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Idén 20 éves a Budakeszi  
Családi Nap Fesztivál!

A XX. Családi Nap Fesztivál az első nemzetközi családév alkalmából  
indult el 1994-ben.

Az első rendezvény helyszíne szintén a Farkashegyi repülőtér volt,  
ahol idén 4. alkalommal rendezzük meg ismét a fesztivált. 

 

A  Családi Nap remek alkalom arra, hogy Budakeszi és a környékbeli települések lakói jobban megismerhes-
sék egymást. 2014. augusztus 23-án, szombaton a Farkashegyi repülőtéren hagyományos, minden korosz-

tály igényeinek megfelelő, sokszínű, változatos, színvonalas program „Keszi kerülő” kerékpártúra, bográcsos 
ételfőző verseny, gyermekkoncert, folklór műsor, művészeti csoportok bemutatói, repülős légi bemutatók, 

játszóházak, kirakodóvásár, tűzzsonglőr produkció, a majdnem 20 éves BON-BON zenekar koncertje, tűzijá-
ték és sok más érdekes program várja majd ismét Önöket a Budakeszi Családi Napon. 

Ünnepeljünk idén is együtt!
         

Támogassa 
Ön is 

a XX. Családi 
Nap Fesztivál  

megvaló
sulását!

Budakeszi Város Ön-
kormányzata a XX. 
Családi Nap Fesztivál 
lebonyolítására köz-
érdekű kötelezett-
ségvállalást szervez. 
A képviselő-testület 
díszülése augusz-
tus 20-án a Him-
nusz-szobornál lesz, 
míg az egész napos 
fesztivált és főzőver-
senyt 2014. augusz-
tus 23-án, szomba-
ton rendezzük meg a 
Farkashegyi repülő-
téren. 

Felhívással fordulunk Bu-
dakeszi lakosságához, civil 

szervezeteihez, vállalkozóihoz, 
hogy természetbeni, anyagi 
hozzájárulásukkal támogassák 
a húsz éve megrendezésre ke-
rülő, városunk egyik legkiemel-
kedőbb és legközkedveltebb 
rendezvényének, a Családi Nap 
Fesztiválnak a megvalósulását. 
Nagyobb mértékű támogatás 
esetén, nevét vagy vállalkozás 
esetén cégének logóját feltüntet-
jük a rendezvény nyomdai ki-
adványában, továbbá a fesztivál 
napján elhelyezzük molinóját 
a színpad előtt. A rendezvény 
összes kisebb és nagyobb támo-
gatóját (természetbeni és/vagy 
anyagi támogatás esetén egy-
aránt) feltüntetjük a Budakeszi 
Hírmondó önkormányzati új-
ság soron következő számában. 

Tisztelettel várjuk felaján-
lásaikat az OTP 11742348-
15390022-00930000 számú 
bankszámlaszámra.  (A közle-
mény rovatban kérjük feltüntet-
ni: Családi nap), illetve felaján-
lásaikat a pm.titkar@budakeszi.
hu e-mail címre vagy a Budake-
szi Polgármesteri Hivatal (2092 
Budakeszi, Fő u. 179.) Kabinet 
osztályára. 

Közreműködésüket, hozzá-
járulásaikat ezúton is tisztelettel 

köszönjük!



Polgármesteri beszámoló 
KIEMELT FELADATOK A NYÁRRA

A nyár nem csak a sza-
badságról szól Budakeszi 
önkormányzata számára. 
A következő két-három 
hónapban több fontos 
városfejlesztési és vá-
rosüzemeltetési feladatai 
várnak ránk: környezet-
rendezés, gyermekvéde-
lem, munkahelyteremtés.

RENDEZZÜK A FELÚJÍTOTT 
FŐ UTCA KÖRNYEZETÉT
Jogos igény volt a lakosság részéről, 
hogy Budakeszi Fő utcájának a fel-
újítása mellett az alsó szerviz út, te-
hát a Kert utca és a római katolikus 
templom közötti szakasz felújítása is 
megtörténjen. Az említett szakaszon 
rossz állapotú az útburkolat, és nem 
megoldott a vízelvezetés sem. A ren-
dezés a terveztetéssel indult, amelyre 
ajánlatokat kért az önkormányzat. 
Bízunk benne, hogy a következő 
ciklus elején megvalósul ennek az 
útszakasznak a rendbetétele is. A Fő 
utca rekonstrukciójával összhang-
ban megkezdődött a Sili-kápolna 
környezetének a felújítása is. Első 
ütemben a tereprendezési munká-
latok zajlanak, azt követően egy vi-
rágos sétányt fogunk ott kialakítani, 
ami szintén hozzájárul majd ahhoz, 
hogy Budakeszi főútja méltóképpen 
szolgálja az itt lakókat.

KÖRNYEZETKÍMÉLŐ,  
KÉNYELMES, ÚJ BUSZOK
Közlekedésfejlesztési koncepciónk 
mentén sikerült elérni, hogy júli-
us elejétől végig alacsony padlós, 
a legkorszerűbb  környezetvédel-
mi feltételeknek megfelelő moto-
rokkal ellátott, légkondicionáló 
berendezéssel, utastájékoztató és 
biztonsági rendszerrel felszerelt va-
donatúj autóbuszok közlekedjenek 
Budakeszin, a 22-es járatcsaládon, 
ami az utazóközönség – elsősorban az 
idősek, gyerekkocsival közlekedők – 
kényelmét szolgálja majd. A BKK-val 
korábban kötött megállapodás ered-
ményeképpen járatbővítések, útvo-
nal-hosszabbítások is történtek, így 
elmondható: a közlekedésfejlesztés 
az elmúlt négy év egyik sikerágazata 
városunkban.

MEGOLDJUK A SZENNY-
VÍZPROBLÉMÁT
A szennyvízelvezetési és szennyvíztisz-
títási beruházások kivitelezése 2014. 
áprilisban kezdődött el. Jelenleg a Kert 
utca elején fektetik a csatornát, ahol 
eddig mintegy 80 méter gerincvezeték 
készült el, a Makkosi úton, a Székely 

köz és a Megyei út 
közti szakaszon. A 
Hajnalka utcában és 
a Lejtő utcában a házi 
bekötések kialakítása 
zajlik. A következő 
időszakban pedig 
M a k k o s m á r i á n , 
a Munkácsy és a 
Meggyes utcán is föl-
gyorsulnak a mun-
kálatok. A csatorná-
zás befejezését az év 
végére tervezzük, az 
utak helyreállítása 
pedig a jövő év elején 
történik meg. 

ÚJ BÖLCSŐDE, 
MUNKAHELY-
TEREMTÉS
Az új bölcsőde ki-
vitelezése feszített 
ütemben folyik an-
nak érdekében, hogy 
szeptember elsejétől 
fogadni tudja majd 
a gyerekeket: heten-
te tartunk munka 
megbeszéléseket, 
hogy valamennyi fel-
merülő problémát a 
leggyorsabban tud-
juk orvosolni. Az új intézmény leendő 
munkatársait – a vezető személyén túl – 
12 főt, most választjuk ki pályázattal, a 
szakmai szempontok maximális figye-
lembevételével, de az is cél, hogy helyi 
pedagógusok és segítők dolgozzanak 
az új bölcsődében. 

A szomszédban álló Pitypang 
Óvoda 2012-ben bővült 4 új mun-
kahellyel.

S ha már a foglalkoztatásról esik 
szó: a helyi közmunkaprogram ke-
retében 66 embernek biztosítunk 
munkalehetőséget. Az Értékes vagy! 
pályázatnak köszönhetően pedig to-
vábbi több mint 20 embert foglalkoz-
tatunk, akik közül ketten szociális 
munkásként a rászoruló budakeszi 
gyerekekkel foglalkoznak hétvégén-
ként. A munkahelyteremtés a jövő-
ben is kiemelt feladat marad.

GYERMEKEK  
A NYÁRI SZÜNETBEN 
Nem minden család számára egy-
szerű a tanítási szünetben a gyere-
kek étkeztetése és elhelyezése. Az 
önkormányzat 70 városunkban élő, 
rászoruló gyermeknek tudja meg-
oldani az ingyenes közétkeztetését a 
nyár folyamán. Őket a HÍD Szociális 
és Gyermekjóléti Szolgálattal közö-
sen választottuk ki. Ez is egy állami 
programban való részvétel részeként 
valósul meg. 

Továbbá az általános iskolában 
kéthetes napközis tábort szervezett 
az intézményvezető, amit az önkor-
mányzat anyagilag támogat. Ezen 
kívül együttműködünk Budapest 12. 
kerületi önkormányzatával, így ott 
is lehetőség nyílik a gyerekeink ked-
vezményes táboroztatására, melyhez 
az önkormányzatunk jelentős anyagi 
támogatást biztosít.

SZLOGENPÁLYÁZAT,  
BUDAKESZI  
RECEPTKÖNYV
Az év elején turisztikai stratégiai ter-
vet dolgoztunk ki, amelyhez négy la-
kossági fórumon városunk polgárai 

is elmondhatták véle-
ményüket. Ezek egyik 
hozadéka az a pályázat 
lett, amelynek kereté-
ben budakeszi lakosaival 
együtt szeretnénk kita-
lálni városunk hívósza-
vát, új szlogenjét. Ez a 
jelmondat jelenne meg 
a jövőben rendezvénye-
inken, a város hivatalos 
levelezésében, egyálta-
lán a helyi közéletben. 
A képviselő-testület 
döntése értelmében a 
pályázat nyertese 50 ezer 
forinttal lesz gazdagabb. 
Még várjuk az ötleteket. 
A turisztikai program 
eleme az is, hogy gyűjt-
sük össze a helyi ételspe-
cialitásokat, és tegyük a 
recepteket közkinccsé. 
Aki a legértékesebb „táj-
ba illő” recepteket küldi 
be 30 ezer forintot nyer. 
Mindkét pályázat rész-
letes leírása megtalál-
ható a város honlapján. 
(www.budakeszi.hu)

A LAKOSSÁG 
SZOLGÁLATÁBAN

A közterület-felügyelet megújult 
formában, a BÖT önkormányzati 
társulás részeként új intézményként, 
éjjel-nappal fogja szolgálni 4 telepü-
lés lakosságát. 

Az elmúlt ciklusban sikerült ki-
alakítanunk egy működő struktúrát, 
átformáltuk a helyi önkormányzati 
rendszert, az önkormányzat és in-
tézményei közötti kapcsolati hálót, 
továbbá számos fejlesztésre is sor 
került. A gazdálkodásunk megala-
pozott, a saját forrásainkat pályázati 
pénzekkel egészítjük ki, így most is 
vannak folyamatban pályázataink, és 
mi magunk is folyamatosan írunk ki 
pályázatokat a helyieknek. 

Tájékoztatom a tisztelt budake-
szieket, hogy az őszi önkormányzati 
választásokon  újra indulni fogok a 
polgármesteri posztért annak érde-
kében, hogy a megkezdett munkát 
folytathassam. Továbbra is mindent 
meg fogok tenni annak érdekében, 
hogy tovább szépüljön, épüljön te-
lepülésünk, hogy az itt élők, Önök 
minél jobban érezzék magukat Bu-
dakeszin!

Mindenkinek tartalmas nyarat és 
kellemes pihenést kívánok!

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 
polgármester

A KIVITELEZŐ  
– PEW BUDAKESZI 

KONZORCIUM –  
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI 

TÁJÉKOZTATÁST TART 
A LAKOSSÁG RÉSZÉRE:

MINDEN PÁRATLAN 
HÉTEN SZERDÁN  

16-18 ÓRA KÖZÖTT
 

CÍM:
2092 BUDAKESZI, 

SZŐLŐSKERT UTCA 5.
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 4 JAVASLATTÉTELRE 
A BUDAKESZI ÉPÍTÉSZETI  

ÉRTÉKEIÉRT DÍJ
ADOMÁNYOZÁSÁHOZ

Budakeszi Város Önkormányzatának a Képviselő-testülete a Budake-
szi Építészeti Értékeiért díj megalapításáról és az adományozás rend-
jéről szóló 43/2004. (VII. 30.) önkormányzati rendelete értelmében 
a Budakeszi Építészeti Értékeiért díj adományozására felhívást tesz 
közzé. A képviselő-testület célja, hogy a település értékes, építésze-
ti hagyományait megőrző, értéknövelő módon történt felújításokat, 
továbbá a településképhez jól alkalmazkodó, korszerű, színvonalas, 
új épületek megvalósítását példaként állíthassa, ezzel az alkotó terve-
zők, kivitelezők, és nem utolsósorban az építtetők személyét és mű-
vét is elismerésben részesíthesse. Díjazásra minden magyar állampol-
gár és szervezet javaslatot tehet.

A DÍJ HÁROM KATEGÓRIÁBAN ADOMÁNYOZHATÓ:
I. kategória: felújított, helyileg védett vagy értéknövelő módon 

felújított, korszerűsített, helyileg nem védett lakóépület,
II. kategória: új lakóépület,
III. kategória: új közintézmény vagy kereskedelmi, vagy szolgáltató 

épület.

Kérem városunk lakosságát, hogy írásos javaslataikat  

2014. július 14. hétfő 12 óráig

a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) 
papír alapon eljuttatni szíveskedjenek!

A dokumentációnak tartalmaznia kell a javaslattevő és az épület tulaj-
donosának nevét, az épület pontos címét, megnevezését, egy rövid 
ismertető szöveget, valamint egy fényképet az épületről. 

A borítékon kérjük feltüntetni: BUDAKESZI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEIÉRT DÍJ.

A díjak átadására 2014. augusztus 20-án, Budakeszi Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének díszülésén kerül sor.

JAVASLATTÉTELRE 
A VIRÁGOS BUDAKESZIÉRT DÍJ 

ADOMÁNYOZÁSÁHOZ
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a 
város lakóit, hogy
- saját, közvetlen környezetük tisztán és rendben tartásával, 

rendezésével,
- az épülethomlokzat felújításával,
- utcai, kerti virágok, dísznövények és virágos cserjék ültetésével,
- utcai ablakokba, balkonokra cserepes virágok elhelyezésével 

járuljanak hozzá lakókörnyezetük csinosításához.

