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+240 millió városfejlesztésre!
A tavasz folyamán lehetőség nyílt a szenny-
vízelvezetési- és tisztítási projektünk 
(KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025) kapcsán 
önerő-támogatás megpályázására. Az 
önkormányzat benyújtotta a pályázatát, a 
Miniszterelnökség megvizsgálta a kérelmet 
és döntött arról, hogy Budakeszi Város 
Önkormányzatát 241 551 110 Ft vissza nem 
térítendő önerő-támogatásban részesíti!

Ez újabb hatalmas siker városunk számára, 
hiszen a költségvetésünkben a szennyvíz-

projektre szánt 250 millió forintot – mivel 
kifizeti helyettünk az állam – más fontos fej-
lesztésekre tudjuk fordítani. Így a korábbi, 90 
milliós fejlesztési keret a sikeres pályázatnak 
köszönhetően mintegy 330 millió forintra bő-
vülhet!

Terveink szerint ezen összeget további 
pályázati önrészek finanszírozására, bevételt 
termelő beruházások elindítására és infra-
struktúra-fejlesztésre (út- járdaépítés, csapa-
dékvíz-elvezetés) fordítanánk. Hangsúlyo-
zom: ezek még csupán tervek, elfogadásukhoz 
képviselő-testületi döntés szükséges.

A május mozgalmas hónap volt. Már az 
első napján rengeteg helyi és környékbe-
li lakost csalogatott ki az erdőszélre. Hosszú 
szünet után ismét megrendeztük a Városi 
Majálist. A rendszerváltás óta nem volt ön-
kormányzati rendezvény a Virágvölgyben az 
erdei focipályán, így ez a terület szinte teljesen 

kikerült Budakeszi életének a vérkeringéséből. 
Reméljük, ezzel a jól sikerült rendezvénnyel 
sikerül visszacsábítani a budakeszieket erre a 
páratlan természeti szépséggel megáldott te-
rületre (bővebben a 10. oldalon).

Lakossági fórumot tartottunk a szennyvíz-
csatorna-beruházásról, melyre szép számmal 
érkeztek az érintett ingatlantulajdonosok. A 
beruházás azon szakaszához érkeztünk, ahol a 

szennyvízbekötések folyamatáról kell tájékoz-
tatnunk az érintetteket (lásd 4. oldal).

Végéhez közeledik a Széchenyi István Álta-
lános Iskola udvarán a többfunkciós rekortán 
(öntött gumi burkolatú) sportpálya kialakí-
tása. Mint ismeretes, erre a Magyar Olimpiai 
Bizottságtól nyertünk 30 millió forintos tá-
mogatást. A kivitelezés végeztével az új sport-
pálya közvetlen környezetét is megszépítjük. 
Úgy hírlik, már alig várják a diákok, hogy bir-
tokba vegyék az új létesítményt. Már nem kell 
sokáig várniuk… 

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a 
2007-ben elhunyt Nagy Gáspár Kossuth-díjas 
költő emlékére alapított díjat idén a díj név-
adójának egykori lakóhelyén, városunkban 
adták át nívós emlékműsor keretében. Az idei 
díjazott a Dunaszerdahelyen élő Tóth Lász-
ló József Attila-díjas költő, író, szerkesztő. A 
díjátadást megelőző délelőttön ismét remek 
hangulatban zajlott le a Nagy Gáspár labdarú-
gó-emléktorna, melyet idén a nyolcadik alka-
lommal rendeztünk meg (lásd 8-9. oldalon).

A Keszi-Art egyesület megnyitotta 3. Tava-
szi tárlatát a Polgármesteri Hivatalban. A ki-
állítás 2015. június 4-éig tekinthető meg. Ez-
úton biztatok mindenkit: jöjjenek el, tekintsék 
meg a kiállítást! Fedezzék fel újra a kiállított 
alkotások szépségét, melyek alkotói itt élnek 
köztünk, Budakeszin.

Az iskolai időszak végéhez közeledünk. A 
diákoknak jó bizonyítványt, szép és tartalmas 
nyarat kívánok! 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia , polgármester
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Kit hívjak? Mi a telefonszáma? Milyen ügyben hívhatom? Mikor hívhatom?

Budakeszi Védelmi Centrum 06/20/626-2092 helyi közérdekű
problémák bejelentése 0–24 óráig

Rendőrség/tűzoltók/mentők 112
rosszullét, baleset, tűz,

bűncselekmény (sűrgősségi 
esetek)

0–24 óráig

Budakeszi Rendőrőrs 06/23/450-007 szabálysértés, bűncselekmény H-P-ig: 8–16 óráig

Budaörsi Rendőrkapitányság 06/23/505-400 szabálysértés, bűncselekmény 0–24 óráig

Budakeszi Városi Polgárőrség 06/20/626-2092 közbiztonsági ügyek 0–24 óráig

Budakörnyéki Közterület-
felügyelet

06/23/535-710/107 mellék közterület rendjével
kapcsolatos ügyek H– P-ig: 8–16 óráig

Orvosi ügyelet 06/23/451-920 betegség, rosszullét
H–P-ig: 16–6 óráig

Szo–V és ünnepnap: 
0–24 óráig
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Július 1-je után kezdődhetnek 
a csatornabekötések 

Lassan befejeződik települé-
sünkön a csatornázási projekt. 
A bekötésekkel kapcsolatos 
praktikus kérdésekről tájékoz-
tatták az ebben a témakörben 
meghirdetett lakossági fórumon 
megjelenteket.

„Lassan befejeződik Budakeszin 
a szennyvízberuházásunk” − 

kezdte beszédét dr. Csutoráné dr. 
Győri Ottilia polgármester asszony. 
Nehéz telünk volt, nagy türelemre 
volt szüksége főleg a makkosi lako-
soknak. De ha olyan szempontból te-
kintjük a beruházást, hogy 15 éve ké-
szül erre az önkormányzat, a kiviteli 
szerződést tavaly januárban kötöttük 
meg, és idén őszre be is fejeződik, 
akkor talán más szemmel nézzük az 
egészet. 

