ellopott bronzszobor még a 
tolvajnál van. 

Köztudomású, hogy Me-
zei Mária életének hosszabb 
szakaszában Budakeszin élt, 
s elmondható: városunk ki-
emelkedően gondozza a mű-
vésznő emlékét. Ezért kérte 
fel Budakeszi önkormányzata 
Gábor Emesét a mellszobor 
pótlására. Szerencsére a Mezei 
Mária-emlékházban van erről 
a szoborról másolat. Így ez 
alapján készült el a pótlás. Még 
arra is ügyeltek, hogy a pati-
náját is feketére készítették. 
A másolatot visszahelyezték 
a síremlékre, de a rögzítésen 
változtattak: csak a 400 kg-os 
kővel együtt lehet elmozdítani. 

Szép munkát végzett Ma-
darász Gábor kőfaragó is, ki-
javította a kissé megsüllyedt 
sírt is. 

Ismerve Mezei Mária életé-
nek tragikus fordulatait, most 
már bátran kimondhatjuk: 
nyugodjék békében! 



B
U

D
A

K
ES

Z
I 

H
ÍR

M
O

N
D

Ó
 –

 2
0 Református

gyermek
hittantábor
KEDVES SZÜLŐK!

Június 16−20. között 
9−16 óráig ismét gyü-
lekezeti hittantábort 
szervezünk 6−10 éves, 
kisiskolás gyermekek 
részére. Helyszín: Buda-
keszi Református Gyüle-
kezet területén. Reggel 
8h−9h között gyülekező.

A hét során színes programok vár-
nak a gyermekekre (kézművesség, 

éneklés, beszélgetés, kirándulás, játék 
stb.). A hét témája: Szólj, Uram (Sá-
muel élete). A részvételi díj egy napra: 

3000 Ft. Ebből fedezzük a meleg ebéd, 
uzsonna, valamint az anyagok költsé-
geit. Kérjük a jelentkezését június 8-áig 
adja le, ha gyermekük részt kíván ven-
ni a hittantáborban. 

Akinek szükséges, kedvezményt 
tudunk biztosítani, illetve, ha egy csa-
ládból több gyermek is részt vesz.

Amennyiben további kérdésük len-
ne, érdeklődni lehet az alábbi telefon-
számon, illetve e-mail címen:

Szatmári Valéria (hitoktató): 06-
70-93-14-185; reformatus.budakeszi@
gmail.com valika.som@vipmail.hu

Szeretettel várjuk gyermekeiket!
Boros Péter, lelkipásztor, 

Szatmári Valéria, hitoktató

„Ez a gyülekezet: Budakeszi, magyar,  
református, keresztyén gyülekezet.”

1962. február 28-án 
Fónagy Zoltán lelkipász-
tor budakeszi szolgálata 
lezárult. A református 
gyülekezet Merétey Sán-
dort hívta meg lelkész-
nek, aki korábban három 
évig segédlelkészként 
már szolgált itt. Merétey 
Sándort 1962. július 15-
én iktatták be. Nyugdíjba 
vonulásáig, 2006-ig szol-
gált Budakeszin.

Most a lelkipásztorsága első éveiben 
írt lelkészi jelentésével idézzük föl, 

mit jelentett számára a budakeszi gyü-
lekezet, a budakeszi szolgálat. 

Részletek az 1964 decemberében a 
püspök számára készített lelkészi jelen-
tésből a budakeszi református imaház 
felszentelésének 15. évfordulóján