Ez évben augusztus 23-án, szombaton a XX. Családi Nap Fesztivál 
keretében – a főzőverseny eredményhirdetése előtt – kívánjuk átadni 
a maximum tíz legszebbnek ítélt porta tulajdonosának a Virágos 
Budakesziért 2014 feliratú, stilizált virágcsokrot ábrázoló, házfalra 
kihelyezhető, fém emléktáblát. A díjjal 10 000 Ft értékű dísznövény 
vásárlására jogosító utalvány is jár, mely a Budakeszi Oázis Kertészet 
felajánlása.

A 2014. július 22-éig beérkező javaslatokat Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által felkért bírálóbizottság 
helyszíni megtekintést követően értékeli, maximum a tíz legjobbat 
kiválasztja, és a képviselő-testület elé terjeszti. 

A bírálóbizottság tagjai: infrastruktúra fejlesztési tanácsnok, 
városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok, településfejlesztési 
tanácsnok, a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 
elnöke vagy az általa delegált személy, a Budakeszi Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője vagy az általa delegált személy, 
valamint a Budakeszi Szépítő Egyesület elnöke vagy az általa delegált 
személy.

Kérem városunk lakosságát, hogy írásos javaslataikat  

2014. július 22. kedd 12 óráig
a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) 
kihelyezett „Virágos Budakesziért” feliratú dobozba elhelyezni 
vagy e-mailben a pm.titkar@budakeszi.hu e-mail címre eljuttatni 
szíveskedjenek!

Kérjük, hogy korábban már díjazott portákra ne tegyenek javaslatot, 
mert a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Virágos Budakesziért díj adományozásáról szóló 33/2011. (VI. 10.) 
önkormányzati rendelete értelmében a díj csak 10 év után adható 
ki ismételten!

FELHÍVÁSOK

A képeken a 2013 évi díjazott épületek láthatók

Budakeszi Város Önkormányzata nevében dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester
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 5JAVASLATTÉTELRE 
A BUDAKESZI  

DÍSZPOLGÁRA CÍM  
ADOMÁNYOZÁSÁHOZ

TISZTELT ÁLLAMPOLGÁROK!
Budakeszi Város Önkormányzata 2014. augusztus 20-án, Budakeszi 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének díszülésén is elismeri 
és díjazza azon magyar vagy külföldi állampolgár jelentős eredményt 
hozó munkáját, aki egész életművével a város fejlődése, hírnevének 
öregbítése, anyagi, szellemi értékeinek gyarapodása érdekében ki-
emelkedő tevékenységet végzett, és példamutató emberi magatartá-
sa miatt köztiszteletben áll.

A díszpolgári címre magánszemély, szervezet, közösség tehet  
javaslatot.

Kérem városunk lakosságát, hogy indoklással ellátott írásos  
javaslataikat  

2014. július 22-én, kedden 12.00 óráig
a Polgármesteri Hivatalba, vagy e-mailen a pm.titkar@budakeszi.hu 
címre eljuttatni szíveskedjenek!

 dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester  

A könyvtár nyári nyitva tartása
A Nagy Gáspár Városi Könyvtár 

július 1-jétől (kedd) 
augusztus 3-áig zárva tart.

Nyitás: augusztus 4-én, 13 órakor.

AUGUSZTUSI NYITVA TARTÁSUNK:
hétfő, csütörtök, péntek: 13−-17
keddi napokon: 10−-12/13−-19

(a gyerekkönyvtár: 13−-18)
szerda, szombat: zárva.

Szeptember 1-től a szokásos nyitvatartási időben  
várjuk olvasóinkat. A júniusban kölcsönzött könyveket  
szeptember 8-áig késedelmi díj nélkül vesszük vissza.

Nyári Diákmunka 
Budakeszin

Végre itt a nyár, a vakáció ideje! Sok diák szeret-
né hasznosan eltölteni a nyarat és egy kis zseb-
pénzt keresni. Budakeszi Város Önkormányzata 
,,A nyári diákmunka elősegítése 2014” program 
keretén belül lehetőséget biztosít a helyi diákok-
nak a nyári diákmunkára a polgármesteri hivatal-
ban valamint az önkormányzat által működtetett 
intézményekben. A 16-25 év közötti nappali ta-
gozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal ren-
delkező diákok jelentkezését várják. 

A diákok foglalkoztatatása 2014. július 1-től 2014. augusztus 31-ig 
terjedő időszakban történik. A nyári diákmunkában résztvevők 

munkabére a garantált bérminimum időarányos része. A programhoz 
csatlakozás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó-, vagy 
a tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal munkaügyi kiren-
deltségén közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát. (Pest 
Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal I. Járási Munkaügyi 
Kirendeltsége Budaörsi Kirendeltsége 2040 Budaörs Nefelejcs u. 1.) A 
közvetített diákok közül a munkáltató választja ki a számára az adott 
feladat ellátására a legmegfelelőbb diákot. A program keretében ebben 
az időszakban legfeljebb napi 6 órás, munkaviszonyban történő fog-
lakoztatás történik.  A diákmunka program célja a diákok munkára 
nevelése a céltudatos élet előkészítése és a családok anyagi helyzetének 
támogatása valamint a semmittevés és a csintalankodás helyett a nyári 

időszak hasznos eltöltése. 
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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!

Új tüdőgondozó a budakeszi és környékbeli 
lakosok szolgálatában

Az országos egészségügyi irányí-
tás a minőségi betegellátás érde-
kében arról döntött, hogy a Buda-
keszin korszerűtlen körülmények 
között működő Tüdőgondozót, az 
Országos Korányi Tbc és Pulmo-
nológiai Intézetbe telepíti.  A ko-
rábbi, már elhasználódott Fő utcai 
épület helyett az intézet gyönyö-
rű parkjában egy szépen felújított 
házban  működhet a tüdőgyógy-
ászati szakellátás.  

Azért, hogy a betegek a megszokott időben 
járhassanak a rendelésre, Dr. Kovács Gábor 

főigazgató úgy döntött, átalakítja a régi posta 
épületét a Tüdőgondozó céljára. A szakellátásra 
érkezők rövid sétával érhetik el a Korányi Intézet 
buszmegállótól a gondozót. Akik betegségük mi-

att  ezt a kétszáz méteres sétát is  megterhelőnek 
találják, jelzik a portásnak a problémát, aki hívja a 
kórházon belül közlekedő betegszállító autót. Akik 
gépkocsival érkeznek a gondozóba, azok ingyene-
sen hajthatnak be az intézet sorompóval őrzött te-
rületére. Ehhez csupán a tüdőgondozó orvosának 
a pecsétjére van szükségük a behajtási kártyán. A 

rendelési idő változatlan: hétfőn és szerdán dél-
után, kedden és pénteken pedig délelőtt lesz. 

Akik az országos intézetben működő tüdőgon-
dozóban szűrésre, vagy vizsgálatra jelentkeznek, a 
legmagasabb szintű ellátásban részesülhetnek. A tü-
dőgyógyászati szakellátást korszerű légzésfunkciós 
és allergia vizsgálatok egészíti ki. Szükség esetén a 
mellkas röntgent az intézet digitális röntgen beren-
dezésével készíthetik el, soron kívüliséget élveznek  
a gondozó páciensei. Emellett előrelépést jelent az 
a jövőben, hogy a szakorvos javaslatára helyben, 
az intézetben sor kerülhet EKG vizsgálatra és kar-
diológiai konzíliumra, de hosszasabb előjegyzés 
nélkül vehetik igénybe a lakosok a a többi szak-
konzíliumot is, így a belgyógyászati, diabetológiai, 
gasztroenterológiai, gégészeti, vagy urológiai szak-
rendeléseket is. A tüdőszűrések is az intézetben ké-
szülhetnek a jövőben mindazok számára, akik nem a 
szokásos, a településekre 
telepített mobil szűrése-
ket kívánják igénybe 
venni. Reméljük, a be-
tegségmegelőzés szel-
lemében működtetett 
dohányzás leszokást 
támogató szakrendelést 
is mind többen veszik 
majd igénybe! 

Bízunk abban, hogy 
az új, minden igényt 
kielégítő tüdőgondozót 
minél többen veszik 
majd igénybe szűrő-
vizsgálatok, tanácsadás, 
és betegség megelőzés 
céljából.  

Kovács Gábor, OKTPI 
főigazgató

Ostoros Gyula, főorvos  

TÜDŐGONDOZÓ  
RENDELÉSI IDŐ:

Hétfő 15.30–19.00
Kedd 8.00–12.00

Szerda 14.00–19.00
Csütörtök nincs rendelés

Péntek 8.00–11.00

Cím: Korányi Szanatórium
1121 Budapest, Pihenő u. 1.

Tel.: 061-391-3334



B
U

D
A

K
ES

Z
I 

H
ÍR

M
O

N
D

Ó
 –

 7

Nyári térítésmentes ebéd gyerekeknek
Ingyenesen juthat naponta ebéd-
hez Budakeszi rászoruló gyer-
mekeinek csaknem fele a nyári 
hónapokban a képviselő-testület 
döntése alapján, tudtuk meg Ba-
kács Bernadett alpolgármestertől. 
Mint a politikus elmondta: a tes-
tület az önkormányzat nevében 
pályázatot nyújtott be az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által ki-
írt 2014. évi szociális nyári ingye-
nes gyermekétkeztetésre.

A megnyert pályázati pénzből (1  000 560 Ft) a 
rászoruló 154 gyermekből 38 étkeztetését le-

het biztosítani, de az önkormányzat az általános 
tartalék-keretből kiegészítette az összeget annyi-
val (755 040 Ft), amennyivel összesen 70 gyermek 
költségtérítés nélküli ebédeltetésére nyílik mód. 
A mindösszesen 1 755 600 Ft-ból 70 gyermek 44 
napon keresztül juthat ingyenesen meleg ételhez.

Az alpolgármester rámutatott: tavaly a mi-
nisztériumi pályázatból nyert pénz jóvoltából 
50 – gyermekvédelmi támogatásban részesülő – 
gyermek jutott a nyári hónapokban ingyenesen 
ebédhez, amely nagy segítséget jelentett az érintett 
családok számára. Idén – az önkormányzati dön-
tésnek köszönhetően – több rászorulón tudnak 
segíteni a nyári vakáció ideje alatt.

A gyermekétkeztetést – akárcsak 2013-ban – 
idén is a PENSIO Kft.-vel bonyolítja le az önkor-

mányzat. A kft. ügyvezetője nyilatkozatban vállal-
ta, hogy a tavalyi bruttó 570 Ft/gyermek/étkezés 
áron készíti el az ételt, továbbá az étel elkészítésé-
hez szükséges alapanyag legalább 30 százalékát a 
kistérségben működő mezőgazdasági tevékenysé-
get folytató termelőktől szerzi be.

Az ingyenes ebédet az Erdő utca 83.-ban, az 
idősek napközi otthonában szolgálják fel 2014. jú-
nius 23-ától augusztus 22-éig a HÍD Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével.

bgy
fotó: haon.hu

Vadonatúj „22esek” 
Budakeszi felújított főútján!

Az Önkormányzat egyik 
sikerágazatának számí-
tó közösségi közlekedés 
fejlesztése újabb fontos 
állomásához érkezett.

A főváros forgalmában is fontos 
szerepet betöltő agglomerációs 

vonalak közül a Budakeszire közle-
kedő 22-es járatcsaládon is új, ala-
csonypadlós és akadálymentesített 

járműparkkal veszi át 2014. július 
elejétől az autóbuszos közösségi köz-
lekedés szolgáltatási feladatait a VO-
LÁNBUSZ Zrt. a Budapesti Közleke-
dési Központ megrendelésére.

A fenti szolgáltatóváltással vado-
natúj MAN A21 Lion’s City autóbu-
szok állnak forgalomba, melyek min-
den korszerű igénynek megfelelnek: 
a járművek teljes hosszukban ala-
csonypadlósak és akadálymentesítet-
tek, kamerarendszer működik ben-
nük, az utazást légkondicionáló teszi 

még komfortosabbá. Az új buszok 
megkönnyítik az idősek, a mozgá-
sukban korlátozottak és a babakocsis 
szülők közlekedését. A kerekesszékes 
utazást kihajtható rámpa is segíti.

A MAN típusú járműveket a 
közösségi közlekedésben Magyar-
országon először megjelenő kor-
szerű, Euro 6 normának megfelelő, 
környezetkímélő motorral és a kör-
nyezetterhelés csökkentését is segítő 
legkorszerűbb automata sebesség-
váltóval gyártották. Minden harma-
dik új járműbe beépített automata 
utasszámláló rendszer támogatja a 
forgalomszervezési feladatokat. A 
buszok fel vannak szerelve a “FU-
TÁR” utasinformációs rendszerrel, 
az utastérben és a jármű oldalain 
elhelyezett belső és külső kijelzők 
folyamatosan adnak aktuális tájékoz-
tatást a járat útirányáról és a soron 
következő megállókról. Az új, kör-
nyezetbarát buszok üzembe állítá-
sának köszönhetően Budapest és az 
agglomeráció levegőszennyezettsége 
jelentősen csökkenthető. Fontos, 
hogy a szolgáltatóváltással - a fenti 
előnyök mellet - nem változnak a 
legfontosabb paraméterek: továbbra 
is marad a “kék busz”; a járatszá-

mok, a menetrendek és a tarifák ezt 
követően is a meglévő fővárosi BKK-
rendszerbe illeszkednek (kisebb me-
netrendi módosulások - elsősorban 
az üzemkezdet és üzemzárás idősza-
kában - elképzelhetők). 

További menetrendi bővítésekről 
(pl. a 4-es metróvonalhoz csatlakozó 
közvetlen járatokról) az önkormány-
zat és a közlekedésszervező között 
jelenleg is folynak a tárgyalások. 