A régi tisztítótelep kapacitása vé-
ges volt, technológiája elavult, kör-
nyezetvédelmi és egyéb okokból is 
elodázhatatlan volt a beruházás. A 
város más területeit (Meggyes, Dará-
nyi) is kiszolgáló szennyvízcsatorna 
gerincvezeték rekonstrukciójára is 
szükség volt. 

Az önkormányzatnak kétszázöt-
ven millió Ft körüli önrészbe került 
a beruházás, amit idén kellett volna 
realizálnunk. Mivel azonban sikere-
sen pályáztunk, ezt az önrészt sem 
kell kifizetnünk! Ezt az összeget át 
fogjuk irányítani a fejlesztési keretbe. 
A jelenleg itt lévő 90 M Ft-ot egé-
szíti majd ki ez a pénz. Miután nem 
„címkéztük” meg, így bármilyen 
fejlesztésre felhasználhatjuk. Példá-
ul infrastrukturális elmaradásunkat 
igyekszünk pótolni (út- és járdaépí-
tés, csapadékvíz-elvezetés). Ezenkí-
vül pályázati önrészekre különítjük 
majd el, illetve olyan beruházásokat 
indítunk, amelyek bevételt hoznak 
Budakeszinek. Az ezzel kapcsolatos 
döntéseket jövő héten hozza meg a 
képviselő-testület. 

Dür Szilvia ügyfélszolgálati cso-
portvezető tájékoztatta az érdeklő-
dőket az elkövetkezendő időszak 
teendőiről.

Megközelítőleg 800 új szenny-
vízbekötés fog megvalósulni min-
den érintett ingatlanra a − telekha-

táron belül, attól legfeljebb 1 m-re 
létesült − tisztítóidomig a megépült 
gerincvezetékről. A jogszabályok-
nak megfelelően egy ingatlanhoz 
egy szennyvízbekötés történik. A 
szennyvízbekötést csak az igényel-
heti, aki ivóvízbekötéssel is rendelke-
zik. Akinek ilyen nincs, az legkésőbb 
a szennyvízbekötéssel együtt igényel-
heti. 

A bekötési procedúra a szenny-
vízbekötés tervezésével kezdődik. 
Ezután következhet a szennyvízbe-
kötésre vonatkozó igénybejelentés, 
valamint a tervjóváhagyási kérelem 
beadása a Fővárosi Vízművek Zrt.-
hez. A szolgáltatási hozzájárulást 15 
napon belül kell kiadnia a cégnek. 
A szolgáltatási hozzájárulással egy 
időben a vízmű megküldi a lakossági 
szolgáltatási szerződést, amelyet alá-
írva kell visszaküldeni. 

A házi csatlakozó hálózat elkészí-
tése utáni teendők

− A műszaki átadás-átvételi igény 

(MEO) bejelentése. A vízművek 
szakemberei kimennek a helyszínre, 
megnézik a kivitelezést, azt átveszik. 
Ha hibát találnak, segítenek azok or-
voslásában. 

− Kivitelezői nyilatkozat beter-
jesztése a megvalósult házi csatlako-
zási munkálatokról. A szolgáltató ez 
alapján tudja kiállítani a használatba 
vételi hozzájárulást. 

Szükséges dokumentumok 
− Szolgáltatást megrendelő for-

manyomtatvány,
− hatvan napnál nem régebbi tu-

lajdoni lap,
− térképmásolat („takarnetes” 

másolat is megfelelő), 
− ha több tulajdonosa is van az in-

gatlannak, akkor az igénybejelentőn 
kívül a többi tulajdonos hozzájárulá-
sát is csatolni kell. 

Lesz olyan eset is, ahol szolgalmi 
jog alapítására lesz szükség, ameny-
nyiben a törzshálózat nem közvetle-

nül az ingatlan mellett húzódik. 
− A tervjóváhagyási formanyom-

tatványon kell benyújtani a bekötési 
terv 2 példányát, majd be kell fizetni 
a tervjóváhagyási díjat. (Egyszintes 
házaknál ennek összege 3.816,- Ft.)

Egy héten belül a www.vizmuvek.
hu internetes oldalunkon komplett 
letölthető dokumentumcsomagot 
találnak, amelyet egy kattintással el-
érhetnek. 

Ügyfélszolgálati irodánk  
(Budakeszi, Fő u. 111.)  

szeretettel várja az érdeklődőket. 

A nyitva tartási idő:
H: 13:00−18:00,

Sze: 08:00−16:00,
P: 08:00−12:00.

A tervkészítéshez szükséges ada-
tok a Fővárosi Vízműveknél június 
végén, július elején fognak rendelke-
zésre állni. Ekkor tudják a tervezők 
számára az adatokat hozzáférhetővé 
tenni, szolgáltatni. 

„Július 1-jétől lehet a bekötéseket 
engedélyezés birtokában elkezdeni. 
Tehát fontos, hogy minél hamarabb 
tegyék meg az igénybejelentéseket.”

Páczi Erzsébet önkormányzati 
képviselő szintén praktikus dolgok-
ról adott tájékoztatót.

− A BVV Kft. vállalja, hogy a házi 
bekötéseket komplex szolgáltatás 
formájában elvégzi. Ezt egy forma-
nyomtatványon lehet igényelni. A 
bekötővezeték megépítésének az ára 
kb. 7.000,- Ft/folyóméter, ez termé-
szetesen az adott körülményektől is 
függ.

− Természetesen mindenkinek 
fennáll a lehetősége, hogy egyénileg 
végezze el a munkálatokat.

− A Budakeszin működő, tervezé-
si munkát vállalók listája közzé tétel-
re kerül azok számára, akik egyénileg 
keresnek tervezőt.

− Az ingatlanok egy részénél fel-
merül házi átemelő beszerelésének 
szükségessége. Ha valaki szeretné 
igényelni az önkormányzat segítségét 
a készülék beszerzésében, az egy for-
manyomtatvány kitöltésével kérheti. 

