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A testvérvárosi hétvége szellemiségéhez  
kapcsolódva az önkormányzatunk 

 a város lakossága részére is programot szervez, 
melyen megismerkedhetnek St. Margarethen  

város képviselőivel is.

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES 
ÉRDEKLŐDŐT!

Energetikai 
program
sorozat 
testvér

városunkkal

Budakeszi Város Ön-
kormányzata 21 éve 
ápol testvérvárosi 
kapcsolatot az auszt-
riai St. Margarethen 
an der Raab telepü-
léssel. 

Az idei évben partnerként 
veszünk részt az európai 

uniós pályázati forrásból meg-
valósuló projektjükben. Ennek 
a felkérésnek eleget téve az 
önkormányzat szakmai előadá-
sokból álló energetikai prog-
ramsorozatot szervez 2015. 
március 6-8. között a Budake-
szire látogató osztrák, német 
és szlovén delegáció részére. E 
hétvége szellemiségéhez kap-
csolódva az önkormányzat 
városunk lakossága részére is 
programot szervez, melyen 
megismerkedhetnek testvérvá-
rosunk képviselőivel is. Várjuk 
Önöket 2015. március 7-én, 
szombaton 15 órától a Dózsa 
György térre, ahol raklapból 
két köztéri padot készítünk az 
újrahasznosítás jegyében. A 
kisebbek részére öko-kézműves 
játszóházzal készülünk.   



Stabil költségvetés
Tényeken alapuló, reális 
költségvetési rendeletet 
fogadtunk el. A lakosok 
véleményét kikérve Bu-
dakesziért Emlékérem és 
Ifjúsági díj adományo-
zásáról döntöttünk. St. 
Margarethen an der Raab 
testvérvárosunk Budake-
szire látogat. 

A 2015. évi költségvetés tervezésén 
a január 12-i hét óta dolgoztunk, 

melynek február 27-i elfogadása a kép-
viselő-társaim, a jegyző úr, a pénzügyi 
osztály valamint az intézményvezetők 
megfeszített munkájának az eredménye. 
Ezúton is köszönöm minden résztvevő 
munkáját!

Az elfogadott költségvetési rendele-
tünk részletes ismertetését azért tartom 
fontosnak, mert 2015-ben ez határozza 
meg az önkormányzat egész éves mun-
káját. Előkészítésének egyik alapelve az 
volt, hogy egy tényeken alapuló, óvatos, 
körültekintő és reális gazdálkodás le-
gyen jellemző az önkormányzatra az idei 
évben is. Emellett alapelvünk, hogy a 
rendszeres működési bevételek fedezzék 
a működési kiadásainkat, hitelfelvételre 
ne kerüljön sor.  Az önkormányzatnak 
feladata, hogy Budakeszi városának fej-
lődését a továbbiakban is biztosítsa. En-
nek megfelelően minden szabad rendel-
kezésre álló forrást a fejlesztési keretekre 
irányítottuk, figyelembe véve, hogy az 
önkormányzatnak kiemelt feladata az in-
tézményrendszer működtetése, fenntar-
tása és fejlesztése is. Ilyen megfontolásból 
a fejlesztési kereten belül létrehoztunk 
egy intézményi fejlesztési sort is. Ebből 
az összegből fogjuk az önkormányzati 
intézmények karbantartását, műszaki 
állapotuknak szinten tartását fedezni. Az 
egyszeri, nagyobb összegű felhalmozási 
bevételeinket fejlesztésekre, értékteremtő 
beruházásokra fogjuk fordítani.

Önkormányzatunk idei összes bevé-
tele mintegy 2,822 milliárd Ft az intéz-
ményfinanszírozás bevételeivel együtt. A 
bevételeknek 30%-a közhatalmi bevétel, 
ami az önkormányzati adóbevételeket 
jelenti, az állami támogatás közel 19%. 
A felhalmozási bevételekre idén 60 mil-
lió Ft-ot terveztünk, ez az Eteles parki 
önkormányzati telkek elidegenítéséből 
fog várhatóan befolyni. A tavalyi évvel 
ellentétben a felhalmozási bevételeket 
óvatosan terveztük. Az állami támogatás 
az idei évben 51,8 millió Ft-tal nőtt, az 
adóbevételek további 64 millió Ft-os nö-
vekedésével együtt összesen 116  millió 
Ft-tal több bevételt terveztük 2015-ben.

Városunk idei költségvetési ki-
adásainak összege – a bevételekkel 
megegyezően – 2,822 milliárd Ft, az 
intézményfinanszírozással együtt. A ki-
adások legnagyobb részét a működéssel 
összefüggő személyi- és dologi kiadások 
jelentik, hiszen nem szabad elfelejteni, 

hogy Budakeszin az egyik legnagyobb 
munkaadó szervezet Budakeszi Város 
Önkormányzata és intézményei. Az in-
tézményfinanszírozás kiadásai 723,641 
millió Ft-ot tesznek ki. 

Az év közbeni kiadások teljesítéséhez 
a költségvetésben tartalékot képeztünk 
143 millió Ft értékben, ebből a céltarta-

lék összege 35 millió Ft, az általános tar-
talék összege 10 millió Ft, a polgármeste-
ri keret 2 millió Ft, a városi rendezvény 
keret 6 millió Ft, a fejlesztési céltartalék 
összege pedig 90 millió Ft. Ez utóbbiból 
fogunk utakat építeni, közvilágítást fej-
leszteni, járdaépítési pályázathoz fedeze-
tet nyújtani az egyéb fejlesztések mellett.  
A fejlesztési céltartalék felosztásáról kü-
lön képviselő-testületi döntésben ren-
delkezünk, figyelembe véve a legégetőbb 
településfejlesztési feladatokat.

Az idei évben több új kiadásunk is 
keletkezett. A tavalyi év végén megjelent 
új EMMI rendelet következében orszá-
gos szinten növekedtek az élelmezési 
kiadások, így Budakeszi vonatkozásában 
is, mely a közétkeztetés tekintetében az 
idei évben 16  millió Ft többletkiadást 
jelent. A szociális törvény módosítása 
miatt a segélyezés összege 6 millió Ft-tal 
növekedett. Mindezek mellett egy folya-
matban lévő, a Budapesti Közlekedési 
Vállalattal fennálló perünk idén ért olyan 

stádiumba, hogy az önkormányzatnak 
várhatóan 33 millió Ft-os kifizetést kell 
teljesítenie. Az intézményhálózat finan-
szírozása vonatkozásában 15  millió Ft-
tal költünk többet, mint az előző évben. 
Ez legfőképpen abból adódik, hogy az 
idei évben egy új intézményt is működ-
tet az önkormányzat, a Mosolyvár Böl-

csődét, mely a fenti összegből 14 millió 
Ft-os költséget jelent. 

A felhalmozási kiadásunk nagy részét 
a KEOP szennyvízprojekt önrésze, vala-
mint a kisajátításból fennálló önrészek 
mértéke jelenti. Ennek megfizetése idén 
jelentkezik kiadási tételként, ami 275 mil-
lió Ft-tal terheli az önkormányzatot.

Az idei költségvetésünk tervezésekor 
is figyelembe vettük a település életé-
ben aktívan közreműködő szervezetek 
támogatását. Így a budakeszi civil szer-
vezeteket az önkormányzat ezúttal is 2,5 
millió Ft-tal támogatja pályázat útján. A 
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázi-
um részére 3 millió Ft-ot hagyott jóvá 
a testület a költségvetésben.  Budakeszi 
Város Német Önkormányzatát 4 millió 
Ft-tal, az üzemeltetésében lévő tájházat 
pedig 2 millió Ft-tal támogatja az Ön-
kormányzat.

A közbiztonságra ugyanannyit for-
dítunk, mint a tavalyi évben, 12 mil - 
lió Ft-ot.

A budakeszi rászorulók segítésé-
re idén 30 millió Ft-ot terveztünk, de 
emellett a HÍD Családsegítő Szolgála-
tot 44 millió Ft-tal támogatjuk. Ennek 
megfelelően 74 millió Ft-ot fordít az 
önkormányzat a budakeszi szociális háló 
fenntartására. 

Összességében az önkormányzat 
pénzügyi helyzete 2015-ben stabil, és 
a tervezett adatok alapján költségveté-
sünk egyensúlya biztosítható.

A képviselő-testület a 2015. február 
27-i ülésén úgy döntött, hogy a Buda-
kesziért emlékérmet a 2015. évben dr. 
Pápay Judit nyugalmazott háziorvos ré-
szére adományozza. 

Dr. Pápay Judit 38 évig végezte áldo-
zatos munkáját a lakosok egészségének 
szolgálatában. Munkáját a mélyreható 
tudás, a mérhetetlen lelkiismeretesség, az 
empátia és a fáradságot nem ismerő tö-
rődés, az esetek nagy számában a betegek 
személyes felkeresése, meglátogatása jel-
lemezte, a tavalyi évben ment nyugdíjba. 

Ugyanezen az ülésen született dön-
tés az Ifjúsági díj adományozásáról is: a 
képviselő-testület a 2015. évben a díjat 
Ruszák Mátyás részére ítélte oda. 

Ruszák Mátyás budakeszi lakos, ma-
gyar-, Európa- és világbajnok lovas íjász, 
március 22-én lesz 25 éves. Mátyás a 
Széchenyi István Általános Iskola, majd 
a Nagy Sándor József Gimnázium ta-
nulója volt. 2012-ben végzett a Pannon 
Egyetem Georgikon Karán, Keszthelyen, 
ménesgazda szakon. Rendszeresen kép-
viselteti magát Európa- és világbajnoksá-
gokon, ahol dobogós helyezéseket ért el. 
A többszörös magyar bajnok 2011-ben a 
Jordániában rendezett világbajnokságon 
első helyezést ért el, a 2013. évi Európa 
Bajnokságot is megnyerte.

A díjak átadására 2015. március 15-
én, vasárnap 10 órakor - nemzeti ünne-
pünk tiszteletére megrendezendő ün-
nepség keretében - kerül sor.  Szeretettel 
várunk minden kedves érdeklődőt! 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
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 4 Képviselő-testületi határozatok
TISZTELT BUDAKESZI LAKOSOK!

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29én tartott 
képviselő-testületi ülésén az alábbi, lakosságot kiemelten érintő döntéseket hozta:

2/2015.:
A képviselő-testület hozzájárult, hogy 
a Budakeszi Önkormányzat a Budake
szi Amatőr Asztalitenisz Sportegyesü
let alapító tagja legyen, és elfogadta 
annak alapszabályát. Hozzájárult a 
sportegyesület székhelyének a 2092 
Budakeszi, Fő u. 179. szám alá tör
ténő bejegyzéséhez és alapításához 
10.000 forint vagyoni hozzájárulást 
biztosított. A sportegyesületben az 
alábbi tisztségek betöltésére tett sze
mélyi javaslatot: Pósfai Gábor elnök, 
Tajti Enikő titkár, valamint Orzó Péter 
elnökségi tag.

4/2015.:
A képviselő-testület elfogadta Buda
keszi Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának (ITS) elkészítésével 
kapcsolatos partnerségi egyeztetés 
szabályait, és felkérte a polgármes
tert, hogy a szabályzat kihirdetéséről a 
Budakeszi Hírmondóban és Budakeszi 
Város honlapján gondoskodjék.

5/2015.:
A képviselő-testület jóváhagyta a 
Szivárvány Óvoda, a Pitypang Sport 
Óvoda és a Tarkabarka Kunterbunt 
Óvoda nyári szünetben esedékes zár
va tartásának rendjét, és felkérte a 
polgármestert, hogy a döntésről az 
intézményvezetőket értesítse, és gon
doskodjék annak a www.budakeszi.hu 
weboldalon, a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján és a Budakeszi Hír
mondóban történő megjelentetéséről.

6/2015.:
A képviselő-testület jóváhagyta a bu
dakeszi bölcsődék nyári szünetben 
esedékes zárva tartásának rendjét, és 
felkérte a polgármestert, hogy a dön
tésről a bölcsődék vezetőit értesítse, 
és gondoskodjék annak a www.buda
keszi.hu weboldalon, a Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtábláján és a Budakeszi 
Hírmondóban történő megjelentetésé
ről.

7/2015.:
A képviselő-testület a 2015/16-os ne
velési évre az óvodai beiratkozás idő
pontját a Szivárvány Óvodában (2092 
Budakeszi, Fő utca 268.), valamint a 
Pitypang Sport Óvodában (2092 Bu
dakeszi, Zichy Péter u. 31.) az aláb
biakban határozta meg: 2015. április 

27-én 8–17 óráig, 2015. április 28-
án 8–17 óráig, és 2015. április 29-én 
8–17 óráig.
Felkérte a polgármestert, hogy a dön
tésről az intézményvezetőket értesít
se, és gondoskodjék a beiratkozásról 
szóló fenntartói közlemény a www.
budakeszi.hu weboldalon, a Polgár
mesteri Hivatal hirdetőtábláján és a 
Budakeszi Hírmondóban történő meg
jelentetéséről.

8/2015.:
A képviselő-testület a KEOP-1.2.0/09-
1120110025 azonosítószámú „Buda
keszi szennyvízelvezetési és szenny
víztisztítási projektben” eredetileg 
nem szereplő csatornák (Gábor Áron 
utca 44–48, 2577/2 hrsz, Gábor Áron 
utca alsó szakasz nyomóvezeték meg
hosszabbítása, Árnyas utcai vezeték a 
3119 hrsz.-től a 3100 hrsz.-ig, Mak
kosi útra csatlakozó 3388 hrsz. utca, 
Törökvész utcába tervezett csatorna 
meghosszabbítása a 46–48 hrsz.-ig, 
a Hajnalka utcának az eredeti csa
tornázási tervekben nem szerep
lő szakasza) megépítésére indított 
közbeszerzési eljárásban érkezett 
ajánlatokról, illetőleg az eljárás ered
ményéről szóló írásbeli összegezést 
jóváhagyta, megépítésével a PEW Bu
dakeszi Konzorciumot [Penta Általános 
Építőipari Korlátolt Felelősségű Tár
saság (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 
1/e), EuroAszfalt Építő és Szolgáltató 
Kft. (2225 Üllő, Zsaróka hegy 053/30 
hrsz.) és West Hungaria Bau Kft. (2051 
Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.)] 
bízta meg 79.994.750 Ft, azaz hetven
kilencmilliókilencszázkilencvennégy
ezer-hétszázötven forint + áfa, bruttó 
101.593.333 Ft, azaz egyszázegymillió-
ö t s z á z k i l e n c v e n h á r o m e z e r -
háromszázharminchárom forint vállal
kozási díj ellenében.