Ohr Alajos, 
városüzemeltetési és közlekedési 

tanácsnok
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 8 Képviselő-testületi határozatok
TISZTELT BUDAKESZI LAKOSOK!
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 5-én tartott  
képviselő-testületi ülésén az alábbi, lakosságot kiemelten érintő döntéseket hozta:

289/2014:
A képviselő-testület elfogadta a 
köztemető üzemeltetésének el-
lenőrzéséről szóló beszámolót, 
de felszólította az üzemeltetőt, 
hogy a közszolgáltatási szerző-
désben foglalt valamennyi kö-
telezettségének tegyen eleget, 
mely főként a lakosság tájékozta-
tására irányul. 

293/2014:
A képviselő-testület 2014. május 
15-étől 2014. szeptember 30-áig 
terjedő időre 25 fő közfoglalkoz-
tatásáról döntött, munkabérük 
és egyéb járulékaik önrészét az 
önkormányzat 2014. évi költség-
vetésében biztosította.

294/2014:
A képviselő-testület döntése 
alapján a Budakeszi, Kert utcai 
híd áteresszel történő kiváltása 
tárgyában tervezői ajánlatokat 
kért be, melyről a júliusi ülésen 
dönt.

296/2014:
A képviselő-testület döntése 
alapján az Európai Mobilitási 
Hét programsorozathoz történő 
csatlakozás keretében az önkor-
mányzat vállalta:
- egy új állandó intézke-

dés meghozatalát, amely 
előnyben részesíti a környe-
zetbarát közlekedési mó-
dokat a személygépkocsi 
használatával szemben;az 
Európai Autómentes Nap 
keretében egy teljes napra 
olyan közterületet jelöl ki, 
ahol kizárólag a gyalogos, 
a kerékpáros és közösségi 
közlekedés számára bizto-
sított a mozgási lehetőség.

Egyben intézményeit felkérte, 
hogy a rajz-, fotó-, családi és 
csoportos kreatív pályázatot 
hirdessenek meg a budakeszi 
városi intézményekben. A pá-
lyázat benyújtási határideje: 
2014. június 30.

298/2014:
A képviselő-testület döntése 
alapján az „Értékes vagy!” című 
pályázat keretei között az alábbi 
projektelemek vonatkozásában 
kerül sor szerződéskötésre:
- bűnmegelőzési célú fej-

lesztő tábor étkezésének 

és szállásának biztosítása 
tárgyában a Pest Megyei 
Gyermek-és Ifjúsági Alapít-
ványt bízza meg bruttó 611 
800 Ft értékben,

- bűnmegelőzési célú fejlesz-
tő tábor szakmai megvaló-
sítása tárgyában a Kortárs 
Segítő Műhely Alapítványt 
bízza meg bruttó 896 000 
Ft értékben.

305/2014:
A képviselő-testület eredmény-
telennek nyilvánította a Buda-
keszi 1 hrsz.-ú, természetben 
a 2092 Budakeszi, Fő u. 177. 
szám alatt található pince – 
Rathauskeller – bérbe vételére 
vonatkozó egyfordulós nyílt pá-
lyázati eljárást, és állásfoglalást 
kér be a kiíró szervezettől az 
ingatlan Városháza projektben 
való, nem üzleti célú hasznosítás 
tárgyában.

306/2014:
A képviselő-testület döntése 
alapján a Fő utcai szerviz út Kert 
utca–Erdő utca közötti szakasza, 
valamint az Erdő utca és a római 
katolikus templom közötti útsza-
kasz (Templom köz) építési terv-
dokumentációjának csapadékvíz 
elvezetéssel együtt történő elké-
szítése tárgyában árajánlatkérők 
kiküldésére került sor.

307/2014:
A képviselő-testület 250 000 Ft 
összeggel támogatta a Budake-
szi Szépítő Egyesület kérelmét 
az „Őseink emlékére” emlékmű 
környezetrendezésére és kiegé-
szítő támogatásként felajánlotta, 
hogy az emlékműtől a parkolóig 
a zöldterületek karbantartását a 
BVV Kft. elvégzi, valamint az em-
lékmű környezetrendezésének 
támogatására a helyi újságban 
hirdetési felületet biztosított az 
adományozók tájékoztatása ér-
dekében.

310/2014:
A képviselő-testület megbízta a 
BVV Kft.-t a Budakeszi 2306/111 
hrsz.-ú ingatlan (Etheles park) 
tereprendezésével, amely ma-
gában foglalja a fakivágást, tus-
kóirtást, alakító és egyengető 
földmunkát.

312/2014:
A képviselő-testület döntése 
alapján az alábbi nyílt pályázato-
kat írták ki:
- a Budakeszi szlogenre net-

tó 50 000 Ft és járulékai 
díjjal,

- a Budakeszin fellelhető 
legjobb receptgyűjtemé-
nyekre nettó 30 000 Ft és 
járulékai díjjal.

318/2014:
A képviselő-testület döntése 
alapján támogatja a Széchenyi 
István Általános Iskolában 2014. 
június 16–27. között tartandó 
nyári napközi ügyeletet igénybe-
vevő 52 gyermek napi egyszeri 
meleg étkezését, melynek fe-
dezetére maximum 296 400 Ft 
keretösszeget biztosít.

319/2014:
A képviselő-testület döntése 
alapján támogatja budakeszi 
gyermekek nyári táboroztatását 
a gyerekek felügyeletét ellátó 
pedagógus bérének biztosítá-
sával, 2014. július 7–11. és au-
gusztus 4–8. közötti időszakra. A 
Polgármesteri Hivatal a táborban 
részt vevő gyermekek szüleit a 
táborba jelentkezés módjáról, a 
tábor részvételi díjának befize-
tésével kapcsolatos teendőkről 
tájékoztatja, továbbá a szülők 
kérése alapján megszervezi a 
gyerekek busszal történő szállí-
tását a gyülekezési helyre azzal, 
hogy a buszos szállítás költsége a 
szülőket terheli.

322/2014:
A képviselő-testület döntése 
alapján a Makkosmárián készülő 
utak terveztetésekor az alábbi 
általános tervezési irányelveket 
veszi figyelembe:

1.     1.   1. AZ UTAK  
TERVEZÉSE EGYOLDALI  
JÁRDÁVAL TÖRTÉNJÉK.

1. 2. A csapadékvíz elvezeté-
se nyílt rendszerű, me-
lyet a tényleges csapa-
dékvíz mennyiségéhez 
kell méretezni.

1. 3. Makkosmária teljes 
területén 30 km/h se-
bességkorlátozási felté-
teleknek megfelelően 
tervezzék az utakat.

2. RÉSZLETEIBEN:
2. 1. A Makkosi út aszfaltbur-

kolat széles ségée 4,75 m 
széless éggeletervezzék, 
melyet később 6 méter-
re lehessen bővíteni, a 
jelenlegi telekhatárok 
figyelembe vételével.

2. 2. A Gábor Áron utca asz-
faltburkolat szélessége 
4,75 m legyen, a módo-
sított HÉSZ-nek megfe-
lelően.

2. 3. A Kert utcától az Ár-
nyas utcáig 6 m, felette 
4,75 m aszfaltburkolat 
szélesség geletervezzék. 
A tervezés három ütem-
ben történik: I. ütem: 
Árnyas utcáig; II. ütem: 
Hajnalka utcáig; III. 
ütem: a fennmaradó 
északi szakasz. A terve-
ket a módosított helyi 
építési szabályzatnak 
megfelelően, egyoldali 
telekalakítással kell ki-
dolgozni.

2. 4. A terveztetés kiegészül 
a Domb utcától a Patak 
utcai átereszig terjedő 
szakaszig.

3. A KÉT ÚJ ÚTSZAKASZ  
TEKINTETÉBEN:

3. 1. A Megyei út 4,75 m 
aszfaltburkolat alap-
szélességgel, a szűkü-
lő szakaszon legalább 
3,5 m szélességgel, a 
szükséges kitérők meg-
tervezésével készüljön, 
a módosított helyi épí-
tési szabályzat szerint 
egyoldali telekalakí-
tással számolva, és a 
járdának ezen a telek-
alakítás által létrejövő 
útszélesítésben törté-
nő megtervezésével. A 
Megyei utat érintően 
két mini körforgal-
mametervezne, a Mak-
kosi úti csomópontnál, 
valamint a Kert utcai 
csomópontnál.

   3. 2. A Gerinc utca tekinte-
tében 3,5 m szélességű 
úttervezés szükséges, a 
megfelelő kitérők meg-
tervezésével.
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 9Gyűjtsük össze a Budakeszin  
fellelhető legjobb recepteket!

Budakeszi Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Budakeszin fellelhető 
legjobb receptgyűjtemények vonatkozásában. Budakeszin fellelhető legjobb 
receptgyűjtemények összegyűjtése és megjelentetése hosszú távon növelhe-
ti a város turisztikai vonzerejét. A győztes pályázó által beküldött receptgyűj-
teményt megjelentetik  az önkormányzat honlapján. A pályázaton életkortól, 
lakóhelytől függetlenül minden természetes személy, intézmény, vállalkozás, 
civil szervezet részt vehet.

  
ELBÍRÁLÁSI SZEMPONTOK:
• a receptek tükrözzék Budakeszi nemzetiségi sajátosságait (magyar−sváb),
• rövid magyarázat a receptek forrására és Budakeszihez való kapcsoló-

dási pontjára vonatkozóan,
• a receptgyűjtemény minimum 10 receptet tartalmazzon,
• a receptek változatossága, sokszínűsége,
• azonos arányban tartalmazzon leveseket, főételeket és süteményeket.
 
A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ TARTALMA:
• receptgyűjtemény,
• rövid magyarázat a receptek forrására vonatkozóan,
• pályázó neve (szervezet esetén: a szervezet és képviselőjének neve),
• pályázó címe, telefonszáma, e-mail címe.
 
EGYÉB SZEMPONTOK:
egy pályázó maximum három pályázatot adhat be.
 
A pályázat díjazása: a nyertes pályázó nettó 30 000 Ft-ban részesül.
 

A BENYÚJTÁS MÓDJA:
személyesen vagy postán a Budakeszi Polgármesteri Hivatalba (2092 Bu-

dakeszi, Fő u. 179.) vagy e-mailen a pm.titkar@budakeszi.hu e-mail címre. A 
borítékon vagy az e-mailben kérjük feltüntetni: „Budakeszi legjobb receptjei”.

 
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2014. július 30., szerda 12 óra.
 
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA: a pályázatokat Budakeszi Város Önkormányza-

tának Képviselő-testülete 2014. július 31-ei ülésén bírálja el. Amennyiben kü-
lönböző pályázóktól minden elemében azonos receptgyűjtemény érkezik, az 
elsőként érkezett pályázatot tekinti érvényesnek a zsűri.

 
SZERZŐI JOGOK: a Pályázó tudomásul veszi, hogy pályaművének beadásá-

val mindennemű szerzői jogdíjról lemond. A pályázat győztese a későbbiekben 
a gyűjteményre semminemű igényt nem nyújthat be. Budakeszi Város Önkor-
mányzata jogosult a receptek feletti további rendelkezésre, azt szabadon, kor-
látozás és a meghirdetett díjon felüli egyéb ellenszolgáltatás nélkül felhasznál-
hatja és módosíthatja.

 
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, 

és nem hirdet nyertest.

Ön szerint mi legyen  
Budakeszi szlogenje?

Budakeszi Város Önkormányzata ötletpályázatot hirdet Budakeszi turisztikai 
szlogenjére. Budakeszihez kötődő szlogen hosszú távon növelheti a város turisz-
tikai vonzerejét, hozzájárulhat a helyi gazdaság élénkítéséhez, a munkahelyte-
remtés növeléséhez. A pályázaton életkortól, lakóhelytől függetlenül minden 
természetes személy, intézmény, vállalkozás, civil szervezet részt vehet.

  
ELBÍRÁLÁSI SZEMPONTOK:
• utaljon Budakeszi egyediségére,
• élményközpontúság,
• ötletesség, hitelesség,
• rövid, frappáns (max. 6 szó, melybe a névelők nem számítanak bele),
• a szlogen idegen nyelvre fordítva is hűen adja vissza a magyar nyelvű 

tartalmat.
 
A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ TARTALMA:
• egyedileg megfogalmazott szlogen,
• indokolás a szlogen és Budakeszi kapcsolódási pontjáról,
• pályázó neve (szervezet esetén: a szervezet és képviselőjének neve),
• pályázó címe, telefonszáma, e-mail címe.
 
EGYÉB SZEMPONTOK:
egy pályázó maximum három pályázatot adhat be.
 
A PÁLYÁZAT DÍJAZÁSA: a nyertes pályázó nettó 50 000 Ft-ban részesül.
 
A BENYÚJTÁS MÓDJA:
Személyesen vagy postán a Budakeszi Polgármesteri Hivatalba (2092 Bu-

dakeszi, Fő u. 179.) vagy e-mailen a pm.titkar@budakeszi.hu e-mail címre. A 
borítékon vagy az e-mailben kérjük feltüntetni: „Budakeszi szlogen”.

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2014. július 30., szerda 12 óra.
 
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA: a pályázatokat Budakeszi Város Önkormányzatá-

nak Képviselő-testülete 2014. július 31-ei ülésén bírálja el. Amennyiben külön-
böző pályázóktól azonos szlogen érkezik, az elsőként érkezett pályázatot tekinti 
érvényesnek a képviselő-testület.

 
SZERZŐI JOGOK: A Pályázó tudomásul veszi, hogy pályaművének beadásá-

val mindennemű szerzői jogdíjról lemond. A pályázat győztese a későbbiekben 
a szlogenre semminemű igényt nem nyújthat be. Budakeszi Város Önkormány-
zata jogosult a szlogen feletti további rendelkezésre, azt szabadon, korlátozás 
és a meghirdetett díjon felüli egyéb ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja és 
módosíthatja.

