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Segíts, 
hogy segíthessünk a háború 
sújtotta testvérvárosunknak!
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Budakeszi kivirágzik
Mindannyian azt szeretnénk, 
hogy Budakeszi még barát-
ságosabb, még otthonosabb 
arculatot öltsön, ahová jó érzés 
hazajönni, turistaként pedig 
ellátogatni. E lakossági igény 
miatt is határoztunk úgy, hogy 
idén még szebbé, még virágo-
sabbá „varázsoljuk” városunkat! 

A Temető utcai körforgalomhoz 
kerti díszkövet telepítettünk, de 

virágosítás más köztereinken is be-
indult! Városszerte több mint 2500 
virágpalántát ültettünk.

Idén is folytatjuk – sőt: felgyor-
sítjuk – a járdaépítési programot! Az 

„önerős” járdaépítési pályázatokat 
május 28-ig lehet benyújtani a Pol-
gármesteri Hivatalban. Az önkor-
mányzat 2015-ös költségvetésében 
az előző évinek több mint dupláját, 
5 millió Ft-ot különítettünk el erre 
a célra. A lakosok a korábbi évekhez 
hasonlóan 2.500,- forint/négyzetmé-
ter önrész vállalásával járulhatnak 
hozzá az ingatlanuk előtti járdasza-
kasz felújításához, melyet a BVV 
Kft. szakemberei építenek meg. Ez 
az építési anyag költségeit fedezi, a 
tervezési, a kivitelezési és az esetle-
gesen felmerülő további költséget az 
önkormányzat vállalja magára. 

Tisztelt Lakosok! Arra kérek min-
den járdafelújítás iránt érdeklődőt, 
hogy keresse meg a szomszédját, 
konzultájon az utca többi lakójával 
is, hiszen a pályázatok elbírálásánál 
– egyebek mellett – előnyt élveznek 
azok a területek, ahol többek össze-
fogásával hosszabb, egybefüggő jár-
daszakaszok újulhatnak meg! 

Megkezdtük Budakeszi játszóte-
reinek tavaszi karbantartását is. Leg-
főbb célunk hogy a gyermekek bal-
esetmentes környezetben, önfeledten 

tudjanak játszani. Gyakorló szülő-
ként is fontosnak tartom, hogy a 
BVV Kft. a karbantartás után is min-
den bejelentésre gyorsan és hatéko-
nyan reagáljon. A napokban történt 
bejárás során több szülőt is megkér-
deztünk, akik tapasztalataik alapján 
hasznos tanácsokkal láttak el minket 
ahhoz, hogy Budakeszi játszóterei a 
jövőben is a családok igényét megfe-
lelő színvonalon kiszolgálják.

A napjainkban kelet Ukrajnában 
zajló háború Ukrajna gazdaságát ka-
tasztrofális helyzetbe sodorta, ezáltal 
a Kárpátalján élő magyar nemzettár-
saink napi megélhetése is veszélybe 
került. 

Budakeszi testvérvárosi kapcso-
latot ápol a kárpátaljai Beregdédával. 
Egressy István, a település polgármes-

tere arról tájékoztatott minket, hogy a 
határ menti kis településekre, szórvá-
nyokba nem, vagy alig jutnak el az or-
szágos gyűjtésből eredő adományok. 

Budakeszi Város Önkormányza-
ta, Perbál Község Önkormányzata, 
egyházközségeink, civil szervezetek 
közös összefogással segítséget, tá-
mogatást kívántak nyújtani a háború 
kapcsán nehéz helyzetbe sodródott 
családoknak.  

Átérezzük azt a nehéz helyzetet, 
amiben a határon túli honfitársaink 
élnek. Erre való tekintettel az ön-
kormányzat szervezésében lezajlott 
jótékonysági Budakeszi Polgári Bál 
bevételét az eredeti, városfejlesztési 
célok helyett a kárpátaljai Beregdédán 
súlyos szükséget szenvedő magyarok 
támogatására fordítjuk.

Örömmel mondhatom el, hogy 
a Polgári Bál nagy sikerrel zárult és 
jelentős összeg, mintegy 1,2 millió 
forint gyűlt össze e nemes célra! Ez-
úton is nagy tisztelettel mondok kö-
szönetet mindazoknak, akik a bálon 
való részvételükkel, illetve támogatói 
jegy vásárlásával, tombola- és egyéb 
felajánlásaikkal segítséget nyújtottak! 

Az adakozási lehetőség ezzel nem 
zárult le! Akihez eddig nem jutott el 
a felhívás, de segíteni szeretne, kér-
jük, jelezze a 06-23/535-711, vagy a 
0630/394-1181 telefonszámon. Fel-
ajánlásaikat az alábbi számlaszámra 
is várjuk:

11742348-15390022-00930000
A közlemény rovatba kérjük, tün-

tessék fel: „Beregdéda”.

Következő lapszámunkban pon-
tos számot adunk a bálból befolyt-, 
valamint az addig más módon beér-
kező támogatás mértékéről.

Együttműködő segítségüket, fel-
ajánlásaikat hálásan köszönöm!

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az édesanyákat, nagymamákat és a dédnagymamákat anyák napja alkalmából! 
Mindnyájan fejezzük ki szeretetünket pár szál virággal, egy kedves mosollyal vagy bármi egyéb figyelmességgel! 
Köszönjük meg nekik önzetlen és odaadó munkájukat, amit gyermekeikért és családjukért végeznek. 
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Önerős járdaépítés 2015
Budakeszi Város Önkormány-
zata a lakossági járdaépítés 
támogatására pályázatot írt ki.

A pályázat célja 
A lakossági önerővel megvalósuló 
járdaépítés- és felújítás támogatása, 
egyben a járdaépítés- és felújítás 
lakossági közreműködéssel történő 
megvalósításának ösztönzése.

A pályázók köre 
Pályázhatnak a Budakeszi város 
közigazgatási területén járdával ki-
szolgált vagy kiszolgálandó ingatla-
nok tulajdonosai (tulajdonközösség 
esetén a tulajdonostársak), továbbá 
ezen ingatlanok bérlői, a használói, 
valamint a haszonélvezői, illetve az 
általuk létrehozott közösségek.

A pályázaton való részvétel
feltétele 
A pályázók vállalják a pályázatuk 
keretében megépítendő vagy felújí-
tandó járdaszakasz megvalósítási 
költségeinek rájuk eső, a jelen kiírás-
ban meghatározott részét.
Társasházak esetében a járdapá-
lyázaton való részvétel feltétele a 
közgyűlési határozat csatolása, mely 
szerint a társasház lakói a pályázaton 
részt kívánnak venni.

A pályázatok beadása 
A pályázatokat a kiírás 1. számú 
melléklete szerinti pályázati űrlapon 
lehet a Polgármesteri Hivatalba 
benyújtani. A pályázathoz csatolni 
kell a 2. számú melléklet szerinti 
nyilatkozatot is.

(A pályázati űrlapok átvehetőek a 
Budakeszi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán, vagy letölthetőek 
a http://hirmondo.budakeszi.hu/
kozerdeku/palyazat internet  
címről.)

A pályázatokat a Polgármesteri 
Hivatalnak (2092 Budakeszi, Fő utca 
179.) postai úton kell megküldeni 
vagy a hivatal ügyfélszolgálatán, zárt 
borítékban kell leadni. 

A borítékon fel kell tüntetni:
- a pályázat megne-

vezését: Járdaépítés 
2015

- a pályázó nevét, címét 
vagy a pályázó kö-
zösség megnevezését 
és a képviselő nevét, 
címét.

A pályázat benyújtási  
határideje: 2015. május 22.  
(péntek) 12:00 óra.

A pályázatok elbírálása
A pályázatokat a szakbizottságok 
előzetes véleményezése alapján Bu-
dakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete bírálja el.

Elbírálási határidő
 A beérkezett pályázatok elbírálási 
határideje: 2015. május 28.

A pályázatok elbírálásának szem-
pontjai:

a) a tervezett gyalogjárda 
várható forgalma, 

b) a tervezett járdaépítés 
költsége,

c) a tervezett járda hossza,
d) a tervezett járdaépítésben 

résztvevők száma,
e) a tervezett járdaépítéssel 

érintettek száma,
f) városfejlesztési és városren-

dezési szempontok.

1. A támogatás alapja, módja, 
mértéke, a felhasználás fel-
tételei:
a. A járdaépítésre és/vagy 

járdafelújításra a sikeres 
pályázók az Önkormány-
zattal járdaépítési társulást 
hoznak létre.

b. A társulás tagjaként az 
Önkormányzat a költ-
ségvetésben erre a célra 
elhatárolt járdafejlesztési 
keretének terhére támoga-
tást nyújt.

c. Az adott pályázatra vo-
natkozó támogatásként 
a járdaépítés- és felújítás 
munkadíját és egyéb költ-
ségeit – az anyagköltség 
kivételével – Budakeszi 
Város Önkormányzata 
biztosítja. A kivitelezést a 
BVV Kft. végzi.

d. A pályázók pályázati 
önrészként biztosítják az 
adott járdaszakasz építé-
séhez vagy felújításához 
szükséges, a BVV Kft. által 
egységesen beszerzendő 
építőanyag költségét. A 
fizetendő összeg kiszámí-
tásának módja: a pályá-
zattal érintett járdaszakasz 
területe m2-ben, szorozva a 
fajlagos anyagárral – brut-
tó 2.500,- Ft/m2-rel.

e. A támogatás a bírálati 
szempontoknak való meg-
felelés és a költségvetésben 
meghatározott keret függ-
vénye.

f. A járdaépítéshez a meg-
határozott támogatáson 
felül – bármely okból 
felmerülő többletigény 
esetén – további támogatás 
nem adható.

2. Műszaki feltételek: A járda-
építés- és felújítás feltételeiről 
szóló műszaki tájékoztató átve-
hető a Budakeszi Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy 
letölthető a http://hirmondo.
budakeszi.hu/kozerdeku/
palyazat internet címről.

Megújul, megszépül 
iskolánk udvara

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy a SZIA udvarán megkezdő-
dött a többfunkciós rekortán sportpálya építése. 

Az építési munkákat legkésőbb május végére be is fejezi a kivitelező, így már 
ebben a tanévben birtokba vehetik diákjaink az új sportolási teret. Ter-

mészetesen a kivágott fák helyett újakat ültetünk. A már balesetveszélyes öreg 
gesztenyefák kivágása amúgy is időszerű volt.

Reméljük, hogy ez a sportpálya is hozzájárul ahhoz, hogy a mindennapos 
testnevelés és a napközis sportfoglalkozások igényesebb környezetben történ-
hessenek. Czifra Zsuzsanna, igazgató
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Hogyan csatlakozzunk  
az új szennyvízhálózatra?

Lakossági fórumot szervez Budakeszi Város Önkormányzata má-
jus 18-án, 18 órai kezdettel az Erkel Ferenc Művelődési Házban, 
amelynek témája a Makkosmárián kiépülő csatornahálózatra a 
lakossági rákötések ügyintézése lesz. A kiépítés intézése július 
1-jén kezdődhet.

A május 18-i rendezvényen a Fővárosi Vízművek képviselője részletes tá-
jékoztatást nyújt azokról teendőkről, amelyek a szennyvízhálózatra való 

csatlakozást előzik meg. Ezek közül is a legfontosabbak:
•	 egy arra jogosultsággal rendelkező tervezővel tervet kell készíttetni az 

ingatlan belső csatornahálózatáról,
•	 az elkészült tervet jóváhagyásra be kell mutatni a Főváros Vízművek 

ügyfélszolgálatán,
•	 a kivitelezést a jóváhagyott terv szerint végre kell hajtani,
•	 a belső hálózatot be kell mutatni a Fővárosi Vízművek szakemberé-

nek,
ezt követően kerülhet sor a tényleges rákötésre.
A belső szennyvízhálózat szaktervezésére és kivitelezésére ajánlatot kérhet 

a Budakeszi Városgazdálkodási Vállalattól (BVV) is, mégpedig telefonon a 
23/451-305-ös számon, e-mailben a bvv.ugyvezeto@budakeszi.hu címen, vagy 
személyesen a Budakeszi, Erdő u. 70. szám alatt található BVV-telephelyen. A 
Fővárosi Vízművek ügyfélszolgálatának elérhetőségei, valamint a belső háló-
zat kiépítésére vonatkozó információkat tartalmazó üzletszabályzat a www.
vizmuvek.hu oldal Lakossági ügyfelek / Általános információk menüpontjá-
ban található.

Azok számára pedig, akik szeretnének közelebbről is megismerkedni 
a szennyvízkezelés folyamatával, Budakeszi Város Önkormányzata – a Te 
szedd! elnevezésű országos hulladékgyűjtési akcióhoz időzítve – nyílt napot 
szervez május 15-én. Az érdeklődők ezen a pénteki napon megtekinthetik 
az új szennyvíztisztító-telepet, szakértők segítségével betekintést nyerhetnek 
a szennyvíztisztítás folyamatába, valamint megismerkedhetnek a fontosabb 
műtárgyak, berendezések működésével is. A nyílt nap programja, valamint 
további részletek a www.csatornazas.budakeszi.hu oldalon olvashatóak. 

Szociális ügyintézői 
munkakör

Budakeszi Polgármesteri Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről 
szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályá-
zatot hirdet

Szociális ügyintéző  
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony  
időtartama: határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszony.
                       
Foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:  
2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A közszolgálati tisztviselők képe-
sítési előírásairól szóló 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátandó 
feladatkörök: szociális igazgatási 
feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök
Segélyezéssel összefüggő feladatok 
ellátása (átmeneti segély, gyógyszer-
támogatás, temetési segély, lakás-
fenntartási támogatás, méltányossági 
alapon történő ápolási díj megál-
lapítása). Környezettanulmányok 
készítése. Aktív korúak ellátásával 
kapcsolatos feladatok elvégzése. 
Ügyfélszolgálat teendők ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások
A jogállásra, az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a „Közszol-
gálati tisztviselők jogállásáról szóló” 
2011. évi CXCIX. törvény, valamint 
a(z) Közszolgálati szabályzat rendel-
kezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•	 magyar állampolgárság,
•	 cselekvőképesség,
•	 büntetlen előélet,
•	 középiskola/gimnázium, 

középiskolai végzettség és 
szociális ügyintéző vagy 
középiskolai végzettség és 
az OKJ szerint: szociális 
gyermek- és ifjúságvédelmi 
ügyintéző, szociális asszisz-
tens szakképesítés,

•	 vagyonnyilatkozat tételi 
eljárás lefolytatása.

•	

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:

•	 főiskola, szakirányú vég-
zettség,

•	 szociális igazgatási terü-
leten szerzett gyakorlat 
– legalább 1–3 év szakmai 
tapasztalat,

•	 Winszoc rendszer isme-
rete – 1 év alatti szakmai 
tapasztalat,

•	 felhasználói szintű MS Offi-
ce (irodai alkalmazások).

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:

•	 a Kttv. 45.§ (4) bekezdésé-
ben meghatározott adattar-
talmú önéletrajz,

•	 iskolai végzettséget, ké-
pesítést igazoló okiratok 
másolata,

•	 motivációs levél,.
•	 három hónapnál nem ré-

gebbi erkölcsi bizonyítvány 
vagy másolat, vagy igény-
lőlap bemutatása annak 
megkéréséről.

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: a munkakör a pályázatok elbí-
rálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2015. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja
•	 Postai úton, a pályázatnak 

a Budakeszi Polgármesteri 
Hivatal címére történő 
megküldésével (2092 Buda-
keszi, Fő utca 179.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
2477/2015. , valamint a 
munkakör megnevezését: 
szociális referens.

•	 Elektronikus úton Pataki 
Melinda titkársági referens 
részére a pataki.melinda@
budakeszi.hu e-mail címen 
keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat 
elbírálásának módja, rendje
A beérkezett pályázatok – tartalmi 
és formai – szűrését követően a 
pályázók személyes meghallgatáson 
vesznek részt. A pályázat kiírója 
fenntartja a pályázat eredménytelen-
né nyilvánításának a jogát. Munkál-
tató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2015. május 15.

Szennyvíz-bekötésekre  
való jelentkezés

TISZTELT LAKÓK!

A szennyvízhálózatra való rácsatlakozás kivitelezését  
a BVV Kft. – jelentkezésüket, és árajánlat alapján  

történő szerződéskötést követően – vállalja.  
A vállalási ár tartalmazza az anyagköltséget, a munkadíjat, 

illetve az eredeti állapot helyreállítását.  
Befolyásoló tényező az adott terep- és a talajviszony,  

a fektetési mélység és a telek beépített tulajdonságai.
 

Bizonyos jelentkezőszám felett csoportos megrendeléssel  
kedvezményes kalkuláció készül.

  
JELENTKEZNI, ILLETVE ÉRDEKLŐDNI LEHET:

telefonon: 06 23 451 305, elektronikus úton (bvv.ugyvezeto@buda-
keszi.hu), vagy személyesen telephelyünkön (Budakeszi, Erdő u. 70.).

 
Személyes megkeresés részünkről a jelentkezés alapján,  

május hónap folyamán történik.

 Bozsik Ádám ügyvezető, BVV Kft.
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A határozatok megtalálhatók a 
www.budakeszi.hu honlapon

Képviselő-testületi határozatok
TISZTELT BUDAKESZI LAKOSOK! 

Budakeszi Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
2015. március 23-án és 26-án 
tartott képviselő-testületi 
ülésén az alábbi, lakosságot 
kiemelten érintő döntéseket 
hozta:

A Képviselő-testület megalkotta 
a Budakörnyéki Önkormány-
zati Társulás által fenntartott 
HÍD Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat által biztosított szemé-
lyes gondoskodást nyújtó ellá-
tásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló 8/2014. (III. 31.) 
önkormányzati rendelet módo-
sításáról szóló 5/2015. (III.31.) 
önkormányzati rendeletét.

81/2015.: A Képviselő-testület 
pályázatot nyújtott be a Nem-
zetgazdasági Minisztérium 
által kiírt óvodai kapacitásbő-
vítést célzó beruházások pá-
lyázaton Budakeszi Pitypang 
Sport Óvoda két csoportszo-
bával történő kapacitásbőví-
tése tárgyban, a megpályázott 
összeg 50.000.000 forint, az 
önerő: 9.000.000 forint.

83/2015.: Támogatták a Buda-
keszi 060 hrsz-ú ingatlannak 
(Káposztás) mezőgazdasági 
övezetből vegyes övezetbe tör-
ténő átminősítését, amennyi-
ben az érintett tulajdonosok 
az önkormányzattal település-

rendezési szerződést kötnek.

84/2015.: A Képviselő-testü-
let feladat-ellátási szerződést 
kötött dr. Tőkés Péter fog-ött dr. Tőkés Péter fog- dr. Tőkés Péter fog-
orvossal Budakeszi Város I. 
számú fogorvosi körzetének 
ellátására.
Továbbá a Képviselő-testület 
használatba adási szerződést 
kötött dr. Tőkés Péter fogor- dr. Tőkés Péter fogor-
vossal a 2092 Budakeszi, Fő u. 
179. szám alatt található nem 
lakás céljára szolgáló 6-os ren-
delő, és annak rendeltetéssze-
rű használatához szükséges 
egyéb helyiségek (váróterem, 
vizesblokk) használatára.

85/2015.: A Képviselő-testü-
let döntése alapján 2015. áp-
rilis 1-től december 31-ig reg-
geli és uzsonna szolgáltatást 
nyújt ingyenesen 15 fő részére 
az Idősek Napközi Otthoná-
ban, ennek költsége bruttó 
200.550 Ft.

86/2015.: A Képviselő-
testület együttműködési 
megállapodást kötött az 
ELMÜ Hálózati Kft.-vel a Bu-
dakeszi Hunor, József Attila és 
Villám utca által határolt te-
rületen meglévő közvilágítási 
hálózat bővítése és átépítése 
érdekében.

89/2015.: A Képviselő-
testület csatlakozott a Mária 
Út Közhasznú Egyesülethez, 

elfogadta annak Alapszabá-
lyát, 2015. évi tagdíjára 10.000 
Ft-ot biztosított.

90/2015.: Elfogadták a De-ák a De- a De-
pónia Hulladékkezelő és Te-
lepüléstisztasági Nonprofit 
Kft. 2014. második félévi te-
vékenységéről szóló beszámo-
lóját.

95/2015.: Elfogadták 2015. 
március 16-tól 2015. augusz-
tus 31-ig terjedő időre 20 fő 
közfoglalkoztatását és munka-
bérének, valamint egyéb járu-
lékainak 30 %-os önrészét.

104/2015.: Eredményesnek 
nyilvánították a „Vállalkozási 
szerződés a Budakeszi Szé-
chenyi István Általános Isko-
la - Sportpályával kapcsolatos 
építési munkák elvégzésére” 
tárgyú eljárást, melynek nyer-
tese a legalacsonyabb összegű 
ajánlatot adó Olio Kft.-t jelöl-
te meg bruttó 29.976.572 Ft 
összeggel. Felkérte a Provital 
Fejlesztési Tanácsadó Zrt.-t, 
hogy a bírálóbizottsági dön-
téssel azonos tartalmú összeg-
zést küldjön meg az ajánlatte-
vők részére és felhatalmazta a 
polgármestert a vállalkozási 
szerződés ügyvédi ellenjegy-
zést követő aláírására.

112/2015.: A Képviselő-tes-
tület elviekben támogatta a 
Budakörnyéki Önkormány-

zati Társulás keretében ki-
alakítandó Budakeszi Járási 
Mentési Pont létrehozását.

117/2015.: A Képviselő-
testület a Budakeszi Város 
ivóvíz víziközmű vagyonérté-víziközmű vagyonérté-
kelés elkészítésére és engedé-
lyeztetésére árajánlatokat kért 
be, felkérte a Polgármestert, 
hogy az árajánlat bekérőt a 
következő cégeknek küldje 
meg:
•	 JU-RE Office Kft. (1143 

Budapest, Stefánia út 
109.)

•	 Quadriga Familia Kft. 
(1021 Budapest, Hűvös-
völgyi út 77. mfsz 1.)

•	 Ateron Consulting Kft. 
(1098 Budapest, Napfény 
utca 5.)

118/2015.: A Budakeszi Kos-
suth utca áteresz kiviteli ter-
veinek elkészítésére árajánlat 
bekéréséről döntöttek.
A kiviteli tervek elkészítésének 
költségeire bruttó 650.000.- Ft 
keretösszeget biztosítottak és 
felhatalmazta a polgármestert 
a beérkező ajánlatok közül a 
legkedvezőbb ajánlatot adóval 
a tervezési szerződés megkö-
tésére és ügyvédi ellenjegyzés 
követő aláírására.

I M P R E S S Z U M  B U D A K E S Z I  H Í R M O N D Ó  K Ö Z É L E T I  F O LY Ó I R AT 
Alapító és lapkiadó: Budakeszi Polgármesteri Hivatal, 2092 Budakeszi, Fő u. 179., Tel.: 06(23) 535-710, 
Fax: 06(23)535-712 • Honlap: www.hirmondo.budakeszi.hu • Főszerkesztő: Balczó Kornélia • e-mail: 

szerkesztoseg@budakeszihirmondo.hu • Hirdetésfelvétel: Tel.: 06(30) 630-8597, szerkesztoseg.hirmondo@
gmail.com • lapzárta minden hónap 10-én • Nyomdai munkák: PALETTA PRESS Kft. Budakeszi, Szőlőskert u. 
19., 06(23) 451-959 • Megjelenik 6500 példányban • ISSN 1586-2704 •  Lektorálta: Szabó Tibor Mihály •  Fotók: 

Balogh Ágnes, Nagy 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!
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Óvodavezetői állásajánlat
Budakeszi Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A § alapján pályázatot 
hirdet Szivárvány Óvoda óvo-
davezető (magasabb vezető) 
munkakör betöltésére.

 A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a 
vezetői megbízás határozott időre, 
5 évre 2015. 08. 01-jétől 2020. 07. 
31-éig szól.

A munkavégzés helye: Szivárvány 
Óvoda - Pest megye, 2092 Budake-
szi, Fő u. 268.

A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői tisztséggel járó lényeges 
feladatok
Az intézmény irányítása és képvise-
lete a vonatkozó jogszabályok, belső 

szabályzatok és az alapító rendelke-
zései szerint. Az intézmény alaptevé-
kenységébe tartozó vezetői feladatok, 
továbbá az önállóan működő költ-
ségvetési szerv hatáskörébe tartozó 
gazdálkodási feladatok ellátása. Felel 
az intézmény szakszerű és törvényes 
működéséért, a takarékos gazdálko-
dásért, gyakorolja a munkáltatói jogo-
kat, dönt az intézmény működésével 
kapcsolatban minden olyan ügyben, 
amelyet jogszabály vagy kollektív 
szerződés (közalkalmazotti szabály-
zat) nem utal más hatáskörébe. Ellátja 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvényben meghatározott 
egyéb vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások 
Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény (to-
vábbiakban: Nkt.) rendelkezései az 
irányadók. Az intézményvezetői 
pótlék az Nkt. 8. melléklete alapján 
80%, azaz 132 600Ft. 

Pályázati feltételek
•	 Főiskola, óvodapedagógus 

végzettség és pedagógus 
szakvizsga keretében szer-

zett intézményvezetői szak-
képzettség, vezető óvodape-
dagógus végzettség.

•	 Vagyonnyilatkozat tételi 
eljárás lefolytatása.

•	 Óvodapedagógus munka-
körben szerzett legalább 5 év 
szakmai tapasztalat.

•	 Magyar állampolgárság.
•	 Büntetlen előélet.
•	 Cselekvőképesség.

Elvárt kompetenciák
•	 Kiváló szintű elhivatottság, 

határozottság, magabiztosság, 
kapcsolatteremtő képesség.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások

•	 5 év szakmai gyakorlatot 
igazoló szakmai önéletrajz.

•	 Szakmai helyzetelemzésre 
épülő vezetői program, 
fejlesztési elképzelésekkel.

•	 Három hónapnál nem 
régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány (teljes körű).

•	 Oklevél- és bizonyítványmá-
solatok.

•	 Nyilatkozat arra vonat-
kozóan, hogy a pályázó a 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak – a 

pályázati eljárással összefüg-
gésben szükséges mértékben 
– kezeléséhez hozzájárul.

•	 Nyilatkozat arról, hogy 
pályázó zárt vagy nyilvános 
ülésen kéri a pályázat meg-
tárgyalását.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2015. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2015. május 22. 12.00. 

A pályázatok benyújtásának mód-
ja:
A pályázatot A/4-es méretű gépelt 
oldalak formátumban, 2 példány-
ban, zárt borítékban kell benyújtani.
Postai úton, a pályázatnak Buda-
keszi Város Önkormányzata (2092 
Budakeszi, Fő u. 179.) címére törté-
nő megküldésével. 
Személyesen, a pályázat Budakeszi 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
latán (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) 
zárt borítékban történő leadásával.
Kérjük a borítékon feltüntetni: 
„pályázat: szivárvány óvoda - in-
tézményvezető”.

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2015. július 31.

Melyik óvoda és bölcsőde lesz 
a nyáron nyitva?  