9/2015.:
A képviselő-testület azon ingatlanokra, 
melyek tulajdonosai az önkormányzat 
vételi ajánlatát nem fogadták el, ha
táridőben nyilatkozatot nem tettek, 
kisajátítási eljárást kezdeményezett a 
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. 
törvény rendelkezéseinek megfelelően 
a telekterület megszerzése, a projekt 
sikeres megvalósítása érdekében, és 
felhatalmazta a polgármestert a kisa
játítási eljárások megindítására.

13/2015.:
A képviselő testület felkérte a polgár
mestert, hogy a Budakeszi, Kert utcai 
híd áteresszel történő kiváltására az 
árajánlatkérést a következő cégeknek 
küldje meg:
1) PEW Budakeszi Konzorcium (kon
zorciumvezető: Penta Kft, 2100 Gödöl
lő, Kerékgyári út 1/e),
2) VITÉP’95 Kft. (2319 Szigetújfalu, Fő 
út 1/a),
3) Generál Hungária Zrt. (2400 Buda
örs, Farkasréti út 1).
Felhatalmazta a polgármestert, hogy 
a legkedvezőbb ajánlatot tevő céggel 
ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja 
a szerződést, melynek fedezetére a 
2015. évi költségvetésben 6.000.000 
Ft keretösszeget biztosított.

14/2015.:
A épviselő-testület dr. Csutoráné dr. 
Győri Ottilia polgármestert delegálta a 
Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati 
Társulás (FAÖT) Társulási Tanácsába. 
A polgármester akadályoztatása ese
tén helyettesítésére Ohr Alajos alpol
gármestert, vagy Bánhidi László tele
pülésfejlesztési tanácsnokot jelölte ki.

16/2015.:
A képviselő-testület a Települési Ön
kormányzatok Országos Szövetsége 
(TÖOSZ) alapszabályában megfogal
mazott célkitűzéseket magára néz
ve kötelezőnek ismerte el, és 2015. 
február 2-ától tagja kíván lenni a 
TÖOSZ-nak, továbbá felhatalmazta a 
polgármestert a belépési nyilatkozat 
aláírására.

17/2015.:
A képviselő-testület felkérte a polgár
mestert, hogy Budakeszin a forgalom 
ellenőrzésére alkalmas térfigyelő ka
merarendszer kiépítésének lehetősé
gét és szükségességét vizsgáltassa 
meg az önkormányzati tanácsnokok 
bevonásával.

18/2015.:
A képviselő-testület a budakeszi kör
zeti orvosi rendelő statikai szakvéle
ményének elkészítésére, a beérkezett 
árajánlat alapján dr. Draskóczy András 
építészmérnök, tartószerkezeti szak
értőt bízta meg, (2091 Budakeszi, 
Kossuth köz 11.) bruttó 76.200 Ft ösz

szegben, melynek fedezete a 2015. évi 
költségvetés.

19/2015.:
A képviselő-testület a Budakeszi szlo
genre beérkezett javaslatok alapján a 
„Budakeszi. Természetesen!” szlogent 
választotta, és felkérte a polgármes
tert, hogy gondoskodjék a szlogen 
megjelentetéséről a hirmondo.buda
keszi.hu és a varoshaza.budakeszi.hu 
weboldalon.

20/2015.:
A képviselő-testület elfogadta a Buda
keszi Védelmi Centrum 2014. évi tevé
kenységéről szóló beszámolóját.

21/2015.:
A képviselő-testület elfogadta a mező
őri feladatok 2014. év második félévi 
ellátásáról szóló beszámolót.

22/2015.:
A képviselő-testülete módosította a 
Theaterv Kft-vel a Budakeszi Makkosi 
útra, Kert utcára és Gábor Áron utcára 
kötött tervezési szerződést az alábbiak 
szerint:
A Budakeszi, Kert utcára és Gábor 
Áron utcára vonatkozóan az engedé
lyezési eljárás lefolytatását és az ezzel 
kapcsolatos tervezői közreműködést 
az önkormányzat nem rendelte meg, 
és ennek megfelelően a szerződésben 
rögzített tervezési díj alacsonyabb ér
tékben került megállapításra. Ennek 
alapján módosult a Tervezési Szerző
dés 1. és 2. pontja, valamint az 1. szá
mú melléklet.
A képviselő-testület elfogadta az alábbi 
utcák engedélyezési tervdokumentáci
óját: Budakeszi, Kert utca THEATERV 
Kft. II.A.01.01.E.-II.A.08.02.E. szá
mú tervre, Budakeszi, Gábor Á. 
utca THEATERV Kft. III.A.01.01.E.-
III.A.09.01.E. számú tervre.
Felkérte a polgármestert, hogy a ter
vező cég részére a teljesítésigazolást 
adja ki a tervezésre vonatkozóan.

27/2015.:
A képviselő-testület támogatta a Pest 
Megyei Kormányhivatal Budakeszi 
Járási Hivatal II. számú Munkaügyi 
Kirendeltségének Budakeszin történő 
elhelyezését.
A képviselő-testület térítésmentesen 
használatba adta a tulajdonát képező, 
Híd Szociális és Gyermekjóléti Szol
gálat területén (2092 Budakeszi, Fő 
utca 103.) lévő ingatlan alagsorát a 
Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi 
Járási Hivatal II. számú Munkaügyi Ki
rendeltsége számára, azzal a feltétel
lel, hogy az üzemeltetési költségeket 
és az átalakítással kapcsolatos költsé
geket a Pest Megyei Kormányhivatal 
vállalja.

Budakeszi, természetesen!
Ön szerint mi legyen Budakeszi szlogenje? – szólt 
Budakeszi Város Önkormányzatának ötletpályá-
zati felhívásában.

Városvezetésünk úgy gondolta, hogy Budakeszihez kötődő szlogen 
hosszú távon növelheti a város turisztikai vonzerejét, hozzájárulhat 

a helyi gazdaság élénkítéséhez, a munkahelyteremtés növeléséhez. Buda-
keszi Város Önkormányzata – annak érdekében, hogy a szlogen utaljon 
Budakeszi egyediségére, élményközpontúságára, de rövid és frappáns 
legyen – ötletpályázatot írt ki. 

 A képviselő-testület a Budakeszi szlogenre beérkezett javaslatok alap-
ján, „Budakeszi, természetesen!” szlogent választotta.

Ez csak természetes. Balczó Kornélia
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Fizetett hirdetés
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 6 Kiszámíthatóbbá válnak  
a szociális támogatások

A JÁRÁSI HIVATAL NYÚJT SEGÍTSÉGET A JÖVŐBEN

A szociális biztonságot 
erősíti, hogy március-
tól járási szintre kerül az 
időskorúak járadéka, az 
ápolási díj, a közgyógy-
ellátás, az egészségügyi 
szolgáltatásra való jogo-
sultság, valamint az aktív 
korúak ellátása – hang-
súlyozta Tarnai Richárd. 

A Pest Megyei Kormányhivatal kor-
mánymegbízottja kiemelte: a jövő-

ben országosan, egységes elvek alapján 
állapítják majd meg a jogosultságot 
ezekhez a támogatásokhoz a járási hi-
vatalok.

Március 1-jével átalakul a szociális 
támogatási rendszer. A változtatás lé-
nyege, hogy a jövedelemkompenzációt 
biztosító támogatások a járásokhoz, 
míg a kiadáskompenzáló segélyek 
az önkormányzatokhoz kerülnek – 
mondta Tarnai Richárd. Pest megye 
kormánymegbízottja kiemelte: a vál-
toztatások célja, hogy a rászorulók 
átláthatóbb és igazságosabb keretek 
között juthassanak hozzá az őket meg-
illető támogatási formákhoz.

Az aktív korúak ellátása átkerül 
március 1-jével a járási hivatalokhoz 
az önkormányzatoktól, de márciusban 
a pénzüket az állampolgárok még az 
önkormányzattól kapják meg, abban a 
formában, ahogyan korábban.

     A járási hivatal jogosult március 
1-jétől kezdődően az aktív korúak el-
látásával kapcsolatos ügyek intézésére 
– hívta fel a figyelmet a változásra Pest 
megye kormánymegbízottja.

A kérelmeket be lehet nyújtani:
- a polgármesteri hivataloknál (ahol 

eddig is), amelyek továbbítják a járási 
hivatalok részére, 

- járási hivataloknál ügyfélfogadási 
időben,

- a kormányablakokban,
- a járási hivatalok kirendeltségein,

- a járási hivatalok települési ügyse-
gédeinél.

  A jövedelemkompenzáló támo-
gatásokat márciustól teljes egészében 
a központi költségvetésből finanszí-
rozzák, az önkormányzatoknak ebben 
már nem lesz szerepük. Ezért változik 
a kifizetések módja is. A 2015. március 
hónapra járó – április 5-ig esedékes – 
támogatási összegek utalásáról már 
a kormányhivatalok gondoskodnak 
majd. Az ügyfelek postai úton vagy az 
általuk megadott bankszámlára kap-
hatják meg a támogatásokat.

Két formája lesz a szociális támoga-
tásoknak: a járásoknál az úgynevezett 
jövedelemkompenzáló, míg az ön-
kormányzatoknál kiadáskompenzáló 
támogatások igényelhetők – tájékoz-
tatta lapunkat Tarnai Richárd. A jö-
vedelemkompenzáló támogatás célja, 
hogy mindenki számára biztosítsanak 
egyfajta minimumot, ha nincs más 
jövedelmük. Kiadáskompenzáló tá-
mogatást pedig azok kérhetnek, akik-
nek nehézséget jelent a rezsi vagy más 
családi kiadás kifizetése – fűzte hozzá 
a kormánymegbízott. Az önkormány-
zatoktól kérhető kiadáskompenzáló 
támogatások elnevezése márciustól 
egységesen települési támogatásra vál-
tozik. Ennek keretében az önkormány-
zatok az általuk támogatandónak ítélt, 
rendeletükben szabályozott élethely-
zetekre nyújthatnak támogatást. (Ebbe 
tartoznak majd bele a korábbi átme-
neti, családi krízis-, lakásfenntartási- 
vagy más címen kifizetett segélyek.) 

Pest megye kormánymegbízottja 
elmondta, a járásoktól kérhető to-
vábbra is az időskorúak járadéka, az 
ápolási díj, a közgyógyellátás, valamint 
az egészségügyi szolgáltatásra való jo-
gosultság ellátás, és március 1-jétől az 
aktív korúak ellátása (foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás FHT, és egész-
ségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás EGYT).

A jelenlegi ügyfeleknek a hatáskör-
váltással összefüggésben nincs teendő-
jük, az új ellátásra való jogosultságukat 
a jegyzők február hónap végéig hivatal-
ból vizsgálták felül. Az aktív korúak el-
látásával kapcsolatos iratokat a jegyzők 
legkésőbb 2015. március 6-áig adják át 
az illetékes járási hivatal számára. Az 
átvételt követően a járási hivataloktól 
az ügyfelek értesítést kapnak.

Legfontosabb különbség az új rend-
szerben, hogy a továbbiakban nem a 
jegyző, hanem a járási hivatal állapítja 
meg az aktív korúak ellátását, oda is 
kell a kérelmeket leadni, valamint a 
folyósított összegeket postai úton vagy 
bankszámlára utalja az állam (kor-
mányhivatal) – foglalta össze a lénye-
gesebb változásokat Tarnai Richárd, 
Pest megye kormánymegbízottja.

Átalakul 
A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDSZERE

Az állam és az önkormányzat 
segélyezéssel kapcsolatos fel-
adatait szétválasztották. A kö-
telezően nyújtandó ellátásokat 
március elsejétől a járási hivata-
lok állapítják meg. 

Ezek a következők:
- aktív korúak ellátása 
- alanyi ápolási díj (az alapösszegű, és a 

fokozott ápolási szükségletre tekintettel 
megállapított emelt összegű, valamint a 
kiemelt ápolási díj),

- időskorúak járadéka, 
- alanyi és normatív jogcímen megállapí-

tott közgyógyellátás,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogo-

sultság. 
- Az egészségkárosodási és gyermekfel-

ügyeleti támogatás (ez azoknak a sze-
mélyeknek jár, akik azért jogosultak 
rendszeres szociális segélyre, mert egész-
ségük károsodott, vagy 14 alatti gyerme-
kük felügyeletét másképp nem tudják 
biztosítani).
A helyi önkormányzatok felelőssége nő 

a helyi közösség szociális biztonságának 
erősítésében.

Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy 
változatlan színvonalon biztosítsa az eddig 
elérhető szociális ellátásokat. Ennek szel-
lemében alkotta meg március elsejétől a 
pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról szóló önkormányzati rendeletét.

Az önkormányzat 2015. március 
1-jétől a következő ellátásokat biztosítja:
a) gondoskodik az elhunyt személy közte-

metéséről,
b) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 

települési támogatást nyújt a korábbi 
lakásfenntartási támogatáshoz hasonló 
feltételek szerint,

c) ápoláshoz kapcsolódó rendszeres tele-
pülési támogatást nyújt a korábbi mél-
tányossági ápolási díjhoz hasonló felté-
telek szerint,

d) adósságkezelési rendszeres települési 
támogatást nyújt a korábbi adósságkeze-
lési szolgáltatáshoz hasonlóan,

e) rendkívüli települési támogatást  nyújt a 
régi önkormányzati segélyhez hasonló-
an, tűzifára és gyógyszerköltségre is,

f) kamatmentes kölcsönt biztosít.
 Az új támogatás iránti kérelmeket az 

ügyfélszolgálaton és a www.budakeszi.hu 
portálon elérhető, e célra meghatározott 
formanyomtatványon kell benyújtani.

 A méltányossági ápolási díjra jogo-
sultak ellátását 2015. március 31-éig az új 
szabályok szerint felülvizsgáljuk, nem kell 
külön kérvényt benyújtani, hogy az ellátás 
megmaradjon. Forduljanak bizalommal 
hozzám vagy az önkormányzat ügyfélszol-
gálatához, illetve a Híd Családsegítőhöz, ha 
szükségük van segítségre a nehéz élethely-
zet megoldásához.

Megkeressük a megoldást.