 
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, 

és nem hirdet nyertest.

 
Budakeszi Város Önkormányzata nevében dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester

FELHÍVÁSOK
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0 Trianon-emléknap Budakeszin

„Mert nem lehet feledni, nem, 
soha, Amíg magyar lesz és em-
lékezet, Jog és igazság, becsület, 
remény” – idézett beszéde ele-
jén Juhász Gyula Trianon című 
költeményéből dr. Csutoráné dr. 
Győri Ottilia polgármester a tri-
anoni békediktátum aláírása nap-
jának évfordulóján, a nemzeti 
összetartozás napján az I. vi-
lágháborús emlékmű előtt.

A városvezető rámutatott: minden nemzet éle-
tében vannak olyan évszámok és az évszá-

mokhoz kötődő események, melyek egy nemzet 
életében súlyos nyomot hagytak. Ilyen volt 1848, 
1956 és 1920 is. A történelemórák tananyagai 
megváltoztak. 

1920. június 4-ét, a trianoni békediktátum alá-
írásának napját nemzeti létünk egyik legnagyobb 
temetőjének nevezte a polgármester, majd sorolta 
a tényeket: elcsatolt területekkel együtt mintegy 
3,2 millió honfitársunk került határainkon kívül-
re, szorult ki a nemzet összetartó erejéből. Az első 
világháborút lezáró békerendszer alapján került az 
őshonos magyar népesség öt, a mai állapot szerint 
pedig nyolc államba, és vele együtt a történelmi és 
kulturális emlékhelyeink nagy része is.

Trianonban egyik napról a másikra fosztották 
meg nemzetétől az Erdélyben élő magyar családot, 
a kárpátaljai legényt vagy éppen az idős muraközi 
asszonyt. Több mint 3 millió magyart fosztottak 
meg gyökerétől, idegenek kidobták hazájukból, 
más ország állampolgárai lettek.

Ezt követően az azóta történt változásokról 
beszélt dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, majd az 
alábbi bekezdést idézte az Alaptörvényből: „Ma-
gyarország az egységes magyar nemzet összetarto-
zását szem előtt tartva felelősséget visel a határain 
kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik 
fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarsá-
guk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és 
közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkor-
mányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldo-
gulásukat, valamint előmozdítja együttműködésü-
ket egymással és Magyarországgal.” 

A polgármester a változások közé sorolta azt az 
Országgyűlés által elfogadott és 2010-ben hatályba 
lépő törvényt is, amely tanúságot tesz a nemzeti ösz-
szetartozásról, mely értelmében az országgyűlés jú-
nius 4-ét, az 1920. évi trianoni békediktátum napját 
a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította.

Mint a város vezetője megjegyezte: az ilyen és 
ehhez hasonló megemlékezések alkalmat adnak 
számunkra, hogy újra és újra átélhessük a törté-
nelmet, emlékezzünk és emlékeztessük magunkat 
arra, hogy feladatunk van. A közös folytatás fel-
adata. Magyarország nemzetpolitikája nem más, 
mint a magyar nemzet határokon átívelő egyesí-

tése, amelybe beletartozik a külhoniak támogatá-
sa, a kettős állampolgárság elismerése és a szava-
zati jog biztosítása is – folytatta dr. Csutoráné dr. 
Győri Ottilia.

Végül a polgármester asszony beszámolt arról 
a példaértékű kapcsolattartásról, amely Buda-
keszit az erdélyi Csíkszeredához és az ukrajnai 
Beregdédához fűzi. Az önkormányzat több száz-
ezer forinttal támogatta a közelmúltban az említett 
két települést.

A megemlékezésen Malek Édua, a Nagy Sán-
dor József Gimnázium tanulója elénekelte a Sze-
ret vize martján című népdalt, Ambrus András 

színművész pedig elszavalta Juhász Gyula Tria-
non című versét. 

Ezt követően Budakeszi Város Önkormányzata, 
intézményeinek képviselői, Budakeszi Város Német 
Önkormányzata, a Budakörnyéki Székelykör, majd 
a Budakeszi Szépítő Egyesület vezetői elhelyezték a 
megemlékezés koszorúit az emlékmű talapzatán. A 
székely himnusz közös eléneklése után az egybegyűltek 
– a megjelent óvodásokkal, iskolásokkal és civilekkel 
együtt – Demjén Ferenc: Honfoglalás című művének 
dallama alatt az összetartozás jelképeként egymás kezét 
megfogva körbeállták az I. világháborús emlékművet.

bgy
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Ismét „zenélt” a Fő téri Park
Az Erkel Napokat immár XXVI. 
alkalommal rendezték meg Bu-
dakeszin, mégpedig a Himnusz 
megzenésítésének 170. évfordu-
lójának tiszteletére. A helyi Erkel-
kultusznak jelentős hagyományai 
vannak: a város Fő terén látható 
Erkel Ferenc mellszobra, illetve a 
Szarvas téren a Himnusz-szobor, 
a neves zeneszerző városi nyara-
lóján pedig emléktáblát helyezett 
el 1985-ben a Budakeszi Szépítő 
Egyesület.

A megemlékezés Erkel Ferenc sírjának koszo-
rúzásával kezdődött a budapesti Kerepesi te-

metőben, amelyen a tatabányai Erkel Ferenc Ze-
neiskola növendékei működtek közre. A délutáni 
folytatásban a budakeszi Himnusz-szobornál az 
egybegyűltek közösen elénekelték a Himnuszt. 
Köszöntőt Barcsik Hédi, a Czövek Erna Zeneis-
kola igazgatója mondott, míg az Erkel-emlékház-
nál a Budakeszi Szépítő Egyesület elnöke, Hidas 
Mátyás emlékezett a zeneszerzőre.

A zenei nevelés 
nélkülözhetetlen a 
személyiség kiegyen-
súlyozott fejlődéséhez. 
Ezt már Czifra Zsuzsa, 
Budakeszi Város Ön-
kormányzata Oktatási 
és Kulturális Bizottsá-
gának elnöke mondta 
a Himnusz szerzőjének 
Fő téri szobránál. Hoz-
zátette: a zene kapcso-
latot teremt az embe-
rek között, és a beszéd 
mellett a legfontosabb 
kifejezőeszközünk. A 
gyerek zenélés közben 
érzelmeket él át, illetve 
hoz létre, így a zenei 
nevelés olyan élmény-
mintákat ad, melyek 
alapjai lehetnek a ké-
sőbbi tapasztalatok 
szerveződésének – 
folytatta a képviselő.

Elhangzott: a zene 
második nyelvünk, 
amivel érzelemgaz-
dagabban tudjuk ki-
fejezni magunkat. 
Lélekemelő és ki-
egyensúlyozottságot 
nyújtó tevékenység, az 
önkifejezés egyik for-
mája. Czifra Zsuzsa a 
világhírű karmester, 
Leonard Bernstein sza-
vaival zárta beszédét: 
„A zene önmagunk feltérképezéséhez és az embe-
rek közötti kapcsolatok jobbításához segíthet. És 
amíg a zene tovább él, fennmarad, ha titkát nem 
is tudjuk megfejteni, bízhatunk erejében.”

A délután további részében ének- és zeneszó 
hullámzott a Fő téri park fölött, köszönhetően a 
Mezei Mária Művészeti Iskola, a Czövek Erna Ze-
neiskola és a Kompánia Színházi Társulat közre-
működőinek, majd az esti, római katolikus temp-
lomban tartott emlékhangverseny előtt Bakács 
Bernadett alpolgármester mondott beszédet. Eb-
ben párhuzamot vont Budakeszi fejlődési ered-
ményei és a kulturális értékeink ápolása között. 
Mint mondta: egy nemzet vagy város életének az 
értelme abban áll, hogy megtapasztaljuk közössé-
günk lélekemelő értékeit, és erőt merítünk belőle.

Az alpolgármester asszony hangsúlyozta, hogy 
Budakeszi kis település, de Erkel Ferenc szemé-
lyének köszönhetően olyan szimbóluma van, 
mely nemzeti szinten jelentős. A szónok megem-
lítette: Jelenits István tudós szerzetestanár szerint 
a Himnusz olyan ima, melynek kapcsán számot 
adunk magyarságunkról. Bakács Bernadett ki-

emelte, hogy újra kell építenünk önmagunkat, 
ami nem megy másként, csak ha számba vesz-
szük elfeledett vagy eltemetett, vagy elhallgatott 
értékeinket. A politikus reményét fejezte ki, hogy 
az ország és Budakeszi életében is új, növekedést 
elindító korszakhoz értünk.

Zárszavához bibliai idézetet vett az alpolgár-
mester: „Úgy van az ember Isten országával, mint 
amikor magot vet a földbe. Utána, akár alszik, 
akár ébren van, éjjel és nappal, a mag kicsírázik és 
szárba szökken, maga sem tudja, hogyan.”

Ezt követően a Himnusz születésének 170. év-
fordulója alkalmából bemutatták a még fellelhető 
Himnusz pályaműveket, majd az István Király 
Operakórus Erkel Ferenc István király című ope-
rájának kóruskeresztmetszetét adta elő. 

A rendezvénysorozaton tiszteletét tette vá-
rosunk polgármestere, dr. Csutoráné dr. Győri 
Ottilia. 

Budakeszi ezúttal is méltón, a városlakók ak-
tív részvételével emlékezett meg Kölcsey Ferenc 
Himnuszának megzenésítőjéről.

bgy
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Immár tizenhat éve, hogy a bu-
dakeszi Széchenyi István Általá-
nos Iskolában elindultak a mű-
vészeti irányultságú osztályok.

 

Azon túl, hogy az ide járó gyerekek iskolai 
keretben magyar néptáncot tanulnak, drá-

maórára járnak, furulyáznak, különböző kézmű-
ves- és rajztechnikákkal ismerkednek meg, népi 
kismesterségekkel találkoznak, közös programo-
kon is részt vesznek. Így idén ősszel a Tök jó na-
pon! a kézművességtől a muffin sütésig minden a 
sütőtök körül forgott, év végén pedig mindenkit 
vár még a Vakációváró kézműves délelőtt. Ezen 
kívül minden évben megrendezzük a Jótékony-
sági bazárt és a Jótékonysági bábfesztivált. Végül, 
ami minden „művészetis” legnagyobb ünnepe, az 
év végi Művészeti est. Itt minden osztály bemutat-
hatja, mi mindent tanult az év során.

Az idei Est azért lett még különlegesebb, mert 
a több éve tartó jótékonysági gyűjtögetés és az 
ESZEMKÁ Egyesület (szülői munkaközösség) se-
gítségével mobil színpadot vásárolhattunk. Nagy 
előrelépés volt és nagy öröm! Nemcsak azért, mert 
sokkal jobb a „világot jelentő deszkákon” táncolni, 
vagy hogy az elsőseink is a közönség fölé maga-
sodjanak, de ezentúl a SZIA-s rendezvények is 
reprezentatívabbak lesznek. Köszönet ezért min-
den szervezőnek, fellépő gyereknek és a Szülői 
Egyesületnek!

Tótth Réka

Művészeti est és színpadavató a SZIA-ban

Búcsú tanítványainktól
BALLAGÁS A SZIA-BAN

Június 13-án, pénteken 17 óra-
kor utoljára szólalt meg az iskola 
csengője a nyolcadikos, ballagó 
diákjainknak. Lázas készülődés 
előzte meg az ünnepet, az iskola 
virágdíszben pompázott. Szülők, 
rokonok, barátok sora kísérte az 
elköszönő tanulókat.

A tornatermi ünnepségen meghatódott arcokat, 
könnyes szemeket láthattunk.  A szomorúság 

mellett derűvel a szívünkben néztük -  akár diákként, 
akár pedagógusként  -  a három ballagó osztályról 
készített filmet, így élhettük újra át az elmúlt évek 

legemlékezetesebb, szívet-lelket melengető, sokszor 
megmosolyogtató pillanatait.

„Mindenkiből és mindenből megismételhetetle-

nül és utánozhatatlanul csak egy van… ha valamiért 
nincsen közöttünk: szomorúak vagyun.” -  mondta 
Czifra Zsuzsanna, iskolánk igazgatója. A búcsúzás 
mindig fájdalommal jár. De nézzünk bátran előre! 
Legyünk büszkék a nyolcadikosainkra! Töb, mint 
80%-uk az általuk első helyen megjelölt középiskolá-
ban tanul tovább szeptembertől.

 „A ballagás hangulata pótolhatatlan. Mert egy-
más számára pótolhatatlan emberek búcsúját jelenti: 
a barátok búcsújá.” −- zárta beszédét az igazgatónő.

Igen, a barátok egymástól, tanítók, tanárok ta-
nítványaiktól búcsúztak ezen a napon, abban bízva, 
hogy mindannyian megállják a helyüket középisko-
lás éveik alatt is.

Fehér Anikó osztályfőnök
Czifra Zsuzsanna igazgató
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Vakáció

Tanévzáró a SZIA-ban
2014. június 18-án 182 tanítási 
nap után tanévzáró ünnepéllyel 
búcsúzott a tanévtől a Széchenyi 
István Általános Iskola.

Czifra Zsuzsanna igazgató asszony beszédében 
kiemelte: „Iskolánkban a kitűnő tanulók száma: 

112. A jó iskolai eredmények és a tanulmányi ver-
senyeken elért helyezések mellett a sport területén 

is számos sikert értetek el, igazán büszkék lehettek 
magatokra! A sikereket nemcsak magatok és a szü-
leitek, az iskolátok számára szereztétek, hanem egész 
Budakeszinek! ”

Továbbá hangsúlyozta, hogy fontos bízni önma-
gunkban, hinni képességeinkben, így érhetünk el 
további szép sikereket a jövőben is.