Szabó Tibor Mihály 

BETANÍTOTT és RAKTÁRI MUNKA
Páty és Biatorbágy

- szálláslehetőség
- céges busz Budapestről és a környező településekről
- hosszú távú munkalehetőség
- alapbér+műszakpótlék
- cafeteria

Jelentkezés: jelentkezes@pannonwork.hu 
vagy 0670/455-0213
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„Nyitott szemekkel járjunk, 
a bajban segítsünk egymásnak!”

A városvezetés elkötelezett a köz-
biztonság mellett, ezért évente 
többször is összehív közbiztonsági 
fórumot Budakeszin. A közbiz-
tonságban érdekelt szervezetek 
vezetői mellett önkormányzati 
képviselők, újságírók is meg-
tisztelték jelenlétükkel a május 
közepén megrendezett eseményt.

A közbiztonsági feladatok ellátása 
állami feladat, de természetesen 

ebben a munkában az önkormány-
zatnak is részt kell vennie. Erre a 
feladatra állami normatíva nem áll 
rendelkezésre, ezért a nálunk gazda-
gabb önkormányzatok fejlettebbek e 
tekintetben városunknál. Budakeszin 
nagyjából a középmezőnyben foglal 
helyet. 

A közbiztonság biztosítása több-
szereplős dolog. Településünkön a Bu-
dakeszi Rendőrőrs, a Budakörnyéki 
Közterület-felügyelet, a 24 órás Buda-
keszi Védelmi Centrum, a Polgárőr-
ség és a mezőőr látja el ezt a feladatot.

Galuska-Tomsits László rendőr-
kapitány elmondta, hogy az összes 
bűncselekmények száma 30%-kal 
csökkent. Az utóbbi időben nagy port 
felvert makkosmáriai betörőket is si-
került „kivonni a forgalomból”. 

Braczkó Gábor, a Budakeszi Rend-
őrős parancsnoka szerint a legfonto-
sabb a lakosság segíteni akarása, se-
gítsége. Továbbá lényeges dolog, hogy 
egymásnak is segítsenek az emberek: 
figyeljék a közvetlen környezetüket, és 
időben jelentsék a megfelelő hatóság-
nak, ha valami szokatlant vagy gyanú-
sat tapasztalnak. 

Somlóvári Józsefné tanácsnok asz-
szony elmondta: a képviselő-testület 
egyre többet áldoz a közbiztonság 
megerősítésére. Kiemelte a térfigyelő 
kamerarendszer kiépítését, az állandó 
járőrözéssel ellenőrzött közterületek 
számának növelését. Nagy áttörést je-
lentett 2011-ben a Budakeszi Védelmi 
Centrum létrehozása, amely a nap 24 
óráján keresztül fogadja a budakeszi-
ek bejelentéseit. Fejleszteni kívánjuk 
a térfigyelő kamera rendszert, gyako-
ribb ellenőrzés lesz a közterületeken, 
a szórakozóhelyeken, iskolák környé-
kén, a külterületeken. 

Különböző bűnmegelőzési prog-
ramokat szervezünk fiataloknak, 
idősebbeknek, ezenkívül életmen-
tő és elsősegélynyújtó, valamint 
drogprevenciós előadásokat tartunk. 

A Figye-Lő-Őr Kft. közbeszerzési 
eljárás során nyerte el az önkormány-
zati objektumok távfelügyeletét. Hu-
szonnégy órás – gyalogos és gépkocsis 

– járőrözéssel nagy visszatartó erőt je-
lentenek a bűnelkövetőkre. 

Érdi Tamás, a BVC vezetője el-
mondta, hogy az elmúlt évben 650 
alkalommal kereste meg a lakosság 
különböző segítségkereséssel a cent-
rumot. Kilencvenhat közös akciójuk 
volt a rendőrséggel. Különleges helyet 
foglal el a BVC a közbiztonság szolgá-
latában: nincs a környéken egyetlen 
önkormányzati működtetésű hasonló 
szervezet sem. 

A jövendőbeli fejlesztésekről meg-
jegyezte: Budakeszi neuralgikus pont-
jainak bekamerázása folytatódik. 

A Közterület-felügyelet intéz-
ményvezetője, Uzsoki Gábor el-
mondta, hogy a Budakörnyéki 
Önkormányzati Társulás (BÖT) 
keretében öt környékbeli település 
integrálódott a közterület-felügyeleti 
rendszerbe, de tárgyalások folynak 
Herceghalom és Biatorbágy települé-
sekkel is a csatlakozás lehetőségeiről. 
A közterület-felügyeletnek január 1. 
óta 274 közlekedési szabálysértési és 
közigazgatási ügye volt, 1.653.000,- 
Ft helyszíni bírság folyt be, ami ter-
mészetesen az alapító önkormány-
zatok bevétele lesz. Rendszeresen 
együttműködnek a rendőrökkel, 
kiemelten a zsámbéki és budakeszi 
rendőrőrssel. 

Farkas Dániel Gábor, a Budake-
szi Polgárőrség elnöke kifejtette: 80 
fő polgárőr lát el szolgálatot, ebből 
húszan aktívak. Ők napi szinten jár-
őröznek a rendőrökkel. Jelenleg a 
legnagyobb problémájuk, hogy nincs 
üzemképes gépkocsijuk. Így a járőrö-
zést rendőrségi gépkocsival, gyalogo-
san, illetve kerékpárral oldják meg. 

Szeretnék a közterületi jelenlétü-
ket fokozni, kiemelt figyelmet fordí-
tani a hétvégi házas területekre, a ké-
sőig nyitva tartó szórakozóhelyekre, 
amelyeknek a környékén gyakoriak a 
hangoskodások, rongálások.

A fórumon kérdéseket tehettek fel 
a résztvevők.