„(…) 15 éve van igazi otthona Bu-
dakeszi református népének. Azóta 
szól Isten igéje e falak között, azóta 
lehet itt találni megnyugvást, áhítatot, 
békességet, bocsánatot. A hálaadás 
érzése ébred bennünk, mikor arra 
emlékezünk, mi mindent adott Isten 
számunkra e helyen. Hálásak vagyunk 
Isten szaváért, a kegyelem sokszor 
megterített asztaláért, az imádságért, 
az énekszóért. (…) Sokan vannak itt 
jelen azok közül, akiknek áldást jelen-
tett ez a templom. Szent eszköz volt Is-
ten kezében, amikor házasságkötéskor 
elrebeghették esküjüket, vagy gyer-
mekeik esküjét hallgathatták. Boldog 
felajánlkozások helye volt e templom, 
amikor gyermekeik fejét tarthatták 
a keresztvíz alá. Megrendítő, életre 
szóló élményt jelentett e hely sok-sok 
konfirmáló gyermek számára, amikor 
az úrasztala körül térdelve nyerték az 
áldást. A hit, a reménység és a szeretet 
megerősítésének hangja szólalt meg 

Isten igéjében, mélyült el az igehirdeté-
sek által. Hálásak vagyunk, köszönetet 
mondunk Istennek mindezért (…).

A gyülekezet életét a nevének tar-
talmában szemléltethetem. Ez a gyüle-
kezet: Budakeszi, magyar, református, 
keresztyén gyülekezet. Budakeszi: e 
név nemcsak földrajzi helyét, hanem 
telepes jellegét magyarázza.  Tradíció, 
szülőfalu templomának képe nem köti 
e népet, de összekötötte az Isten igéje 
utáni vágya. Magyar: magyarságunkat 
Isten áldásaként és ajándékaként vesz-
szük, ugyanakkor felelős feladatként 
ismerjük fel. Ezt éljük át újra meg újra, 

amikor fölcsendül templomunkban 
a Himnusz. Református: ez nekünk 
Istennel való kapcsolatunk megélésé-
nek módját jelenti. Ezt az örökséget, 
a reformáció igazságait, melyeket év-
századokon át, a történelem viharai 
közepette is megőriztek elődeink: ke-
zében, szeretetében, hűségében tartja 
ez a gyülekezet. Reménységünk szerint 
nemcsak most, hanem a jövőben és 
a jövő számára is. (…) Keresztyén: e 
gyülekezet számára hitének tartalmát 
jelenti és jelöli. Istennek a Jézus Krisz-
tusban kicsordult szeretete, kegyelme, 
bocsánata a Szentlélek közösségében 
indítja arra Budakeszi református 
népét, hogy Krisztust kövesse, ígé-

reteiben higgyen, lelkületében éljen. 
Gyülekezet: a gyülekezet formájában 
lesz valóságossá mindaz, amit előbb 
elmondottam. Sok kedves testvér, mint 
egy kis család van itt együtt alkalom-
ról alkalomra hitben, szeretetben, 
igeközösségben. Amikor az Úrnak 
szent asztala kínálja a bűnbocsánat 
ajándékait, élnek vele. Amikor a gyü-
lekezet életének érdekében áldozatot 
kell hozni, sokan fejezik ki így is Isten 
és a gyülekezet iránti hűségüket és há-
lájukat.  Presbitériumunk a gyülekezet 
ügyéért felelősséget érző, segíteni kész 
testvérekből áll. Presbiternéink, biblia-

órás asszonyaink a szolgálat lelkületé-
vel vesznek részt minden olyan ügy-
ben, amely a gyülekezet előmenetelét 
szolgálja. Az ifjúság hite és lelkesedése 
reménységgel tölt el minket a jövőnket 
illetően(…).

Merétey Sándor lelkipásztor”

A 2014-ben 70 éves fennállását ünnep-
lő budakeszi református gyülekezet 
történetét bemutató fényképkiállítás 
minden érdeklődő számára megte-
kinthető vasárnaponként 11 és 12 óra 
között a Kálvin-teremben (Fő utca 
159.), illetve. előzetes telefonos egyez-
tetés alapján (06 23 451 814).

Marosi Zsuzsa

Elsőáldozás
Húsvét 5. vasárnapján, május 18-án elsőáldozáso-
zás volt Budakeszin.