Bakács Bernadett, alpolgármester

Átalakul a szociális 
támogatási rendszer

TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ 
MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

A szociális biztonságot erősíti, hogy 
márciustól járási szintre kerül va-
lamennyi jövedelemkompenzáló 
támogatás, köztük az aktív korúak 
ellátása, az időskorúak járadéka, 
az ápolási díj, a közgyógyellátások, 
valamint az egészségügyi szolgál-
tatásokra való jogosultság.

Március 1-jével átalakul a szociális 
támogatási rendszer. A változtatás 

lényege, hogy a jövedelemkompenzációt 
biztosító támogatások a járásokhoz, míg 
a kiadáskompenzáló segélyek az önkor-
mányzatokhoz kerülnek. Utóbbiak maguk 
dönthetnek, milyen települési támogatási 
formákat biztosítanak a rászorulóknak és 
milyen összegben.

A változtatások célja, hogy a rászorulók 
átláthatóbb és igazságosabb keretek között 
juthassanak hozzá az őket megillető támo-
gatási formákhoz.

A szociális támogatásoknak ennek 
megfelelően két formája lesz: a járásoknál 
az úgynevezett jövedelemkompenzáló, 
míg az önkormányzatoknál kiadáskom-
penzáló támogatások igényelhetők. A jö-
vedelemkompenzáló támogatás célja, hogy 
mindenki számára biztosítsanak egyfajta 
minimumot, ha nincs más jövedelmük. 
Kiadáskompenzáló támogatást pedig azok 
kérhetnek, akiknek nehézséget jelent a re-
zsi vagy más családi kiadás kifizetése. Az 
önkormányzatoktól kérhető kiadáskom-
penzáló támogatások elnevezése március-
tól egységesen „települési támogatás” lesz, 
ebbe tartoznak majd bele a korábbi átme-

neti, családi krízis, lakásfenntartási vagy 
más címen kifizetett segélyek.

A járásoktól kérhető jövedelemkom-
penzáló támogatások közé tartozik a köz-
gyógyellátás, az ápolási díj, az időskorúak 
járadéka, valamint a munkaképeseknek 
nyújtandó foglalkozást helyettesítő támo-
gatás (fht), és a nem munkaképeseknek 
nyújtandó egészségkárosodási és gyermek-
felügyeleti támogatás (korábbi nevén rend-
szeres szociális segély).

A jövedelemkompenzáló támogatáso-
kat márciustól teljes egészében a központi 
költségvetésből finanszírozzák, az önkor-
mányzatoknak ebben már nem lesz szere-
pük. A jogosultságot ezekhez a támogatá-
sokhoz a járási hatóságok állapítják meg, 
országosan egységes elvek alapján. A 2015. 
március hónapra járó – április 5-éig esedé-
kes – támogatási összegek utalásáról már 
a kormányhivatalok gondoskodnak majd.

2015. március 1-jétől kezdődően az 
ellátással kapcsolatos ügyek intézésére a 
járási hivatal jogosult. 

A kérelmeket be lehet nyújtani:
- a polgármesteri hivataloknál (ahol eddig 

is), amelyek továbbítják a járási hivata-
lok részére, 

- járási hivataloknál ügyfélfogadási időben,
- a kormányablakokban,
- a járási hivatalok kirendeltségein,
- a járási hivatalok települési ügysegédeinél.

PMKH BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL
2092 BUDAKESZI, FŐ U. 179.



VARRÁS FOGLALKOZÁSOKAT INDÍTANÁNK  
A HÍD CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONTBAN ÁPRILISBAN!

Szeretne ezekhez hasonló tárgyakat készíteni, 
közösségben alkotni?

Amennyiben érdeklődik e lehetőség iránt, várjuk jelentkezését a HÍD Családsegítő Köz-
pontban ügyfélfogadási időben.

2092 BUDAKESZI, FŐ UTCA 103. 
Tel: (06/ 23) 451-147, e-mail: hid.budakeszi@gmail.com

Új vezető a HÍD élén
„MINDENKINEK VAN EGYFAJTA TERÁPIÁS ÚTJA” 

Március elsejétől Ben-
csik Zsolt az új vezetője 
a HÍD Szociális és Gyer-
mekjóléti Szolgálatnak. 

A szociálpolitikusi, mediátori és 
családterapeuta képesítéssel egy-

aránt rendelkező, komoly szakmai 
tapasztalattal bíró fiatalember hisz 
a szociális segítő munka eredmé-
nyességében, és bízik benne, hogy 
irányításával Budakeszin is javul a 
támogatásra szoruló emberek hely-
zete. Kinevezése öt évre szól.

 
Az új intézményvezetőt 
a jelenről és jövőbeli ter-
veiről kérdeztük:

 - Nem ismeretlen számomra a 
megpályázott feladatkör, korábban 
éveken át vezettem egy hasonló el-
látórendszert, a hét települést lefe-
dő Háló Dél-Mezőföldi Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálatot - nyilat-
kozta Bencsik Zsolt. - Gyakorlatilag 
ugyanazokat az alapellátási felada-
tokat láttuk el ott is, mint amelyek 
Budakeszin várnak rám és munka-
társaimra. Vagyis gyermekjóléti és 
családsegítő szolgálat, házi segítség-
nyújtás, jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás és idősek nappali ellátása.

 Bencsik Zsolt meggyőződése, 
hogy véletlenül senki nem kerül erre 
a szakterületre, az elhivatottság az 
ő esetében is megvolt már a pálya-
választás előtt, amit jórészt családi 
hátterétől kapott. Mint mondja, min-
denkinek van egyfajta terápiás útja 
saját életútjában is. A szociális alap-
problémák - az ország bármely pont-
ján, bármilyen településtípusban 
jelentkeznek - számos hasonlóságot 
mutatnak egymással. A földrajzi, 
demográfiai, gazdasági különbségek 
azonban sok mindenben differen-
ciálják a segítő területen megjelenő 
problémák típusát, ami meghatároz-
za az intézményi válaszokat, a segítő 
beavatkozások mikéntjét. 

Ennek függvényében elmond-
ható, hogy több különbség is meg-
fogható a korábban általam vezetett 
ellátórendszer és a jelenlegi - Buda-

keszi gesztor szerepével működtetett, 
fenntartott - intézményrendszer kö-
zött. A falusi, kisközségekre például 
jellemző, hogy az ott élő emberek 
születésüktől fogva ismerik egymást, 
jellemzően egy zártabb, összetartó 
közösséget formálnak. Budakeszi 
már magán hordja a városokra jel-
lemző individualizált létforma jegye-
it. Azaz míg falun mindenki számon 
tartja a másikat, s probléma esetén 
azonnal jelez a szintén falubeli segítő 
kollégáknak, addig e bizalomért és 
közösségi szolidaritásért, odafordu-
lásért egy városias közegben “meg 
kell dolgozni”. El kell nyerni az em-
berek bizalmát, illetve első körben 
minél szélesebb körben szükségszerű 
megismertetni a segítő szolgálta-
tásokat. Ebben nagy szerepe van a 
jelzőrendszernek, melynek tagjai a 
társintézmények, de ugyanilyen fon-
tos szerep jut a helyi lakosoknak is. 
Nagyon pozitív, hogy az említett jel-
zőrendszer hatékony és eredményes 
működéséért sokat tesz a fenntartó 
önkormányzat is. (Pl. havi rend-
szerességgel találkoznak az intéz-
mények vezetői, hogy munkájukat 
összehangolják, együttműködésüket 
elősegítsék). 

 A fentiekből következik, hogy 
minden rendszerben fontos a kap-
csolati háló minél szélesebb körű, jó 
emberi kapcsolatokon alapuló mű-
ködtetése. Ezért fontosnak tartom 
azt, hogy Budakeszin is a jelzőrend-
szer segítségével a lehető legszéle-
sebb körbe juthasson el a segítség a 
rászorulók részére - avatott be ter-
veibe az új intézményvezető. Mint 

mondta, nemcsak 
a legkiszolgáltatot-
tabb, mélyszegény-
ségben, krízisben 
élő emberek segíté-
sét tartja fontosnak, 
hanem a preventív, 
vagy a mentálhi-
giénés, mediációs, 
párterápiás segít-
ségnyújtást is. - A 
szakma fontos kihí-
vása, hogy eljutassa 
például az említett 

lehetőségeket a lakosokhoz, hiszen 
egy elhívatott, lelkes és szakképzett 
segítői team széleskörű támogatást és 
segítséget tud adni a nehéz élethely-
zetekben, krízisekben és a hétközna-
pi problémák orvoslásában egyaránt 
- tette hozzá.

 Ahhoz, hogy a rászorulók bátran 
forduljanak segítségért a szakszolgá-
lathoz, rendkívül fontos a bizalmuk 
elnyerése, hisz a lelki gondokkal 
küszködő, életútjuk egy adott pont-
ján elakadó emberek nehezen oszt-
ják meg bajaikat idegenekkel. Ben-
csik Zsolt hangsúlyozta azt is, nem 
minden személyes probléma kiált 
rögtön pszichológus után, a felsőfo-
kú szakirányú képesítéssel bíró szo-
ciális szakemberek számos esetben 
tudnak segíteni a hozzájuk fordulók-
nak. Nem pszichoterápiával, hanem 
például mediációs támogatással, 
közösségfejlesztő csoportfoglalko-
zással, egyéni segítő konzultációval. 
Ha pedig már ez a támogatás nem 
elégséges, képesek HÍD-ként segíteni 
abban, hogy a megfelelő helyre, se-
gítséghez jussanak ügyfeleik.

 - Szent Ignác mondta, hogy az 
út a mi otthonunk, és ezzel mélyen 
egyetértek. A folyamatos úton levés-
nek van szerepe a fejlődésben, akár 
az egyéni sorsokban, akár szakmai 
pályánkon. Hiszek benne, hogy si-
kerül egy közös utat bejárnunk Bu-
dakeszin is az itt élőkkel, amelyen 
az elégedettség és a szakmai sikerek 
lesznek a mérföldkövek - zárta remé-
nyeit, elképzeléseit tükröző gondola-
tait Bencsik Zsolt.

bgy 

Köszönet 
a 

segítségért

A HÍD Szociális és Gyer-
mekjóléti Szolgálat mun-

katársaiként ezúton kívánunk 
köszönetet mondani vala-
mennyi önkéntesnek, támo-
gatónak, akik adományaikkal, 
felajánlásaikkal, hozzájárulá-
sukkal, munkájukkal jelentős 
segítséget nyújtottak, valamint 
nyújtanak az átmenetileg vagy 
tartósan nehéz helyzetbe került 
egyének, családok részére.

Péksüteményt, kenyeret, 
készpénzt, befizetéseket a 
szociális alszámlára, tűzifát, 
vadonatúj gyermekcipőket, 
játékokat, ruhákat, könyveket, 
bejglit, tartós élelmiszert, cso-
koládét, befőttet, lekvárt, diót, 
almát, professzionális családi 
fotózást és fénykép előhívást, 
nyári gyermekétkeztetést, bú-
torokat, háztartási eszközöket 
ajánlottak fel magánszemélyek, 
szervezetek, intézmények, vál-
lalkozások. 

Köszönet tehát a fel-
ajánlásokért, önzet-

len munkáért:

Budakeszi Város Önkor
mányzatának a Csami 
pékségnek a Borostyán 

Nyugdíjasklubnak a Fenyő
gyöngye Nyugdíjasklubnak 
a Segítő Kapcsolatok Ala

pítványnak a Szupi cipőnek 
Érdi Tamásnak Egyedi 
Gabriellának Szvaboda 

Gyulának Kondás Andrea 
fotósnak a Budai Geszte

nyés étterem és kávézónak 
a biatorbágyi ALDI-nak a 

NOE helyi szervezetének a  
helyi Katolikus Karitásznak 

a  helyi Baptista Szere
tetszolgálatnak a Magyar 

Vöröskeresztnek a Szigony 
Alapítványnak a Budakeszi 

Bölcsődének az Erkel Ferenc 
Művelődési Központnak és a 

BVV Kft.-nek.

Valamint köszönjük mind-
azoknak, akik anonim módon 
nyújtottak segítséget, tettek fel-
ajánlásokat, tették könnyebbé 
és szebbé egy-egy család életét 
2014-ben!

A HÍD Szociális és Gyermekjó-
léti Szolgálat munkatársai
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 TAGTOBORZÁS!!!
Aki érez magában elhivatottságot, 

az a helyszínen vagy az alábbi 
telefonszámon jelentkezhet polgárőrnek:

 06-20/626-2092
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 8 Pályázati felhívás
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet Szivárvány 

Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 
határozott időre, 2015. 06. 01-től 2020. 07. 31-éig szól
A munkavégzés helye: Szivárvány Óvoda - Pest me-
gye, 2092 Budakeszi, Fő u. 268.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői tisztséggel 
járó lényeges feladatok
Az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó 
jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító ren-
delkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe 
tartozó vezetői feladatok, továbbá az önállóan műkö-
dő költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdálko-
dási feladatok ellátása. Felel az intézmény szakszerű 
és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodá-
sért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az in-
tézmény működésével kapcsolatban minden olyan 
ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés 
(közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskö-
rébe. Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvényben meghatározott egyéb vezetői fel-
adatokat.
Illetmény és juttatások 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) rendelkezései az 
irányadók. Az intézményvezetői pótlék az Nkt. 8. 
melléklete alapján 80%, azaz 132 600 Ft. 
Pályázati feltételek
•	 Főiskola, óvodapedagógus végzettség és pe-

dagógus szakvizsga keretében szerzett intéz-
ményvezetői szakképzettség, vezető óvodape-
dagógus végzettség.

•	 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
•	 Óvodapedagógus munkakörben szerzett leg-

alább 5 év szakmai tapasztalat.

•	 Magyar állampolgárság.
•	 Büntetlen előélet.
•	 Cselekvőképesség.
Elvárt kompetenciák:
•	 Kiváló szintű elhivatottság, határozottság, ma-

gabiztosság, kapcsolatteremtő képesség.
A pályázat részeként benyújtandó  
iratok, igazolások
•	 5 év szakmai gyakorlatot igazoló szakmai ön-

életrajz.
•	 Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői prog-

ram, fejlesztési elképzelésekkel.
•	 Három hónapnál nem régebbi hatósági erköl-

csi bizonyítvány (teljes körű).
•	 Oklevél- és bizonyítványmásolatok.
•	 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó 

a pályázati anyagában foglalt személyes ada-
tainak – a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges mértékben – kezeléséhez hozzájá-
rul.