Bakács Bernadett alpolgármester 
asszony mint önkormányzati képvise-
lő kifogásolta, hogy a buszvégállomás 
környékén, valamint a Márity László 
utcában életveszélyes tempóban haj-
tanak az autósok. Baleset is történt 
nemrégen. Az önkormányzat akusz-
tikus bordázattal kívánja csökkenteni 
az autók sebességét, de ez kevés, traf-
fipax felszerelését kéri.

Galuska-Tomsits László bejelen-
tette: megvizsgálják sebességmérő 
felszerelését. „Van még mit javítani 
közlekedési kultúránkon” − vélte az 
ezredes úr. 

Veress Jenő, a Népszava főmunka-
társa, Budakeszi szülötteként szólalt 
fel, miszerint gyalogos rendőrt nem 
is látni Budakeszin. Az itteni rend-
őröket senki sem ismeri, és nem is 
tudnak semmit, ők csak „kitelepített” 
rendőrök.

Tomsits-Galuska László visszauta-
sította a vádakat. Budakeszi rendőrei 
lelkes, összetartó csapatot alkotnak, 
Braczkó Gábor minden apró dolog-
ról tud, s szinte minden helyszínen 
ott van.

Páczi Erzsébet önkormányzati 
képviselő elmondta: a makkosi terü-
let védelmében a szakemberek szerint 
legalább 4-5 térfigyelő kamera felsze-
relésére lenne szükség. A kamerák be-
szerzése lakossági befizetésekből tör-
ténne, melyre az önkormányzat külön 
számlát nyitott. Az üzemeltetési költ-
ségeket az önkormányzat biztosítaná. 
A befizetéseket továbbra is várjuk! 

Ha szükséges, lennének önkén-
tesek, akik a kritikus időszakokban 
(amikor a bűncselekményeket rendre 
elkövették) megfigyelést végeznének.

Somlóvári Józsefné megjegyezte: 
tavaly az önkormányzat a kamerák 
vásárlására közérdekű felelősségválla-
lást szervezett, de a számlára ez idáig 
nagyon kevés pénz érkezett.

Ohr Alajos alpolgármester úr kér-
dése: üzemeltethet-e egy önkormány-
zat traffipaxot? A másik kérdése arra 
vonatkozott, hogy volna-e lehetőség 
olyan kamera felszerelésére, ami az 
egyirányú utcákban ellentétes irány-
ban közlekedőket szűrné ki (Mezei 
Mária u., Gyöngyvirág u. és Rózsa 
u.). A szabálytisztelő lakókat irritálja, 
hogy a szabálytalankodók semmilyen 
szankcióban nem részesülnek.

Sok a rongálás a közterületeken 
(pl. a római katolikus templom mel-
lett a zöld korlátok kidöntése). Sze-
retné, ha az elkövetőket felkutatnák, 
hogy az önkormányzat be tudja hajta-
ni a kártérítést.

A kérdésekre Galuska-Tomsits 
László válaszolt:

− a rongálókat felkutatták;
− a 410/2007-es kormányrende-

let szerint az ORFK-val kell együtt-
működési szerződést kötni traffipax 
üzemeltetése ügyében, de − tudomása 
szerint − még ilyen nem történt...

Czifra Zsuzsanna, a SZIA igaz-
gatónője, önkormányzati képviselő 
kifejtette: 2015-ben pályázaton pénzt 
nyertek közlekedési táblák és jelző-
táblák vásárlására, amelyeknek a se-
gítségével játékosan sajátíthatják el a 
gyerekek a közlekedési szabályokat. 
A rendőrség segítségét kéri a szakmai 
programok lebonyolításában. A kö-
vetkező tanévben a technika és életvi-
tel tantárgyba egy kis közlekedésbiz-
tonsági tartalmat is „becsempésznek”.

Szabadházi József, az Idősügyi Ta-
nács tagja 4 témát vetett fel:

− az Erkel utcai kereszteződés év-
tizedek óta problémás pontja Budake-
szinek, évtizedek óta nem sok minden 
változott;

− a Márity utcában, a kibővített 
óvoda és az új bölcsőde környékén 
megtörtént a járda felújítása, de nem 
tökéletesen: az Arany János utca és a 
József Attila utca közötti 40 méteren 
nincs járda, mindenki kénytelen az 
úton közlekedni.

− Javasolta a Széchenyi és a Bat-
thyány utca egyirányúsítását az Erkel 
és József Attila utca között, mivel a 
sok parkoló autó miatt katasztrofális 
helyzet alakult ki.

− Több helyen nem jól láthatók a 
közlekedési jelzőtáblák a fák lombo-
zata miatt.

A Márity utcai járdával kapcso-
latban Ohr Alajos alpolgármester 
reagált: valószínű, hogy a kérdéses 40 
méteres „járdátlan” szakasz magántu-
lajdonban van. Ha közterület, nincs 
akadálya a járdaépítésnek.

Szabó Tibor Mihály
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A határozatok megtalálhatók a 
www.budakeszi.hu honlapon

Képviselő-testületi határozatok
TISZTELT BUDAKESZI LAKOSOK! 

Budakeszi Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
a 2015. április 14-én és 30-án 
tartott ülésén az alábbi, 
lakosságot kiemelten érintő 
döntéseket hozta:

A Képviselő-testület megalkotta 
a településképi véleményezési 
eljárásról szóló 6/2015. (IV. 13.) 
önkormányzati rendeletét.

131/2015.:
A Képviselő-testület 2015. május 1. 
napjától a következő pályázat eredmé-
nyes elbírálásáig Bokor Józsefnét bízta 
meg a Szivárvány Óvoda vezetői fe-
ladatainak ellátásával.

134/2015.:
A Képviselő-testület a Szivárvány Óvo-
da intézményvezetői munkakörének 
betöltésére kiírt pályázatot eredmé-
nytelennek nyilvánította és ismételten 
pályázatot írt ki.