52 gyermek lett elsőáldozó, akiket Kóczos Beáta, Dominika OP nővér készí-
tette fel. A gyerekek a mise keretében virágot adtak át szüleiknek hálából, 

mivel idáig elkísérték őket az oltárhoz.
A szentáldozáskor Kristóf atya 

külön-külön áldoztatta meg a gyer-
mekeket.

A szentmise vége előtt a gyerme-
kek közösen imádkoztak az Úr Jézus-
hoz egy áldozás utáni fohászt, mely 
nagyon meghatotta a szülőket.

Isten éltesse és tartsa meg a gyer-
mekeket és szüleiket, hogy mindig hű 
társai legyenek az Úr Jézusnak!

A mi utunk is Rómába 
vezetett

2014. május 12−16-ig Rómában jártam 3 ministránssal, akiket Kristóf atya 
idén avatott ministránsvezetőkké: Ligetfalvi Márton, Kotmayer Péter és 

Pákozdi Gergő a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium tanulói. Velünk 
tartott Szilágyi Szabolcs atya is, székesfehérvári káplán úr.

Az út gyönyörű volt, és hatalmas 
élményt jelentett mindannyiunk szá-
mára. Sok-sok élménnyel gazdagod-
tunk.

Ministránsaink számára hatalmas 
élmény volt a repülőút is, és maga a 
csodálatos város, hiszen először jár-
tak Rómában, ahol imádkoztunk a 
Budakeszi Egyházközség minden 
tagjáért is!

Szeleczky Csaba, káplán

EGYHÁZI ROVAT
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1A pünkösdről  

Filó Kristóf atyával
A közelgő nagy egyházi 
ünnep, a pünkösd köze-
ledtével Filó Kristóf plé-
bános úr mondta el gon-
dolatait, illetve beszélt 
az ünnep eredetéről.

„Pünkösd a húsvét beteljesedé-
se. Pünkösdnek is ószövet-

ségi és pogány eredete is van. Nem 
mindegy volt az ókorban, hogy egy 
nép földművelő vagy állattenyésztő 
nép volt-e. A pünkösd a földművelő 
népek hagyományaiból ered (ara-
tás). Az ószövetségi írások szerint a 
pünkösd eredetileg hálaadó, aratási 
ünnep volt. Később, Jézus korában 
átideologizálták. Mózes II. könyvé-

ben azt olvassuk, hogy Mózes veze-
tésével választott néppel elhagyták 
Egyiptomot a Vörös-tengernél. Öt-
ven nappal később a Sinai-hegynél 
szövetséget köt az Isten velük (pün-
kösd = 50. nap). Jézus korában tehát 
a törvényadás ünnepe volt. A törvé-
nyek úgy nevelték fel a népet, mint 
anya a gyermekét. 

A pünkösd keresztény gyökereiről 
az Apostolok cselekedetei 1–2. fejeze-
tében olvashatunk. Jézus meghagyja 
tanítványainak, hogy addig ne hagyják 
el a várost, míg meg nem kapják a lélek 
ajándékait. Pünkösdkor nagyon sokan 
tartózkodtak, hiszen zarándok ünnep-
nek számított. A Szentírás pünkösd 
eseményeit a maga képes beszédével 
mondja el. Megfoghatatlan dolgokat 
fejez ki képekkel. Az emberek megta-
pasztalják a dolgokat, de kifejezni nem 
tudják. A Jeruzsálemben tartózkodó 
különböző nációjú emberek úgy értet-
ték, hogy az apostolok a maga nyelvü-
kön szóltak hozzájuk. Ezek rendkívül 
fontos emocionális kérdések. Ne a mai 
ember fejével gondolkozzunk, akik 
csak azt hiszik el, amit látnak!”

Milyen keresztény rituálé kapcsoló-
dik pünkösdi ünnephez?

Budakeszin nem maradtak fenn 
pünkösdi szokások. Máshol: feldí-
szítették a házat, kerítést bodzavirág-
gal, pünkösdi rózsával. Népi szokás, 
tehát nem vallási, a pünkösdikirály-
választás. Budaörsön szokás volt a 
ház minden ablakának kinyitása, át-
szellőztetése.