A hangulat ünnepélyességét emelte, hogy először 
adták át intézményünkben a Széchenyi- emlékpla-
kettet egy pedagógusunknak, Battáné Balogh Ildikó-

nak, köszönetként kiváló munkájáért, valamint egy 
szülőnek, Kopanecz Gábornak, aki aktívan támogat-
ta iskolánkat és egy diákunknak, aki jó tanulmányi 
eredményével és közösségi munkájával példaképe 
lehet diáktársainak. Az idén Obornyák Klaudia 8. d 
osztályos tanulót érte ez a megtiszteltetés.

A tanévzárót gazdagította a Jánosi Attila vezette 
Gyöngyharmat Táncegyüttes és a 2. b osztály han-
gulatos előadása. Az ünnepséget Gyuricza Ádám 5. 
a osztályos tanuló vidám szavalata zárta.

Művészeti est és színpadavató a SZIA-ban

A Nagy Sándor József Gimná-
ziumban hivatalosan is befe-
jeződött a 2013/14-es tanév. 
A gimnázium igazgatója, dr. 
Dömötörné Papp Hargita a  
jutalomkönyvek kiosztását 
követően a tanévzáró ünne-
pélyen bezárta a tanévet. 

A legjobb tanulónak járó díjat, a Molnár György Alapítvány pénzjutalmát, Oláh Dorottya 13. b osztá-
lyos tanuló nyerte. Az elmúlt héten két vizsgacsoportban, öt napon keresztül vizsgáztak az érettségiző 

diákok. Nagyon sok tanuló élt az előrehozott érettségi lehetőségével. Így idegen nyelvből, illetve informa-
tikából közel 100 tanuló teljesítette az érettségi vizsga követelményeit a végzős diákokon kívül. Sok tanuló 
részesült dicséretben  szép felelete, teljesítménye miatt. Álmaik eléréséhez sok sikert kívánunk!
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4 Comenius-projekt

A PROHÁSZKÁBAN

A Prohászka Ottokár 
 Katolikus Gimnáziumban 
zajlott Comenius talál-
kozóról Kleinhappelné 
Nagy Editet, Comenius 
SPUREN kapcsolattar-
tó tanárt Lesták Zsófia, 
11.-es tanuló kérdezte

Először is, kérem, meséljen egy 
kicsit Comeniusról! Ki volt ő, és 

miért pont róla nevezték el a pályá-
zatot?

Jan Amos Komensky, ismertebb 
nevén Comenius (1592–1670) tekint-
hető az első modern pedagógusnak. 
Habár az iratok magyar származásról 
tanúskodnak, Comenius Csehor-
szágban élt és folytatta tevékenységét. 
Tanulmányait a hernborni és a heidel-

bergi egyetemeken végezte. 1650-ben 
Lorántffy Zsuzsa és fia, Rákóczi Zsig-
mond meghívására Magyarországra 
látogatott. Pedagógiai elvei napjaink-
ban is útmutatóként szolgálnak. Csak 
egy-két elképzelését említsük az okta-
tással kapcsolatban: fontosnak tartotta, 
hogy a tananyagot a gyermek életkorá-
hoz igazítsák. Szerinte a gyermekeket 
gondolkodásra kell oktatni; előnyben 
részesítette a drámajátékot mint okta-
tási módszert. Rámutatott arra is, hogy 
a gyermekek könnyebben elsajátítják 
az anyagot, ha nemcsak verbális úton, 
hanem szemléltető anyagok felhaszná-
lásával oktatják őket.

Ha néhány mondatban kellene 
összefoglalnia, mit mondana erről 
a projektről? 

A SPUREN-projekt központi 
gondolata a szólások és közmondá-
sok kutatása és feldolgozása a tanu-
lás, a képzés témakörében. A projekt 

egyik fő célja, hogy a partnerek a sa-
ját nyelvi frázisaikhoz összegyűjtött 
ismereteiket egymással összevessék, 
megbeszéljék, illetve közösen bő-
víthessék. Az etimológiai és nyelvi 
nézőpont mellett a közmondások 
tartalmi értelmezésére is sor kerül 
színpadi jelenetek, riportok, illuszt-
rációk formájában.

Mely országok működnek közre, 
illetve miért jó, ha valaki részt vesz 
a munkában? A diákok képességeit 
hogyan tudja fejleszteni a program? 
Kik a résztvevők az iskolából, és mi-
ért pont őket választották ki? 

A projekt fő koordinátora Német-
ország. Magyarország mellett Hol-
landia, Belgium, Finnország, Olasz-
ország, Szlovákia és Bulgária tanárai 
és diákjai dolgoznak ebben a kétéves 
projektben. Gimnáziumunkból ösz-
szesen mintegy 7 tanár és 50 diák, 
elsősorban a főgimnazisták vállalnak 

feladatokat, főként a 9. és 10. évfo-
lyamból, de 7. illetve 8. osztályosok 
közül is vannak lelkes tagjai a projekt-
nek. Mivel a „Szólások és közmon-
dások” témájának feldolgozása igen 
sokrétű, ezért minden diák megtalálja 
benne a neki szóló feladatot, legyen 
az egy nyelvi magyarázat, illusztráció, 
riportkészítés, plakáttervezés, pan-
tomim, esetleg egy közmondáshoz 
kapcsolódó történet megírása illetve 
színpadra vitele. A közös munka nem 
csupán a diákok egyéni képességének 
kibontakozását és fejlődését támogat-
ja, hanem jelentős mértékben előse-
gíti a köztük lévő sikeres együttmű-
ködést. A közös munka öröme igazi 
közösséggé formálja őket.

Milyen nemzetközi programokat 
terveztek erre az évre? Vannak eset-
leg magyar ötletek is?

Az első találkozót, mely egyben 
a projektet előkészítő találkozó volt, 

Németországban, Paderbornban 
rendezték meg 2013 októberében. 
Itt készítettük elő közösen az első év 
programját, melybe egy magyaror-
szági és egy németországi találkozót 
terveztünk.

A Budakeszire szervezett első 
Comenius-találkozóra 2014 már-
ciusában került sor. Elsőként belga 
vendégeinket fogadtuk egy bilate-
rális találkozó keretében, melynek 
során közösen folytathattuk a már 
megkezdett munkát. Az eddig ösz-
szegyűjtött közmondásokkal, szólá-
sokkal egy érdekes társasjáték révén 
ismerkedhettek a diákok, valamint 
az általunk összegyűjtött, tanulással 
kapcsolatos szólásokat, közmondá-
sokat egy-egy közös pantomimban 
jelenítettük meg. Az érdemi munka 
mellett lehetőség nyílt a kulturális 
kikapcsolódásra is, hagyományaink, 
Budakeszi és fővárosunk, Budapest 
megismerésére. A következő tanév 
novemberében mi viszonozzuk ezt 
a látogatást Gentben, ahol a munka 
Brueghel flamand közmondásokat 
ábrázoló festményeinek elemzésével 
folytatódik.

A multilaterális, minden partner-
országot magába foglaló találkozóra 
röviddel a belgák látogatása után, 
március végén került sor. Tartalmas 
programban részesülhettek a többi 
országból érkező vendégeink is. Isko-
lánk diákjai néptáncbemutatóval lep-
ték meg a vendégeket, majd egy közös 
táncház vette kezdetét. A Teaházban 
az eddig összegyűjtött és illusztrált 
közmondásokból és szólásokból ki-
állítást rendeztünk, ehhez kapcsoló-
dóan vegyes csoportokban írtak egy-
egy történetet diákjaink, és a legjobb 
sztoriból „Tanulni sose késő” címmel 
színpadi mű született. Emellett a 
pantomimjátékok kigondolásában is 
örömüket lelték a diákok. A megtar-
tott prezentációk segítségével kicsit 
közelebbről megismerhettük egymás 
kultúráját, hagyományait. Az idő gyö-
nyörű volt, így Budakeszi mellett sok 
helyszínre eljutottak külföldi vendé-
geink, többek között egy dunai séta-
hajózásra, egy budapesti városnézésre 
és a festők városába, Szentendrére is. 
Szép élményekkel, jó hangulatban tér-
hettek haza.

A következő tanév Comenius 
SPUREN-projekttalálkozóinak Bel-
gium mellett Finnország. Olaszor-
szág ad otthont. Izgalommal teli vá-
rakozással nézünk a találkozók elébe.

Itt ragadnám meg az alkalmat 
és szeretnék minden kollégának és 
tanulónak köszönetet mondani a 
projektben eddig végzett színvonalas 
munkájáért.

Kleinhappelné Nagy Edit
Comenius SPUREN kapcsolattartó tanár 

(az interjúban közreműködött:  
Lesták Zsófia 11. A)

NAGYSANYISOK 
TÖRÖKORSZÁGBAN

A budakeszi Nagy Sándor 
József Gimnáziumból 11-
en lehetőséget kaptunk, 
hogy május végén Török-
országba utazhassunk. 
Az Európai Unió Comeni-
us-programjának keretén 
belül egy hetet tölthettünk 
a törökországi Sarkisla vá-
rosában. A magyar csapa-
ton kívül voltak hollandok, 
franciák, románok és a há-
zigazda törökök. 

Május 20-án indultunk a Liszt Ferenc 
repülőtérről. Münchenen keresztül 

repültünk Ankarába. Másnap onnan in-
dultunk tovább Sarkislába. Nagy meglepő-
désünkre végig autópályán mentünk, bár 
a térképek mai napig nem jelzik azt.Május 
22-én a várossal és az iskolával ismerked-
tünk. Az iskolát három éve építették, és 
mindennel felszerelték. Néhányunknak óri-
ási sikere volt a török lányok körében, Szebit 

és Tomit szó szerint gyűrűbe fogták.Követ-
kező nap a híres Kappadókiai-sziklákhoz és 
sziklatemplomokhoz mentünk el. Megnéz-
tük a Göreme szabadtéri múzeumot, egy 
borászatot és egy világhírű keramikust. Este 
pedig egy lélegzetelállító, tradicionális török 
esten vettünk részt. Szombaton a Kangal 
Springbe utaztunk, ami a „testpedikűrről” 
híres. Itt a halak csemegéztek belőlünk. Utá-
na megnéztünk egy kutyatenyésztő telephe-
lyet, ahol a híres kangalt tenyésztik. Délután 
piknikezni mentünk a Gökpinari-tóhoz.25-
én a tartomány székhelyét, Sivast néztük 
meg. Először a városi múzeumot, majd egy 
hagyományos török lakóházat, és végül egy 
mecsetet tekintettünk meg. Délután újra a 
városban járkáltunk, és megnéztük az át-
alakított medreszéket.Hétfőn egy 500 km 
hosszú sípálya rendszert kerestünk fel a 
Kayseri-hegyen. Néhányan megmászhattuk 
a hegy egy kis részét, majd a várost fedez-
hettük fel.Utolsó nap közös főzésre került 
sor, egy török lánynál készítettünk magya-
ros ételeket. Este minden ország bemutatta 
hagyományos ételeit, táncait és énekeit. A 
bemutatók vége felé mindenki érezte, hogy 
lassan eljön a projektek legrosszabb része, a 
búcsúzkodás. Az újonnan kötött barátságo-
kat és ismeretségeket könnyes búcsúval zár-
tuk. Visszaúton még megnéztük Münchent, 
és 28-án este már itthon is voltunk.

  Varga Bendegúz

Comeniusprojekt
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Tisztelt 
Támogatóink!
Iskolánk, a Prohász-
ka Ottokár Katolikus 
Gimnázium 25 éve 
működik, útját sike-
rek övezik, és folya-
matosan fejlődik. 

A munkát az alapítók által 
meghatározott elvek szerint 

folytatjuk ma is.
A következő tanévben új 

mérföldkőhöz érkezünk. A 
gimnázium kibővül egy sport-
csarnokkal, amelynek befejezé-
se nyár végén, kora ősszel vár-
ható. A sportcsarnok építése az 
egyházmegye finanszírozásával, 
teljesen önerőből történik. Ez-
zel az új épülettel válik teljessé 
a Prohászka Gimnázium épü-
letegyüttese, amely meghatáro-
zója Budakeszi városképének, 
és bizonyos tekintetben legna-
gyobb közösségi tere, kulturális 
központja is.

Jelenleg 520 diákból 260 
budakeszi lakos, családjával 
együtt élvezi az iskola által biz-
tosított lehetőségeket. Ezeket a 
lehetőségeket elődeinktől kap-
tuk, és jól gazdálkodva majd 
utódainknak tudjuk átadni. A 
tornacsarnok felépítése óriási 
terhet ró az egyházmegyére, így 
intézményünkre is.

A gördülékeny induláshoz 
szükséges sporteszközök és 
egyéb berendezések beszerzé-
séhez nem állnak rendelkezés-
re maradéktalanul a szükséges 
anyagi források. Az iskolát tá-
mogató alapítványban évek óta 
képeztünk tartalékalapot a tor-
nacsarnok költségeire, azonban 
a többcélú használatba vételhez 
elengedhetetlen berendezéshez 
jelentősen nagyobb anyagi erő-
re van szükség.

Ezért szeretnénk megszólí-
tani Önöket, amennyiben lehe-
tőségük van, támogassák törek-
véseinket, és segítsék iskolánk 
színvonalas működését, amely 
gyermekeink jövőjének záloga. 

Céges támogatás esetén az 
alapítvány adóigazolást tud 
adni adó-visszatérítéshez.

Amennyiben banki átuta-
lással kívánnak élni, lehető-
ség van célzott támogatás-
ként a Prohászka Alapítvány 
11742348-20020031 számla-
számára utalni.

Nagylelkű támogatásukat 
előre is köszönjük.

Török Csaba, igazgató

A SZIA diákjai határon túl 

Nyertünk! Így juthattak 
el a Határtalanul pályá-
zat keretén belül a Bu-
dakeszi Széchenyi István 
Általános Iskola 7. évfo-
lyamos diákjai közül 42-
en Erdélybe.

Az utazás érintette június 4-ét, a 
nemzeti összetartozás napját.

Június első napján egy szép vasár-
napi reggelen indult a csapat Buda-
kesziről. Szerencsénkre egy kedves, 
felkészült és talpraesett idegenvezető 
segített minket az utunkon.