135/2015.:
A Képviselő-testület az „Adásvételi 
szerződés alapján a „Budakeszi szen-
nyvízelvezetési- és szennyvíztisztítási 
projekt” elnevezésű, KEOP 1.2.0/9/11-
2011-0025 kódszámú projekt kereté-
ben univerzális rakodó és földmunka-
gép beszerzése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményeként a Huntraco Zrt.-
vel kíván szerződést kötni 15.935.000,- 
Ft, azaz tizenötmillió-kilencszáz-
harmincötezer Ft + Áfa ellenében.

137/2015.:
A Képviselő-testület felkérte a polgárm-
estert, hogy a Kert utcai áteresz építése 
során felmerülő mérnök-műszaki 
ellenőri munkák feladat ellátására ké-
rjen be legalább három árajánlatot és 
felhatalmazta, hogy a legkedvezőbb 
ajánlatot adó vállalkozóval szerződést 
kössön.

143/2015.:
A Képviselő-testület együttműködési 
megállapodást kötött a Budakeszi 
Hagyományőrző Kör Egyesülettel.

144/2015.:
A Képviselő-testület támogatta a Bojtár 
Népzenei Egyesület 2015. június első 
hetében Westenholz testvérvárosba 
történő utazását 250.000,- Ft értékben.

145/2015.:
A Képviselő-testület megállapodást 
kötött a Fővárosi Vízművek Zrt-vel 
a Tavasz utcában és a Medve közben 
tervezett vízvezeték építése érdekében.

146/2015.:
A Képviselő-testület eredményesnek 
nyilvánította a Budakeszi Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő 
Budakeszi 1 hrsz.-ú, természetben a 
2092 Budakeszi, Fő u. 177. szám alatt 
található Rathauskeller – Városi pince 
- bérbe vételére kiírt egyfordulós, 
nyílt pályázati eljárást. Megállapította, 
hogy a hasznosítására a Buda Régió 
Rendezvényszervező és Szolgáltató 
Kft. által benyújtott pályázat érvény-
telen.
A Képviselő-testület bérleti 
szerződést kötött a pályázat nyerte-
sével, a Botafogo Szabadidő-, Sport 
és Kulturális Szolgáltató Egyesülettel 
2015. május 17. napjától határozat-
lan időre 50.000,- Ft/hó + Áfa bér-
leti díj ellenében azzal, hogy a bérleti 
szerződésben 150.000,- Ft értékben 
felújítási munkálatok bérleti díjként 
történő beszámítását - számla ellené-
ben - szerepelteti.

149/2015.:
A Képviselő-testület támogatta, hogy a 
Budai Irgalmasrendi Kórház Kardioló-
giai Osztálya legyen Budakeszi Város 
járó- és fekvőbeteg-ellátására kijelölt 
osztály.

150/2015.:
A Képviselő-testülete a virágvölgyi 
pihenőpark és erdei játszótér újjáépí-
tésének költségeire való közérdekű 
felajánlásról és kötelezettségvállalás 
szervezése tárgyú határozatát módo-
sította oly módon, hogy a közérdekű 
kötelezettségvállalást a kárpátaljai 
magyarság támogatásához szükséges 
fedezet biztosítására szervezi.

154/2015.:
A Képviselő-testület támogatta a 
Zichy Péter utcában gyalogjárda ki-
alakítását, melyre bruttó 600.000,- Ft 
(tervezés+kivitelezés) keretösszeget 
biztosított és felkérte a Polgármes-
tert, hogy az ajánlattételi felhívást az 
UNITEF-SALAMANDRA Mérnöki-
roda Kft., THEATERV Mérnök és 

Oktatási Kft., TANDEM Mérnöki-
roda Kft. és ÉP-TOTÁL Kft. részére 
küldje meg.

156/2015.:
A Képviselő-testület támogatta a 
Márity László utcában a buszvégál-
lomásnál forgalomcsillapító akusz-
tikus bordázat kialakítását, melyre 
bruttó 300.000,- Ft keretösszeget bi-
ztosított és felkérte a Polgármestert, 
hogy az ajánlattételi felhívást a BVV 
Kft., Út-Őr Forgalomtechnikai Kkt., 
Magyar Plastiroute Forgalomtech-
nikai Kft. és GEOWAY Mérnöki és 
Szolgáltató Kft. részére küldje meg.

158/2015.:
A Képviselő-testület támogatta a 
Budakörnyéki Önkormányzati Társu-
lás keretében kialakítandó Budakeszi 
Járási Mentési Pont létrehozását 
és vállalta, hogy a Budakeszi Járási 
Mentési Pont működéséhez a szük-
séges helyiséget a Budakeszi 16 hrsz. 
alatt felvett Budakeszi Egészségház 
elnevezésű ingatlanban az Országos 
Mentőszolgálat számára térítésmen-
tesen biztosítja. A Képviselő-testület 
hozzájárult a Budakeszi Járási Men-
tési Pont kialakításához szükséges 
átalakításokhoz, és ehhez 378.055,- Ft 
keretösszeget biztosított.

164/2015.:
A Képviselő-testülete az 
Önkormányzat nevében pályázatot 
nyújtott be az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által kiírt 2015. évi 
nyári gyermekétkeztetés biztosítására, 
melynek keretében folyamatosan 43 
napon keresztül biztosítja 32 rászor-
uló gyermek ingyenes nyári étkez-
tetését. Ezen túl önerőből támoga-
tott további 32 gyermeket, illetve 
szabadidős tevékenység keretében 2 
héten keresztül sportfoglalkozást. A 
pályázat lebonyolításához szükséges 
963.200,- Ft önrész összeg fedezetét 
az önkormányzat biztosította.

165/2015.:
A Képviselő-testület támogatta 
az idősek részére (60 éves kortól) 
ingyenes gyógytorna tartását heti 2 
óra (2 X 45 perc) időtartamban az 
Erkel Ferenc Művelődés Központban 
és megbízási keretszerződést kötött a 
Kitek Média Tartalomszolgáltató Kft-
vel idősek részére gyógytorna megtar-
tására, 2.500.- Forint + ÁFA/alkalom 
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A barátság és a béke 
cédrusa

LIBANONI CÉDRUST ÜLTETTEK BUDAKESZIN 
 A SCHIELI-KÁPOLNA MELLETTI PARKBAN

Angol nyelven üdvözölte a Libanoni Cédrusok Őrzői Alapítvány elnöke 
a megjelenteket a Libanoni Cédrus Baráti Társaság nevében. Debreczy 
Zsolt, a Nemzetközi Dendrológiai Társaság igazgatója fordította a kö-
szöntőt. Egy libanoni mondást idézett, amely szerint a libanoni cédrus 
Szűz Máriát jelképezi. 