Legfontosabb, leghíresebb szokás 
a csíksomlyói búcsú. Eredete vélet-
lenszerű. 1567-ben János Zsigmond 
meg akarta büntetni a csíkiakat a 
protestánsok üldözése miatt. Kato-
nákat szervezett erre a feladatra. Az 
emberek valahogy megtudták. Az 
asszonyokat elküldték imádkozni, ők 
maguk elfűrészelték egy szorosban a 
fákat, persze csak annyira, hogy el ne 

dőljenek. Amikor János Zsigmond 
katonái odaértek, rájuk buktatták az 
elfűrészelt fákat, és lekaszabolták a 
katonákat. Utána ők is Csíksomlyóra 
mentek.

Hogyan lehet a pünkösdre lelkileg 
felkészülni?

Itt Budakeszin a domonkos nővé-
rek 9 napos imádsággal, énekléssel 
készülnek. A pünkösdi miseszövegek 
„ügyesen ki vannak választva”. Az 
ószövetségi részek általában is alap-
igazságokat tartalmaznak, pünkösd-
kor a bábeli torony építését, ahol is 
összezavarta az Isten az építők nyel-
vét. Az olvasmányban a különböző 
nyelvű emberek megértik egymást, 
kibékülnek egymással. 

A Szentírásban az Isten békéje azt 
jelenti, hogy Isten maga a tökéletes-
ség. Ha az ember az Istenben él, ak-
kor ez egységbe hozza az embereket. 
Ebben akkor benne van az igazság is. 
A nyelvi gátak elsimulása, elcsende-
sedése, főleg ezt kell emlegetni.

Szabó Tibor Mihály  

A nő olyan, mint a virág

Bugyi Bálintnét, Erzsike né-
nit a polgármester asszony 

köszöntötte 90. születésnapja 
alkalmából. Erzsike lányával és 
vejével él. Hiszi és vallja, hogy 
őt a Jóisten mindig megsegítet-
te: egyedül építette fel például a 
házát is. 

Erzsike néni gyönyörű kert-
jét – mely teli van gyönyörű 
muskátlikkal – saját maga gon-
dozza. Úgy tartja, hogy a nő is 
olyan, mint a virág. Szeretni és becézni kell őket. És ha egyszer elmulasztják a 
gondozását, azt sosem lehet bepótolni.

Erzsike néni! Isten éltesse szeretetben, egészségben!

Isten éltesse, doktor úr!

Dr. Kovács Sándort 60. 
születésnapja alkalmából 

meglepték barátai. A titokban 
szervezett születésnapra közel 
100 fő gyűlt össze, hogy együtt 
ünnepeljen az idén március-
ban Budakesziért emlékérem-
mel kitüntetett fogorvossal.

Szerkesztőségünk is sok 
boldogságot és jó egészséget 
kíván! 

90. születésnapját ünnepelte
Dubitz György, budakeszi 

lakos az idén ünnepelte 
90. születésnapját. Mozgalmas 
életét végigdolgozta, fáradhatat-
lanul. Többször volt közvetlen 
életveszélyben, mégis megőrizte 
reményét, tenni akarását, élet-
kedvét. Ma is erő sugárzik be-
lőle, ahogy élményeit idézi. Ver-
sekben is megörökíti emlékeit, 
az egyik legszebbet a polgármester asszonynak is elküldte nagy szeretettel. 

Jó egészséget, boldog, szép napokat kíván Dubitz Györgynek Budakeszi 
városvezetése!

Boldog születésnapot! 

Május 9-én, a győzelem nap-
ján, családtagok, ismerő-

sök, kollegák, barátok körében 
ünnepelte 60. születésnapját 
Somlóváriné Schopper Éva kép-
viselőasszony. Második gyer-
mekként született Budakeszin 
a Jókai utcában, Csák doktor úr 
segédletével. El is nevezték sző-
nyegkisasszonynak a kis „Hu-
git”, innen a beceneve, ahogyan 
sokan ismerjük. Huszonkilenc 
éve aktív közéleti személyiség, a 
rendszerváltás óta független önkormányzati képviselő, számos civil szervezet 
elnöke és tagja, Budakesziért aranygyűrű tulajdonosa.