A budakeszi óvodák nyári zárva tartásának rendje 2015

Június
22−26

Június
29− (3)

Július
6−10

Július
13−17

Július
20−24

Július
27−31

Aug.
3−7  

Aug.
10−14

Aug.
17−21  

Nyitva 
tartó 

óvoda

T
Sz

T
Sz

T T

P P
Sz 
P

Sz
P

T
Sz
P

Zárva tartó 
óvoda

P P P
Sz

P
Sz 

T 
Sz

T 
Sz

T T 

P  = Pitypang Sport Óvoda          Sz = Szivárvány Óvoda         T  = Tarkabarka Óvoda

A budakeszi bölcsődék nyári zárva tartásának rendje 2015

Június
22−26

Június
29− (3)

Július
6−10

Július
13−17

Július
20−24

Július
27−31

Aug.
3−7  

Aug.
10−14

Aug.
17−21  

Nyitva 
tartó 

bölcsőde

BB
MB MB MB MB MB

BB BB BB BB

Zárva tartó 
bölcsőde

BB BB BB BB
MB MB MB MB

BB = Budakeszi Bölcsőde    MB = Mosolyvár Bölcsőde

BUDAKESZI 
ÓVODÁK:
SZIVÁRVÁNY ÓVODA   
2092 Budakeszi, Fő utca 268.

PITYPANG SPORT ÓVODA  
2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31.

TARKABARKA ÓVODA
2092 Budakeszi, Fő utca 72.
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Sajtótájékoztató a szennyvízelvezetési  
és szennyvíztisztítási projektről

 „Budakeszi Város Önkor-
mányzatának hosszú évek 

óta régi álma és terve, hogy a vá-
ros szennyvízgondjait megoldja. A 
szennyvíztisztító telepünk kapacitás-
bővítése, a technológia korszerűsíté-
se, Makkosmária és egyéb területek 
csatornázása, valamint egyes neural-
gikus pontokon a túlterhelt csator-
náknak a rekonstrukciója már 2001 
óta az önkormányzat egyik fontos 
problémája. 

Budakeszi szennyvízelvezetési 
és szennyvíztisztítási projektje − ki-
mondani is sok − 15 évre nyúlik 
vissza. Az akkori képviselő-testület 
2001-ben döntött arról, hogy a Dél-
budai Regionális Szennyvízelvezetési 
és Szennyvíztisztítási Projekt kereté-
ben 11 településsel együttműködve 
fogja tovább fejleszteni Budakeszi 
csatornázását is. 2002-ben készült 
egy stratégiai elemzés, melyből pénz-
ügyi megállapodás tervezet bonta-
kozott ki. A program megvalósítása 
érdekében végül 2003 februárjában 
írtunk alá egy együttműködési meg-
állapodást Budapest Főváros, Érd, 
Diósd, Tárnok, Sóskút, Százhalom-
batta, Budaörs és Budapest XXI., 
XXII. és XI. kerületi önkormányza-
taival Az elvi vízjogi létesítési enge-
délyek 2005 májusában készültek el. 
Ez a megállapodás felülvizsgálatra 
került, és a fentiekben említett te-
lepülések közül hét, azaz Budapest 
Főváros, Érd, Diósd, Tárnok, Százha-
lombatta, Budaörs és Budakeszi 2005 
júniusában kötött pénzügyi és elszá-
molási megállapodást. Ezt a hétfős 
konzorciumi pályázatot − a pályázati 
szabályzók változásának következté-

ben − szétválasztották. Végül Buda-
keszi és Százhalombatta külön-külön 
nyújtotta be pályázatát. Még ebben 
az évben, 2005-ben, 525 millió forin-
tot biztosított a dokumentációk elő-
készítéséhez, a másik 50%-ot pedig a 
települések tették hozzá. 

Ebből a közel egymilliárd fo-
rintból Budakeszi önkormányzata 
megközelítőleg 80 M Ft-ot vállalt 
magára annak érdekében, hogy ez a 
beruházás megvalósulhasson. A pá-
lyázatot 2010 tavaszán nyújtottuk be, 
és 2012 áprilisában írtuk alá az uniós 
támogatási szerződést, a most már 
hivatalos nevén Budakeszi szenny-
vízelvezetési és szennyvíztisztítási 
projekt megvalósítására. A projekt 
összköltségvetése nettó 3 Mrd 757 
M Ft, mely − az eredeti szerződést 
tekintve − 71,2%-os uniós támo-
gatási arányt rögzített, amelyhez az 
önkormányzat hozzájárulása 757 M 
Ft volt. Az eredményes tárgyalások-
nak köszönhetően a 2013 szeptem-
berében aláírt szerződésmódosítás 
szerint a támogatási ráta 93,4%-ra 
módosult, melyhez az önkormányzat 
hozzájárulása 255 millióra csökkent. 
A kivitelezési közbeszerzések alapján 
beérkezett ajánlatok miatt kértük 
Magyarország Kormányát, hogy a tá-
mogatási összeget emelje meg. 2013 
decemberében 1 milliárd 144 millió 
forint többlettámogatást biztosított 
Budakeszi részére, ami lehetővé tette 
a beruházás tényleges megvalósítá-
sát. Az önkormányzat 2015. március 
19-én újabb pályázatot nyújtott be, 
hogy az előbb említett önrészt to-
vább csökkentse. Ennek a pályáztat-
nak az elbírálása áprilisban várható. 

A most megépülő új szennyvíz-
tisztító telepünk ennek a nagybe-
ruházásnak pénzügyi szempontból 
2/3-át jelenti. Megépítése 2014 áp-
rilisában kezdődött meg a Csíki-he-
gyek alatt. Ez által a telep kikerült a 
város középpontjából, új ingatlan 
szabadult fel, mely további fejleszté-
si lehetőséget nyit meg a város előtt. 
Ennek rekultivációja és további hasz-
nosítása az önkormányzat feladata. 
A szennyvíztelep féléves próbaüze-
me március 20-án kezdődött meg, 
és szeptember 20-án fejeződik be. A 
város teljes szennyvízmennyiségét 
április végétől már az új telep fogja 
feldolgozni. Ezt követően a régi te-
lep fokozatosan üzemkörön kívül 
fog kerülni. Az átállásból a lakosság 
előreláthatólag semmit sem fog ér-
zékelni. 

A projekt nyílt napja 2015. má-
jus 15-én lesz, reggel 9-től 17 óráig, 
melyre Budakeszi egész lakosságát 
szeretettel várjuk.

A telep építésével párhuzamosan 
2014 márciusától kezdődött meg a 
csatornahálózat kiépítése, ami vár-
hatóan áprilisban fog befejeződni. 
Nemcsak Makkosmárián, hanem 
Munkácsy és Meggyes utcában is fo-
lyik a csatornaépítés, amely alapot ad 
a Darányi és Meggyes területrészek 
további fejlődésének. 

Nagyon sok lakossági jelzés érke-
zett még az előző képviselő-testület 
működése alatt, hogy a kimaradó, 
több utcát is érintő területek csator-
názására keresse meg az önkormány-
zat a megoldást. Ezek a kiegészítő 
beruházások megvalósulása folya-
matban van. Így a Gábor Áron, Ár-

nyas, Törökvész és Hajnalka utcában, 
valamint a Makkosi út 3388 hrsz-ú 
ingatlan csatornázása megvalósulha-
tott. A terveztetést, kivitelezést mind 
az önkormányzat képviselő-testüle-
tének döntése alapján bonyolítottuk. 
Ez plusz 80 M forint finanszírozását 
jelentette, mely teljes egészében a 
pályázat keretében valósult meg: a 
szennyvíztelep tartalék keretéből 
csoportosította át az önkormány-
zat. Mindezekkel összességében 815 
ingatlan csatornázása valósul meg. 
Megközelítőleg 20 km csatornát épí-
tünk meg az új szennyvíztelep építé-
se mellett. 

Az elkészült csatornákra a bekö-
tések 2015 július hónapban kezdőd-
nek meg. Minden ezzel kapcsolatos 
kérdés − az ingatlanon belüli csator-
naépítés, a házi átemelők létesítése 
− az ingatlantulajdonosok feladata 
lesz. 

Május 18-án 18 órakor lakossági 
fórum lesz az Erkel Ferenc Művelő-
dési Központban, ahol ezekre a kér-
désekre részletesen ki fogunk térni. 

A beruházás során – mint minden 
építkezésen − nagyon sok probléma 
felmerült. A polgármesteri hivatal-
ban minden hónapban lakossági 
fórumot tartottunk a makkosmáriai 
lakosok számára. A kivitelező cég 
kéthetenként fogadta a lakosokat a 
Szőlőskert utca 5-ben. A múlt héten 
pedig egy minden utcára kiterjedő 
képviselői bejárást is tartottunk.

A befejezés 2015 szeptemberére 
várható.” 

dr. Csurtoráné dr. Győri Ottilia

polgármester 

 „A projekt teljes költsége 
3,775 Mrd Ft, ez két részből 

tevődik össze a kivitelezés szempont-
jából: a csatorna projekt és a szenny-
víztisztító telep. Külön szerződést 
kellett kötni, mert az egyik rész piros 
könyves beruházás (ezt szigorúan a 
tender dokumentumoknak megfe-
lelően kell megvalósítani); a másik 
rész, a szennyvíztelep az sárga köny-
ves beruházás (ennek megvalósítása 
más technológiával is megvalósítha-
tó). 

A csatorna kivitelezésének határ-
ideje 2015. július 20. Ez két részből 
tevődik össze: az egyik az alapbe-
ruházás, ami Makkosmária csator-
názásának alap paramétereit jelenti 
(8700 m csatorna épül, 4700 m belső 
vezeték csatlakozása). Az új közterü-
leti vezeték teljes hossza 4264 m, ez 
tulajdonképp az új, szennyvíztelepre 
vezető csatornák hosszát jelenti. A 
Munkácsy−Meggyes utcákon épülő 
vezeték hossza 1172 m. 

Az alapberuházás során 780 in-
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gatlan bekötése van figyelembe véve. 
Az ún. kiegészítő beruházás kereté-
ben mintegy 1200 m vezeték épül, és 
további 52 ingatlanbekötése valósul 
meg. A bekötéseket a csatornaháló-
zat üzembe helyezése után 90 napon 
belül kell kiépíteni a lakosságnak. Az 
üzemeltetési engedélyt az üzemeltető 
kéri meg az illetékes vízügyi ható-
ságtól. Ez azt jelenti, hogy júliustól 
kb. 6−8 hónapon belül kell megva-
lósítani a bekötéseket. Ahol ez nem 
fog megtörténni, talajterhelési díjat 
kell fizetni. Ez 1200 Ft szorozva a 
területérzékenységi szorzóval, ami 
Makkosmárián 5-ös érték. Tehát, aki 
nem végzi el a bekötést 6−8 hónapon 
belül, az kb. 6000 Ft/m³ talajterhelési 
díjat köteles fizetni. A részletekről a 
május 18-ai lakossági fórumon tájé-
koztatjuk a lakosságot.”

Szabó Pál 

projektfelelős 

 „A telep kapacitása közel 
1100 lakos egyenérték, 3311 

m³/nap. Magába foglal 50 m³/napos 
szippantott szennyvíz fogadását, + 25 
m³ szippantott szennyvíz szállítása a 
nem csatornázható budakeszi terüle-
tekről. Ez a kapacitás lehetővé teszi 
Budakeszi városának és a fejlesztési 
területek becsatornázása után kelet-
kezett szennyvíztisztítást, nagyon jó 
minőségben. 

A technológia tervezése tavaly 
februárban kezdődött, nagyjából 
május−júniusban be is fejeződött. A 
Mélyépterv volt a fő tervező, a tech-
nológiát a Green Water Kft. adta, aki 
a membránt is szállítja. Az Enviro 
Sys Kft. folyamatosan konzultált a 
tervezés során. Így a terveket úgy 
tudtuk biztosítani, hogy a kivitelezés, 
a földmunkák már májusban meg is 
kezdődhettek. 

A szennyvíztelep technológiáját 
a membrán technológia határoz-
za meg. Ez a legkorszerűbb, a XXI. 
század technológiája. A biológiai fo-
lyamatok utáni fázis a szétválasztást 
nem ülepítéssel valósítja meg, hanem 
olyan membránnal, aminek a pórus-
mérete kisebb, mint a baktériumok 
mérete. Ennek megfelelően a 100%-
os baktérium mentesítést biztosít, 
lehetővé teszi, hogy ezt a szennyvizet 
ne kelljen fertőtleníteni klórral vagy 
egyéb vegyszerekkel. Ez ugye a befo-
gadónak nagyon jó: nagyon magas 
oldott oxigéntartalmú vizet biztosít 
(5 mg/liter), ez lehetővé teszi, hogy 
komoly élővilág alakuljon a befoga-
dóban.”

Serény József 

próbaüzem vezető 

 „Elérkezett az a pillanat, hogy 
elkezdhetünk arról beszélni, 

hogy a megbontott utak helyreállí-
tása milyen módon történjék. En-
nek azt a módját találtuk ki, hogy 
az egyes utcákban kerestünk olyan 
személyeket, akik képviselik az utca 
lakóinak véleményét, álláspontját. 
Adott időpontban találkoztunk az 
utca lakóival, a kivitelezők képviselő-
ivel, az önkormányzat munkatársai-
val, és jártuk be a terepet. 

Két fő szempontot vettek figye-
lembe: ha bárkinek bármilyen kára 
keletkezett a kivitelezés során, akkor 
ezt jelezni tudja. A másik a helyreál-
lítás minőségének megállapítása.