Libanon hányatott sorsú ország. Az ország szimbólumának is tekintett liba-
noni cédrusok szintén veszélyben vannak. Néhányan célul tűzték ki, hogy 

megmentik ezt az értékes növényt. A baj tényleg nagy, hiszen a valaha több 
ezer hektáros erdőből mindössze tíz hektár maradt! Egyértelmű volt, hogy 
nem elég az épen maradt zöld foltot védeni, hanem az erdő mögött lévő 3000 
m2-es, kopár, erodált hegyoldalt kell beültetni cédrusokkal. Ekkora munka 
csak közösségi összefogással lehetséges. Elhatározták, hogy mindenkinek ad-
nak egy oklevelet, aki elültet egy cédrust. Így minden adományozó kapcsolat-
ban marad az elültetett fával. Libanonban annyira tisztelik a cédrust, hogy úgy 
érzik az emberek: ha elültetnek egy cédrust, közelebb kerülnek Szűz Máriához. 
A mozgalom lassan indult, aztán jelentősen kiszélesedett. Voltak olyan vállal-
kozók, akik 20-25 ezer fát is ültettek. Így a cédrus erdő ma több százezer fára 
tehető. Ha valaki ma elmegy Libanonba, azt tapasztalja, hogy több kisebb céd-
rus erdő is van, Magyarországnak is van cédruserdeje a hegyoldalban, hiszen 
Csontváry Kosztka Tivadar művészetében is kiemelt szimbólum a cédrus. 

Bakács Bernadett alpolgármester asszony kiemelte, hogy egy misztikus híd 
jött létre hazánk és Libanon között. „Aki cédrust ültet, az hisz az örökkévaló-
ságban, és hisz a békességben.” 

A cédrus elültetése után Debreczy Zsolt elmondta: a cédrusok az örökkéva-
lóságról tanúskodnak Libanonban is. A fenyőfélék a legridegebb termőhelye-
ken élnek, és hihetetlen ellenálló-képességük van. 

Ez is közös jellemzője a libanoni és a magyar népnek. Ápolni kell ezt az 
értékes barátságot! 

Szabó Tibor Mihály

Idén 10 éves 
a kapcsolatunk

2015. május 7. és május 11. között 
a németországi Lichbe, települé-
sünk testvérvárosába látogatott a 
budakeszi delegáció. 

Bernd Klein polgármester úr meg-
hívásának örömmel tett eleget Bu-

dakeszi, hogy együtt ünnepelhessük 
Lich és az ő francia testvérvárosuk, 
Dieulefit-vel kötött 40 évvel ezelőtti 
testvérvárosi szerződés jubileumát, 
illetve, hogy részt vegyünk a tradi-
cionális lichi történelmi vásáron, 
bemutatva egy szeletet Magyaror-
szágból, Budakesziből. Az idei évben 
a budakesziek pavilonjából lehetett 
kóstolni a soproni borvidék különfé-

le borait, kecskeméti pálinkákat, téli-
szalámit, gyulai kolbászt és még sok 
mást a magyar gasztronómia világá-
ból. A hagyományok szerint idén is 
az egyik legnagyobb sikere a magyar 
pavilonnak volt.

A helyiek által szervezett ün-
nepségsorozaton, valamint a színes 
programokon városunkat Farkas 
Gyula emeritus polgármester, a 
lichi testvérvárosi kapcsolat aláírója 
képviselte. Budakeszi és Lich között 
kötött testvérvárosi szerződés idén 
lesz 10 éves, mely megünneplésére 
szeretettel várjuk őket augusztusban, 
a XXI. Családi Nap Fesztiválon Bu-
dakeszin.

Farkas Dániel Gábor
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Nagy Gáspár
Irodalmi és Művészeti Díjátadó  

Emlékműsor keretében adták át 
a 2007-ben elhunyt Nagy Gáspár 
Kossuth-díjas költő emlékére 
alapított díjat a díj névadójának 
egykori lakóhelyén, Budakeszin. A 
Nagy Gáspár Irodalmi és Művésze-
ti Díj idei kitüntetettje – eddigi 
munkásságáért – a Dunaszer-
dahelyen élő Tóth László József 
Attila-díjas költő, író, szerkesztő. 

Az átadó ünnepség elején A félel-
men túli tartomány c. filmből 

láttunk részleteket, amelyet Pörös 
Géza állított össze. Mintha most is itt 
lenne közöttünk, fogalmazódott meg 
sok emberben, amint Nagy Gáspárt 
láttuk, hallottuk a filmben. 

Ezután Juhász Judit, a Magyar 
Művészeti Alap szóvivője, a 2007-
ben elhunyt Kossuth-díjas költőre 
így emlékezett: „Huszonhat évesen 
így írt Nagy Gáspár emberi és költői 
hitvallásáról: Sütő András egyik hő-
sétől tudom, hogy az ember ott kez-
dődik, amikor összetéveszti magát 
azzal, amitől megfosztották. Az igazi 
vers innen indul. Azért a hiányért, és 
szüntelenül cipelve a rábízottakat.” 

Nagy Gáspár művészete és em-
beri tartása a tisztesség, a bátorság, 
a tehetség egymást erősítő példája a 

magyar irodalomban – jelentette ki 
Juhász Judit.