Kedves Éva! Jó egészséget kívánunk családod körében!
Szerkesztőség
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60−120 nm-es albérletet 
keresek Budakeszin hosszú 

távra, erkéllyel vagy  
kertkapcsolattal.  

Panel, belső kétszintes  
ingatlan és tetőtér kizárva.  

Tel: 06 20 4999 844 
 

Budakeszi területére kere-
sünk biztonsági őröket, 

kiemelt bérezéssel.  
JELENTKEZÉSEKET  

telefonon 0630/859-8757,  
illetve email címen várjuk:  
iroda.vagyonvedelem@

gmail.com
 

ANGOL/NÉMET nyelvórák  
minden szinten, egyénileg 

vagy kis csoportban.  
Információk: www.kerek-

mondat.hu  06-23-456-632 / 
06-20-382-09-71

 
Keres? Kínál? Eladna? Venne? 

Hirdessen nálunk! 
Apróhirdetés 30 szóig  

1 600 Ft+Áfa. 
Hirdetésfelvétel: 

e-mail: szatibo54@gmail.com,  
tel.: 06(23) 455-097 vagy  

e-mail: budakeszihirdetes@
gmail.com,  

tel.: 06(20) 912-7451

 Zenés program a HÍD-ban
az Idősek Napközi Otthonában, az 
Erdő u. 83.-ban 2014. június 11-én 13 
órakor.

„Majd, ha nékem” címmel az Európa Színház há-
romtagú társulata 50 perces zenés, szórakoztató 

előadást tart színvonalas jelmezekkel, kellékekkel a HÍD 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében.

A színdarabot úgy alakították ki, hogy a felnőtt kor-
osztály számára (életkortól függetlenül) élvezetes, szóra-

koztató és vidám legyen, örömteli perceket szerezzen a 
közönség számára. Érdeklődésüket garantáltan felkeltik, 
figyelmüket − az előadás vidám, interaktív jellege miatt 
− teljesen lekötik. Együtt énekelnek, mulatnak és szóra-
koznak a színészekkel, így a közönség részére élménydús, 
örömteli perceket szereznek.

Szeretettel várunk miden érdeklődőt. A részvétel in-
gyenes.

 A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

Védőnői tájékoztató        
Évről évre visszatérő je-
lenség a fejtetvesség 
előfordulása a gyermek-
közösségekben, első-
sorban az általános is-
kolákban, óvodákban és 
a bölcsődékben is. Ma-
gyarországon legutóbb 
a hetvenes-nyolcvanas 
években okozott jelentős 
gondot a fejtetvesség, s 
napjainkban ismét emel-
kedő trend észlelhető.

KEDVES SZÜLŐK!

Napjainkban lehetőség van arra, 
hogy a gyermekeket ettől az élős-

ködőtől gyorsan megszabadítsuk, 
tetűmentessé tegyük. Miután ebben 
a szülőknek kiemelt felelőssége van, 
ezért összeállításunkkal a hatékony 
tetűirtáshoz kívánunk segítséget adni.

Terjedésük a közvetlen érintkezés! 
A gyermekek a fejüket összedugják, 
sugdolóznak, a játszótéren, az iskolá-
ban a hajuk összeér, és ezzel lehetőség 
nyílik a fejtetvek átvándorlására. Ott-
hon a tetves gyermek kistestvérét öleli 
át, aki másnap az óvodában pajtásaival 
dugja össze a fejét. Így a legtisztább 
családba is könnyen bekerülhetnek a 
fejtetvek. 

Előfordulásuk  −  mint erre már 
utaltunk − leginkább a gyermekközös-
ségekben észlelhető. Igen gyakran az 
erősen tetves gyermek lehet kiinduló 
forrása egy egész közösség (pl. osztály) 
eltetvesedésének, ami általában iskola-
kezdéskor tapasztalható. 