•	 Nyilatkozat arról, hogy pályázó zárt vagy nyil-
vános ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. 
június 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. márci-
us 31. 
A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot A/4-es méretű gépelt oldalak formátum-
ban, 2 példányban, zárt borítékban kell benyújtani.
Postai úton a pályázatnak Budakeszi Város Önkor-
mányzata (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) címére történő 
megküldésével. 
Személyesen a pályázat Budakeszi Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálatán (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) 
zárt borítékban történő leadásával.
Kérjük a borítékon feltüntetni: „pályázat: szi-
várvány óvoda - intézményvezető”

Tisztelt  
Polgárőrök,  

tisztelt  
Lakosság!

A Budakeszi Városi Polgárőrség  
Kiemelten Közhasznú Szervezet 

éves rendes közgyűlését 
2015. március 20-án (pénteken) 

18 órakor
tartja az Erkel Ferenc Művelődési 

Központban.

Az egyesületi tagok részére a közgyűlésen 
való részvétel kötelező.

Amennyiben a szavazati joggal rendelke-
ző egyesületi tagok közül a megjelentek 

létszáma a meghirdetett időpontban nem 
éri el a határozatképességhez szükséges 

mértéket, a közgyűlést ugyanazon napon 
18.30-kor, változatlan napirendi pontokkal 

ismételten összehívom. Az így meghirdetett 
közgyűlés a megjelent szavazóképes tagok 

számától függetlenül határozatképes.

NAPIRENDI PONTOK:
1. Elnöki megnyitó, a jegyzőkönyv-
vezető és a hitelesítők megválasztása 
2. A napirendek elfogadása 
3. Az elnökség 2014. évi beszámo-
lójának ismertetése
4. Pénzügyi beszámoló
5. Az elhangzott beszámolók meg-
vitatása, és elfogadása 
6. Az Egyesület 2015. évi munkater-
vének előterjesztése
7. Egyebek

Az egyesületi tagok  
megjelenésére feltétlenül számítunk,  

a tisztelt Lakosság részéről  
az érdeklődőket szívesen látjuk.

Farkas 
Dániel 
Gábor, 
elnök

Mobil közlekedésrendészeti ellenőrző pontok 
A Budaörsi Rendőrkapitánysági terü-
letén is elkezdődik a Komplex Közle-
kedési Ellenőrző Pont (KKEP) teszt-
üzeme február elején. Március elején 
már Budakeszi útjain is találkozhat-
tak vele a közutakon.

A VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózathoz tar-
tozó eszközökkel végzett mérések egyelőre nem 

járnak joghatással, az éles alkalmazás az egy hónapos 
felkészülési időszak után várható. A „Célzottan köz-
lekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedés-

biztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése” című, VÉDA Közúti 
Intelligens Kamerahálózat elnevezésű projekt szerepe kulcsfontosságú a közúti halálesetek és sérülé-
sek számának csökkentése terén. A fejlesztés keretében a rendőrség egy új, Európában is egyedülálló, 
preventív rendszer kiépítését tervezi. Ennek elsőként megvalósuló projekteleme a változtatható helyű 
KKEP-k tesztüzembe, majd alkalmazásba vétele.  A közúti közlekedők országszerte találkozhatnak az 
új eszközökkel, amelyekkel egyelőre nem végeznek a rendőrök joghatással járó méréseket. A felkészü-
lési időszak várhatóan egy hónapot vesz igénybe, ezt követően kezdődik meg az éles üzemeltetés.  A 
változtatható helyű KKEP-k ellenőrzik majd az autóbusz forgalmi sávok és a leállósávok igénybevéte-
lét, valamint a biztonsági öv használatát is. Képesek lesznek észlelni a behajtási tilalom megszegését, a 
záróvonal átlépését és azt is, hogyha a közlekedők a kötelező haladási irányra vonatkozó előírásokat 
szegik meg. Szintén a rendőri munkát támogató funkcióként jelenik majd meg a veszélyes árut szállító 
járművek kiszűrése is.
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Mindjárt itt a nyár!
 

Sok szülőben felmerül a kérdés a nyaralás 
közepén, hogy 

Miért nem vittem le hamarabb 
az uszodába a gyereket? 

Mi tudjuk a választ! 
MOST ITT A LEHETŐSÉG,  

HOGY MEGTANULJANAK A GYEREKEK ÚSZNI. 

Szeretettel várunk minden csatlakozni vágyó 
gyermeket úszócsoportjainkba.

Érdeklődni 

és jelentkezni lehet:

Gerencsér Ákos: 
06-30-816-3982

OORI (XI I. kerület és Budakeszi határán)
1121 Budapest, Szanatórium u. 19.
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0 Az áldozatok 

napja
Az Európa Tanács 1990. február 
22-én tette közzé a bűncselekmé-
nyek áldozatainak chartáját. Ez 
a nap azóta az Áldozatok Napja, 
melyről 1993 óta Magyarországon 
is megemlékeznek.

Minden társadalomban vannak olyan egyének 
akik, nem képesek, nem hajlandók betarta-

ni az emberi együttélés szabályait, néha súlyosan 
megsértve azokat bűnelkövetőkké válnak. Hosszú 
ideig a bűntető igazságszolgáltatás középpontjá-
ban kizárólag az elkövető állt, fő célja a cselekmény 
megtorlása volt. Az áldozatokkal a pszichológia 
fejlődésével párhuzamosan a múlt század elején 
kezdtek foglalkozni.

Áldozatnak tekintünk mindenkit, aki bűncse-
lekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés sér-
tettje, illetve azok is, akiket a fenti cselekmények 
következtében testi, lelki sérelmet szenvedtek 
(hozzátartozó, szemtanú).   

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűn-
megelőzési Osztálya kiemelt hangsúlyt fektet az 
áldozattá, sértetté válás megelőzésére, az áldozatok 
széles körével való törődésre, a megelőzés leghaté-
konyabb módszereire történő figyelemfelhívásra, 
az áldozati jogok érvényesülésre.

A kiemelt kockázatú áldozati csoportba tarto-
zó kisgyermekek, időskorúak és fogyatékkal élők 
prevenciója mellett az áldozattá válás megelőzése 
érdekében a cél minél szélesebb réteg megszólítása 
és bűnmegelőzési tanácsokkal történő ellátása.

A legfontosabb cél a segítségnyújtás, melyet a 
jogsértéssel összefüggésben sérelmet szenvedett 
személy  vagy a  hozzátartozó kaphat.

A bűncselekmények és a tulajdon elleni szabály-
sértések áldozatainak, a bűncselekmények áldo-
zatairól és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi 
CXXXV. törvény értelmében a fővárosi és a megyei 
Kormányhivatalok Igazságügyi Szolgálatainak ál-
dozatsegítési feladatot ellátó szervezeti egységei 
tudnak segítséget nyújtani. A bűncselekményekkel 
kapcsolatban elsődlegesen intézkedő rendőrök az 
áldozatsegítő szolgálat írásos tájékoztatóját az áldo-
zatsegítés lehetőségéről informáló szóbeli tájékozta-
tással együtt az érintettek számára átadják.

 Az áldozatok által igénybe vehető konkrét 
segítséggel kapcsolatban a 24 órában ingyenesen 
hívható Áldozatsegítő Vonalon tudnak személyre 
szabott tájékoztatást adni az Áldozatsegítő Szolgá-
lat munkatársai.

          

„Az én nyakamban se kék, se 
vörös kendő nem volt soha!”

A MAGYAR KOMMUNIZMUS EGYIK BUDAKESZI ÁLDOZATÁNAK 
VISSZAEMLÉKEZÉSE

Több mint 45 éve 
hagyta el Ma-
gyarországot Far-
kas Gyula emeri-
tus polgármester 
testvére, Farkas 
Stefan Johann, 
aki – bármeny-
nyire is szereti a 
hazáját – kisgyer-
mekkora óta arra 
készült, hogy a 
szabad Németor-
szág polgára le-
gyen. 

A sors fintora, hogy éppen 1971. május elsején, a 
munka nemzetközi ünnepnapján indult el felesé-

gével választott új hazájába. Lapunknak arról beszélt 
öccse budakeszi otthonában, milyen okok csábítot-
ták el szülőföldjéről, hogyan sikerült érvényesülniük 
az észak-német Kasselben, és miként gondol német 
állampolgárként magyarságára. Alább idegenbe sza-
kadt honfitársunk elbeszéléséből idézünk.

„1971. május elsején hagytuk el feleségemmel 
Magyarországot, épp akkor, amikor a dolgozók fölvo-
nultak a munka ünnepén. Mi Ausztria szabad földjén 
ünnepeltünk. Három éve jártam már az NSZK-ban, 
de akkor nem jöhetett velem a feleségem, ezért haza-
jöttem. Budakeszi svábként valahogy mindig csak Né-
metországba vágytam, más állam föl sem merült. Az-
tán ’71-ben rendesen, turista útlevéllel utaztunk ki a 
párommal. A politikai menedékjogot családunk ma-
gyarországi hányattatásai miatt kértem, és egy éven 
belül meg is kaptam Németországban. Az észak-né-
metországi Kasselben ismerőseink már előkészítették 
számunkra a terepet, vagyis a lakást és a munkahelyet.

Édesanyám nagyon vallásos volt, engem is eb-
ben a szellemben neveltek, már iskolakezdés előtt is 
gyakran ministráltam. 1948-ban itt, Budakeszin, az 
Erzsébet-apácákhoz kezdtem iskolába járni. Egy évig 
tartott ez, utána – az úgynevezett fordulat évében – 
minden megváltozott. Az apácarendeket megszün-
tették. Ezután egy évvel az ávósok elvitték hivatásos 
katonatiszt édesapámat, fél évig nem tudtunk róla 
semmit. Később kiderült: csaknem halálra ítélték, 16 
vádpontot olvasva a fejére. Végül életfogytiglanit ka-
pott, és amikor mégis szabadult, egy testileg-lelkileg 
összetört ember tért haza hozzánk. Ettől kezdve kizá-
rólag fizikai munkát végezhetett.

A városháza megbízásából rendszeresen fény-
képezték a ministrálni járó gyerekeket, így engem 
is. Vagyis nyilvántartottak. Egy ízben édesanyámat 
behívatta az iskolaigazgató, és megfenyegette: ha a 
gyermekei továbbra is templomba járnak, garantá-
lom, hogy nem lesz belőlük semmi. Mire édesanyám 
így válaszolt: igazgató úr, hogy a gyermekeimből mi 
lesz, azt a Jóisten dönti el, nem maga. Erre nem felelt 
semmit. Mindenesetre én se az Úttörőszövetségbe, 
se a KISZ-be, se az MSZMP-be nem léptem be soha, 
ami miatt rengeteg hátrány ért a későbbiekben, úgy is, 
hogy az 1956-os forradalomban édesapám határozott 
tiltásának engedelmeskedve nem vettem részt, akár-
hogy gyűlöltem is a rendszert. Akkor hallottam édes-
apámtól: a kommunizmust nem lehet megdönteni, az 

belülről fog elrohadni. Igaza is lett.
Hiába szerettem volna erdőmérnöknek tanulni, 

hiába voltak mindig jó eredményeim az iskolában, 
örülhettem, hogy kereskedelmi tanulónak felvettek. 
Miután kitűnő minősítéssel elvégeztem az iskolát, 
a fővárosi Keravillhoz kerültem gyakornoknak. A 
Kossuth Lajos utcai üzletben lettem eladó. Szerettem 
a munkámat, a bolt legnagyobb forgalmát mindig én 
bonyolítottam. Az üzletvezetőm nagyon szerette vol-
na, hogy továbblépjek, amihez viszont be kellett volna 
lépnem a pártba, amit nem akartam. Végül aztán csak 
előbbre jutottam: előbb elvégeztem a kereskedelmin 
az üzletvezetői szakot, majd megkaptam a Keravill 
lerobbant Thököly úti boltját, amit aztán gyönyörűen 
felfuttattam. Ott ismerkedtem meg későbbi német 
támogatóimmal, akik a Volkswagen-gyárban dolgoz-
tak.

1967-ben megnősültem. Feleségem, Gyöngyi 
kétéves volt, amikor az édesapját öngyilkosságba ker-
gették a kommunisták, úgyhogy párommal együtt 
terveztük a disszidálást, amiről senkinek nem szól-
tunk előre. Úgy léptük át Hegyeshalomnál az ország-
határt, hogy azt hittem, soha többé nem térek haza. 
A finánc kicsit csodálkozott, hogy miért van nálunk 
május elsején télikabát, de aztán tovább engedett. Bor-
zasztóan kivoltam idegileg, Nickelsdorfban be kellett 
ülnünk egy vendéglőbe, hogy összeszedjem magam. 
Ugyanakkor mérhetetlenül boldogok voltunk. Hamar 
lett lakásunk, eladói állásom a VW-nél, míg Gyöngyi 
gépkönyvelő lett a helyi pénzügyminisztériumban. 
Gyorsan megkaptuk a német állampolgárságot is.

Az itthon maradókat, a teljes rokonságomat, kol-
légáimat aztán számos zaklatás érte, míg rólam azt 
terjesztették, hogy sikkasztottam a boltból, azért me-
nekültem el. Távozásom után két évvel édesapám agy-
vérzésben meghalt. Nem engedtek haza a temetésére, 
mondván: nemkívánatos személy vagyok Magyaror-
szágon. Először 1978-ban jöhettem haza látogatóba, 
már német állampolgárként. Amikor a papírjaim 
lepecsételése végett bementem a budakeszi rendőr-
ségre, az éppen ügyeletes Zoli rendőr, a volt ávós, em-
lékezett rám, és azzal fogadott, amikor meglátott: na, 
most letartóztatlak téged! Aztán mutattam a német 
útlevelem és papírjaimat, és mondtam neki: tartózta-
tod ám a jó édes anyádat, te idióta. Ebben maradtunk.

1989-ben büszke voltam rá, hogy a magyarok vol-
tak az elsők a keleti blokkban, akik megnyitották a 
vasfüggönyt. Szerencsére most már következmények 
nélkül lehet bírálni vezető politikusainkat.”