Erre azért volt szükség, mert a 
kivitelező adott egy listát, hogy az 
egyes utcákban milyen pályaszerke-
zetet kíván létrehozni. Miután a la-
kosság ezt megismerte, tiltakozások 
alakultak ki. Konkrétan: a kivitelező 
az utakra – különböző pályaszer-
kezeti vastagsággal – mart aszfaltot 

javasolt. A másik két lehetőség a zú-
zott kő és az aszfalt. A legjobb minő-
ségnek az aszfalt minősült, az utcát 
képviselő lakosok is ezt szeretnének. 
A kivitelező tudatta: a mart aszfalt 
minőségét hosszabb távon javítja, ha 
emulziót tesznek rá. Erre vonatkozó-
an adott egy ajánlatot, amit a lakosok 
elé tártunk. Ez nincs benne a pro-
jektben, ha a lakosok erre igényt tar-
tanak, külön meg kell fizetni. Ennek 
a szervezése már folyamatban van. 

Ma már tudjuk, hogy melyik ut-
cában milyen pályaszerkezeti burko-
lat lesz.”

Páczi Erzsébet

önkormányzati képviselő 

 „Ez a projekt biztosít kere-
tet annak, hogy Budakeszi 

tovább tudjon fejlődni. Ezek nagy 
szavaknak tűnnek, de sokan nem 
tudják, hogy odáig jutott Budakeszi, 
hogy gyakorlatilag nem volt lehe-
tőség építési engedélyek kiadására. 
Nem volt nagy a város szennyvíz-
tisztítási kapacitása, amely lehetővé 
tette volna a város további lakossági 
és intézményi fejlesztését. 

A projekt 2/3-át teszi ki a meg-
valósult szennyvíztisztító üzem, a 
maradék 1/3 a hálózat fejlesztésére 
fordítódik. Ezek alapján jól látható, 
hogy ez a beruházás a város egészét 
szolgálja, a projekt lehetőséget te-
remt a további fejlődésre. Ezen kívül 
előkészítettünk olyan további fejlesz-
tési lehetőségeket, amelyek a város 
további pontjait képesek bekapcsolni 
a kulturált szennyvíz elvezetésébe 
(pl. a Nagyszénászug irányába törté-
nő leágazás). Ez megalapozza, hogy 
Nagyszénászugnál hálózatfejlesz-
téssel meg tudjuk oldani a szenny-
víz elvezetését. Szerettük volna a 
korábbiakban Nagyszénászugot 

is bekapcsolni a projektbe. Sajnos 
Nagyszénászug részéről nem volt 
meg az a lakossági szerveződés, a 
lakossági pozitív hozzáállás, amely 
lehetővé tette volna ennek megvaló-
sítását. Az Unió ugyanis szigorú fel-
tételeket szabott azzal kapcsolatban, 
hogy mely területekre lehet ezt a pro-
jektet kiterjeszteni. A km²-enkénti 
20 állandó lakos Nagyszénászugon 
nem állt rendelkezésre.

A település egészére vonatkoztat-
va: a Darányi és a Meggyes terüle-
tek, illetve Makkosmária jelentősen 
felértékelődik. Ez az egyén szem-
pontjából is fontos, azonban a város 
teljes egészére is fontos. Régi mondás 
szerint: nem lehet gazdag az a város, 
ha lakói szegények. Az egyének gaz-
dagodása a város teljes egészének a 
fejlődésére kihatással van. 

Mint Serény József elmondta, az 
átlagos vizeknél tisztább minősé-
gű vizet kapunk, amikor az kilép a 
telepről. Ez bármilyen pisztráng te-
nyésztésére alkalmas, a legkényesebb 
hal ízlését is kielégíti, iható minőségű 
víz lesz. Bevett szokás, hogy a város 
vezetői az átadási ünnepség során a 
tisztított szennyvízzel koccintanak a 
projekt befejezésére. 

Mi ezúton is szeretnénk minden-
kit biztatni arra, hogy a nyílt napon 
vegyen részt. Lenyűgöző egy ilyen te-
lepet látni, ami tényleg a XXI. század 
körülményeit idézi.”

Szabó Ákos Péter

infrastruktúra fejlesztési tanácsnok 

 „Feladatunk végig gondolni, 
hogy szakszerűen tervez-

zük meg, hogy a megtisztított vízzel 
milyen lehetőségeink lesznek, hogy 
tudunk vele tovább élni. Most majd 
belefolyik a patakba, meg kell találni 
a módját, hogyan hasznosíthatjuk.”
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0 Budakeszi Polgári bál

TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAM! KEDVES BARÁTAIM!

Eredetileg az volt a tervünk, hogy mindazt, amit a bál alkalmából összegyűjtünk, Budakeszi szépí-
tésére, otthonosabbá tételére fordítjuk. 
Az élet azonban alaposan átírta a dolgokat. Egyetlen esztendő leforgása alatt Ukrajna keleti fel 

háborús övezetté vált. Háború folyik, amelyben már magyar fiúk és férfiak is harcoltak és estek el uk-
rán oldalon. A háború nyomában járó válság korábban sosem, még a Szovjetunió bukása után sem 
tapasztalt nyomort hozott Kárpátaljára. Látjuk és tapasztaljuk, sokfelé megmozdulnak az emberek.

Városunkba látogatott Egressy István, Beregdéda polgármestere, hogy részt vegyen a Budakeszi 
Polgári bálon, és személyesen is tájékoztasson minket az ukrajnai helyzetről.

A polgármester úr tájékoztatott minket arról, hogy a határmenti falvak és a szórványtelepülések 
lakóit eddig nem nagyon találta meg a magyar segítség. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Baj van. Segítenünk kell. Segítenünk kell, hiszen a mieinkről van szó. Segítenünk kell, mert tu-

dunk segíteni. Segítenünk kell itt és most, nagyon konkrét módon, testvérvárosunk Beregdéda pol-
gárainak.

Arra kérek mindenkit, adjon, amit tud – ahogy mondani szokás – jó lesz a bankó is. 
Tegyük meg, amit lehet, amit meg tudunk tenni!

Kedves Barátaim! 
Sokféleképpen látjuk a világot. Sokféle dologban hiszünk, sokféle dolog vezet bennünket az élet-

ben. Mégis tudjuk és átéljük: közös a hazánk, közös a sorsunk, közös az életünk. Ez egy olyan haza és 
egy olyan nemzet, amiért érdemes dolgozni, érdemes küzdeni, érdemes áldozatot hozni – egyszóval 
érdemes élni. 

Köszönöm, hogy együtt járunk ezen az úton.
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia

polgármester, Budakeszi
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Az a legszebb egy ilyen bálban, hogy nem csak közösségként vagyunk 
itt, hanem többé-kevésbé hasonló, polgári értékrend szerint gondol-

kodunk. A polgári értékrend szokásokon alapul, mely a közösségteremtés 
nagyon fontos eszköze. Nekünk, a polgári oldal politikusainak éppen ez a 
közösségépítés az egyik legfontosabb feladatunk. Az a küldetésünk, hogy ezt 
a polgári közösséget szélesítsük, minél több honfitársakat tudjunk bevonni, 
annak érdekében, hogy minél többen legyenek azok, akik a polgári érték-
rend szerint élnek, és valóban egy közösség részeseivé válnak. Ez a polgári 
Magyarország a célunk, ezért dolgozunk. 

A közösségi lét nagyon fontos aspektusa a szolidaritás, a másokon való 
segítés, és az, hogy a sajátunkból áldozunk a közösség részére.

Fantasztikus dolognak tartom, hogy a Budakeszi Polgári bálon befolyt 
összeget mindig valami közösségi célokra ajánlják fel. Hol egy szoborra, hol 
valamilyen közösségi térre, és most idén – mert a szükség ezt megkívánta 
– egy nagyon nagy közösségnek, a Kárpátaljai magyaroknak, a beregdédai 
testvérvárosunk megsegítésére fordítják ezt a bevételt. Az ottani magyarok-
nak – az anyagiakon túl – az is számít, hogy ezt innen, tőlünk, Önöktől 
kapták.

A mi lelkünkben is nagyon fontos dolog az, hogy mi lehetünk, akik ad-
hatunk kárpátaljai honfitársainknak.

Csenger-Zalán Zsolt

országgyűlési képviselő, 

az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke
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A SZEGÉNYSÉG NEM SZÉGYEN, 

DE KÉNYELMETLEN!
 

Nem szoktunk ahhoz, hogy adományokra szoru-
lunk. Mindig szívesen láttunk vendégül min-

denkit és szívünket-lelkünket kitettük. Sajnos ez az 
országban történt események sok embert sodortok 
nagyon nehéz helyzetbe. 3 héttel ezelőtt a Máltai 
Szeretetszolgálattól kaptunk 20, tartós élelmiszert 
tartalmazó csomagot, ez 20 db, 4 fős családnak 
mintegy kétheti élelme volt. Mivel ezeket a csoma-
gokat személyesen hordtam ki, láttam az emberek 
szemében a hálát. Egy idős, dolgos asszony elsírta 
magát, amikor átadtam a tartós élelmiszert tartal-
mazó csomagot. Ekkor döntöttem úgy, hogy eljövök 
Magyarországra, Budakeszire ebbe a bálba.  Szemé-
lyesen szerettem volna megköszönni a település la-
kosságának, hogy a városuk szépítéséről lemondtak, 
hogy segítség a rászoruló honfitársaikat Ukrajná-
ban. Beregdéda 92%-a magyar lakosú. 

Egressy István 

polgármester, Beregdéda
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3Az iskola is  
segített 

A napjainkban Kelet-Ukrajnában 
zajló háború Ukrajna gazdaságát 
katasztrofális helyzetbe sodorta, 
ezáltal a Kárpátalján élő magyar 
nemzettársaink megélhetése is 
veszélybe került. 

Budakeszi városa testvérvárosi kapcsola-
tot ápol a kárpátaljai Beregdédával. Eg-

ressy István, a település polgármestere arról 
tájékoztatott minket, hogy a határ menti 
kis településekre, szórványokba nem, vagy 
alig jutnak el az országos gyűjtésből eredő 
adományok. 

Budakeszi Város Önkormányzata, Per-
bál Község Önkormányzata, egyházközsé-
geink, civil szervezetek közös összefogással 
segítséget, támogatást kívánt nyújtani a 
háború kapcsán nehéz helyzetbe sodródott 
családoknak.  

Erre való tekintettel az önkormányzat 
szervezésében a Budakeszi Polgári Bál be-
vételét az eredeti, városfejlesztési célok he-
lyett a kárpátaljai Beregdédán súlyos szük-
séget szenvedő magyarok támogatására 
kívánja fordítani.

Ezúton is tisztelettel köszönjük, a bálon 
való részvételükkel, illetve támogatói jegy 
vásárlásával, tombola felajánlással Önök is 
segítséget nyújtottak! 

Akihez eddig nem jutott el a felhí-
vás, de segíteni szeretne, kérjük, jelezze a 
0623/535-711 és a 0630/394-1181 telefon-
számokon. Felajánlásaikat az alábbi szám-
laszámra várjuk:

11742348-15390022-00930000
A közlemény rovatba kérjük 

tüntessék fel, hogy „Kárpátalja”.

Együttműködő megértésüket, felajánlá-
saikat köszönöm.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester

Az Urajnában zajló sajnálatos esemé-
nyek miatt Beregdédán is elszapo-

rodott a bűnözés, és mivel a település 
Budakeszi testvérvárosa, úgy gondoltuk, 
hogy kötelességünk segíteni az ottani 
polgári védelem munkáját.

A Budakeszi Városi Polgárőrség és 
a Pest megyei Polgárőr Szövetség, a 
Beregdédán újonnan megalakuló pol-
gárőrség részére felajánlott 10 db új for-
maruhát. 

Farkas Dániel Gábor

a Budakeszi Városi Polgárőrség elnöke

és 

Dr. Bilisics Péter

a Pest megyei Polgárőr Szövetség elnöke

TÁMOGATÓK LISTÁJA Kiemelt támogatók: Fővárosi 
Vízművek	 •	 SB	Dynamic	Kft.	 •	 Pensió	Kft.	 •	 BVV	
Kft.	 •	 Tímár	 Vaskereskedelmi	 Kft.	 •	 Budakeszi	
Romkert	Teátrum	és	Kálvin	Terem	Alapítvány	 •	 AP	
Bt. hang és fénytechnika Támogatók: Ádám Éva •  
Bakács	Bernadett	 •	 Barabási	Ágnes	 •	 Bencsik	And-
rás	 és	Takács	Zsuzsánna	 •	 Biarritz	 étterem	 és	 kávé-
zó	 •	 Bruckner	panzió	 •	 Bosch	autószervíz	 •	 Buda-
keszi	Hírmondó	 •	 Budakörnyéki	Székelykör	 •	 Buda	
Környéki	 Televízió	 •	 Budakeszi	 Kultúra	 Alapít-
vány	 	 •	 Budakeszi	 Polgármesteri	 Hivatal	 	 •	 Buda-
keszi	 Vadaspark	 	 •	 Budakeszi	 Város	 Német	 Önkor-
mányzata	 •	 Budakeszi	 Városi	 Polgárőrség	 •	 Buda	

Régió	Rendezvényszervező	és	Szolgáltató	Kft.	 •	 Budasign	Kft.	 •	 Dió	Patika	 •	 dr.	Baksa	Zoltán	 •	 dr.	
Csutoráné	dr.	Győri	Ottilia	 •	 dr.	Pataky	Huba	 •	 dr.	Kovács	Anikó	 •	 Dr.	Kristóf	Judit	 •	 dr.	Ostoros	Gyu-
la,	Ostoros	Zsombor,	Bódi	Zsuzsanna	 •	 dr.	Remete	Sándor	 •	 dr.	Temesszentandrási	Hedvig	 •	 Dudok	
rendezvényház	 •	 Érdi	 Tamás	 •	 Erkel	 Ferenc	 Művelődési	 Központ	 •	 Fillinger	 László	 •	 Gräfl	 cuk-
rászda	 •	 Hairline	 Szépségszalon	 •	 Hegyes	 Béla	 •	 Hellner	 László	 •	 Hellner	 Péterné	 •	 Hosszú	 Pé-
ter	 •	 Jarasovics	Anna	 •	 Józsa	Lajos	 •	 Jysk	Budakeszi	áruháza	 •	 Király	Ottó	 •	 Kiszelné	Mohos	Kata-
lin	 •	 Kórósi	Vegytisztító	 •	 Kőrösiné	dr.	Merkl	Hilda	 •	 Móczár	Gábor	 •	 Nagy	Jenőné	 •	 Nagy	Sándor	
Gimnázium	 	 •	 Oázis	Kertészeti	Kft.	 •	 Ohr	Alajos	 •	 Paletta	Press	Kft.	 •	 Pataki	 Judit	 •	 Pest	Megyei	
Polgárőrség	 •	 Póczi	Patika	 •	 Révész	Judit		 •	 Schäfer	Andrásné	 •	 Senscience	szépségszalon		 •	 Simon	
Attila	 István	 •	 Somlai	 borászat	 •	 Somlóvári	 Józsefné	 •	 Somogyi	 Réka	 •	 Szabó	 Kinga	 •	 Szakácsi	
Éva	 	 •	 Széchenyi	Baráti	Kör	 	 •	 Széchenyi	István	Általános	Iskola	 	 •	 Tóth	Zoltán	zöldséges	 •	 Turáni	
Emese-Monostori	Ernő	 •	 Vesztergám	Miklós	 •	 Vogel	család



Zeneiskolánk eredményes 
szerepelése

 
2015. március 28-án az érdi Regionális  
Furulya és klarinétversenyen  
Csidei Barnabás  furulyán, Czifra Veronika  
klarinéton játszva szerzett második  
helyezést  korcsoportjában.