Azt est dr. Csutoráné dr. Győri 
Ottilia polgármester beszédével foly-
tatódott:

„Az ünnepek jelentős részének 
tartalmilag is lényegéhez tartozik az 
emlékezés szándéka. Az emberek azt 
ünneplik, amire emlékezni akarnak, 
mert meghatározó fontossága volt 
a közösség életében” − olvashatjuk 
Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor 
Az ünnep mint emlékezés és az em-
lékezés mint ünnep című tanulmá-
nyukban, mely a Magyar Kommu-
nikációtudományi Társaság új Jelkép 
folyóiratának 2012. januári számá-
ban jelent meg.

Nagy Gáspár Kossuth-díjas köl-
tőnk életében számos település – 
Bérbaltavár, Pannonhalma, Szom-
bathely, Nagytilaj, Vasvár, Budakeszi 
– és szerkesztőség – a Hitel, a Magyar 
Katolikus Rádió – meghatározó sze-
repet töltött be. 

Az imént említett települések, 
szerkesztőségek, intézmények és 
szervezetek, mindannyiunk szoros 
összefogása eredményezi a különbö-
ző alkalmak, események, ünnepsé-
gek létrejöttét.

Gondoljunk itt emléktábla elhe-
lyezésre, névadó ünnepségekre, iro-
dalmi estekre, vers és prózamondó 

versenyekre, versei ihlette vándor-
kiállításra, a Nagy Gáspár Labda-
rúgó Emléktornára, a Nagy Gáspár 
Emléktúrára, emlékházzá avatott 
szülőházára vagy éppen a mai díját-
adónkra.

Ezen eseményeknek egyik leg-
főbb funkciója maga az emlékezés 
szándéka, az emlékek ápolása és 
megőrzése és továbbadása.

A Nagy Gáspár Alapítvány elnö-
ke, Pelyach István úr 2013 novem-
berében keresett meg engem az iro-
dalmi díj alapításának gondolatával, 
melyhez örömmel csatlakozott ala-
pító tagként a Pannonhalmi Bencés 
Gimnázium, a Hitel folyóirat, Vasvár 
és Budakeszi önkormányzata is. 

A díj átadására minden évben 
egy alkalommal, Nagy Gáspár szü-
letésnapjához kötődően kerül sor. A 
kitüntetéssel az alapítók egy olyan 
alkotó teljesítményét szeretnék el-
ismerni, aki Nagy Gáspár költői-
közéleti munkásságához, szellemi-
ségéhez kapcsolódóan kiemelkedő 
irodalmi, művészeti értéket hozott 
létre. Tevékenységével és magánéle-
ti példamutatásával kiemelkedően 
képviseli, felmutatja és gyarapítja a 
magyarság irodalmi és művészeti 
értékeit. 

A díj adományozására másod-
ízben Budakeszin kerül sor, ahol a 
költő haláláig, közel harminc éven át 
élt családjával. Jelenlétével is hatott a 
városunk szellemi, kulturális életére. 
Budakeszin töltött évei nemcsak a 
város értelmisége számára volt je-
lentős, hanem a vele való találkozás 
mindenki és mindannyiunk számára 
erőt adott és élményt jelentett. Mo-
rális, emberi tartásának, költői-írói 
életművének tisztelete iránt Budake-
szi Város Önkormányzata 2014-ben 
Nagy Gáspárnak adományozta a 
díszpolgári címet, melyet kedves fe-
lesége, Szabó Márta vett át az augusz-
tus 20-ai ünnepségünk keretében. 

Az évről évre megrendezett ese-

ményekkel az emlékezés lehetőségét 
teremtjük meg mindannyiunk és 
azok számára, akik nem ismerték, 
vagy nem ismerhették őt és mun-
kásságát. Nagy Gáspár az, akire em-
lékezni akarunk, mert meghatározó 
személyisége volt közösségünknek, 
közösségeinknek. Azt az értéket hív-
juk elő újra és újra, amit ő teremtett. 
Ezt őrizzük meg, és adjuk tovább az 
újabb generációk számára. 

Nagy öröm és megtiszteltetés, 
hogy a Nagy Gáspár irodalmi és mű-
vészeti díj átadására idén Budakeszin 
kerül sor.”

A rendezvény további részében 
Nagy Gáspár közvetlen munkatársai, 
Szabó András, a Katolikus Rádió iro-
dalmi szerkesztője, valamint Lázár 
Csaba, a Katolikus Rádió vezető be-
mondója Nagy Gáspár írásait, verseit 
olvasták fel. A következő műveket 
hallhattuk:

Augusztusban Ludwik Jahn nyo-
mában,

Részlet egy vallomásból, 
Keserű mézek, 
Nyelvem pallosával,
Múlik a Jövőnk,
Versek egymás közt,
Az én vétkem,
Májusi karácsonyba,
Isten költeménye.

Csodálatos zenei betétet is hall-
hattunk: Luzzi: Ave Maria c. művét  
Kristófi Ágnes énekművész adta elő,  
Fóris Szilárd zongoraművész kísérte. 

A következőkben ismét Juhász 
Judit méltatta Nagy Gáspárt, Pécsi 
Györgyi irodalomtörténészt idézve: 
„Nagy Gáspár az istenhívő ember 
etikájának akar megfelelni. A tízpa-
rancsolat betartását polgárként és 
költőként is kötelezőnek érzi, nem 
korlátozza azt az áhítat pillanataira. 
Az igazság megfogalmazásáért az Ég 
segítségére is szükség van, s azt az 
imazsámolyon lehet kiesdeni.”

Ismét remek hangulatban zajlott le a Nagy Gáspár labdarúgó-em-
léktorna, mely idén a nyolcadik alkalommal került megrendezésre 
a költő utolsó lakhelyén, Budakeszin. Nagy Gáspár 2007-ben tá-
vozott az örök hazába. Egy évvel később a Magyar Katolikus Rádió 
ötlete alapján barátai megalapították a Nagy Gáspár Labdarúgó 
Emléktornát, mely idén 8. alkalommal került megrendezésre.