Lejegyezte: bgy



A kommunizmus áldozatainak 
emléknapja

„EMLÉKEZNI EGY ESZME NEVÉBEN FELLÉPŐ 
TOTÁLIS DIKTATÚRA ÁLDOZATAIRA”

Február 25-én emlékezünk egy 
eszmére, ami egy igazságos világ 
eljövetelét ígérte. Olyan világét, 
ami igazságos lesz, amiben meg-
szűnik a kizsákmányolás, nem 
lesznek gazdagok és szegények, 
amelyben megszűnnek a háborúk. 
Egy eszmére, ami ezt az íróasztal 
mellett lerajzolt és megtervezett 
jövőt mindennél fontosabbnak 
ítélte. Fontosabbnak a múlt érté-
keinél, a szabadságnál, a különfé-
le emberi közösségek értékeinél, a 
hitnél és a szeretetnél, fontosabb-
nak az emberi életnél.

Ez az eszme magával hozta egy minden addi-
ginál zsarnokibb állam felépítését, mely céljául 

tűzte mindennek és mindenkinek a megsemmisí-
tését, amit és akit útjában állónak gondolt. Ez az 
eszme magával hozta egy sajátos embertípus kiala-
kulását, amely vallásos hittel hitt Önön igazában, 
s amely vindikálta magának a jogot, hogy bármi 
áron – rombolás, vér és napjainkban elképzelhe-
tetlen kegyetlenség árán – magához ragadja és 
megtartsa a hatalmat.  

Stephan Courtois a Kommunizmus fekete 
könyvének bevezetőjében így irt: „A kommuniz-
mus megszámlálhatatlanul sok bűnt követett el: 

először is a szellem ellen, de az egyetemes kul-
túra és a nemzeti kultúrák ellen is. Sztálin száz-
számra romboltatta le a moszkvai templomokat; 
Ceausescu tönkretette Bukarest történelmi város-
magját, hogy nagyzoló építményeket emeljen a 
helyébe fellengzős távlatokkal; Pol Pot kőről kőre 
lebontatta a Phnom Penh-i székesegyházat, és a 
vadon martalékának vetette oda Angkor templo-
mait; a maoista kulturális forradalom idején föl-
becsülhetetlen kincseket zúztak szét és égettek el a 
vörösgárdisták. Mégis, bármilyen súllyal nehezed-
nek ezek a pusztítások az érintett nemzetek és az 
egész emberiség jövőjére, ugyan mit nyom a latban 
emberek, férfiak, nők, gyerekek tömeges legyilko-
lása mellett?” 

Sztálin egyszer azt mondta: „Egy ember halála 
tragédia. Egymillióé statisztika.”A kommunizmus 
áldozatainak számát a mai napig nem lehet ponto-
san tudni. Sokszor hallunk százmillió körüli becs-

léseket, ám ez a szám csupán a konkrétan elhur-
coltak és megöltek száma. Arról fogalmunk sincs, 
hogy hány család ment tönkre lelkileg-testileg az 
elhurcolt családtagok hiánya miatt. Akik valahol az 
ismeretlenben, egy börtön jéghideg kínzókamrájá-
ban, a Gulag valamelyik pokolbéli táborában, vagy 
egy kitelepítetteknek szánt marhavagonban lelték 
halálukat. Statisztika lenne? Korántsem. Minden 
egyes ember számított és számít.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A kommunizmus áldozatainak emléknapján 

ezekre az emberekre emlékezzünk. Azokra, akiket 
meggyilkoltak, akiket évekre, évtizedekre kegyet-
len rabságra vetettek és kényszermunkára hajtot-
tak, akiket megnyomorítottak, akiktől elrabolták 
a szeretteiket, akiknek az életét kettétörték, akiket 
öngyilkosságba kergettek. Mindazokra, akik vala-
milyen módon áldozatul estek a kommunizmusnak.

Emlékezzünk mindarra, ami a Szovjetunióban, 
Kínában, Kambodzsában, szerte Ázsiában, Dél-
Amerikában, Afrikában végbement. Emlékezzünk 
szomszédainkra: Európa halottaira, Kelet-Közép-
Európa és a Balkán megkínzott, meggyötört, elve-
szett nemzedékeire. Emlékezzünk a magyarokra a 
Kárpát-medencéből, és a magyar állam határain 
belülről. Emlékezzünk családunk halottaira és rab-
jaira: szüleink, nagyszüleink generációjára. Em-
lékezzünk Budakeszi nagy visszhangot vert vagy 
nagyonis csendes tragédiáira.

Emlékezzünk a hő-
sökre, akik szembe 
mertek szállni ezzel a 
zsarnoksággal. Emlé-
kezzünk azokra, akik 
áldozataivá váltak ennek 
a rettenetes zsarnok-
ságnak – származásuk 
miatt, szabad gondolko-
dásuk miatt, azért mert 
rosszkor voltak rossz 
helyen, azért mert ha-
ragosaik a diktatúrát 
felhasználva próbáltak 
leszámolni velük. Emlé-
kezzünk azokra is, akik 
e diktatúra szolgálatába 
álltak, s hittel hittek a 

földi paradicsom eljövetelében, majd ráébredve az 
igazságra szembe fordultak vele.

Emlékeznünk kell. Az emlékezés kötelesség. 
Kötelesség, amivel elsősorban önmagunknak tar-
tozunk. Amikor emlékezünk: egy irányba tekin-
tünk. A nemzet és a világ efféle gyásznapjain egy 
irányba kell tekintenünk, hogy vitáink és minden 
nézeteltérésünk ellenére emlékezzünk mindarra, 
amit elődeink közösen éltek át.

Meg kell ismernünk és meg kell értenünk a 
múltat, hogy lássuk: a szabad élet közös kincsünk. 
A múltunk összeköt bennünket. Összeköt itt, Bu-
dakeszin, Magyarországon és a világon mindenütt. 
Összeköt, amíg van bennünk bátorság és türelem, 
figyelem és elkötelezettség, szív, ész és lélek, hogy 
megismerjük és megértsük mindazt, amivel a ma-
gyarságnak és a világ jelentős részének szembe 
kellett néznie.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester

Elvárható emléke
zés a kommuniz
mus áldozataira

„A jövendő nemzedékek előtt kö-
telességünk feljegyezni a 20. szá-
zad bűneit, és biztosítani, hogy 
azok soha nem ismétlődhetnek” 
– állt a kommunizmus áldozata-
inak emléknapjára invitáló meg-
hívó fejlécén Milán Kundera cseh 
író gondolata. Ennek szellemében 
zajlott a megemlékezés az Erkel 
Ferenc Művelődési Központban.

Családunk személyesen is érintett – mesélte dr. 
Csutoráné dr. Győri Ottilia. – Nagypapám vidéki em-

berként egyszer a fővárosba utazott, és a budai Moszkva 
téren sétált, mikor a karhatalmisták közrefogták, betették 
egy vagonba, és a Szovjetunióba hurcolták, ahol öt évig 
tartották fogva teljesen ártatlanul. Ezeket az éveket senki 
sem tudta családunknak visszaadni – mondta a polgár-
mester, hozzátéve: elvárható, hogy legalább az emlékna-
pon felidézzék a mártírok sorsát az utódok.

A személyesen is közvetlenül érintett polgármester 
után Ungváry Krisztián történész tartott előadást.

– Budakeszit a történelem katasztrófái az elmúlt szá-
zadban, 1944 és 1947 között, vagyis alig három év alatt 
olyan szinten érintették, hogy jóformán nincs olyan család 
a településen, amelynek ne lettek volna áldozatai – kezdte 
előadását Ungváry Krisztián történész. A 20. századi had- 
és politikatörténet, valamint a kommunista időszak és az 
állambiztonság történetét kutató szakember mondandójá-
nak középpontjában az állt, hogy a náci és kommunista 
múlt feldolgozása kizárólag együtt lehetséges. 

Mint az előadó hangsúlyozta: a náci és kommunista 
bűncselekmények mögött ugyanaz az elképzelés húzó-
dik, vagyis hogy az állam az állampolgárait kénye-kedve 
szerint váltogathassa. Ehhez képest nem szerencsés, hogy 
megosztó módon, külön napokat jelölünk ki a nácizmus 
és a kommunizmus áldozataira való emlékezésre. Má-
rai Sándort idézve, egy demokrata az csak antifasiszta és 
antikommunista lehet, mégpedig egyszerre. Mellesleg 
a vizsgált korszak legnagyobb antifasisztáját Sztálinnak, 
legnagyobb antikommunistáját Hitlernek hívták. A két el-
lentétes ideológia adott esetben kiválóan összeért (például 
amikor a nácik és kommunisták felosztották egymás közt 
Közép-Európát).

Mint Ungváry rámutatott a paradoxonra: a kommu-
nizmus áldozatainak egy jelentős része maga is kommu-
nista volt. Ez különösen nagy nehézségek elé állítja az 
emlékezetpolitikusokat és pedagógusokat egyaránt. Az 
1956 utáni megtorlás kivégzettjei között például felülrep-
rezentáltak a kommunisták, elég, ha Rajk László, egykori 
belügyminiszterre gondolunk, aki maga is számos ártatlan 
embert küldött halálba, aztán őt magát is kivégezték. A 
történész kitért az úgynevezett kirakatperekre, amelyek jól 
mutatták a kommunista rendszer totalitárius törekvéseit.

bgy
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Máglyára a balszerencsével!
Szombaton 13. alkalommal ren-
dezték meg a Fánk fesztivállal 
egybekötött farsangi felvonulást 
Budakeszin, az Erkel Ferenc Mű-
velődési Központ parkolójában és 
a Fő utca parkjában. A hangsze-
res, maszkos program ezúttal is 
bővelkedett a néphagyományból 
merített motívumokban, termé-
szetesen sajátos, helyi ízekkel fű-
szerezve.

Már jóval a rendezvény előtt gyülekezni kezd-
tek a különféle maskarába öltözött alakok a 

parkolóban. Volt köztük menyasszony, vőlegény, 
állatbőrbe bújt muzsikus, szörnypofával riogató 
csúfságok, ősmagyar öltözékben pompázó íjászok, 
akik között nagy nehezen sikerült megtalálni Fajta 
Anitát, a főszervező művelődési ház igazgatóját. – 
Mivel ilyenkor a vétkeinket is elégetjük, minden-
ki a máglyára szórhatja azokat a tulajdonságait, 
amelyektől meg kíván szabadulni az idei évben 
– tájékoztatott az ezúttal boszorkánygúnyát viselő 
intézményvezető. 

Mint a banyának öltözött Fajta Anita „meg-
jósolta”, ezúttal is csúfságverseny, rabvágás, ál-
menyegző, kiszebáb égetés tarkította a színes 
programot, amelyhez a népi hangszerekkel „fel-
fegyverkezett”, Kerényi Róbert vezette Szigony 

zenekar szolgáltatta a zenei aláfestést. Az ezúttal 
tigrisbundát öltő zenekarvezető, a töröksíp nagy-
mestere gyermekével, egy aprócska oroszlánnal 
sertepertélt a placcon. Mint mondta, nem annyira 
ragadozóként, sokkal inkább a fergeteges talpalá-
valót fújó muzsikusként készül az egybegyűltek ri-
ogatására, ami az idő előrehaladtával egyre jobban 
sikerült is neki és zenésztársainak.

„Arcod rejtsed álarc mögé, öltsél cifra maska-
rát. Itt a farsang, pörögjenek a citerák” – citálta 
köszöntőjében Kerék Imre Farsang című ver-
séből Ohr Alajos. Az alpolgármester felidézte a 
nagyböjt kezdetéig tartó farsang kultúrtörténetét, 

amely táncmulatságokkal, 
lakomákkal és bálokkal bú-
csúztatja  és egyben temeti 
a telet. – Őseink úgy hitték, 
a tél utolsó napjaiban a Nap 
legyengül, és a gonosz szelle-
mek életre kelnek, amelyeket 
az úgynevezett kiszebáb el-
égetésével igyekeztek elűzni. 
Ezt idézzük fel mi is a mai 
napon – zárta ismeretterjesz-
tő beszédében Ohr Alajos, 
vidám mulatozásra buzdítva 
az egybegyűlteket.

Sötétedéskor aztán elő-
léptek az íjászok. Vezetőjük, 
Mogyorósi Imre, főíjász, a 

Keszi Hagyományőrző Íjász Egyesület korelnöke 
büszkén feszített a honfoglalás korát idéző magya-
ros kaftánban, a hozzá tartozó süvegben és szemre 
kézzel varrott lábbeliben. Hatodmagával ebben a 
szerelésben – mint mondta, a mai öltöny elődjé-
ben – lőtte bele tüzes nyílvesszőjét a tér közepén 
felállított máglyába, ami aztán hatalmas lánggal 
égette porrá az egybegyűltek rossz tulajdonságait, 
hirdetve a tavasz mielőbbi eljövetelét. Mindeköz-
ben a nagyérdemű önfeledten ropta a tűz körül a 
téltemető táncot, Jánosi Attila ének- és táncművész 
vezényletével. 

bgy
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Negyedszázada székely farsang
Idén 25. alakalommal rendezték 
meg a Budakörnyéki Székely-
kör hagyományos farsangi bálját 
az Erkel Ferenc Művelődési Köz-
pontban. A székelység legkivá-
lóbb előadói, zenészei és táncosai 
gondoskodtak ezúttal is az ünnepi 
hangulatról. Az eszem-iszom mel-
lett a telt házas közönség ismét 
megcsodálhatta a szépséges szé-
kely népviseletet.

A népszerű Honvéd Együttes kedvcsináló tánc-
produkcióját követően Nyirő József Tanul-

mányúton című művéből olvasott fel Ambrus 
András romániai magyar színész és író. Az írás 
kedves humorral beszéli el a havasi pásztorok éle-
tének a maguk eredeti valóságában történő bemu-
tatását célzó egyetemisták és Nyirő találkozását. 
Mindezt megkapó módon adta elő az egybegyűl-
teknek a 90 éves előadóművész.

A korelnök színművész után a legfiatalabb sze-
replők egyikének, Rekovics Rékának, a Liliomszál 
szavalóverseny győztesének előadása következett. Ál-
talában az egész rendezvényre igaz volt a különböző 
generációk vidám együttes jelenléte, ami jól szemlél-
tette a helyi székelyek és barátaik összetartozásának, 
hagyományaik továbbvitelének igényét. Erre mindig 

kiváló alkalmakat kínáltak a székelyek körében ked-
velt farsangi összejövetelek, amelyek rövid történetét 
az est házigazdája, Csipor Enikő ismertette.