A határon túl először Nagykároly-
ban tettünk látogatást, ahol megtekin-

tettük a Károlyi-kastélyt, majd Petőfi 
Sándor szobrát is.

Innen Ady Endre szülőhelyére, Ér-
mindszentre látogattunk.

Jártunk a csodálatos tordai só-
bányánál és természetesen a Tor-
dai- hasadékot sem lehetett ki-
hagyni (ez utóbbi geológiailag sem 
egy utolsó látnivaló!). Torockón 
megtekintettük az unitárius temp-
lomot és a Néprajzi Múzeumot is. 
„Szép város Kolozsvár…”, ahol Mátyás 
lovas szobra mindegyikünket lenyű-
gözött. A város egy igazi ékszerdoboz: 
Szent Mihály-templom, Mátyás király 
szülőháza és szobra, majd a méltán 
híres házsongárdi temető.

Mérán és Körösfőn lehetőségünk 
volt bepillantani a helyi általános is-

kola életébe. Kö rösfőn − mely nép-
dalaival került be a magyar kulturális 
örökség kincsei közé („Körösfői ker-
tek alatt…”) – még egy barátságos fo-
cimeccsre is sor került.

Kalotaszentkirályon zártuk napja-
inkat: családoknál kaptunk szállást a 
falusi turizmus keretein belül. Élvez-
tük a helyiek vendégszeretetét és fi-
nomságaikat: a vinetától a zakuszkán 
át megkóstolhattunk tradicionális er-
délyi ételeket, ízeket. 

Hazafelé hol máshol, mint a Ki-
rályhágón keltünk át a Kárpátokon; itt 
meg is álltunk még, hogy magunkba 
szívhassuk Erdély illatát a következő 
látogatásig.

A SZIA 7. évfolyamos diákjai
Czifra Zsuzsa igazgató

Budakeszi siker a XI. Országos  
Szolfézsversenyen

Május közepén rendez-
ték meg a XI. Országos 
Kodály Zoltán Szolfézs-
versenyt. Zeneiskolánkat 
Rétháti Júlia képviselte. 
Felkészítő tanára Juhos-
Kiss Eszter.

 

Az országban 5 helyen, Budapes-
ten, Kecskeméten, Debrecenben, 

Győrben, és Pécsett tartottak egyidejű-
leg területi válogatót. A Pest megyeiek-
nek, így nekünk is, Kecskemétre kellett 
utazniuk. A gyerekek 4 korcsoportban 
mérték össze tudásukat, írásbeli, és 
szóbeli feladatokat kellett megoldani-
uk. Az első korcsoportban, ahol Julcsi 
versenyzett, 19 induló izgulhatott.

Az írásbeli feladatok között sze-
repelt egy új stílusú magyar népdal 
lejegyzése énekes előadás alapján, egy 
bécsi klasszicizmus korából származó 
műzenei részlet lekottázása zongorázás 

után, valamint hangközök, és hármas-
hangzatok felépítése, illetve felismerése 
zongorás hangoztatás, majd kottakép 
alapján.

A szóbeli feladatok lapról olvasási 
anyaga szintén egy magyar népdal és 
egy klasszikus periódus volt. A résztve-
vőknek az éneklés során ügyelniük kel-
lett a kottahű, élményszerű előadásra.

Maximálisan 100 pontot lehetett 
elérni. A debreceni döntőbe azok a nö-

vendékek kerülhettek be, akik legalább 
67 pontot szereztek.

A rendkívül erős mezőnyben Julcsi 
81 ponttal jutott tovább, ez a kecske-
méti mezőnyben az 5.,   országos ösz-
szesítésben   a 17. helyet jelentette. A 
mi korcsoportunkban 28-an állhattak 
ismét a rajtmezőbe Debrecenben.

A többnapos, rendkívül magas 
színvonalú rendezvényen a versenyzők 
tiszta lappal indultak. A mezőny hihe-
tetlenül erős volt, hiszen itt már csak az 
ország legjobbjai versenyeztek.

Julcsi igazán magabiztosan, mond-
hatni fölényesen vette az akadályokat. 
Természetes muzikalitásával, tiszta in-
tonációjával, gyönyörű énekhangjával 
és pontos kottaolvasásával meggyőzte a 
szigorú zsűrit. Az eredményhirdetésen 
3. helyezettként szólították a színpadra.

Gratulálunk a kiváló eredményhez, 
további sok sikert kívánunk!

 Czövek Erna Zeneiskola
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Budakeszi futók a Bécs-Pozsony-
Budapest Ultramaratonon

Minden év október 22-
én érkezik városunkba a 
Bécs−Pozsony−Budapest 
ötnapos ultramaratoni fu-
tóverseny mezőnye, hogy 
másnap nekivágjon a ver-
seny utolsó − embert pró-
báló − szakaszának a Déli 
pályaudvarig.

A közel 20 egyéni induló és 40 csa-
pat buzdítására évről évre népes 

tábor gyűlik össze a befutó előtti 
kilométereken, így is ösztönözve az 
addigra már igencsak elcsigázott ver-
senyzőket.

Az esemény 24 éves történetében 
először nyílik lehetőség, hogy egy 
budakeszi csapatnak szurkoljunk.  A 
városunk színeiben indulók (Fodor 
László, Hidas Csaba, Huber-Szabó 
Lőrinc, Lelkes István, Tóth Szabolcs) 
a verseny 5 napja alatt együtt 311 

kilométert tesznek majd meg a há-
rom európai főváros érintésével. A 
csapattagok mindegyike budakeszi 
lakos, akiket a környezet szépsége és 
a mozgás szeretete indított arra né-
hány évvel ezelőtt, hogy elkezdjenek 
rendszeresen futni. Azóta gyakorlott 
futókká váltak, sok ezer kilométerrel 
a lábukban, több hosszútávú verse-
nyen szerzett tapasztalattal és dicső-
séggel. 2014 áprilisában együttesen 
megalapították a Budakeszi Főnix 
Futóklubot.

A rajtig hátralévő fél évben több-
ször is találkozhatunk majd velük a 
Budakeszit övező hegyekben és más 
kedvelt futó útvonalakon. Jó felké-
szülést és sikeres versenyt kívánunk!

Szurkoljunk nekik együtt!

A felkészülésüket a Hírmondó 
hasábjain és a facebook-on is fo-
lyamatosan nyomon követhetik az 
érdeklődők (www.facebook.com/
fonixfutoklub).

Budakeszi Főnix Futóklub

Kaszapkupa
Az egyházmegyei Ifjúsá-
gi Pasztorációs Iroda és a 
Budakeszi Egyházközség 
közösen rendezte meg 
a már hagyományosnak 
mondható Kaszap István-
emléktornát. 

A fiatalon elhunyt kispap emlékére 
megrendezett futball bajnoksá-

gon, bár viszonylag kevesen vettek 
részt, mégis nagyszerű hangulat 
uralkodott. Az első meccs kezdő-
rúgását Szeleczky Csaba budakeszi 
káplán végezte. 

A kétkörös bajnokság végül frap-
páns végeredménnyel zárult: első he-
lyen a budakeszi Csűrd + FC, a máso-
dik helyen a Budakeszi I. csapata, míg 
a harmadik helyen a Baker FC vég-
zett. A torna gólkirályának Bednárik 
Jánost (7 gól), míg a legjobb kapusá-
nak Hidas Bencét választották a bírók. 

Ezúton köszönjük minden résztvevő-
nek a jelenlétet és a sportszerű játékot, 
minden segítőnek a fáradságot nem 

ismerő munkát. Találkozzunk jövőre 
is a Kaszap-kupán!

Bechtold Jakab

Akarat, 
kitartás, 

eredmények
A fiatalok példaké-
pe lehetne: Kemény 
Dávid atléta, aki a 
korosztályos bajnok-
ságokon kiváló ered-
ményeket ért el, emel-
lett a felnőttek között 
is megállja a helyét.

Kemény Dávid atlétát elkísértük 
az edzésére. Közben alkalom 

nyílt egy kis beszélgetésre is.
Kemény Dávid elmondta: 

6-7 évesen ment le először Bu-
dakeszin Nemere Klári nénihez 

edzésre. Nagy élményt jelentett 
számára a heti 2-3 edzés. Egészen 
fiatal korában már figyelemremél-
tó eredményekkel büszkélkedhe-
tett. Egy ismerőse révén került a 
Vasas SC-hez. 

„Az edzésen először 6 X150 m 
futással kezdek, ez maxos dolog” 
− kezdte a bemutatást. (Maxos 
= kevés futás, verseny szituáció 
teremtésével. Széria futás = nem 
annyira erőteljes futás, kevesebb 
pihenő, így nehezebbek a követke-
ző adagok.) Legfőbb célja: a fedett 
pályás vb-re eljutni. Eredménye 
igen jó: 400 méteren 49.40 mp-es 
ideje az abszolút ranglistán 11., 
a korosztályoson 2. A váltóban 
3:17.19-es eredménye van, 200 
méteren 22.56 mp a legjobbja. De 
bemutatkozott a felnőtt bajnoksá-
gon is, ahol 9. lett. Kérdés: milyen 
jövőt jelenthet ez a későbbiek-
ben? „Ezt előre nem lehet tudni. 
Mind a felnőtt, mind a junior 
bajnokságon indulok, meglátjuk” 
− jelentette ki szerényen. Az elkö-
vetkezendő junior vb-n váltóban 
indulna, talán egyéniben is. 

Bajzáné Marton Lívia, Dávid 
edzője szerint: „Dávid nagyon 
tehetséges versenyző, fizikálisan 
rendben van, akaratilag egy ki-
csit túlteng. Ki kell hozni belőle a 
legjobb eredményeket, hiszen sok 
van még benne.”

Szabó Tibor Mihály
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 „Szabolcsi barangoláson”  
vettünk részt 

BUDAKESZI HAGYOMÁNYŐRZŐ KÖR

A nagy hőség szerencsére meg-
enyhült, mire elérkezett a várva 
várt nap. Pontban 6 órakor útra 
keltünk kis hazánk távoli szegletét 
felfedezni. Utunk a hazai reformá-
ció szülőhazájába, a Szatmár-Be-
regi tájegységbe vezetett elsőnek. 

Körutunk a hazai református templomok, a 
kuruc világ emlékeinek felkeresésével kezdő-

dött. Vaján a Vay-kastély csodálatos bútorai közt 
hallgattuk a Vay család és II. Rákóczi Ferenc tör-
ténetét. Tákoson a mezítlábas Notre Dame me-
séje varázsolt el bennünket. A tájházban a helyi 
asszonyok által készített és összegyűjtött kereszt-
szemes hímzések gyönyörködtettek. Döbbenettel 
hallottuk a Tisza 2001-es pusztítását: a hírekben 
ugyan hallottunk, de a helyszínen, a már helyre-
állított templomban szembesülni, hogy meddig 
állt akkor a víz, és hogy minden házat letarolt, 
hihetetlen érzés volt, főleg hogy a Tisza szinte lát-
hatatlanul folydogált mellettünk. Csarodán a ritka 
freskók megtalálásának története, Tarpán az ipari 
műemlék-ritkaság, a szárazmalom története kö-
vetkezett. Mind-mind a helyi gondnokok kedves, 

ízes értő előadásában. A sors úgy rendezte, hogy 
Szatmárcsekére pont akkor érkezzünk, amikor 
itthon az Erkel-megemlékezés kezdődött. Így az 
itthon maradottakkal együtt hajthattunk fejet két 
géniuszunk előtt a művelődési házban berendezett 
emlékkiállításon. Ellátogattunk az Európa-szerte 
egyedülálló „csónakos” fejfás temetőben Kölcsey 
Ferenc síremlékéhez is. Majd Vásárosnaményra – 
szállásunkra – utaztunk.

Második napunk délelőttje Nyírbátorban a 
Báthoriak főúri világának megismerésével telt. A 
Báthori-várkastélyban található panoptikum és 
Báthori István Múzeum megtekintése után végig-
sétáltunk a fenséges méretű, kazettás boltozatú re-
formátus templomtól a minorita templomig vezető 
várostörténeti sétányon. Innen Máriapócsra – Ma-
gyarország legnagyobb görög katolikus kegyhelyé-
re érkeztünk.

Kirándulásunkat a Nyíregyházán elköltött ebéd 
után Nyíregyháza-Sóstón fejeztük be, ki fürdéssel, ki 
skanzenlátogatással, ki csak sétával töltve a délutánt. 

Hazafelé a buszban többen sóhajtottak így: de 
kár, hogy csak egyszer kirándulunk az évben!

Köszönet a szervezőknek a tartalmas, élmény 
gazdag programért.

Krizsán Edit

Egy fagyizós  
délelőtt a Gräfl 
cukrászdában

Immáron negyedik alkalommal 
volt lehetőségünk egy vidám, aján-
dék fagyizós délelőttöt eltölteni 
Tarkabarka óvodásainkkal a Gräfl 
cukrászdában.

Kedves meghívásukra csoportonként sétáltunk 
el a cukrászdába. Már útközben tervezgették a 

gyerekek, milyen fagyit fognak kérni. Odaérve pe-
dig türelmesen kivárták a sorukat, és máris kérhet-
ték a kedvenc fagyijukat. Az óvó néniket és dadus 
néniket pedig kávéval kínálták.

Köszönjük a Gräfl cukrászda figyelmességét, 
kedves meghívását, felajánlását.

Bajtek Györgyné, óvodapedagógus

Eisessen  
in der Konditorei 

Gräfl
Wir hatten nunmehr zum vierten-
mal die Gelegenheit ein Eisessen-
Vormittag mit unseren Kindergar-
tenkindern in der Konditorei Gräfl 
zu verbringen.

Gruppenweise besuchten wir die Konditorei. 
Die Kinder unterhielten sich  schon unterwegs 

darüber, was für ein  Eis sie essen möchten.
Mit viel Geduld warteten die Kinder darauf bis 

sie ihr Lieblingseis bekamen.
Den Kindergärtnerinnen wurde ein Kaffee 

angeboten.
Wir bedanken uns bei der Konditorei Gräfl 

für ihre liebe Einladung, ihre Spende und ihre 
Aufmerksamkeit.