A versenyre felkészítő tanáraik: Kéringer Gábor 
és Horváth Sarolta is elkísérték növendékeiket.
Sikeres szerepelésüket Baráth Bálint segítette 

nagyszerű zongorajátékával.

„Egy nap és nyersz!”
Sok izgalmas erőpróbával várták a kicsiket 
és nagyokat a budakeszi Széchenyi István 
Általános Iskola „Egy nap és nyersz!” elne-
vezésű sportrendezvényén.

A sportnapot az iskola udvarán, a futópályán, a 
tornateremben és egyéb lehetőségeket kihasz-

nálva 17 helyszínen rendezték meg.
 A mi csapatunk a 20-as csoport napköziseiből 

és még pár évfolyamtársunkból állt. A délutánt 
Suda Éva néni és Czifra Zsuzsa igazgató néni 
nyitották meg. Elmondták, hogy immár 4 éve 

rendezik meg. Sok jót és szépet kívántak nekünk. 
A megnyitót a Buda Környéki Televízió is rögzí-
tette. Ezután rövid biciklis bemutató következett. 
Kerecsényi Márta néni mutatta be a saját biciklis 

csapatát. A fiúktól kerékpáros trükköket és ugra-
tást láthattunk. Ezen kívül mutattak be egy ke-
rékpáros kiszorítós játékot. Azt is láthattuk ho-
gyan jönnek le a lépcsőn biciklivel. Márta néni 

elmondta, hogy ehhez a sporthoz speciális 
védőfelszerelést, cipőt és pedált használ-
nak a fiúk. 

A sok sportolási lehetőségből mi 6 hely-
színen vettünk részt: játékos sportverse-
nyen, csocsó bajnokságon, pingpongverse-
nyen, zsinórlabdán, kosárlabdán, focin, és 
kipróbáltuk az 1 perces keresztugrást. Min-
denhol aláírást gyűjtöttünk, hogy igazoljuk 
a részvételünket.  

Minden gyerek nevében köszönjük ezt 
a csodálatos napot, ami nagyon tetszett ne-
künk. Nem feledjük, hogy ez nem a versen-
gésről szólt, hanem arról, hogy játékkal ve-

gyítve mindenki örömöt találjon a sportban. Még 
egyszer köszönöm a 20-as csoport nevében, jövőre 
is szeretnénk eljönni!

Kósa Vivien, 6. c
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Ismeretlen ismerős
A népszerű sorozatban egy 
különleges szakma tudóját, 
Kórosi Miklós vegytisztítót  
mutatjuk be. 

„Modernitás és tradíció, korrekt 
emberi és üzleti magatartás” 

− így foglalható össze Kórosi Miklós 
ars poeticája. 

A most 50 éves mester tősgyö-
keres budakeszi lakos, nagyszülei 
Zsámbékon, illetve Perbálon szület-
tek. Nagyapja szabóként dolgozott, 
de kicsinek találta a két falut, ezért 
1957-ben Budakeszire költöztek. 
Közben kitanulta a vegytisztító szak-
mát, amelyben aztán édesanyja és az 
öccse is követte. Nagyapját − sváb 
származása miatt − meghurcolták, 
édesanyját nem engedték továbbta-
nulni. 

A helyi általános iskola elvégzése 
után a budapesti Madách Imre Gim-
náziumban érettségizett. Mindig sze-
rette a sportot, a középiskolás évek 
alatt vízilabdázott. Érettségi után 
felvételizett a Testnevelési Főiskolá-
ra, de nem vették fel. Az akkori tör-
vények szerint másfél évig sorkatonai 
szolgálatát töltötte, közben magán 
úton végezte el a szakmunkásképzőt, 
tanulta meg a mesterséget. Sági Bélá-
tól tanulta meg a szakma csínját-bín-
ját. Még a katonai szolgálata közben 
felvételizett a Zsámbéki Tanítóképző 
Főiskolára, amelyet sikeresen el is 
végzett. Újból felvételizett a TF-re, 
másodszorra már fel is vették, el is 
végezte. 

Nagyapja 1990-ben meghalt, 
édesanyja nagy beteg lett. Megbe-
szélték, hogy ő veszi át a családi vál-
lalkozást, 199. január 1-jétől végzi ezt 
a tevékenységet. Elégedett, szívesen 
végzi ezt a munkát, amely teljes em-
bert kíván, feleségével együtt viszik a 
„hivatalt”. Mindig jóleső érzés fogja 
el, ha bármilyen behozott anyagot 
sikerül tisztábbá tennie. Vannak per-
sze reménytelenül koszos ruhadara-
bok, szőnyegek, függönyök is, ezeket 
is lehet egy kicsit jobbítani. Német 

vegyszerekkel dolgozik, minden 
foltféleség tisztítására megvannak a 
megfelelő szerek. A legdrágább vegy-
szereket használja, de árai alatta van-
nak a környék vegytisztító árainak. 
Minden egyes ruhadarabot felesége 
és ő saját műhelyében tisztít. 

A szakma kihalóban van, a kör-
nyék nagy bevásárlóközpontjaiban 
vannak vegytisztító egységek. A 
multikkal versenybe tud szállni, több 
kuncsaftja is többszörösen visszajáró. 
Fontosnak tartja a személyes kapcso-
latokat, sokszor el-elbeszélget régi 
ügyfeleivel. 

Honlapjáról azt is megtudhatjuk, 
hogy a legkorszerűbb eljárásokat 
egységesíti a hagyományos módsze-
rekkel. Szolgáltatásai között szerepel 
a mosás, festés, színtisztítás, vegy-
tisztítás. Festést csak korlátozottan 
vállal, azt inkább kiadja bérmunká-
ba. A vegytisztítás és a mosás közötti 

különbséget a ruhán lévő textil teszt 
jelzi: mit is lehet kezdeni ezekkel. 
Vannak olyan foltok, amelyek csak 
vegyszerrel, vannak, amik vízzel ol-
dódnak. Száraz tisztításkor nem is 
használ vegyszert (portalanítás, szá-
raz kefélés). 

Mindenképpen tisztítóba kell 
vinni a szmokingokat, frakkokat, 
öltönyöket, szövetkabátokat. Ma-
napság sok matrachuzatot hoznak 
tisztítani. 

Legbüszkébb gyermekeire, akik 
mindketten egyetemisták és szabad-
idejükben szívesen segítenek szüle-
iknek. Sajnos nagy a valószínűsége 
annak, hogy nem fogják folytatni a 
családi hagyományokat, de hát az 
élet kiszámíthatatlan...

Kórosi Miklós kapcsolódásként 
szeret olvasni, kerékpározni, főleg a 
Balaton-felvidéken. 

A hagyománytisztelet és -szere-
tet jelen van mindennapi életében 
is. Részt vett az I. világháborús em-
lékmű újraavatásán, a német nem-
zetiségi emlékmű felavatásán. „Az a 
legszebb, ha hallom a Himnuszt vagy 
a Szózatot” − fejezte be a beszélgetést 
Kórosi Miklós. 
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Visszatértek a Pilisbe a fekete gólyák

A Magyarországon csak kis 
állományban fellelhető, 
fokozottan védett fekete 
gólya számára kiváló fészkelő 
helyül szolgáltak a pilisi erdők, 
ugyanis az – immár visszatérő 
vendégként látott – gólyapár 
az idei költési szezonra is 
a Pilisi Parkerdő területén 
telepedett le. 

Tavaly nyáron számoltunk be az 
örömhírről, miszerint a Pilisi 

Parkerdő Zrt. Pilismaróti Erdészete 
által kezelt területen fészket rakott 
fekete gólya pár sikeresen felnevelte 
három fiókáját, akik kirepültek a csa-
ládi fészekből. 

Az erdészet munkatársai öröm-
mel tapasztalták, hogy a területhű 
pár nemrégiben visszatért és elfog-
lalta tavalyi fészkét. A fehér „ro-
konával” ellentétben életét nem az 
emberek szeme előtt élő, fokozottan 

védett fekete gólya kedvelt élőhe-
lyei a nyugalmas vízfolyásokkal, 
tavakkal váltakozó erdős területek, 
melyekből nem hiányozhatnak az 
öreg hagyásfák vagy az egykori le-
gelőerdőkből származó kocsányos 
tölgyek. (Érdekesség, hogy egy hó-
nappal ezelőtt Gemencre is érkezett 
fekete gólya – a fészket webkamerán 
keresztül meg lehet tekinteni –, a 
pilisi visszatéréssel már a hűvösebb, 
hegyvidéki területet is megtisztelték 
a ritka madarak.)   

Az ember jelenlétét nem kedvelő, 
háborítatlan környezetet igénylő fe-
kete gólya a megérkezés és a fiókák 
kikelése közötti, 30-40 napos kotlási 
időszakban különösen érzékeny a 
zavarásra, a költőpár nyugalmát így 
a már korábban kialakított, mint-
egy 150 méter sugarú védőzónával 
biztosítják. A Pilismaróti Erdészet 
munkatársai a következő hónapok-
ban a madarak megzavarása nélkül, 
megfelelő távolságból kísérik figye-
lemmel a fészek életét, és  bíznak 
benne, hogy a költést, majd a 65-70 
napos fiókanevelést követően (előre-
láthatólag júliusban) újra jól fejlett és 
egészséges fiókák repülhetnek ki a fé-
szekből és fedezhetik fel a Parkerdőn 
kívüli világot. 

Pilisi Parkerdő

Bakancsos  
túrával az erdők 
megújításáért

Második alkalommal 
kötött támogatási megál-
lapodást az utazásszerve-
zéssel foglalkozó Alfatours 
Kft. és a Pilisi Parkerdő 
Zrt. Budapesti Erdészete. 

A megállapodás értelmében 
az Alfatours Kft. vállalja, 

hogy annyiszor 100 Ft egyszeri, 
vissza nem térítendő támogatást 
nyújt a Pilisi Parkerdő Zrt. Bu-
dapesti Erdészetének facseme-
te-ültetés céljából, ahány utas 
befizet a támogató által szerve-
zett bakancsos túrákra   2015. 
március 23. és 2015. október 31. 
között. 2014-ben Makkosmária 
környékén, az idősödő cseres-
kocsánytalan tölgyes erdő meg-
újítását végezték a támogatás 
164.300 forintos összegéből, a 
2015. évi támogatási összeget 
előreláthatólag a jégkár miatt 
sérült erdőállományok megújí-
tására fogják fordítani.

Pilisi Parkerdő
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„Tavaszi csokor”, 
programgyűjtemény 

Minden évben nagyon várjuk a 
tavaszt, a szép időt, a színekbe 
öltözködő fákat. A természet 
megújulása energiát, lendü-
letet, derűt csalhat mindany-
nyiunk hétköznapjaiba. Ennek 
fényében a HÍD Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat meg-
újult színes, gazdag, ingyenes 
− minden korosztály érdek-
lődésére nyitott − kulturális, 
szakmai programjaira, csoport 
foglalkozásaira szeretettel vár 
minden érdeklődőt! 

Az alábbi színes „tavaszi csokor”, 
programgyűjtemény lehetőségéi-

vel, az együtt töltött minőségi idővel 
bízunk benne, hogy eljutunk minél 
több helyi lakoshoz.

INTERAKTÍV KVÍZ
 (2092 Budakeszi, Erdő u. 83. Kéthe-
tente csütörtökön, délelőtt 10 órától).
A Nappali Ellátás intézményében 
nagy érdeklődéssel és sikerrel egy 
interaktív ismeretterjesztő, helytör-
téneti, regionális témákat feldolgozó 
(Budakeszi múltja, barlangrendsze-
rek, a Zsámbéki-medence múltja 
stb.) programmal Mészáros Árpád 
„kvízmester” tart lebilincselő, építő 
csoportfoglalkozásokat.