Az újabb táncprodukciók után a marosvásár-
helyi születésű előadóművész, Publik Antal tol-
mácsolásában hallhattuk Bencze Domokos Mi-
énk vagy Székelyföld című költeményét. A vers 
emléket állít az aranykalászos, zúgó szálfaerdős 
ősi terület megtartásáért életüket áldozó székely 
hősöknek, vérüket hullató mártíroknak. A drámai 
hangvételt természetesen a Honvéd Együttes tem-
peramentumos előadása oldotta, kivált a kannával, 
kanalakkal parázs ritmust produkáló zeneszám. 

bgy



JÓTÉKONYSÁGI BÁLOK VÁROSSZERTE

A sportpálya felújításáért (is) báloztak
Jótékonysági Oskolabált 
rendezett a Nagy Sándor 
József Gimnázium janu-
ár utolsó napján az Erkel 
Ferenc Művelődési Köz-
pontban. Az immár ha-
gyományos bál táncbe-
mutatóval, svédasztalos 
vacsorával, élőzenével és 
tombolával gondoskodott 
az egybegyűltek jó han-
gulatáról, akik viszont 
jelenlétükkel és anyagi 
ráfordításukkal az iskola 
sportpályájának felújítá-
sához járultak hozzá.

Nagy megtiszteltetés Budakeszi 
polgármestereként rész venni 

ezen a bálon – mondta érkezésekor a 
rendezvény fővédnöke, dr. Csutoráné 
dr. Győri Ottilia. Hozzátette: egy vá-
ros szellemi életét az iskoláiban folyó 
munka jelentősen meghatározza, rá-
adásul Budakeszin két jó nevű gimná-
zium is található. A polgármester biz-
tosított róla, hogy az önkormányzat 
mindent megtesz, hogy középiskolá-
inak tovább emelkedjen a színvonala 
és az elismertsége. 

Kicsit lihegve érkezett a beszél-
getése dr. Dömötörné Papp Hargita 
igazgató, mivel közvetlenül a bál meg-
nyitása előtt is még a palotást próbálta 
lelkes kollégáival és tanítványaival. 
Mint mondta, a betegség miatti sok 
hiányzó kicsit átrendezte a nyitótánc 
sorait, de reményét fejezte ki, hogy 
így is méltó lesz a bálkezdet. Az isko-

lavezető némi rutinra már szert tett a 
palotást illetően, hiszen a tavalyi nyi-
tótáncban is szerepelt.

Az igazgató asszony örömmel 
nyugtázta, hogy sikerült hagyományt 
teremteniük a két éve útjára indított 
Oskolabállal. A jótékonysági célok-
nak az eddigi két rendezvény sike-
resen eleget tett. A tavalyelőtti bál 

bevételéből sporteszközöket vásárolt 
az iskola, az elmúlt évi támogatást 
az intézmény fennállásának 50. szü-
letésnapjára költötték, míg idén a 
sportpálya gumiburkolatának elké-
szítéséhez járulnak hozzá az önkor-
mányzati költségek kiegészítésével.

A rendezők nem csalódtak: a csak-
nem telt házas bál pompás külsőségek 

között, jó hangulatban zajlott. Sikert 
arattak az egykori és a jelenlegi diá-
kok zenés produkciói, és természete-
sen nagy tetszést váltott ki az immár 
harmadszor meghívott kiváló énekes, 
László Attila műsora is. A hagyomá-
nyos bálzáró táncból pedig csaknem 
mindenki kivette a részét.
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Idén immár hetedik alka-
lommal nyitotta meg ka-
puit a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnázium a 
bálozni vágyó közönség 
előtt. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy 
elfogadta meghívásunkat: dr. 

Csutoráné dr. Győri Ottilia polgár-
mester asszony,  Bakács Edit Bernadett 
alpolgármester asszony,  Filó Kristóf 
plébános úr, Harkai Gábor plébános 
úr,  Póczos Beáta (Dominika) nővér,  
Bozai Márton diakónus úr,  Vágujhelyi 
Pál úr, a Prohászka Alapítvány elnöke, 
Szemereki Zoltán korábbi polgármes-
ter úr, iskolaalapító,  Menzinger Tibor, 
a Bojtár Néptáncegyüttes vezetője,  Pa-
taki Péterné, a Szülői Szervezet egykori 
elnöke, a Prohászka-bál megálmodója; 
Ligetfalvi Károly úr, a Hagyományőrző 
Kör elnöke, Kőrösiné dr. Merkl Hilda, 
a gimnázium előző igazgató asszonya 
és végül, de nem utolsósorban Török 
Csaba igazgató úr. 

A bált a 11. évfolyam palotás tánccal 
nyitotta meg. Őket követte Danhauser 
Zoltán vonós kamaraegyüttese, majd 
Török Csaba igazgató úr beszéde. 

Kutasy Pál testnevelő, projektoron 
keresztül mutatta be a decemberben 
átadott sportcsarnok építésének rész-
leteit. Őt követte Kristófi Ágnes ének-
művész, Soltész Ágnes hegedűművész 
és Fóris Szilárd zongoratanár triója. 
A Bojtár Néptáncegyüttes rábaközi 
táncokkal szórakoztatta a vendégeket, 
majd Tóth Balázs édesapa,  Karinthy: 
Játék a fiamnak című művét adta elő. A 

műsort a tanári kar meglepetés tánca 
zárta, megalapozva produkciójukkal a 
remek hangulatot. 

Támogatóink voltak: Buda Kör-
nyéki Televízió, Budakeszi Város Ön-
kormányzata, Bakács Edit Bernadett 
alpolgármester asszony, Budakeszi Vá-
ros Német Önkormányzata, Budakeszi 
Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház, 
Andrész cukrászda, Gräfl cukrászda, 
Baritz Bt., Emma Kézimunka bolt, 
Jókenyér pékség, Alfatours, Gruber 
család, Hidas Csaba, Tóth Szilvia koz-
metikus, Gocs Lajosné virágos, Thaly 
kertészet, Hidas Annamária, Osztie 
család, Palotai család, Csáki család, Ilcsi 
kozmetikum, Angyal patika, Balázs 
család, Betűtészta mesekönyvbolt, To-
yota Mayer, Hairline fodrászat, Varga 
Luca, Nagy Imola, Szabó Kenéz,  Szűcs 
Gergő, Kárász Bodza családja, Schusz-
ter Tamara, Varga Richárd, Balázs csa-
lád, Matkó család, Fauszt család, Danó 
család, Goreczky család, Virágh család, 
Lőrincz Éva keramikus, Kara család, 
Jordán Ágnes keramikus, Nagy Ágnes, 
Mészáros György, Csákay Bence, Lázár 
Ádám, Petri család, Király család, Pa-
taki család, Monostoriné Nagy Krisz-
tina, Vecsei Zoltán, Mészáros család, 
mindazok a családok, akik név nélküli 

felajánlást tettek, azok a tanárok, diákok 
és szülők, akik a bált megelőzően, az est 
folyamán, valamint másnap munkájuk-
kal segítettek.

Köszönettel tartozunk mindenki-
nek, aki támogatott minket részvételé-
vel, felajánlásával, munkájával és ezzel 
hozzájárult az új sportcsarnok még 
otthonosabbá tételéhez!

Kőrösi Annamária

Jótékonysági 
farsangi buli 

a pitypangosokkal

Eljött immár a farsang 
időszaka, és egy ne-
mes cél újra össze-
hozta a táncolni vágyó 
pitypangos szülőket és 
barátokat.

A régi csapat már újakkal bővült, 
akik február 7-én este izgatot-

tan és várakozással telve érkeztek 
meg az Erkel Ferenc Művelődési 
Központba. Együtt vigadni és köz-
ben jótékonykodni, hogy minél 

több játékkal bővülhessen a Pity-
pang Sport Óvoda új játszóudvara, 
ez volt a közös szándék.

A farsangi bulit 21 órai kez-
dettel Kovács Mihályné mb. 
óvodavezető nyitotta meg, aki 
a résztvevőknek és a támogató-
jegy vásárlóknak is megköszönte 
az óvoda támogatását. Köszöntő 
szavai után Kovács András Péter 
humorista következett, aki szóra-
koztató történeteivel, poénjaival 
kellően megalapozta a vendégek 
jó hangulatát, és emlékezetes per-
ceket szerzett mindannyiunknak.

Az est meglepetés műsora az 
óvó nénikből és dajka nénikből 
álló táncos Zumba-csapat volt, 
akik a vendégek nagy örömére 
Christina Aquilera „Candyman” c. 
dalára ropták a táncot. A koreográ-
fiát Hencsey Rita Zumba-oktató 
állította össze a lelkes csapatnak. A 
táncos bemutató után már senkit 
nem kellett biztatni, néhány perc 
alatt megtelt a táncparkett, és az 
éjféli tomboláig, majd hajnali 2-ig 
táncolt a vendégsereg.

A jó zenéről Dave DJ csapata 
gondoskodott, akik ezen az estén 
Vas Melinda és férje felajánlása-
ként jöttek el hozzánk zenélni.

Köszönjük a részvételt, a sok támogatást és a cégek, vállalkozók felajánlásait:

ANDRÉSZ CUKRÁSZDA, ANETTA NATÚRKOZMETIKA ÉS FIZI
OTERÁPIA, ANGYAL PATIKA, BUDAKESZI VADASPARK, BUDA
KESZI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA, BUDA KÖRNYÉKI 
TELEVÍZIÓ, DROGÉRIA, DUDOK RENDEZVÉNYHÁZ, FELSMANN 
KRISTÓF - KALYHASKRISTOF.HU, GESZTENYÉSKERT VENDÉG
LŐ, GLAMOUR SZALON, GOMA, GRAFL CUKRÁSZDA, HENCSEY 
RITA - ZUMBA, JANICS EMÍLIA  - KOZMETIKUS, KISSNÉ CSÖR
GET ELVIRA - AVON, LEGO 220 KOCKA.HU, MY MAGIC SZALON 
- FODRÁSZAT, MŰKÖRÖM, NÉBIH - Nemzeti Élelmiszerlánc-biz
tonsági Hivatal, NEMZETI SZÍNHÁZ, PALETTA PRESS, RÉKA 
BEAUTY - MŰKÖRÖM, STADT ÉTTEREM ÉS KÁVÉZÓ, SUPI CIPŐ, 
SZEREDI KINGA - MASSZÁZS, TANNE ÉTTEREM, TELECOM-
FORT KFT,  VAS MELINDA - HAIRLINE SZÉPSÉGSZALON,                                                                                                                   
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„Tarkabarka vigalom, 
nincs a táncra tilalom”
Február 8-án – mint 1999 
óta minden évben – ismét 
megrendeztük a Tarka-
barka Jótékonysági Ovi-
bált, melyet az alapítvány 
az óvodával és a szülők-
kel közösen szervezett az 
EFMK-ban.

A báli köszöntő után rövid műsor 
következett. Az óvónők és a Da-

lárda Molnár Károlyné vezényletével 
közösen vidám sváb dalokat énekel-
tek. A kórust Bechtold Róza és Nagy 
Attila kísérték harmonikán. Ezt 
követően a Tarkabarka Szülői Tánc-
csoport Ormai Sebestyén vezetésével 
nemzetiségi táncokat mutatott be, 
majd keringővel hívta táncba a ven-
dégeket. A nyitótánc után DJ Árpi 
gondoskodott a talpalávalóról.

A szokásos tombolázás mellett jó-
tékonysági licitre is sor került, melyet 
Somogyi Farkas József vezetett.

Köszönjük, hogy nemcsak szülők, 
ismerősök, kollégák, hanem a város 
elöljárói közül többen is megtisztel-
ték rendezvényünket a jelenlétükkel: 
így dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 
polgármester asszony, Schrotti János, 
a BVNÖ elnöke, Czifra Zsuzsanna 
képviselőasszony, Bánhidi László 
képviselő, Nádas Anna, a Tájház ve-
zetője, valamint Ligetfalvi Károly, a 
Hagyományőrző Kör elnöke.

A bál teljes bevételét mozgás-
fejlesztő eszközök vásárlására sze-
retnénk fordítani. Köszönjük, hogy 
olyan sokan támogattak bennünket 
céljaink megvalósításában!

A támogatók névsora az óvoda 
honlapján olvasható.

Svigruha Ani
Tarkabarka-Kunterbunt Tánccsoport

Budajenői Ringlein Tánccsoport

Pátyi Henna Hastáncosok

Népek kultúrája a 
SZIA farsangján

Bár az országok bemutatójának osztályok szerin-
ti versenyét Egyiptom nyerte, valójában a Széche-
nyi István Általános Iskola (SZIA) egész közössé-
ge nyert a hagyományos farsangi mulatságon, hisz 
tanárok, diákok és szülők egyaránt jó hangulatban, 
tartalmas műsorokkal búcsúztatták a telet az iskola 
ebédlőjében.

A hagyományos táncprogrammal kezdődött a SZIA 2015-ös farsangi bálja 
az iskola kicsinosított ebédlőjében. Sok oktatási intézménytől eltérően itt 

az iskolavezetés beengedte a nézők közé az érdeklődő szülőket, így az ő je-
lenlétükben és buzdítása mellett vetélkedtek egymással a táncos párok, majd 
később az országokat bemutató tanulóközösségek, akiknek a produkcióit ta-
nárokból és diákokból álló zsűri bírálta el az igazgatónő elnökletével. 

Mint a táncversenyre felkészítő tanár, Kuffler Andrásné Ági néni elmondta, 
a mostani megmérettetés szereplői közül többen már az elmúlt tanévben is ke-
ringőztek, így nem volt számukra különösebben nehéz felvenni a ritmust, leg-
feljebb az angol és bécsi keringő közti apróbb eltérésekre kellett figyelniük. In-
tenzíven csupán az elmúlt 2-3 hétben gyakorolták a gyerekek a tánclépéseket. 

A tánctanár megerősítette: a fiúknál egy-két évvel érettebb lányok inkább 
vállalkoznak a tánctanulásra, mint az azonos korú fiúk. - Vannak olyan gye-
rekek, akiknek érdemes lenni komolyabban is foglalkozni a táncművészettel, 
mert nagyon tehetségesen mozognak – értékelt Ági néni, aki egyben a helyi 
diákönkormányzat patronáló tanára is. 

- Nagyon sok ötletet sűrítettek a gyerekek a látott produkciókba, ezért rop-
pant nehéz dolga volt a zsűrinek – számolt be az országokat bemutató osz-
tályok versenyét követő döntés megszületéséről Czifra Zsuzsanna, az iskola 
igazgatója. Mint mondta, külön örömükre szolgált az a sokoldalú megköze-
lítés, ahogy a diákok körbejárták az egyes országok kultúrájának jellegzetes-
ségeit.