Felderítésük  nem könnyű, mivel 
a vérszívás nehezen vehető észre, 
ugyanis a viszketés − a befecskende-
zett nyál hatására − csak 15-30 perc 
múlva jelentkezik. A fejtetvességre 
igen gyakran a gyermek füle körü-
li vakaródzás hívja fel a figyelmet. 
Ilyenkor a hajat lazán szétbontva meg 
kell vizsgálni. Amíg csak elvétve akad 
élő tetű, azt nehéz megtalálni, viszont 
a hajszálakon erősen tapadó, fénylő, 
áttetsző színű serke könnyen felismer-
hető. Sűrű fogazatú fésűvel a tetvek a 
hajból könnyen kifésülhetők és sza-

bad szemmel is jól észrevehetők.  A 
fejtetű 3−4 mm hosszú rovar! A nős-
tény naponta 6-8 ovális alakú, apró, 
gyöngyházfényű petét (serkét) rak a 
hajszálak tövéhez, elsősorban a ha-
lánték- és tarkótájra. A tetű a serkéből 
6-8 nap alatt kel ki. A fejtetű mindig a 
hajban marad, lábaival a hajszálakon 
kapaszkodik, és a fejbőrön keresz-
tül, vérszívással táplálkozik. Serkéit 
a fejbőrhöz közel, a hajszálak tövére 
cementszerű anyaggal ragasztja, mert 
azok a tetű kikeléséig a fejbőrtől alig 
távolodnak el. Minthogy a haj egy 
hónap alatt kb. 1,5−2 cm-t nő, ezért 
a serkének a fejbőrtől való távolságá-
ból megközelítőleg megállapíthatjuk, 
hogy mikor keletkezett a fertőzés. 
Szaporodásuk aránylag gyors, egy 
nősténytől akár 200 utód is származ-
hat, tehát az eltetvesedés viszonylag 
gyorsan bekövetkezhet.

Megelőzésük egyik leghatékonyabb 
tényezője a szülői gondoskodás! 

Sokszor nem vesszük észre, ha a 
gyermek az óvodából, az iskolából 
vagy a nyári táborból tetvesen érkezik 
vissza, ezért a közösségbe tetvesen en-
gedjük el.

Ha viszont nem figyelünk fel arra, 
hogy gyermekünk (különösen a füle 
körül) gyakran vakarja a fejét, otthon 
nem fordítunk kellő gondot a rendsze-
res hajápolásra, a hajmosásra és fésü-
lésre, úgy a hajra került fejtetű köny-
nyen és gyorsan elszaporodhat.

Gyermekközösségekben a védőnők 
rendszeres időközönként ellenőrzik a 
fejtetvességet. Indokolt esetben az Ál-
lami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat városi intézetei is közremű-
ködnek.

Téves hiedelem, hogy a tetvesség 
csak piszkos, elhanyagolt családok-

ban fordul elő. Nincs tekintettel korra, 
nemre beosztásra, rangra. Egyszerű-
en táplálékát, a vért keresi. Fejtetűvel 
tehát bárki fertőződhet, restellni csak 
azt kell, ha valaki eltetvesedik, mert 
nem törődik gyermeke gondozásá-
val. Megkapni tehát nem szégyen, de 
eltitkolni, nem kezelni, továbbadni 
és ezzel a közösséget veszélyeztetni 
nemcsak szégyen, hanem felelőtlenség 
is. Ezért a gyermek tisztálkodásának, 
fésülködésének rendszeres ellenőrzése 
nagyon fontos. Időről időre vizsgáljuk 
át a gyermek haját, nincs-e benne élő 
tetű vagy serke.

Tetű és serke kezelése: a tetűirtó-
szerek gyógyszertárakban megvásá-
rolhatók. 