VARRÓKLUB 
(2092 Budakeszi, Erdő u. 83. csütör-
tök 14.30−16.30).
Aki a kreatív, ügyességi programok-
ra nyitott, látogasson el jó hangulatú 
varróklubunkba, ahol a textil újra-

hasznosítás jegyében a kezdőknek 
is egyszerűen elkészíthető mutatós, 
praktikus tárgyakat készítünk. Lehe-
tőség van gyakorolni a varrógéppel 
varrást is.
Tervezünk neszesszer, pénztárcavar-
rást, de szeretnénk pl. férfiingből női 
kötényt is varrni. 

ZENETERÁPIA 
(2092 Budakeszi, Erdő u. 83. Kéthe-
tente csütörtökön, délelőtt 10h-tól).

Kozák Márta az opera nagykövete-
ként az igényekhez igazodó, tartal-
mas foglalkozásokkal várja a zene-
szerető érdeklődőket. A hetekben a 
Sárgarózsa tánccsoport varázsolt el 
minket a versenytánc világába. Leg-
közelebb április 16-án csütörtökön 
például a Varázsfuvola című film 
vetítése lesz, amit beszélgetés követ 
majd. A résztvevők nagykövet asz-
szony segítségének köszönhetően 
jelképes áron juthatnak kedvezmé-
nyes operajegyekhez.

MOZI TERÁPIA 
(2092 Budakeszi, Erdő u. 83. Kéthe-
tente szerdán 13h-tól).

A freudi dívány és a moziszék elég 
sok hasonlatosságot mutat. Minde-
nekelőtt kényelmes helyek. Olyan 
helyek, ahol képekkel találkozha-
tunk: mozgóképekkel, melyek neve-
tést, érzelmeket, adrenalin növeke-
dést garantálnak. Mozivásznunkon 
futó filmjeink mindig a részvevők 
igényeihez igazodnak!

„ÁLLÁSKERESÉSI  
TECHNIKÁK FEJLESZTÉSE”  
C. TRÉNING
Időtartama: 3 nap x 3 óra 
(összesen 9 óra).

Családsegítő Szolgálatunk a fiatal 
munkanélküliek számára szervezett 
tréningje az álláskereséshez, mun-
kavállaláshoz szükséges kulcsképes-
ségek, kompetenciák tudatosítására, 
fejlesztésére, az álláskeresési ismere-
tek, technikák elsajátítására és alkal-
mazására helyezi a hangsúlyt.

ADOMÁNYOK
 (2092 Budakeszi, Fő u. 103.)
Minden héten szerdán, csütörtökön 
pékáruval tudjuk segíteni a rászoru-
lókat.
Ruhaadományokat rendszeresen 
közvetítünk, így minden felajánlást, 
segítséget szívesen fogadunk! Legkö-
zelebb április 21-én 10−15 óráig a Fő 
téri parkban tartunk ruhaosztást.

ERZSÉBET TÁBOR
Intézményünk Gyermekjóléti Szol-
gálata sikeres pályázati forrásnak 
köszönhetően 20 fő gyermek nyári 
szünetét tudja élményekkel gazdagí-
tani balatoni táborozással.  

Bencsik Zsolt, intézményvezető

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

  HÍD az iskolában

A HÍD Szociális és Gyermek-
jóléti Szolgálat felé érkező 
megkeresések, jelzések 
esetében növekszik azoknak a 
gyerekeknek a száma, akikkel 
kapcsolatosan valamilyen vi-
selkedési, beilleszkedési vagy 
teljesítményprobléma merül 
fel. Fontos a felvilágosítás és a 
gyermekekkel korán találkozó 
szakemberek, kortárscsopor-
tok érzékenyítése.  

Iskoláskorban gyakran súlyosak a 
problémák, rögzültek a tünetek, 

melyek próbára teszik a közvetlen 
környezetet, közösségeket. 

Pszichológus és családgondozó 
kollégáink a tapasztalatok tükrében 
több iskolai osztályban tartanak 
problémamegoldást,	konfliktuskeze-
lést, bizalom- és empátiamélyítést, 
kooperáció és csapatépítést elősegítő 
csoportfoglalkozásokat. 

A tapasztalatok, a visszacsato-
lások pozitívak. Az érintett közös-
ségekben, kortárs kapcsolatokban 
jellemzően kezdetét veheti egy hosz-
szabb, folyamatba ágyazott, változás 
irányába mutató fejlődés. 

Bízunk benne, hogy a játékterá-
piás elemeket is integráló folyamat 
eredményeképpen, elősegítve az is-
kolarendszer pedagógiai munkáját, 
a prevenció felé nyitva sikerül meg-
előznünk a komolyabb gyermekkori 
traumákat, sérüléseket!

Bencsik Zsolt

intézményvezető, HÍD

Budakeszi számít a nyugdíjas 
óvodapedagógusokra

Az Idősügyi Tanács soron következő ülésére meghívta a budakeszi 
nyugdíjas óvodapedagógusokat. Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 

megköszönte munkájukat. A polgármester asszony bízik abban, hogy a 
nyugdíjas óvodapedagógusok a jövőben is részt vesznek Budakeszi közé-
letében és a munka során a sok éves tapasztalataikat kamatoztatják majd.

Dr. Temesszentandrási Hedvig az Idősügyi Tanács elnöke
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Mi zajlik a gyerekek agyában,  
ha tévéznek? 1. rész

Gerald Hüther professzor  
az egyik legismertebb  
né   met agykutató és neu ro-
pszichológus. Az ő gondolatait 
szeretnénk megosztani avval 
kapcsolatban, hogy a média 
hogyan hat a gyermeki agyra. 
Az interjú 2009-ben készült, de 
még mindig nagyon aktuális, 
mivel a felmérések szerint a 
magyar gyerekek naponta 
átlagosan 2−4 órát töltenek el 
a tv és számítógép előtt!  

− Hogyan hat a média az emberi 
agy fejlődésére ?

− Néhány évvel ezelőtt a 
neurobiológusok még úgy gondolták, 
hogy a genetikai programok automa-
tikusan létrehozzák az összes kapcso-
latot az agyban. A komplex neuronális 
hálózatokat tehát, melyek a gondolko-
dásunkat, az érzelmeinket, a cselekvé-
seinket irányítják, genetikailag prog-
ramozottnak tartottuk. Azonban már 
tudjuk, hogy hosszú távon csak olyan 
kapcsolatok jönnek létre a gyermek 
agyában, amelyek a konkrét élet vi-
lágban is rendszeresen aktiválódnak. 
Amit nem használunk, az elsorvad. 
A genetikai programok arról gondos-
kodnak, hogy először nagy többlet 
jöjjön létre idegsejtkapcsolatokból.

Az agyunkban lévő legfontosabb 
neuronális áramkörök kialakításához 
elsősorban arra van szükségük a gye-
rekeknek, hogy megtapasztalják saját 
testüket. És ezt nem a képernyő előtt 
ülve szerzik meg, függetlenül attól, 
hogy mi megy a tévében.

− Miért olyan meghatározóak a 
testi tapasztalatok?

− Csak az tudja kognitív képessé-
geit kibontakoztatni, akiben kialakul 
a megfelelő testérzet.  Már vannak 
olyan tanulmányok, melyek bizo-

nyítják: azok az alsó tagozatos gyere-
kek, akik jók matekból, különösen jól 
tudnak egyensúlyozni is. Az ember 
úgy szerzi meg a háromdimenziós 
és absztrakt gondolkodáshoz, illetve 
a matematikához szükséges feltétele-
ket, hogy megtanulja egyensúlyban 
tartani a testét. Amint egy gyerek a 
tévé előtt ül, nem érzi többé a testét. 
Nem mászik, nem ugrál, nem egyen-
súlyoz, sőt nem mászik fára sem – 
azaz nem a testének tanulásával tölti 
az időt.

− A gyerekeknek tehát lehetőleg 
minél többet kellene mozogniuk?

− Igen, de nem feltétlenül kell 
hegyet mászniuk. Az egyik legcso-
dálatosabb testtanulási gyakorlat az 
éneklés. Eközben ugyanis a gyermek 
agyának olyan virtuóz módon kell 
a hangszalagokat modulálnia, hogy 
hajszálpontosan a megfelelő hang 
jöjjön ki. Ez a lehető legjobb finom 
motorikus gyakorlat, és ugyanakkor 
ez a feltétele minden későbbi, nagyon 
differenciált gondolkodásmódnak is.

Ráadásul az éneklés esetében egy 
nagyon komplex kreatív teljesítmény-
ről van szó. Hiszen a gyereknek az 
egész dalt fejben kell tartania ahhoz, 
hogy egzakt módon a megfelelő idő-
pontban eltalálja a megfelelő hangot. 

És a kórusban megtanul alkalmaz-
kodni is a többiekhez – ami a szociális 
kompetencia egyik feltétele. Ezen kí-
vül a gyerekek valami csodálatos dol-
got is megtapasztalnak: azt ugyanis, 
hogy nem tudunk félni, ha énekelünk. 
Ma már tudják a neurobiológusok, 
hogy a felszabadult agy éneklés köz-
ben nem képes félelemérzéseket mo-
bilizálni. Ezért énekel az ember évez-
redek óta lefelé menet a pincébe. Nem 
azért, hogy elijessze az egereket.

− Hol csapódnak le az ilyen ta-
pasztalatok, hol alakulnak ki a 
neuronális áramkörök?

− Az agyunk legbonyolultabb 
részén, az úgynevezett prefrontális 
kortexben. Ez közvetlenül a homlok 
mögött található. Ott fejlődik ki az 
önmagunkról alkotott képünk. És ez-
zel együtt az a késztetésünk is, hogy a 
világ felé forduljunk, hogy cselekvése-
ket tervezünk, impulzusokat kontrol-
láljunk, és elviseljük a frusztrációkat.

Ennek korai gyermekkorban, kö-
rülbelül 6 éves korunkig kell kiala-
kulnia. A mindezért felelős hálóza-
tok a frontál lebenyben azonban csak 
akkor fejlődhetnek ki, ha a gyerek 
megszerzi ezeket a tapasztalatokat. 
Ilyen élmények pedig akkor érik el-
sősorban, ha olyan dolgokkal foglal-

kozik, melyeket képes megérteni, és 
alakítani is tud rajtuk. Ez azonban 
ma egyre nehezebb.

− Mi az oka ennek?
− A gyerekek világa ugyanolyan 

erősen megváltozott, mint a felnőt-
teké. Ma már nem vagyunk képesek 
felfogni, hogyan is működnek lénye-
gében a hétköznapi használati tárgya-
ink. Régebben másképp volt ez. Min-
den készülék érthető volt. A bicikli, 
a gőzgép, még az autó is. Egy gyerek 
szét tudta szerelni a vekkert, megvizs-
gálhatta a belsejében található fogas-
kerekeket − és ezzel megfejtethette a 
mögötte lévő mechanizmust. Ma, az 
információs társadalom korában a 
dolgok gyakran oly bonyolultak, hogy 
az okot és okozatot csak nehezen vagy 
egyáltalán nem tudjuk felfogni.

− Hogyan hat mindez a gyermek 
agyára?

− Az agyunk mindig ahhoz al-
kalmazkodik, amit lelkesedéssel te-
szünk. A múlt században az emberek 
a gépekért lelkesedtek, és azzal azo-
nosították magukat. Sőt, ezt a gép 
gondolkodást még magukra is alkal-
mazták. Ez aztán kihat a nyelvre is: 
a szívünket pumpának nevezzük, és 
elkopott ízületekről beszélünk, me-
lyeket kicserélünk.

De most hirtelen beköszöntött ez 
az új korszak. Egyre nehezebb lesz 
megérteni az okokat és okozatokat. 
Például, hogy miért is mozog a nyíl 
a képernyőn jobbra, ha mozgatjuk 
az egeret. Az értelmi összefüggésnek 
ez a hiánya azt eredményezi, hogy a 
gyerekeket egyszer csak nem fogja 
érdekelni a kauzalitás. Ez az emberi 
agy fejlődésének egyszerű konzek-
venciája. Kvázi megtanulják, hogy 
a dolgokat a mögöttük rejlő értelem 
megragadása nélkül kell elfogadniuk.

Sok digitális média nemcsak hogy 
nem érthető, hanem ráadásul még 
nagyon kevés lehetőség is kínálkozik 
a képernyőn folyó történésekbe való 
aktív beleszólásra. A legegyszerűbb 
példa erre: a tévékészülék esetében 
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nem tudunk máson változtatni, mint 
a program kiválasztásán. Amikor 
először ültetünk kisgyereket a tévé 
elé, még beszélgetnek a készülékkel. 
Mondják a nyúlnak, hogy hol lesel-
kedik a róka. Megpróbálnak tehát 
aktívan részt venni a történésekben. 
Ezt tanította nekik az eddigi − vir-
tuális média nélküli − tapasztalatuk. 
Néhány hetes tévézés után azonban 
a legtöbben rezignáltan veszik tu-
domásul, hogy nem szólhatnak bele 
tevékenyen a dolgok alakításába és 
feladják, azaz: megkérdőjelezik az 
önhatékonyságuk egy részét.

− Ez azonban fontos eleme a gyer-
mek fejlődésének.

− Igen, és csak a saját tapasztalatai 
által fejlődik ki a homloklebenyben 
− egy nagyon komlpex neuronális 
hálóként. Az ismerethorizontjukat 
bővítendő, a gyerekeknek az új él-
ményeiket egy értelmi kontextusban 
kell elhelyezniük. Az agyunk ugyanis 
csak akkor tud megtanulni valamit, 
ha az új benyomásokat egy olyan, 
már meglévő mintához kapcsolhatja 
hozzá. amely a korábbi tapasztalatok 
által jön létre. Ez egy rendkívül kre-
atív folyamat.

A gyerek megpróbálja tehát az 
újat a régihez illeszteni. De ehhez 
előbb, úgymond, keresgélni kezd az 
agyában. Egy produktív nyugtalan-
ság keletkezik, mindaddig, mígnem 
egyszer csak passzol az ingerminta. 
Akkor aztán a káosz az agyban har-
móniává alakul át. Ez az a bizonyos 
aha élmény.