Márta Hegedüs, Kindergertnerin
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Két fiú, három Gábor
Igazi vagány fiúknak és aligha-
nem vagány lányoknak is való 
mesekönyvet írt a budakeszi 
Várkonyi Andrea, aki ugyan ma 
még nem tartozik a hírneves 
gyermekkönyvszerzők közé, ám 
ez a helyzet pillanatok alatt meg-
változhat. Legalábbis ilyen válto-
zást feltételezhettek mindazok, 
akik látták dedikálni az Ünne-
pi Könyvhéten az írónőt. Sokan, 
meglepően sokan voltak kíváncsi-
ak az új könyvre és szerzőjére. 

Bár a kötet magáért beszél, azért érdemes róla 
pár szót mondani, hiszen nem mindennapi 

mese hömpölyög a lapokon. Olyasmiről szól ez a 
kötet, ami minden tizenéves kiskamasz szívét meg-
dobogtatja. 

De ne szaladjunk annyira előre! Kezdjük a kez-
detekkel! 

ESSZENCIÁLIS AMINOSAVAK 
ÉS GLIKOGÉN SZINTÉZIS

– Úgy kezdődött, hogy meséltem az unokáim-
nak… Pontosabban nem is ez az eleje a történet-
nek, hanem a munkám. Az egészségügyben dol-
gozom, és naponta találkozom az egészségtelen 
életmód következményeivel. Megpróbáltam tehát 
valahogyan elmondani az unokáimnak, hogy az 
egészséges életmód, az egészséges táplálkozás sok-
kal fontosabb, mint gondolnák, mint sok felnőtt 
gondolná. 

– Erre majdnem minden szülő kísérletet tesz… 
– Persze, csak nem mindegy, hogyan beszélünk 

erről. 
– Hát, a szigorúan tudományos megközelítés 

rögtön kiesik. 
– Nyilván. Egy gyereknek nem érdemes esz-

szenciális aminosavakról, meg glikogén szinté-
zisről beszélni. Ezért megpróbáltam fogyasztható 
anyagba csomagolni a mondanivalómat. Persze az 
unokámat kellőképpen le is kell kötnöm, így aztán 
fordulatos cselekményt akartam szőni. Különben 
percek alatt elveszítette volna a mese a vonzerejét. 

– Gondolom, azért született könyv a mesesoro-
zatból, mert úgy látta, sikerült lekötnie a lurkókat… 

– Pontosan. A történet fordulatos, izgalmas mese 
lett. Úgy írtam meg, hogy szinte minden mondat-
ban történjen valami, ami továbblendíti a kalandot.  

FONTOS AZ EGÉSZSÉGES  
ÉLETMÓD

– Akkor nézzük egy kicsit azt a mesét: miféle tá-
borba került a három Gábor?

– Egy ikerpár túlélőtúráját meséli el a könyv. 
Ahol persze minden eseményből az derül ki, hogy 
mennyire fontos az egészséges életmód. A két 
gyerek közül ugyanis az egyik állandóan majszol 
valamit, tévét meg számítógépet néz, míg a másik 
sportol, lendületesen él. Természetes, hogy ő az, 
aki megmutatja, hogyan szabadulhatnak a szorult 
helyzetekből. 

– Nagyon izgalmasnak tűnik. Annál is inkább, 
mert engem állandóan azzal nyúz a  tizenhárom 
éves fiam, hogy menjünk el egy olyan kirándu-
lásra, ami legalább nagy vonalakban hasonlít egy 
túlélőtúrára. Nagyon szeretik a gyerekek az efféle 
élményeket. 

– Igen, én is azt hiszem. És most, amikor a 
könyvet írtam, az is feltűnt, hogy nincs ilyen tör-
ténet a könyvesboltokban. Legalábbis gyerekeknek 
szóló nincs. 

– Pedig biztos vagyok benne, hogy érdekli a kis-
kamaszokat. Én annak idején rongyosra olvastam 

apám hajdani cserkész zsebkönyvét. Pont olyano-
kat lehetett belőle megtudni, mit és hogyan kell 
csinálni a vadonban… 

– Vagy nem a vadonban, hanem otthon, az 
ebédlőasztalnál, a hűtőgép előtt…   Azaz, hogy 
miképpen lehet felkészülni egy efféle túlélésre, ho-
gyan lehetünk fittek, egészségesek, fehér vagy bar-
na kenyeret válasszunk, mennyi sót, mennyi folya-
dékot fogyasszunk, miért előnyös a teljes kiőrlésű 
kenyér, és így tovább, és így tovább.

HÁROM GÁBOR

– Tovább! Jut eszembe, lesz folytatása a könyvnek?
– Igen, már készül a következő kötet. Remélem, 

az első elég sikeres lesz ahhoz, hogy a másodikat is 
érdemes legyen kiadni.

– Folytatódik a fiúk kalandja? 
– Igen, de ott már kicsit komolyabb veszélyek-

kel néznek majd szembe. Kiderül például, mit kell 
tenni tűz esetén, hogyan kell elsősegélyt nyújtani, 
szóval nagyon izgalmas történet lesz. 

– Már csak azt nem értem, miért három Gábor, 
ha egyszer két fiúról szól? 

– Rendkívül egyszerű a válasz, de azt hiszem, 
jobb, ha nem árulom el. Legyen valami titok, ami 
az olvasókra vár.

Rácz András 

Pedró, a tűzoltóautó
Június 12-én megjelent a budakeszi dr. Mechler 
Anna második mesekönyve. 

A “Kerék mesék” sorozat második része Pedró, a tűzoltóautó is az óvodás-kisiskolás korosztálynak 
szól, és egy laktanya korántsem eseménytelen mindennapjaiba enged bepillantást. Az utolsó 

történetben az írónő előző könyvének hőse, Bartoló is felbukkan egy találkozás erejéig.

Az izgalmas mesét Mechler Anna írta és Hajba László részletgazdag rajzai keltik életre. A törté-
netek nem csak szórakoztatnak, hanem rengeteg hasznos dolgot is megtanítanak a tűzoltók mun-
kájával kapcsolatban.
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a Koller-kápolna!
A könyvesbolt − korábban Tűzoltó 
szertár és községi mázsa − épü-
letéhez kapcsolódó Koller-kápol-
nát 2005-ben a Budakeszi Szépítő 
Egyesület a budakeszi polgárok 
támogatásával állította helyre. 

Mostanra az időjárás viszontagságai megviselték 
a Fő utca felől orgonasövénnyel eltakart kápol-

nát. Április hónap végére az épületet és a bejárati aj-
tót kívül-belül felújították. A munkálatokat Eszterle 
László szobafestő, mázoló és tapétázó tagtársunk 
önzetlen, önként tett felajánlásként, díjmentesen vé-
gezte el. Egyesületünket csak az anyagköltség terhel-
te. A Budakeszi Szépítő Egyesület vezetősége ezúton 
mond köszönetet Eszterle László tagtársunknak 
a lelkiismeretes és − több napig tartó − szakszerű 
munkáért, aminek során, a tetőn lévő sérült csere-
peket is kicserélték.

Pfendtner József, elnökhelyettes
Budakeszi Szépítő Egyesület

Súlyos baleset 
Budakeszin

Budakeszin, a Telkire vezető út 
benzinkút melletti körforgalmá-
nál egy személygépkocsi oszlop-
nak ütközött. A két súlyos sérültet 
mentőhelikopterrel szállították el.

A piros Suzuki felszaladt a körforgalomnál a jár-
dára, és nekiment egy oszlopnak. A két utast 

mentőhelikopterrel kórházba szállították. Útlezá-
rásra, egyéb intézkedésre nem került sor.

Beluzsárné Belucza Andrea sajtószóvivő elmon-
dása szerint a súlyosan sérült jármű vezetőjét és uta-
sát mentőhelikopterrel elszállították, állapotukról 
további információ nem áll rendelkezésükre.

Szabó Tibor Mihály

                   Buda környéki  
turisztikai és természetfotó 

PÁLYÁZAT
 „Zöld Pixel 2014 –  
Buda környéki turisztikai és 
természetfotó pályázat” néven 
hagyományteremtő szándékkal 
digitális fotópályázat indult a 
Buda környéki településeken.

A pályázat célja
A nevezőktől olyan fényképeket várunk, 
amelyek Buda környéki településeken 
készülnek. A fotók készítésének helyszínei: 
Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, 
Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, 
Remeteszőlős, Telki, Tök és Zsámbék. 
Kiemelik az egyes települések természeti 
adottságait, azon belül is az élővilágát, 
idegenforgalmi, természeti vonzerőit, a 
tájegység egyedi arculatát.  

Pályázat időtartama: 
2014. május 18−július 18. 

A pályázat nyílt, 14 év feletti amatőr és 
hivatásos fotósok vehetnek részt (a Buda 
környéki településekről, illetve azon kívül 
egyaránt). A pályaműveket a szervezők 
a kiírás napjától folyamatosan várják a 
beküldési határidőig, 2014. július 18-áig

A pályázat témái
- „Turisztikai vonzerők ” – a települések 
idegenforgalmi látványosságainak, 
kiemelten az adott település fő természeti 
vonzerejének a bemutatása; 
- „Élővilág” − a térség állat - és 
növényvilágának bemutatása  
(pl. „állatportrék”, makró felvételek),  
állatok „akcióban” (táplálkozás,  
viaskodás, párzás stb.); 
- „Kreatív” − fény-árnyék ábrázolása, 
időjárási jelenségek, évszakok változása, 
fotómontázs, illetve utólag átszerkesztett 
természetképek kategóriája.  

Az első két kategóriában („Turisztikai 
vonzerők”, „Élővilág”) küldött fotóknál 
csak a következő képszerkesztések 
megengedettek: 

-  a kép megvágása, a zavaró 
elemek levágása, a kép 
orientációjának megváltoztatása;

- a teljes képet érintő színkorrekció, 
színhelyesség beállítása. A kép 
fényességének, kontrasztjának, 
élességének állítása;

- a színes felvételek fekete-fehérré 
alakítása;

- Az analóg és digitális felvételeknél 
a digitalizálási hibák (karcolás, 
porszem) kiretusálása. 

A „Kreatív” kategóriába küldött képek 
képszerkesztő programmal utólag 
átalakíthatóak, illetve akár több 
képet is felhasználhatnak egy kép 
megalkotásához (pl. fotómontázs).

 
A díjazott és a legszebbnek ítélt 
pályaműveket 2014. szeptember 
16-án (kedden) Budakeszi Város 
Önkormányzatának épületében, a kiállítás 
megnyitóját követően állítjuk ki.

A pályázat 350 000 Ft összdíjazású
 
Nevezés
1. A nevezés díjtalan, egy pályázó 

összesen 3 fotót küldhet be 
kategóriánként, akár több kategóriában 
is indulhat, sorozat, képpár nem 
adható be. A pályázók kizárólag a 
saját maguk által készített fotókkal 
pályázhatnak.

2. A képeket JPG formátumban kell 
eljuttatni  a kitöltött nevezési lappal 
együtt az iip@efmk-budakeszi.hu 
a címre, sRGB színmódban. 

3. A pályázatra beküldhető képek 
hosszabbik oldala 2500 pixel. A fájlok 
maximális mérete 2 megabájt lehet. (A 
pályázónak rendelkeznie kell a képek 
3800 pixel nagyságú változatával, mert 
díjazás esetén ebben a méretben kéri 
be a rendezőség.) A képek és nevezési 
lap együttes fájlmérete nem haladhatja 
meg a 15 megabájtot. A kiállításra 
beválogatott képeket a szervező 
nagyíttatja le 30 × 20 cm-es méretben. 

Eredményhirdetés dátuma: 
2014. szeptember 16.

Fővédnök:  
Budakörnyéki Önkormányzati Társulás

Szervezők: Erkel Ferenc Művelődési 
Központ és tagintézménye, a  Budakeszi 
Idegenforgalmi Információs Pont, Mi 
kisvárosunk.hu – Budakeszi Családi Magazin 
internetes hírportál. 
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EGYHÁZI ROVAT

Konfirmációi 
fogadalomtétel  
a református 

gyülekezetben
A budakeszi református 
gyülekezetben, a hagyo-
mányokhoz híven, pün-
kösdhétfőn került sor 
a konfirmációi fogada-
lomtételre. 11 fiatal és 
6 felnőtt erősítette meg 
(latin szóval konfirmál-
ta) az egész gyülekezet 
előtt Krisztushoz és a re-
formátus egyházhoz, a 
gyülekezethez tartozását 
azzal, hogy fogadalmat 
tettek. Egy testvérünk 
pedig korábbi fogadalom-
tételét erősítette meg.

Az ünnepélyes fogadalomté-
telt vizsga előzte meg, ahol 

a konfirmandusok számot adtak 
bibliai, teológiai és a református 
egyház történetével, működésével 
kapcsolatos ismereteikről a lelki-
pásztor, a presbiterek, családtag-
jaik és a gyülekezet előtt.

Az ünnepi istentiszteleten az 
igehirdetés Pál apostol Timóteus-
nak írt első levele 6. fejezet 11-12 
verse alapján szólt: „Te pedig, Is-
ten embere (…) törekedj igazság-
ra, kegyességre, hitre, szeretetre, 
állhatatosságra, szelídlelkűségre. 
Harcold meg a hit nemes harcát, 
ragadd meg az örök életet, amely-
re elhívattál, amelyről vallást tettél 
szép hitvallással sok tanú előtt.”

A konfirmációi fogadalmat az 
úrasztalánál mondták el, amely 
így hangzik: Ígérem és fogadom, 
hogy Jézus Krisztusnak igaz kö-

vetője, református keresztyén 
anyaszentegyházunknak egész 
életemben hűséges, úrvacsorával 
rendszeresen élő, szolgáló és ál-
dozatkész tagja leszek.