A farsang megszervezését idén is a diákönkormányzat vállalta, nekik kö-
szönhetően újul meg évről évre a télbúcsúztató mulatság. Idén azt a feladatot 
tűzték ki a felsős osztályok elé, hogy néhány percben mutassák be annak az or-
szágnak a hagyományait, jellegzetességeit, amely sorsolás útján adatott nekik. 
Látszólag könnyebb helyzetbe kerültek azok a diákcsoportok, akik ismertebb 
országot (Németország, Egyiptom) húztak, azokhoz képest, akik kevésbé is-
mertet (Szerbia, Bulgária).

Az igazgatónő elmondta, hogy a zsűri alaposan átbeszélte az egyes produk-
ciókat, mielőtt meghozta a döntését, és a végső sorrendet illetően konszen-
zusra jutott. Eszerint a SZIA 2015-ös farsangját az 5-6. osztályok versenyében 
az 5.b osztály (Spanyolország) nyerte, második lett az 5.d (Bulgária), míg a 
harmadik helyen a 6.c (Izrael) végzett. A 7-8. osztályosok vetélkedőjét a 7.a 
(Egyiptom) nyerte, őket követte a 7.d (Szerbia) és a 8.d (Skócia).

Az idei farsang is a szokásos tombolasorsolással és az önfeledt tánccal ért 
véget. Most már jöhet a tavasz!

bgy
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Az idei év legelső farsangi bálját a Fenyőgyön-gye és a Borostyán Nyugdíjas Klub tartotta.  A szépkorúak jelmezbe öltöztek, produkciókat adtak elő igazi farsangi hangulatot teremtve.

 SZAKTUDÁS, TAPASZTALAT, CSAPATMUNKA ÉS SZAKMAI PROTOKOLL 

Sebkezelés - 21. SZÁZADI MÓDON

Sebkezelő és nyiroködéma kezelő centrum nyílt az 
országban elsőként itt a szomszédunkban, ahova Bu-
dakesziről is várják március elejétől a betegeket. Cik-
künkből kiderül, hogy miért volt szükség az Europ-
Med Kft., Prof. Dr. Daróczy Judit bőr gyógyász és a 
HARTMANN-RICO Hungária Kft. összefogására.

A nehezen gyógyuló sebek, feké-
lyek problémája a népesség je-

lentős hányadát érinti, hozzávetőleg 
minden ötvenedik embert. A szak-
nyelven krónikus sebnek nevezett 
tünetek az átlagéletkor emelkedésé-
vel és az életmódbeli változásokkal 
párhuzamosan egyre gyakrabban 
jelennek meg, de a modern keze-
lési lehetőségeknek köszönhetőn a 
gyógyulási kilátások is kedvezőb-
bek napjainkban.

Magyarországon évente 9 000 be-
teg lábát amputálják a nem gyógyuló 
sebek szövődményei, a súlyos fer-
tőzések miatt. Megdöbbentő szám! 
Különösen, ha hozzátesszük, hogy 
szinte nincs olyan szakrendelő, ahol 
a krónikus, nem gyógyuló sebekhez 
értő, több szakmát képviselő szakor-
vosok, szakápolók, gyógytornászok 
csoportja együtt rendelkezésre állna. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Biatorbágyon prof. dr. Daróczy Judit, 
dr. Garsia H. Alonso és dr. Szilágyi 
Melinda, míg Budaörsön dr. Bren-
da Zsolt és dr. Szabó Olga fogadja a 
betegeket. Érdemes előre bejelent-
kezni, telefonon (06-30-407-1108) 
vagy személyesen Kucsera Beáta 
koordinátoron  keresztül, mindkét 
szakrendelőbe. De nem zárkóznak el 
az időpont nélküli betegek ellátástól 
sem, amennyiben azon a napon van 
szabad kapacitás.

A SEB ÁLLAPOTFELMÉRÉSE 
ÉS A SEBKEZELÉS  

elkezdése 5 000 forint, 
a további vizit díja 2 000 forint.
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Leleplezték Prohászka olajfestményét
2015. 02. 10-én, Budakeszin, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban 
Spányi Antal megyéspüspök leplezte le, és áldotta meg azt a Prohászka Ot-
tokárról készült olajfestményt, melyet az alkotó, Gábor Emese képzőművész 
adományozott az intézménynek.

A művésznő elmondta az alkotás eredetét, körülményeit, folyamatát, szimbolikáját, majd Spányi Antal megyés-
püspök méltatta a festményt. Végül azt kívánta, hogy azok a tanulók és tanárok, akik majd látják nap, mint nap 

ezen alkotást, közelebb kerüljenek Prohászkához és rajta keresztül hitük is erősödjék.

Jezsuiták a Himalájában
KÉPEK A NEPÁLI KULTÚRA HUSZONNEGYEDIK ÓRÁJÁNAK UTOLSÓ PERCEIBŐL

A Budakeszi Széchenyi Baráti Kör 
2015. évi első „Széchenyi-estjé-
nek” bevezetőjében Nagy Gáspár 
Kossuth-díjas költőre emlékezett 
halálának 8. évfordulóján.

Ezt követően egy érdekes és izgalmas élmény-
beszámolót hallhattunk „Jezsuiták a Himalá-

jában” címmel. Az est előadója Szabó Gergely vil-
lamosmérnök volt, akit Budakeszin mindannyian 
ismerhetünk, hiszen itt nőtt fel. 

Egy napon, attól az indíttatástól vezérelve, hogy 
mindennapi munkáján kívül is tenni, segíteni sze-
retne, kereste a lehetőségeket és kihívásokat. Cser-
kész parancsnok múltjából fakadóan és élő kap-
csolatai eredményeként a nepáli jezsuita misszió 
segítését választotta. A magyarországi jezsuiták se-
gítségével jutott el abba a szinte ismeretlen ország-
ba, amelynek lakói, a mesevilágból ismert egysze-
rűség és tisztaság mellett, a számukra teljesen újat 
jelentő XXI. század világából származó eszközök-
kel élnek együtt. Ez Nepál, az a hindu–buddhista 
ország, ahol a jezsuiták a legnagyobb alázattal, 
szeretettel és türelemmel hirdetik az evangéliumot.

Gergő három hónapot töltött Nepálban, részben 
a fővároshoz, Katmanduhoz közeli Godavariban, 
majd Pokharában, Mahesphurban; Jalhpaban és 
Tiplingben. A jezsuiták által működtetett iskolák 
mindennapjaiba nyert bepillantást. A cserkészetből 
szerzett tudását is hasznosíthatta, amikor lehető-
séget kapott egy – egy tanórán – a helyettesítésre. 
Játék, móka, kacagás volt, ahogyan Gergő vissza-
emlékezett a gyerekekkel együtt töltött órákra. Bár 
Nepálban nagy a szegénység, a jezsuiták által fenn-
tartott iskolákba – amelyek nagyon jó hírűek, és 
ahová korábban inkább a jobb módúak gyermekei 
jártak – mára már a szegényebb családok gyermekei 
is bejuthatnak. A társadalmi különbség azonban – 
a fényképeken mi is láthattuk – az egyenruhának 
köszönhetően – nem tapasztalható. A diákok mo-
solygósak, vidámak. A jezsuiták az iskolába felvételt 
kérő diákok családjait meglátogatják, így személye-
sen győződnek meg arról, hogyan élnek a családok. 
Ilyen módon választják ki, kik  kerüljenek be az ál-
taluk fenntartott iskolákba, kik a leginkább rászoru-
lók. Gergő kiemelte,  bár a godavari iskolát a jezsu-
iták működtetik, a tanári karban azonban békében 
és egyetértésben dolgoznak együtt jezsuita, hindu, 
buddhista és civil tanárok is. 

Útja során ellátogatott más, szintén a jezsuiták 
által fenntartott iskolákba is. A képek tanúsága sze-
rint volt, amelyik a teaültetvények által körülvett, 
2000 méteres tengerszint feletti magasságban volt. 

A diákokkal való foglalkozás lehetősége, a diákok 
közvetlensége, őszintesége, mosolygóssága nagyon 
nagy hatással volt Gergőre.

Mivel ott-tartózkodása idején volt egy hosszabb 
iskolai szünet is, így az egyik diák meghívására és 
segítségével elindultak a magas hegyekben élő csa-
ládhoz, és közben sok-sok élménnyel gazdagodott.

Útja során megtapasztalta, hogy az általunk 
megszokott, természetesnek vélt közlekedés azon 

körülmények között nem létezik. A helyközi közle-
kedés spontán módon szerveződik. Így juthatott fel 
sokadmagával egy rizst szállító teherautó platójára, 
és így utazhatott el az „út végéig”.  Az út végét, eb-
ben az esetben, a szó szoros értelemében kell érteni. 
A teherautó csak addig a településig tudott eljutni, 
ameddig maga az út tartott. Az úton nem kiépített 
utakat, hanem sok helyen a földcsuszamlások után 
csak egy markoló által, hevenyészett módon elkészí-
tett „utakat” kell érteni.

Mivel mindez 3000 m-es magas hegyek között 
volt, megtapasztalhatta, hogy a levegő ritkább, s 
ezért minden fizikai munka nehezebb.

Az egyes állomásokon részese lehetett az ott élő 
családok mindennapjainak, közvetlenül bepillant-
hatott az életükbe. A lakásokban rendkívül szerény 
bútorzat és döngölt padló a jellemző. A családi 
tűzhely a szoba közepén helyezkedett el, eköré tele-
pedett a nagy család, miközben a tűzön elhelyezett 
hatalmas tálból jóízűen ették a főtt krumplit. A fő 
táplálékuk a rizs és a burgonya. Ezeket a terménye-
ket tudják nagyon egyszerű szerszámaikkal, állata-
ikkal keskeny, szinte lépcsőszerűen egymás felett 
kialakított teraszos művelési körülmények között 
megtermelni, majd tárolni. A vacsora végén azon-
ban a gyerekek hirtelen felugrottak, és –Gergő leg-

nagyobb meglepetésére – elmentek a szomszédba 
DVD-t nézni. Ez már a XXI. század „áldása/átka”. 
Nagyon sok fiatalnál már van mobiltelefon, bár 
funkcióját még nem igazán tudja betölteni a hiány-
zó infrastruktúra miatt. A legmagasabban fekvő je-
zsuita misszióba csak gyalog, a hegyi utakon juthat-
tak el. Átkeltek egy hágón, míg végül elérték a hegy 
túloldalán fekvő Tipling települését. Sok hegyi falut 
csak gyalog lehet megközelíteni, bár a tehetősebbek 

helikoptert bérel-
hetnek, ha a közeli 
városba vagy tele-
pülésre szeretnének 
eljutni. Így megspó-
rolható a 2–4,5 órás 
hegyi út.

A jezsuita atyák 
ebben a hegyi fa-
luban is nagy-nagy 
alázattal és türelem-
mel végzik mun-
kájukat. Tanítanak, 
miséznek és más 
közösségi progra-
mokat szerveznek 
az ott élő emberek 
számára. 

Gergő elbeszéléséből megismerhettük, hogy a 
nepáli emberek, bár nagyon elmaradott körülmé-
nyek között élnek, ezer szállal kötődnek a család-
hoz, a hazához. Életük boldog, mosolygós és har-
monikus.

Felismerték, hogy a tanulás fontos, így minden 
család lehetőségeihez mérten igyekszik a gyereke-
ket iskolába járatni. Az iskola megkezdése előtti 
időben azonban a falu gyerekei együtt játszanak, a 
nagyobbak vigyáznak kisebbekre, hiszen a felnőt-
tek egész nap a földeken dolgoznak.

Azokban a diákokban, akik az iskolában tehet-
ségesek, már megfogalmazódik a szándék, hogy 
valamely nyugati országban próbáljanak szeren-
csét, de a tapasztalatok szerint, kötődésük miatt, 
igen nagy százalékban mindenképpen visszatér-
nek hazájukba.

Aki részletesebben szeretne olvasni erről a me-
sés országról, a nepáli útról és élményekről keresse 
fel a gszabonepali.wordpress.com webodalt.

A hallgatóság megtöltötte a Prohászka Gimná-
zium auláját. Az iskola tornacsarnokának berende-
zésére összegyűlt adományok egy részét és a buda-
kesziek üdvözletét Szabó Gergő személyesen viszi 
Nepálba tavasszal. 

Kosinszky Zsuzsanna
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Ismeretlen ismerős
A népszerű sorozatban 
ezúttal Fehér Irén kép-
zőművészt ismerhetjük 
meg „emberközelből”. 
A művésznő nyilatkozik 
indíttatásáról, a Terem-
tővel való speciális kap-
csolatáról.

„A művész feladata: felszínre 
hozni az értékeket a kegyelem 

eszközeként, hogy az igazat, a szépet 
közvetítsük embertársainknak” – 
vallja Fehér Irén.

 A művésznő önmagával szemben 
rendkívül igényes, csak akkor nyu-
godt, akkor tud alkotni, ha minden 
úgy van berendezve, ahogy szeretné. 
A kertet egyébként maga ápolja, gon-
dozza. A sok virág harmóniában van 
műveivel. 

A növények, a természet szerete-
te szülőhelyéről, Gyöngyöshalászról 
fakad. Édesapja a II. világháborúban 
megjárta Oroszországot, majd 1944 
vége felé Németországba került, on-
nan már nem tért vissza. Nagy csapás 
volt ez a család számára. Anyai nagy-
szülei siettek segítségükre. Később 
ők lettek a példaképei: a becsület, a 
rend és a tisztaság szeretete mellett 
a természet szépségeinek tiszteletét 
tanulta tőlük. 

A sok súlyos élmény „érzékenyí-
tette” művésszé. Nagyszülei finom 
ízlése is nagy hatással volt fejlődé-
sére. Kézügyességére, szép érzékére 
hamar fény derült. Iskolás korában 
a nyári szüneteket nagyszüleinél töl-
tötte, ahol a padláson „tisztaszobát” 

rendeztek be neki. Itt barátnőivel 
saját tervezésű babákat készítettek. 
Egyre inkább úgy érezte, hogy neki 
mindig kell valamit „alkotnia”. Így 
jöttek létre a későbbiekben a saját 
tervezésű babák, ruhák, egyéb kiegé-
szítők: kis táskák, kesztyűk, kalapok 
nemezből, sálak, kendők, szoknyák 
selyemből stb.