És eközben aktivizálódik a jutal-
mazási rendszer. Az idegsejtek „bol-
dogsághormonokat” bocsátanak ki. 
Minden apró, saját teljesítményként 
elért sikerélmény olyan boldogítóan 
hat, mintha egyszerre egy kis koka-
int és heroint vettünk volna be. Ezzel 
szemben rettenetesen nehéz a film-
nézésben aktívan, kreatívan benne 
lenni. Ezért jó volna, ha a gyerekek a 
beiskolázás előtt lehetőleg egyáltalán 
nem kerülnének kapcsolatba a tévé-
készülékkel vagy a komputerrel.

− De hát egy könyv cselekményét 
is készen kapjuk. Az olvasás is pasz-
szív tevékenység.

− Ha egy gyerek olvas, akkor köz-
ben agytechnikailag rengeteg dolog 
történik. A betűket szavakká rakja 
össze. A szavak és mondatok képek-
ké alakulnak át, fantáziavilágokká. 
Amit a gyerek agya elolvasott, az 
megjelenik lelki szemei előtt. Piroska 
megy az erdőben. Itt egy gyerek sem 
a betűket látja. Ez hihetetlen fantá-
ziateljesítmény: feketéből és fehérből 
egy képet megalkotni. Ezzel szemben 
egy Harry Potter-film semmit sem ér. 
Mielőtt bekapcsolhatná az az ember 
a fantáziáját, már ott is a következő 
kép. Csak az viszi valójában előrébb 
az embert, amiért saját maga meg-
dolgozott.

− Ön tehát úgy gondolja, hogy a 
gyerekeknek feladatokra van szük-
ségük?

Az agy számára a valódi kihívá-
sok, kalandok a döntőek. A nagybá-
csival pecázni, házat építeni, egy fára 
mászni vagy megmászni egy hegyet. 
A kalandok tettek mindnyájunkat 
erőssé. Ma már bizonyítani is tudják 
az idegtudósok ezt az összefüggést: a 
gyerekeknek életük során lehetőleg 
minél több kihívással kell megbirkóz-
niuk ahhoz, hogy az agyukban létre-
jöhessenek a legfontosabb hálózatok. 
A gyerekeknek tehát szükségük van 
egy olyan világra, amelyben az in-
teraktivitásnak igen nagy szerep jut. 
Mégpedig nem a virtualitás, hanem a 
reális élet összefüggéseiben.

− Később is ki tudják építe-
ni a gyerekek az agyukban lévő 
neuronális hálókat?

Ha a kritikus periódus már elmúlt, 
és a test szabályozásához szükséges 
fontos hálózatok csak gyéren alakul-
tak ki, akkor a gyerek nem rendel-
kezik jó testérzéssel. Mindazonáltal 
az agy egész életünk során alakítható 
marad. Egy 8 vagy 10 éves gyerek is 
profitál utólag minden olyan test-
tapasztalatból, melyet most szerez. 
Azonban egész más lesz a motiváci-
ója arra, hogy a testét tréningezze. A 
tanulási folyamat már nem intuitíve 
és automatikusan zajlik. A gyerekek 
szégyellik magukat a deficitjeik miatt, 
kicsúfolják őket, és félelemmel tanul-
nak, ami nem jó alap.

− Feltéve, hogy 6 éves korban 
már kialakultak az agyban a fontos 
neuronális hálók: védve vannak ek-
korra a gyerekek minden mediális 
veszélytől?

− Nem feltétlenül. Mivel sok gye-
reket az a veszély fenyeget, hogy el-
vesznek a virtuális világokban.

− A számítógépes játékokra 
gondol?

- Igen, többek között. Mert akkor 
válik a dolog veszélyessé, ha a digitá-
lis médiát arra használják a gyerekek, 
hogy az alapvető szükségleteiket ki-
elégítsék. Ebből minden embernek 
kettő van.

Az egyik: tartozni akarok valaho-
vá. A másik: teljesíteni akarok vala-
mit. Az első szükségletben a kötődés, 
a másodikban a szabadság iránti vágy 
fejeződik ki. A srácok elsősorban attól 
szenvednek a mi társadalmunkban, 
hogy csak ritkán van lehetőségük 
arra, hogy valamit teljesíthessenek. 
Nem találnak igazi feladatokat, ame-
lyek fejlődésükben erősíthetnék őket. 
Ugyanis épp ezek segítségével építik 
fel a gyerekek az önképüket, az iden-
titásukat.

Nyilvánvaló, hogy sok szülő nem 
is tudja már, hogy milyen is lenne egy 
ilyen, a gyerek fejlődését elősegítő fel-
adat. A gyereknek saját magának kell 
azt megkeresnie, és ennek a feladat-
nak valóban nehéznek és hosszantar-
tónak kell lennie. A végén aztán úgy 
leszünk vele, mint amikor felmász-
tunk egy hegyre: csak ül ott fenn az 
ember, és egyszerűen azt érzi: boldog. 
Az a jele annak, hogy a gyerek igazi 

feladatot oldott meg, hogy ilyenkor 
nincs szüksége külső dicséretre, jól 
elvan egymaga is.

Ma elsősorban a fiúk abban talál-
ják meg a feladatukat, hogy tökélyre 
fejlesztik magukat a komputer játé-
kokban. Mert ott a versenyeken meg-
mutathatják, milyen jók. De éppen 
ezek a feladatok nem alkalmasak arra, 
hogy segítsék őket a reális életben 
való eligazodásban.

− Kik a különösen veszélyeztetett 
gyerekek?

-Elsősorban a fiúk azok, akik is-
kola után rögtön odaülnek a számí-
tógépekhez. Legalább egy-két órányi 
lövöldözős játékra van szükségük. A 
komputer számukra a frusztráció le-
építésének eszközéül szolgál. Azáltal, 
hogy helytállnak a virtuális világok 
kínálta kalandokban, szörnyeket mé-
szárolnak le és győztesekké válnak, 
kiutat találnak tehetetlenségből, a fel-
halmozódó agresszióból. Egy sajátsá-
gos teljesítménnyel építik le a fruszt-
rációjukat.

− Tehát ismét a jutalmazási rend-
szer lép akcióba.

− Pontosan. Úgy, mintha a gyere-
kek egy csodálatos, új élettapasztalat-
ra tettek volna szert. Ez a tapasztalat 
azonban egy olyan életvilágra vonat-
kozik, amely nem létezik a valóság-
ban. Neurobiológiailag nézve ez vég-
zetes: a gyerek olyan élethelyzetekre 
edzi az agyát, amelyek csak a képer-
nyőn fordulnak elő. A számítógépek 
ráadásul még az ellenőrizhetőség il-
lúzióját is keltik. Amikor egy gyerek 
egy másikkal játszik, akkor azt tapasz-
talja, hogy a valóságban nem minden 
kontrollálható. Egy másik ember nem 
mindig azt teszi, amit mi magunk sze-
retnénk.

Azonkívül sok srác játék közben 
már nem is érzékeli a testét. Nincs 
többé szükségük alvásra, nem reagál-
nak az éhség vagy szomjúság jelzése-
ire. Dél-kelet-Ázsiában már be is kö-
vetkeztek az első olyan esetek, amikor 
a számítógép előtt ülve éhen haltak és 
kiszáradtak komputerfüggő fiatalok.

− Mit csinálnak a lányok a számí-
tógéppel?

- Ők chatelnek. A lányok erőseb-
ben érzik a szükségét annak, hogy 
valahova tartozzanak, és kapcsolatot 
építsenek ki. Aztán ha ez nem sike-
rül igazán, akkor a chatelés bizonyos 
mértékig pótkielégítésként bevethető 
a hiányzó közelség és kötődés ellen. 
Egy olyan barátnővel, akiben meg-
bízhatok, nem kell minden öt perc-
ben dumcsiznom. Az, hogy a lányok 
annyit beszélnek, inkább annak a jele, 
hogy tulajdonképpen elbizonytala-
nodtak, és nem bízhatnak a kapcsolat 
tartósságában, szilárdságában. Ahhoz 
hasonlóan, mint amikor a csibék az 
anyjukat hívják.

− És a valóságos szociális kapcso-
latok elsorvadnak?

− Ennek szükségszerűen így kell 
lennie. Csak akkor tudnak egy másik 
emberrel való igazi kapcsolatot ápol-
ni, ha együtt is vannak azzal. Minden 
más csak virtuális kapcsolat. Hisz a 
virtuális terekben az emberek nincse-
nek teljes mivoltukban jelen. Nincs 
illatuk, szaguk, a mozgásuk és egyéb 
megnyilvánulásaik nem életszerűek. 
A való életben történő találkozások 
sajátosságai a virtualitásban nem for-
dulnak elő. A chatelés során csupán 
írásban kommunikálnak.

− Tegyük fel, hogy egy ilyen sze-
mélyiség alakul ki: mint minden fia-
tal, ez a gyerek is ki fogja próbálni a 
számítógépes játékokat és az interne-
tet. A társaihoz hasonlóan ő is létre 
akar majd hozni egy chat profilt. Mi-
lyen veszélyek adódnak ebből?

- Egy gyerek nem születik kom-
puterfüggőnek. És soha nem az erős, 
jó kapcsolatteremtő képességgel ren-
delkező, életvidám, nyitott, kíváncsi 
és kreatív gyerekek azok, akik az 
elektromos médiák bűvöletébe esnek. 
Náluk én nem látok veszélyt. Ők a 
számítógépeket annak fogják tekin-
teni, amiknek lenniük is kellene: az 
agy hatékony használatát szolgáló 
nagyszerű segédeszközöknek. Az in-
ternetet olyan gigantikus tudástárként 
fedezik fel maguknak, amely lehetővé 
teszi számukra, hogy a reális élet kér-
déseit megválaszolják.

Folytatás a következő számban

Tisztelt budakeszi Szülők!
Dr. Bartos Mária  

házi gyermek szakorvosunk 
 felvilágosító előadást tart  

a sürgősségi ellátásról  
csecsemő és kisgyermekkorban.

Időpont: 2015. 05. 12.  
kedd, 15 óra

Helyszín: Budakeszi Védőnői  
Szolgálat Budakeszi, Fő út 179.  

(bejárat az Iskola közről).
Budakeszi Védőnők
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A húsvéti 
ellenőrzések  
eredménye 

Pest megyében 
19 SZEMÉLY VEZETETT ITTASAN 

Az elmúlt napokban a korábbi évek gyakorlatá-
hoz hasonlóan a Pest megyei rendőrök is köz-

úti ellenőrzéseket tartottak, melyeknek keretében 
kiemelt figyelmet fordítottak az ittas állapotban 

közlekedő, szabályszegő gépjárművezetők forga-
lomból történő kiszűrésére és ez által a közlekedési 
balesetek megelőzésére. A Pest megyei rendőrök 
az intézkedések során 2195 közlekedő ittasságát el-
lenőrizték, akik közül 19 személy vezetett járművet 
alkoholos befolyásoltság alatt. A vezetői engedély 
helyszíni elvételére 9 esetben került sor. 

Frissítse fel KRESZ-tudását!
INGYENES E-LEARNING KÉPZÉS  

A BIZTONSÁGOSABB KÖZLEKEDÉS ÉRDEKÉBEN! 

Mindennap autóvezetők és kerékpárosok 
százezrei vesznek részt a közlekedésben. 
Ön is köztük van? Vajon ismeri és betartja-e 
száz százalékban az Önre vonatkozó közle-
kedési szabályokat? Honlapunkon tesztel-
heti tudását és felfrissítheti azon ismerete-
it, amelyekre már kevésbé emlékszik. 

A tudatos, felelősségteljes közlekedés megte-
remtése, és ezáltal a balesetek megelőzése 

mindannyiunk közös érdeke. A vezetési gyakorlat 
nehezen pótolható, viszont a szabályok naprakész 
ismerete, valamint a veszélyhelyzetek időben tör-
ténő felismerése és elkerülése nagymértékben járul 
hozzá ahhoz, hogy biztonságosabban vehessünk 
részt a közlekedésben. Ehhez kíván segítséget nyúj-
tani a Nemzeti Közlekedési Hatóság által életre hí-

vott Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram, 
melynek keretében ezen az oldalon közlekedési és 
közlekedésbiztonsági ismeretek oktatását biztosítja 
ingyenesen a Magyar Állam. A közlekedésbizton-
sági projekt 2015. június 15-ig tart. 

Kiknek szól?
Segédmotort, motorkerékpárt, személygépkocsit, 
teherautót, buszt vezet? Esetleg kerékpárral rója 
nap mint nap a kilométereket? Bármelyik közle-
kedési eszközről is legyen szó, KRESZ-tudásának 
naprakészen tartása, időről időre történő felfrissí-
tése kulcsfontosságú ahhoz, hogy biztonságosan és 
felelősen közlekedjen az utakon. 

A program tehát mindenkihez szól, aki vala-
milyen járművet kormányozva aktívan vesz részt 
a közlekedésben. 

www.kreszfelfrissito.hu
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A pünkösdi ünnepkör 
Időpontja változó, mert húsvét 
utáni 50. napon tartják. Ehhez 
az ünnephez a húsvéthoz ha-
sonlóan keresztény és pogány 
elemek is kapcsolódnak.

Áldozócsütörtök
A húsvétot követő negyvenedik nap 
áldozócsütörtök, Krisztus menny-
bemenetelének napja. Neve onnan 
ered, hogy az évi egyszeri áldozás 
határidejéül az egyház ezt a napot 
szabta. Sok helyen ez a gyerekek el-
sőáldozásának napja is.