A presbitérium nevében Ka-
ras szon Mihály gondnok úr az 
egyház tagsággal járó szolgálatok 
lehetőségére és szépségére hívta 
föl a konfirmáltak figyelmét. A 
gyülekezeti ifjúság nevében Fehér 
Bence köszöntötte az immár tel-
jes jogú, úrvacsorázó gyülekezeti 
tagjainkat.

A budakeszi református gyü-
lekezetben 2014. pünkösdhétfőn 
konfirmált fiatalok: Csorba Lili, 

Górzás Réka, Hanson Sophi, He-
gedűs Krisztina, Hubay Bálint, 
Kiss-Baranyi Gergő, Molnár Do-
monkos, Pataki István, Rózsahe-
gyi Regina, Simák Károly, Szilágyi 
Kristóf.

Felnőttek: Bertók László, Dézsi 
Sándor, Hadabás Józsefné, Havasi 
Ede, Szakácsi Éva, Tessényi Edina.

Korábban tett konfirmációi 
fogadalmát megerősítette: Süttő 
Zoltán.

Hálát adunk Istennek a foga-
dalmat tévők szüleiért, kereszt-
szüleiért, családjáért, és a gyü-
lekezetért, hogy segítették őket 
abban, hogy vallást tegyenek a 
Szentháromság Istenbe vetett hi-
tükről. Adjon Isten erőt a konfir-
máltaknak fogadalmuk megtartá-
sához.

Marosi Zsuzsa
Fotók: Svigruha Gyula és Csorba Nór

TISZTELT HOZZÁTARTOZÓK!

Jávorka József 

Temetkezési Irodája
a CORPUS Kft. immár 16 éve a megszokott helyen!

 

Budakeszin a Fő u 122-ben (postával szemben)

Koporsós, Hamvasztásos temetések lebonyolításával:

Budakeszin, Telkin, Budajenőn és Perbálon is!

Áll a lakosság rendelkezésére!

HALOTTSZÁLLÍTÁS bejelentése: 06-20-9640-210 számon

Kellékezés, halott szállítás, temetések lebonyolítása, 
Teljes körű ügyintézés: kórházi iratok beszerzése; sírnyitás; hamvasztás; 

anyakönyveztetés...

Pontos, megbízható, gyors!

Jávorka József kőfaragó mester
06-20-9640210

Sírkő készítés, temetéshez sírkő bontás-állítás- felújítás, 
betűvésés...

Koszorú, sírcsokor készítés, kiszállítással!!!

ELÉRHETŐSÉGEK:

Iroda: 06-20-428-7648, 06-20-9241-930,
 tel/fax:23-450-366

e-mail: corpuskft@gmail.com

Nyitva: Hétfőtől–csütörtökig: 9.00–16.00 óráig
Pénteken 9–15 óráig
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Krisztus felmutatása a világnak 
Budakeszi apraja-nagyja már haj-
nal óta építette az úrnapi virág-
szőnyeget. Bár az idén igen későre 
esett e nagyon szép ünnep, és félő 
volt, hogy nem lesz elég virágszi-
rom, az emberi leleményesség ezt 
is megoldotta. 

A budakeszi ünnepre még Somogyból is érkezett 
zarándokcsoport városunkba, hogy saját sze-

mükkel lássák ezt az évről évre megújuló csodát. 
Manapság a virágszőnyeget már kevés településen 
készítenek, és azt is leginkább a svábok által lakott 
területeken. A háború előtt kb. egy km hosszúságú 
szőnyeget is készítettek. Ma már ezt a hagyományt 
a Fő utca forgalma miatt sem lehetne feléleszteni, 
nem is beszélve arról, hogy a Fő utcán lévő ingatla-
nok nagy része már gazdát cserélt. Anno mindenki 
a saját portája előtt maga készítette el ezt a szín-
pompás dekorációt.

Úrnapja, vagyis más néven Krisztus szent teste 
és vére ünnepe, melyet IV. Orbán pápa rendelt el 
az egész világegyház számára 1264-ben. Lüttichi 
Szent Julianna kapott felszólítást az eucharisztia 
külön ünneppel való ünneplésére, amikor is láto-

másban részesült, melyben vérző szent ostyát lá-
tott. Körmenettel fejezzük ki azt, hogy az Egyház 
nem csak a templomokban, hanem a templom 

falain kívülre is kivi-
szi az oltáriszentséget 
tiszteletre, hogy így is 
tanúságot tegyünk és 
hirdessük Krisztust az 
embereknek, akit ha 
magunkhoz veszünk, 
Ő általunk van jelen e 
világban!

Az úrnapi körme-
netet – melyet Kölnben 
vezették be 1275 körül 
– célja kettős természe-
tű hitvallás: Krisztus 
felmutatása a világnak, 
és a világ hódolatának 
kifejezése Krisztusnak.

Szeleczky Csaba, 
káplán

Helyreállították  
Mezei Mária 
síremlékét

A barbarizmus a temetőket sem 
kíméli. Nagy felháborodást keltett, 
amikor Mezei Mária színésznő sír-
emlékéről ellopták bronz mellszob-
rát. Budakeszi önkormányzata Gá-
bor Emese szobrászművészt kérte 
fel a szobor pótlására.

„A szobrot eredetileg Szandai Sándor szobrász 
készítette mint portrét 1934 körül, amikor is 

Mezei Mária 26 éves volt. Halála utáni évben ke-
rült a mellszobor a síremlékre” − kezdte mesélni 
a szobor történetét Gábor Emese szobrászművész. 

A bronzszobor eszmei értéke sokkal nagyobb, 
mint a fizikai értéke. Érthetetlen a tolvaj cseleke-
dete, hiszen túl sokat nem tud az ellopott szoborral 
kezdeni. Színesfémeket begyűjtő hivatalosan nem 
veheti át, 1000°C-on lehet olvasztani, akárki ezt 
nem tudja megoldani. Nagy valószínűséggel az el-
lopott bronzszobor még a tolvajnál van. 

Köztudomású, hogy Mezei Mária életének 
hosszabb szakaszában Budakeszin élt, s elmondha-
tó: városunk kiemelkedően gondozza a művésznő 
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 patináját is feketére készítették. 
A másolatot visszahelyezték a síremlékre, de a rög-
zítésen változtattak: csak a 400 kg-os kővel együtt 
lehet elmozdítani. 

Szép munkát végzett Madarász Gábor kőfaragó 
is, kijavította a kissé megsüllyedt sírt is. 

Ismerve Mezei Mária életének tragikus fordu-
latait, most már bátran kimondhatjuk: nyugodjék 
békében! 

Szabó Tibor Mihály



Baróti 
István

 (1940-2014)

Életének 74. évében 
2014. június 23-án,  
elhunyt Baróti István  
orgonaművész, karnagy, 
az esztergomi bazilika 
orgonistája, orgonájá-
nak építtetője.

 

Baróti István Csíkszent domon-
koson született, családjával az 

1940-es évek végén került Budake-
szire, ahol 50 évig, 1997-ig lakott. 
Az orgonával kisgyermekként Bu-
dakeszin került kapcsolatba a ka-
tolikus templomban, első mentora 
Szendeff Kristóf (1919-1981), város-
unk legendás karnagy-kántora volt. 
1961 és 1975 között a máriaremetei 

kegytemplomban működött, majd 
1975-től haláláig az esztergomi 
bazilika orgonistája lett. 1967-ben 
szerzett orgonaművészi diplomát a 
Liszt Ferenc Zeneakadémián, taní-
tott az akadémia Egyházzenei Tan-
székén, a Járdányi Pál Zeneiskolá-
ban és az Esztergomi Hittudományi 
Főiskolán is. Orgonisták nemzedé-
keit indította útjára.

 Halálával a magyar egyházzenei 
élet egyik legkiemelkedőbb alakja 
távozott.

Baróti Istvánt az Esztergomi 
Főszékesegyházi Plébánia saját 
halottjának tekinti, temetéséről a 
családdal közösen a napokban in-
tézkednek.

 
Huber-Szabó Lőrinc
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Megbízható takarítónő  

munkát keres.  
Tel.: 20/392-8013

 
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

Védelem a nap alatt
HOGYAN ÓVJUK A CSECSEMŐKET ÉS A KISGYERMEKEKET?

A napfény jótékony ha-
tása mindenki számára 
ismert: elősegíti a D vita-
min termelődését, erősíti 
az immunrendszert, és az 
allergiás bőrbetegségre 
is jó hatással van. Azon-
ban a napfény nem csak 
áldás, hiszen számos ve-
szélyt is rejt magában, 
amelyek a csecsemők és 
kisgyermekek esetében 
még fokozottabb odafi-
gyelést igényelnek.

Újszülöttek és csecsemők számá-
ra ajánlott napvédelemAz új-

szülöttet és hat hónapnál fiatalabb 
csecsemőket nem szabad közvetle-
nül kitenni napsugárzásnak, három 
hónap alatt pedig egyáltalán ne vi-
gyük a babákat napra.

A napernyő és fedett babakocsi 
jó alternatíva, de bármilyen védett 
hely megteszi. Amennyiben nincs 
lehetőség a megfelelő árnyékolásra, 
akkor mindenképpen használjunk 
kifejezetten babáknak készült ma-
gas faktorszámú napvédő krémet 
(BIODERMA)!

Laza és világos színű ruhákba öl-
töztessük a csecsemőt, ami eltakar-
ja kezét, lábát, fejét pedig sapkával 
védjük a napszúrástól.

Fontos továbbá az időpont meg-
választása is: reggeli, illetve késő dél-
utáni órákra időzítsük a csecsemők 
levegőztetését.

Nyáron napozás hatására jelen-
tősen javulnak az ekcémás és az al-
lergiás viszketéssel járó pörsenéses 
bőrtünetek.

A napfény és a napozás a gyógyí-
tó hatás mellett néhány pici babánál 
éppen ellenkezőleg hat, és bőrprob-
lémákat okoz. Ilyenek az ún. meleg 

kiütések, a napallergia és a naptej 
allergia.

A meleg kiütések leggyakrabban 
a tarkón, a nyakon, a comb redői 
között, valamint a hason tűnnek fel.

Napallergiára utalhat, ha azon a 
területen, ahol a nap érte a baba bő-
rét, viszkető, piros pontocskák, apró 
hólyagok keletkeznek. A napkrém 
is okozhat irritációt, bőrpírt a kicsi-
nyeknél. Fontos, hogy a kisgyerme-
kek számára készített hypoallergén, 
illatanyag és tartósítószer mentes 
készítményt használjunk!

Elsősorban gyógyszertárakban 
forgalmazott termékeket válasszunk!

A szülők figyelmébe ajánljuk, 
hogy a napvédő krém használatával 
a gyermek szervezete D vitamint 
nem termel! A D vitamin adása nyá-
ron is szükséges!

Mindenképpen fontos, hogy 
egyenletesen oszlassuk el a fény-
védőt a bőrön. Mielőtt indulnak, 
legalább 20-30 perccel korábban 
kenjük be a csecsemő bőrét. Elő-
ször ugyanis a zsíros része szívódik 
fel, mely kitágítja a bőr pórusait. Ha 
közvetlenül krémezés után visszük 
a napra a babát, még átjárhatóbb 
lesz a bőr a káros sugarak számára, 

mintha be sem kentük volna. A ha-
tóanyag később kezd dolgozni.

Nyaraláskor se a vízparton ken-
jük be a bőröket!

Ráadásul az áprilisi-májusi nap-
sugárzás a legveszélyesebb, ugyanis 
ekkor van a Föld a legközelebb a 
Naphoz! Amikor még nem is gon-
dolunk leégésre, fényvédelemre.

Ráadásul a csecsemőkori leégé-
sek következményei felnőtt korban 
realizálódnak. Az UVB sugarak ser-
kentik a bőrben a melanin képződé-
sét, és ezek a felelősek a melanoma  
(rosszindulatú bőrelváltozás) kiala-
kulásáért.

Az ózonréteg elvékonyodása mi-
att a mai babákat sokkal intenzívebb 
sugárzás éri, mint szüleiket, nagy-
szüleiket gyermekkorukban.

A bőrelváltozások pedig egyre 
nagyobb számban és egyre fiatalabb 
korban jelentkeznek. Ezért nem ér-
demes rá legyinteni a témára, és azt 
gondolni: még úgy is pici. Évek alatt 
összeadódnak az ártalmak!

Tehát nyáron ne a déli órákban 
legyünk az épületen kívül! Kellő 
öltözéket válasszunk és megfelelő 
fényvédőt!Védőnők

Védőnők

VÉDŐNŐI TÁJÉKOZTATÓ

Eredményes 
nőgyógyászati 

szűrés
Sikeresen zajlott az in-
gyenes nőgyógyászati 
szűrővizsgálat az ön-
kormányzat támogatá-
sával a Táncsics Mihály 
úti orvosi rendelő szer-
vezésében 2014. június 
13-án, pénteken.

A vizsgálatot 45 nő vette igény-
be. Ez a magas részvételi 

arány jelzi, milyen nagy szükség 
van arra, hogy helybe vigyük a 
szűrést, ez esetben nőgyógyászati 
vizsgálatot. 

A sikerhez hozzájárult, hogy 
este 18 óráig jöhettek a nők, akár 
munka után is elérhetővé vált a 
szűrés. A munkában részt vett dr. 
Németh Péter szülész-nőgyógy-
ász,  Habuda-Kóczián Ildikó asz-
szisztens és a védőnői szolgálat. 

A rákszűrés eredménye július 
közepe táján várható, a lelet átve-
hető dr. Kristóf Judit háziorvosi 
rendelési ideje alatt, a rendelés 
menetéhez alkalmazkodva. Tel: 
23/452-104. 

Szeretnénk a jövőben is ha-
sonló szűréseket szervezni, ez a 
pozitív visszacsatolás megerősí-
tette a szervezőket abban, hogy 
az ilyen, a közért, nonprofit mó-
don szervezett szűrésekre a la-
kosság részéről van igény.