Fontosak a hagyományok, ugyan-
akkor festményeiben nem mindig ez 
tükröződik, sok közöttük nonfigura-
tív alkotás. A festmények élményei 
rendkívül mélyről jönnek fel. Ren-
geteg energiát kap a természettől, 
ilyenkor nagy benne a szeretet, a 
béke. Ekkor kezdi el készíteni a váz-
latokat, amelyek aztán később meg-
változhatnak a művésznő adott álla-
potának megfelelően. „Alkotni csak 
akkor lehet, ha nyugalom és béke, 
Isten és szeretet van bennünk. Ha az 
ember rábízza magát a Teremtőre, 
akkor eljuthat egy magasabb rezgés-
szintre, akkor tud csatlakozni erre az 
energiára. Akkor kerül olyan egység 
állapotba, hogy amit alkot, hozzátéve 
a Teremtőtől kapott szépet és jót, lesz 
minden igaz és szép. Köszönöm ezt 
a Teremtőnek! Kb. 2000-től belülről 
építkezem a képeimet, és teljesen 
lefordítom, a lelkemen keresztül ki-
adom magam” − vallja Fehér Irén.  

Végezetül legutóbbi élményéről 
számolt be: barátnői órákig időztek 
kiállításán, elemezték műveit, köny-
nyekig hatódtak, a katarzis állapotá-
ba kerültek.

Valóban: ennél nagyobb tisztele-
tet és örömöt nem is kaphat művész.

Szabó Tibor Mihály  
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Ministránsavatás
A hagyományokhoz híven február 22-én, a 
nagyböjt kezdetén ismét ministránsavatás volt 
katolikus templomunkban. Pásztélyi Boldizsár 
főministráns készítette fel a fiúkat az oltár szol-
gálatára. A szertartással egybekötött szentmise 
kezdetén a főministráns jelentette Filó Kristóf 
plébános úrnak, hogy a legfiatalabbak az avatás-
ra készen állnak. 

„Ez a szent feladat sok feladat elé állít benneteket, korai felke-
lést. Szeretetet is kíván tőletek, nagy-nagy összeszedettséget, 

fegyelmet és figyelmet. Viseljétek minél többször ezt az egyenruhát, 
lehetőleg minden vasárnap. Nemcsak a ruhát öltitek magatokra, 
hanem magát Krisztust is. Bármerre jártok, az Ő evangéliumát kell 
hirdessétek akár ministránsként, akár diákként, akár szüleitek gyere-
keiként” – mondta a plébános úr a legkisebbeknek.

Az intő szavak után az ünnepélyes fogadalomtétel következett. 
Ezután Kristóf atya megszentelte a liturgikus öltözeteket majd, meg-
áldotta őket és az ifjak a beöltözéssel megkezdték szolgálatukat.

Idén beöltözött:

 Nagy Tamás
- Nyulász Lőrinc
- Rab Mihály

Avatva lett:
- Czifra Barnabás
- Csidei Barnabás
- Danó Csongor
- Farkas Zoltán
 Holczmann János
- Kacskovics Barnabás

Lektorrá lett avatva:
 Borsó Bálint
- Kotmayer Péter
- Pákozdi Gergő
- Szabó Levente
- Szabó Zsombor
- Vendéghegyi Levente

Borda Mihály és Pásztélyi 
Boldizsár

APRÓHIRDETÉSEK 
 
 
 
 
 

 
 

Megbízható, számlaképes takarítócég 
lakások, irodák takarítását vállalja, órán

ként 1.300 Ft+Áfa áron. 
Hívjon minket bizalommal!  

Tel.: 70/945-7004 
 

IKEA-típusú beépített szekrények, 
konyhabútorok, polcrendszerek, baba- és 
gyermekbútorok, iroda- és üzletberende
zések méretre gyártása a legolcsóbban. 
Például: könyvszekrény 228x80x28 cm. 
13 800 Ft. Igényes munka, rövid határ

idő, díjtalan felmérés és árajánlat.  
Tel: 06 (30) 368-1354 

 ÁLLÁSAJÁNLATOK  
A pátyi Fenyves csárdába pultost, felszol

gálót, esetleg konyhai dolgozót felve
szek. Érdeklődni a 06(20) 315-2712-es 

telefonon lehet.
 

A Pitypang Sport Óvoda félállású takarítót 
keres azonnali belépéssel! Fizetés a köz
alkalmazotti bértábla szerinti besorolás 
alapján. Munkarend a téli időszakban 

délután 17 órától 21 óráig,  
a jó idő beálltával 16.30-tól 20.30-ig. 

Jelentkezés személyesen  
Kovács Mihályné mb. óvodavezetőnél, 

a 06-23/451-505 óvodai telefonszámon 
történt egyeztetés után.

 
Kedves, barátságos tanító nénit kere

sünk, aki vállalná első osztályos kisdiák 
írás, olvasás tanítását (szótagoló) heti 

egy-két órában Budakeszin. Kérem, csak 
tanítónői képzettséggel (vagy annak ta
nulók) keressenek. Tel: 06-70/619-1190

 
Budakeszi katolikus gimnázium iskolai 
gyakorlattal, mérlegképes könyvelői  
képesítéssel gazdasági vezetőt keres. 

Jelentkezés önéletrajzzal:  
igazgato@prohaszka-budakeszi.hu

 
T E A C H E R   W A N T E D!  

Nagykovácsiba és Budakeszire keres 
Helen Doron módszerrel dolgozó  

Nyelviskola elhivatott oktatót, aki angolul 
magas szinten beszél, gyerekközpontú, 

kedves, de határozott jellem!  
Tel.: 20 669 2555;  

E-mail:  budakeszi@helendoron.com
 

Budakeszi kisvállalkozás munkaerőt 
keres, építőipari és erdészeti munkákhoz, 

tervezői előkészítői, kőműves, segéd
munkás és fakitermelői munkakörökbe. 

Szaktudás, jogosítvány előny.  
Elsősorban környékbeli  

munkákhoz várjuk  
környékbeliek jelentkezését. 

Jelentkezni : 06 20 955 44 72
 

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 

 

Csibor Károly 
zenész

(1926–2015)

Mély fájdalommal tudatom, hogy édesapám 
2015. február 24-én, tragikus hirtelenség-
gel elhunyt. 

Csibor Károly 1952-ben költözött Budakeszire. Huber Lenci 
bácsival akkor kezdtek együttzenélni. Bálok és esküvők ál-

landó szereplői voltak. 50 évig tartó barátság volt az övék, mely-
nek Lenci bácsi halála vetett véget. 

Most Csibor Károly is elbúcsúzik mindazoktól, akik szeret-
ték, ismerték a zene- és a virágok iránti szeretetéről.

Utolsó útjára 2015. március 20-án 15 órakor kísérjük a Bu-
dakeszi Temetőben. Bereczkiné, Gitta

 
Igazi házi tepertő, 

füstölt kolbász, szalámi, 
sonka, szalonna, hurka, 

disznósajt kapható! 
Tel.:06 20 440 9742
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2 Reggeli ködös idő súlyos betegsége a KRUPP!

Mint ahogy a kánikulát 
átvészelni sem volt egy-
szerű, a hideg, netán 
nyirkos idő újabb próba-
tétel elé állít minden kis-
gyermekes, csecsemős 
családot. 

Nézzük, mivel is kell  
megbirkóznunk:

1. Bent ragadtunk a lakás-
ban, esik az eső, fúj a szél, 
köd van… Mit csináljunk 
egész nap? A legkisebbek-
nél inkább te szenvedsz, 
hogy nem tudtok kimoz-
dulni. De a kisgyerme-
keknek igen nagy érvágás, 
hogy nem homokozhat-
nak, játszóterezhetnek, 
nehéz a lakásban levezetni 
azt a mérhetetlen energiát, 
mozgásigényt, ami bennük 
van. Ideje a kreativitásodat 
bevetni, találj ki ügyességi 
feladatokat, és érdemes a 
gondolkodtató játékokat 
is elővenni. Meg persze a 
mese is sokáig leköti őket, 
de mindennap biztosíts 
időt a tombolásra, mozgás-
ra, szükségük van rá.

2. Bent ragadtunk a lakás-
ban,  mennyit és hogyan 

szellőztessünk? Ideális 
esetben óránként kellene 5 
percet szellőztetni, de mi-
nél hidegebb van, ez annál 
kevésbé valósítható meg. 
Azért arra figyelj, hogy na-
ponta minél többször szel-
lőztess (min. 4x), még ha 
csak néhány percig is.

Mikor nem lehet sétáltatni vinni a 
csecsemőket? Nedves, esős időben, 
szmogban, ködben nem visszük ki 
a csecsemőt. Ne feledd, az újszülöt-
tet télen 2-4 hétig nem visszük ki. A 
-5 foknál hidegebb hőmérséklet is 
azt jelenti, otthon kell maradni! 

Az már nagyon nem jó, ha gomo-
lyog a köd a szobában, reggel pedig 
folyik a víz az ablakokon. Mennyi 
legyen a lakás páratartalma, és ho-
gyan érhetjük ezt el?

A légutak szempontjából az ideális 
páratartalom 40 és 60 százalék kö-
zött van. Ha a páratartalom ez alatt 
van, az mind az egészséges, mind az 
akut vagy krónikus tüdőbetegség-
ben szenvedő emberre nézve káros. 
Ha nagyon száraz a szoba levegője, 
az egészséges ember csak többet kö-
hög, de egy arra hajlamos gyereknél 
előjöhet a krupp, vagy kisgyerek-
korban asztma esetén fulladásos 
roham jelentkezhet.

CROUP SYNDROMA (Krupp 
szindróma) - GÉGEHURUT - 
laryngitis subglottica

A vírusfertőzések gyakrabban érin-
tik a gégét, a légcsövet vagy a hör-
gőket.

Tünetek: Típusosan az éjszakai, 
hajnali órákban, pár napos bevezető 
nátha után, a téli-őszi időszakban 
jelentkezik. A gyermek „egészsé-
gesen” fekszik le, a Szülők hangos, 
ugató köhögésre, kifejezett belégzési 
nehezítettségre, stridorra, fulladásra 
ébrednek. Nedves, ködös időben 
szokott jelentkezni. A kisgyerme-
kek gyakran megijednek a kiadott 
hangtól, heves sírásba kezdenek, 
melynek köhögés, erőltetett légzés a 
vége. A köhögési hang rekedt kutya-
ugatáshoz hasonlít. Súlyosabb eset-
ben a bordaközi izmok, és a szegy-
csont felett levő rész behúzódását is 
észleljük.

Teendő: A krupp tünetei igen riasz-
tóak a gyakorlatlan szülő és gyermek 
számára egyaránt. Gyors segítség 
ilyenkor, ha gyermeket felöltöztet-
ve a hideg levegőre visszük, ablakot 
nyitunk, hidegpárát alkalmazunk. A 
tapasztalt családoknál szteroid tar-
talmú kúp (Rectodelt) is van otthon 
(ha nincs, akkor majd ezután lesz), 
melynek alkalmazása után várható a 
tünetek enyhülése. Orvosi segítségre 

súlyos, fenti terápia után fél órával is 
jelentkező stridor esetén lehet szük-
ség, illetve első alkalommal vagy 
csecsemőkorban. A betegség az éj-
szakai órákban jelentkezik, nappal 
általában tünetmentek. Akik nap-
pal is fulladnak, súlyosabb esetnek 
számítanak, valószínűleg kórházi 
kezelésre szorulnak. A csecsemők, 
fiatal kisdedek közreműködés hiá-
nyában ronthatják saját esélyeiket 
az erőltetett légvétellel, sírással. A 
betegek rendszerint mentővel vagy 
első ügyeleti ellátás után érkeznek 
kórházba, ahol a súlyossági foktól 
függően kapnak gyógyszeres keze-
lést (Inhalációs kezelés) folyamatos 
hidegpárásítás mellett.

A betegség lefolyása: A krupp 1-2 
nap alatt oldódik, a betegség huru-
tos köhögéssel, náthával fejeződik 
be. Ritkán intenzív osztályos ellátás, 
gépi lélegeztetés válhat szükségessé. 
A korábban alkalmazott gégemet-
szést ma már nem végezzük. Annak 
a gyermeknek, akinek egyszer volt 
kruppos megbetegedése, kisiskolás 
koráig várható, főleg télen, hogy lesz 
még hasonló tünete. A krupp 5 éves 
kor felett már ritka betegség.

Feltétlenül legyen otthonukban 
hidegpárásító készülék és a szte-
roidos kúp, mely az otthoni ápolást 
megkönnyíti.

Védőnői Szolgálat

Isten éltesse!
Budakeszi Város Önkormányzata nevében Bakács Bernadett alpolgármester 
asszony köszöntötte a 90 éves Poszmayer Józsefnét.

Poszmayer Józsefné, Mária néni 90 éve, január 
5-én született Budakeszin. Édesanyja Schnei-

der Mária szintén Budakeszin született. Édesapja 
Mayer János leányvári születésű volt. Szüleit a há-
ború után kitelepítették.

Mária néni 6O évvel ezelőtt elvesztette férjét, 
így egyedül maradt és nevelte fel szeretetben fiát, 
Pétert, aki ezúton is mindent köszön édesanyjának. 

Péter szeretett édesanyjának azt kívánja, – fe-
leségével, Szerénával együtt –, hogy még sokáig 
éljen!  
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Bertalan, Ohr Alajos

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!

Kreatívan 
időskorban is
Az Idősügyi Tanács fog-
lalkozásokat szervez:

•	 szenior rapid sakkversenyt 
a 60. életévüket betöltött ér-
deklődőknek,

•	 szenior pingpong bajnok-
ságot a 60 éven felülieknek,

•	 és kreatív képzőművésze-
ti alkotókört az idősebb 
korosztálynak. A kreatív 
alkalmakon különféle kép-
zőművészeti technikákat 
sajátíthatnak el, művészek 
irányításával. A részvétel-
hez nem kell semmiféle 
előképzettség, csak kedv és 
fantázia.  

Ezekre az alkalmakra jelentkezni áp-
rilis 13-áig (hétfőig) lehet:
név, cím, elérhetőség megadásával 
Tajti Enikőnél személyesen a Budake-
szi Polgármesteri Hivatal 2-es szobájá-
ban, vagy az alábbi telefonszámon: 06 
23 535-710/131, illetve e-mail címen: 
tajti.eniko@budakeszi.hu