Mit ünneplünk pünkösdkor? 
Pünkösd a húsvétot követő ötve-
nedik nap, mozgó ünnep, neve a 
görög pentekosztész, ötvenedik 
szóból ered. Eredetileg a zsidó nép 
ünnepe, előbb a befejezett aratást, 
később pedig a Sínai-hegyi tör-
vényhozást (ekkor kapta Mózes 
Istentől a törvényeket kőtáblákon) 
ünnepelték a Pészah szombatját kö-
vető ötvenedik napon Sabouthkor.  
A keresztény egyházi ünnep történe-
te a következő: Krisztus mennybe-
menetele után, az ötvenedik napon 
az apostolok összegyűltek, majd 
hatalmas zúgás, szélvihar támadt, s 
a szentlélek lángnyelvek alakjában 
leszállt a tanítványokra.

„És mikor a pünkösd napja el-
jött, mindnyájan egy akarattal együtt 
valának. És lőn nagy hirtelenség-
gel az égből mintegy sebesen zúgó 
szélnek zendülése, és eltelé az egész 
házat, ahol ülnek vala. És megje-
lentek előttük kettős tüzes nyelvek, 
és üle mindenikre azok közül. És 
megtelének mindnyájan Szent Szel-
lemmel, és kezdének szólni más 
nyelveken, amint a Szellem adta né-
kik szólniuk.” (Csel 2:1-4)

Ekkor Péter prédikálni kezdett, 
beszédére sokan figyeltek, követték, 
megalakultak az első keresztény gyü-
lekezetek. Pünkösd tehát az egyház 
születésnapja is. 

Szentháromság vasárnapja
A pünkösd utáni vasárnap a szent-
háromság ünnepe. Kultusza a barokk 
korból ered, a pestisjárványok idején 
szerte Európában emeltek ún. pestis 
oszlopokat, melyeket a szenthárom-
ság szimbolikus képi megjelenítésé-
vel díszítették. Bizonyos vélekedések 
szerint a parasztházak napsugaras 
homlokzatain is a szentháromság áb-
rázolása köszön vissza.

Úrnapja
Az Oltáriszentség ünnepe, a pün-
kösd utáni második hét csütörtökje. 
A templomkertben ún. úrnapi sátra-
kat készítenek, melyeket zöld ágak-
kal, lombbal, virágokkal, megszentelt 

növényekkel díszítenek, melyeknek 
rontást űző, gyógyító hatást tulajdo-
nítottak.

Pünkösdi népszokások
Magyarországon, csakúgy mint 
Európa számos országában, a pün-
kösd ünneplésében keverednek a 
keresztény, illetve az ősi pogány, 
ókori (római) elemek. A népszoká-
sokban elsősorban a termékenység, 
a nász ünnepe, és ezek szimbolikus 
megjelenítése dominál. A római bi-
rodalomban május hónap folyamán 
tartották az ún. Florália ünnepeket. 
Flóra istennő a római mitológiában 
a növények, virágok istennője. Pün-
kösd ünneplésében ma is fontos sze-
repet játszanak a virágok, elsősorban 
természetesen a pünkösdi rózsa, a 
rózsa, a jázmin és a bodza.

Pünkösdikirály-választás
A pünkösdi királyt a legények kö-

zül választják ügyességi versenyeken. 
Európa nagy részén a középkor óta 
élő szokás, gyakoriak a lovas verse-
nyek, különféle ügyességi próbák, 
küzdelmek. Magyarországon a XVI. 
századtól kezdve vannak írásos nyo-
mai a hagyománynak. Legérdeke-
sebb leírása Jókai Egy magyar nábob 
című regényében olvasható. A pün-
kösdi király megválasztása után egy 
évig „uralkodott”, azaz ő parancsolt 
a többi legénynek, az ivóban ingyen 
ihatott, minden lakodalomra, mulat-
ságra meghívták.
 
Pünkösdi király - Németország

Pünkösdölés
„Elhozta az Isten piros pünkösd napját, 
Mink is meghoztuk a királykisasszonykát, 
Nem anyától lettem, rózsafán termettem, 
Piros pünkösd napján hajnalban születtem.” 
 
Adománygyűjtő népszokás. Szokás 
volt pünkösdi királynét is választani 
a falubéli kislányok közül. A „király-
nő” feje fölé kendőből sátrat formál-
nak a többiek, így járják sorba a falu 
házait, ahol rózsát, virágot hintenek 
az udvarra. Köszöntőt mondanak, 

mely tulajdonképpen a termékeny-
ségvarázslások sorába tartozik. 
Énekelnek, táncolnak, adományként 
pedig almát, diót, tojást, esetleg 
néhány fillért kaptak. Az ismert dal 
alapján néhol „mavagyonjárásnak” 
is nevezik a pünkösdölést („Ma 
vagyon, ma vagyon piros pünkösd 
napja”). 
Gyakran a pünkösdöléskor a 
lakodalmas menetek mintájára 
menyasszony és vőlegény vonul a 
kíséretével házról házra. Előfor-
dult, hogy a vőlegény szerepét is 
lányok játszották el, természetesen 
megfelelő ruhadarabokba öltözve. 
A menyasszony vagy pünkösdi 
királyné díszes ruháival, fejékével is 
kitűnt a menetből. Az egyik kislány 
kosarat vitt magával, abba gyűjtötték 
az adományokat. 

 
 
Pünkösdi királyné Portugáliában

 

Pünkösd az irodalomban

Balassi Bálint: 
Borivóknak való 

Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje, 
Mindent egészséggel látogató ege, 
Hosszú úton járókat könnyebbítő szele, 

Te nyitod rózsákot meg illatozásra, 
Néma fülemüle torkát kiáltásra, 
Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba, 

Néked virágoznak bokrok, szép violák, 
Folyóvizek, kutak csak néked tisztulnak, 
Az jó hamar lovak is csak benned vígadnak, 

Mert fáradság után füremedt tagokot, 
Szép harmatos fővel hízlalod azokot, 
Új erővel építvén űzéshez inokot. 

Sőt még az végbeli jó vitéz katonák, 
Az szép szagú mezőt kik széljel bejárják, 
Most azok is vígadnak, az időt múlatják. 

Ki szép füven lévén bánik jó lovával, 
Ki vígan lakozik vitéz barátjával, 
S ki penig véres fegyvert tisztíttat csíszárral. 

Újul még az föld is mindenütt te tőled, 
Tisztul homályából az ég is te véled, 
Minden teremtett állat megindul te benned

Remenyik Sándor: 
Pünkösdi szomorúság
A Lélek ünnepén 
A Lelket lesem én. 
A Lelket, amely több, mint költemény. 
A Lelket, amely sosem volt enyém. 
A Lelket, amely sosem lesz enyém. 
A Lélek ünnepén 
Szomorún zendül egyetlen igém: 

„Hogy születhetik újjá, aki vén?”...

Ady Endre: 
A szent lélek ünnepére
Mikor a basa-rózsák voltak itt 
Fejedelmi virágok, 
Loptunk idegen kertekből is 
A templomért, 
Hogy a templomban virágosan 
Lássuk egymást, 
Leányok, fiuk, nyugtalanok, 
Mert csak a templomban 
Ének, ima és beszéd mellett 
Láttuk igazán egymást. 
Hajh, Szent Lélek, 
Be ifjú lehettél akkor 
S az ákácok is ifjak lehettek: 
Micsoda Pünkösdök voltak akkor. 
Dehogy, a mai Pünkösdök 
A szépek és igaziak. 
Nem kell templom, minden templom 
S ugy kiván a pünkösdi király, 
Hogy tudja, mire vágyik, 
Hogy tudja, zavarosból 
Gyönyörűen kibontva, 
Ki az, akit meztelenítve 
Ujféle virágokkal 
Tele és teleszór.
És sokkal szebb azóta 
Az élet, a vágy és a lemondás is, 
Mióta templom minden 
S nem a pöf basa-rózsák, 
Akácok, rózsák, semmik 
Az igazi virágok, 
Fejedelmi virágok. 
Minden, minden és minden, 
Templom, templom és templom, 
Lyányok, lyányok és lyányok, 

Szeretlek és szeretlek és szeretlek.

 
Reviczky Gyula:
Pünkösd
Piros pünkösd öltözik sugárba, 
Mosolyogva száll le a világra. 
Nyomában kél édes rózsa-illat, 
Fényözön hull, a szivek megnyilnak.
 Hogy először tünt fel a világnak: 
Tüzes nyelvek alakjába’ támadt. 
Megoldotta apostolok nyelvét, 
Hirdeté a győzedelmes eszmét.
Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed’ 
Ma is minden bánkodó szivének, 
Hogy ki tévelyg kétségbe’, homályba’: 
Világitó sugaradat áldja.
Habozóknak oldjad meg a nyelvét, 
Világositsd hittel föl az elmét. 
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon, 
Diadallal az egész világon!
Piros pünkösd, szállj le a világra, 
Tanits meg uj nyelvre, uj imára. 
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, 
Szeretetnek sugara, Szentlélek!
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RejtvényKi látható 
a képen?  

A rejtvény kiemelt soraiban meg-
tudhatjuk nevét, valamint egyéb 

információkat is erről a kiváló 
magyar költőről.
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A HELYES MEGFEJTŐK 
KÖNYVET NYERHETNEK.

A megfejtést küldjék el 
szerkesztőségünk e-mail címére 

(szerkesztoseg@budakeszihir-
mondo.hu), vagy vágják ki (de 

fénymásolatot is elfogadunk) és 
személyesen vagy postán jut-

tassák el a Polgármesteri Hivatalba 
(Budakeszi, Fő utca 179.).

KÖNYVNYEREMÉNYEIKET 
A BUDAKESZI VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATA-
LÁNAK ÜGYFÉLSZOLGÁLA-

TÁN VEHETIK ÁT.

Ez a nap a szeretetről és a családi  
összetartozásról szólt 

Egy igazi szeszélyes áprilisi nap elé 
néztünk 18-án szombaton. De ezt 
a napot megtöltöttük örömmel, 
szeretettel és sok-sok meglepetés-
sel, mert a Nagyi 90. születésnapi 
meglepetéspartijára készültünk. 

A Nagyi, született Konrád Magdolna 1925.04.16-
án, Budapesten. Újlakon élt szüleivel és 5 test-

vérével. Helyben végezte a 4 elemit és a 4 polgá-
rit, majd a gyors és gépírás szakiskolát. Először a 
Magdalin Vegyészeti Gyárban helyezkedett el, ahol 
adminisztratív munkát végzett. Ezután a Jegyköz-
pontban dolgozott, majd a Közellátási Hivatalban 
bízták meg hasonló munkával. Végül a Belkeres-
kedelmi Minisztériumban zárta 
munkás éveit ahonnan 42 év szol-
gálati idő után nyugdíjba vonult. 

Házasságot 1961-ben kötött 
Kemény Lőrinccel, aki Budakeszi-
ről származott. 3 gyermeket nevel-
tek (Gábor, János, László) először 
Újlakon kezdve az életet, majd ki-
költöztek Budakeszire. Ekkor már 
a legidősebb gyermekük, Gábor 
megházasodott.

A Nagyi, illetve Magda néni, 
ahogyan hívta mindenki, nyug-
díjazása után igencsak mozgalmas éveket tudhat 
magáénak. Utazgatott, énekelni járt a Budakeszi 
Hagyományőrző Kórusba. A vasárnapi mise után 
a „40 cseppesekkel” találkozott. Unokázott, mert 
13 unokája született.

Férje 20 évvel ezelőtt távozott az élők sorából. A 
hiány elfogadása után szerencsére még a mai napig 
is közöttünk él kedvességgel, bölcsességgel, sok-
sok életmesével, ahogyan azt a nagyik teszik. Két 

évvel ezelőtt egészségügyi problémák miatt leköl-
tözött Kisbérre, az idősek otthonába. Középső fiát, 
Jánost közelében tudhatja, aki támogatja őt a min-
dennapokban. Másik két fia és unokái, amikor te-
hetik szintén látogatják.  Nagyi 90. születésnapján, 
a különleges ünneplésre a budakeszi Kálvin-te-
remben, református közösségi házban kaptunk he-
lyet. A „kis létszámú” család igen nagy szeretettel 
jött el erre a meglepetéspartira. Megjelentek fiai és 
menyei, unokái és férjeik, dédunokája, (a követke-
ző már úton van) unokahúgai és annak gyermekei. 
Eljöttek férje testvérei, annak gyermekei és azok-
nak a gyermekei. A rokonság így közel 50 személyt 
tett ki.  Budakeszi város részéről Bakács Bernadett 
alpolgármester asszony köszöntötte az ünnepel-
tet. A Hagyományőrző Kórus sem hiányozhatott 
a meghívottak listájáról. Természetesen énekelve 

jelentek meg és örömmel jöttek köszönteni a szü-
letésnapost. Ez a nap igazi meglepetésnek sikerült 
az ünnepelt számára. A meghatottság az öröm és 
a hála ott sugárzott a gyönyörű 90 éves asszony, a 
Nagyi szemében. Mindenki, aki részt vett ezen az 
ünnepségen feltöltődve ment haza, mert ez a nap 
a szeretetről és a családi összetartozásról szólt. Jó 
volt együtt lenni ezzel a nagycsaláddal és a 90. évét 
megélt Nagyival.                                       Kemény Mónika

Isten éltesse!
A rendkívül jó egészségnek 
örvendő Kovács Györgynét 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 
polgármester és Ohr Alajos  
alpolgármester köszöntötte 
90. születésnapja alkalmából.

Kovács néni életereje, derűs, szeretetre-
méltó személyisége a családjának nagy 

támaszt jelent. Életét végigdolgozta, a nehéz-
ségekkel megküzdött, és még most is aktív 
életet él.

Isten éltesse örömben és egészségben a 
Budakeszin élő szépkorúakat! Életük példa 
mindnyájunknak.