A tetűirtószerek használata előtt, a 
szokásos módon samponnal először 
mossuk meg a gyermek haját, ezt kö-
vetően alaposan öblítsük le, töröljük 
meg úgy, hogy nedves maradjon, majd 
a kezelést − a tetűirtószerhez mellékelt 
használati utasítás előírásai szerint (!) 
− gondosan végezzük el. 

A készítmények tetűirtó hatásukat 
a következő fejmosásig, akár néhány 
hétig is megőrzik. A hajra rákerülő fej-
tetveket még azok megtelepedése, el-
szaporodása előtt biztosan elpusztítják.

A tetűirtószeres kezeléstől a serkék 
is biztosan elpusztulnak. A hajszálon 
megtapadó életképtelen serkéket azon-
ban az életképesektől rendkívül nehéz 
megkülönböztetni.

Ezért az elpusztult serkéket a keze-
lés után a gyermek hajáról távolítsuk 
el! Sűrű fésűvel és egyenként a hajszá-
lakról lehúzva érünk el biztos serke-
mentességet!

Fontos, hogy nemcsak a fertőzött 
személy kezelése indokolt, hanem köz-
vetlen környezetéé, így családtagoké is, 
hiszen lényeges, hogy ne maradjon fer-
tőző góc, mert akkor elölről kezdődik 
az egész. A fésűn, kefén található fej-
tetvek az eszközök néhány perces for-
ró vízbe mártásával, a sapkában lévők 
pedig mosással pusztíthatók el. Min-
den törülközőt, ruhát, ágyneműt stb. 
meleg, mosószeres vízzel ki kell mosni, 
és a ruhákat, ágyneműt átvasalni.

A leghatékonyabb a szülői gondos-
kodás!          

Gyenes Tamásné védőnő

Fotó: www.parasidose.com

PÁLYÁZAT  
„Az én családom”  

és „Apa a családban” 
címmel

A	mottó:	„Jó,	hogy	én	vagyok.	 
Jó,	hogy	te	vagy.	De	a	legjobb,	 
hogy	mi	vagyunk.”		(Pam Brown)

Nevezni két kategóriában és két 
korcsoportban lehet: 

I. Vizuális kategória - fotó vagy rajz 
(bármely technika alkalmazható) 

1. Gyermek (6 -14 éves korig), 
2. Felnőtt (15 - 99 éves korig). 

II. Irodalmi kategória - vers vagy 
próza (maximális terjedelem:  

4 A/4-es oldal, 1,5 sortávolság,  
12-es betűméret)

1. Gyermek (6 –14 éves korig), 
2. Felnőtt (15 –99 éves korig). 

 
A pályaműveket 2014. július  

15-éig kérjük eljuttatni a Budakeszi 
Önkormányzat recepciójára jeligével 

ellátva (vagy elektronikusan a 
pm.titkar@budakeszi.hu e-mail 

címre). A művek mellé borítékban 
csatolva a pályázó elérhetőségeit 

kérjük megadni. Az elektronikusan 
küldött művekhez is kérünk 

elérhetőséget küldeni. 
Eredményhirdetés 2014. augusztus 

23-án, a Családi Napon lesz. 
A legjobb eredményt 

elérő pályázókat értékes 
tárgynyereményekkel jutalmazzuk.

Gyerekköztársaság Egyesület





JellemzŒ megrendeléseink:
katalógusok, prospektusok, naptárak, füzetek, mappák, tömbök, könyvek, brosúrák,
szórólapok, inzertek, vevôtájékoztatók, spirálozott füzetek, wobblerek, dobozok, plakátok,
karton függôcímkék, bevarrható ruhacímkék, szalagok, ügyviteli nyomtatványok (önátírós,
sorszámozott is) folyóiratok, havi újságok, és minden, amit egy nyomda elvégezhet,
...sôt még ennél is több!

2092 Budakeszi, SzŒlŒskert u. 19.
Telefon: (23) 451 351,  (23) 451 959

Fax: (23) 452 853
E-mail: info@palettapress.hu

www.palettapress.hu

Fô profilunk a minôségi color ofszet
és digitális nyomtatás.