 

Nagy Gáspárt kiváló költő, író és nagy sportbarát volt. Kedvelte és ját-
szotta a focit. Innen is jön ez a labdarúgó emléktorna. A résztvevő 

csapatok a költő életének egyes pontjaihoz köthetőek: Bérbatlavár és 
Nagytilaj közös csapata a költő iránti tiszteletből Gazsifalva nevet vette 
fel. Pannonhalmán gimnáziumi éveit töltötte Nagy Gáspár. Magyar Ka-

tolikus Rádióban dolgozott a po-
éta. Budakeszi volt Gáspár utolsó 
lakhelye, stb.

Az emlékkupát dr. Csutoráné 
dr. Győri Ottilia nyitotta meg, de 
tiszteletét tette Nagytilaj polgár-
mester asszonya is. A verseny ba-
rátságos, sportszerű meccsekkel 
volt tarkított, ami élete során is 
jellemezte Nagy Gáspár játékát a 
pályán. 

  A Nagy Gáspár Emlékkupa 
szép, példamutató módja a meg-
emlékezésnek. 
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Nagy Gáspár a mai magyar líra 
legkarakterisztikusabb költője. Lírá-
ját átszövik a szentírási motívumok, 
a haza szeretetének és féltésének ér-
zését is Krisztus tanításával szembe-
síti – jellemzi őt Rónay László.

Görömbei András így ír költőnk-
ről: „A hatalom kirúghatta állásából 
a költőt, megcsonkíthatta könyvét, 
folyóiratot is szétroncsolhatott reá 
hivatkozva, de szellemi érveket nem 
tudott felhozni ellene.”

Az est második részében elő-
ször a Nagy Gáspár Alapítvány idei 
döntését Monostori Imre, József 
Attila-díjas irodalomtörténész, az 
alapítvány elnöke ismertette, majd 
Pécsi Györgyi, József Attila-díjas iro-
dalomtörténész mutatta be röviden 
Tóth Lászlót. 

Tóth László 1949. szeptember 26-
án született Budapesten. 1954−1986 
között Csehszlovákiában élt. Köz-
ben 1969−1975 között a Csalló-
köz, 1975−1981 között az Irodalmi 
Szemle újságírója, szerkesztője volt. 
1983−1985 között a komáromi Ma-
gyar Területi Színház dramaturgja 
volt. 1986-ban visszatért Magyar-
országra. 1992−1993 között a Szép-
halom Könyvműhely kiadóvezetője, 
valamint a Világszövetség szerkesz-
tője volt. 1994-től az Iskolakultú-
ra olvasószerkesztője. 1997−2000, 
majd 2002–2004 között a Kalligram 
Könyvkiadó budapesti irodavezetője 
volt. 1990-ben Regio címmel kisebb-
ségtudományi lapot, 1998-ban Ister 
néven könyvkiadót alapított, me-
lyeknek ügyvezetője is. 2005-ben Po-
zsonyban telepedett le, majd 2008-
ban Dunaszerdahelyre költözött.

A száraz adatokon túl néhány 
személyes gondolatot is megosz-
tott a hallgatósággal Pécsi Györgyi. 
„Alkotói pályája igen változatos: 
eszmetörténeti és irodalomtörténeti 
írások, esszék, gyerekirodalom, fo-
lyóirat- és könyvkiadás, műfordítás, 
művelődéstörténet, színháztörténet 
stb. Tágabb értelemben véve a szlo-
vákiai magyar irodalom mindenese 
és bolygó hollandija. Több országnak 
lett állampolgára, nemcsak azért, 
mert a határok átvándoroltak felette, 
hanem mert ő maga is vándorolt.”

Az est csúcspontjaként ezután 
Monostori Imre irodalomtörténész 
átadta a Nagy Gáspár Irodalmi és 
Művészeti Díjat Tóth László József 
Attila-díjas költőnek, szerkesztőnek. 
A kitüntetett rövid felszólalásában, 
megköszönve a kitüntetést, Nagy 
Gáspárra emlékezett: „Gyakran lá-
tom őt fent a mennyben, amint ott 
ministrál Isten előtt.”

Az ünnepség zárásaként Mozart 
Exultate Jubilate – motettae – Alle-
luja c művét adta elő Kristófi Ágnes 
énekművész, akit Fóris Szilárd zon-
goraművész kísért.

Szabó Tibor Mihály

Kivirágzott  
a Dózsa György tér

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 
VIRÁGOKAT ÜLTETTEK 

A FELÚJÍTOTT DÓZSA GYÖRGY TÉREN

„Otthon a saját kiskertemben 
szereztem némi tapasztalatot 

virágültetésben. Most sárga árvács-
kákat palántáztam a megújult Dózsa 
György téren. Az eddigi ültetésekkel 
kapcsolatban nagyon sok pozitív 
visszajelzést kaptunk, tetszik az em-
bereknek, szépnek találják a virágos 
Budakeszit. Az a célunk, hogy város-
unk lakói minél jobban érezzék ma-
gukat településünkön.”

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester

„A Föld napja alkalmából 45 
levendulát ültettünk. Az ön-

kormányzat nagyon sok virággal 
járult hozzá az amúgy is szép Dózsa 
György tér virágosításához.”

Ligetiné Komáromi Gabriella , képviselő

„Virágot lopni nem bűn! – … de 
komolyra fordítva a szót: a tér-

figyelő kamera az egész teret tudja 
folyamatosan venni, így aztán re-
mélhető, hogy megmaradnak a szép 
virágok.”

Somlóvári Józsefné , tanácsnok

„Tájépítészeti végzettséggel is ren-
delkezem, így a virágültetésben 

is van tapasztalatom. A település 
szépülésével és növényesítésével 
kapcsolatosan naprakész informáci-
óval kell rendelkeznem. A fásításról 
a képviselő-testülettel közösen dön-
töttünk, az egynyári kiültetéseket 

és a cserjék ültetéseket részben kö-
zösen határoztuk el, részben a BVV 
saját „szüleménye”. Igyekszünk olyan 
növényeket ültetni, amelyekkel ke-
vesebb a feladat. A cserjéket évente 
csupán egy alkalommal kell metsze-
ni, viszont minden növény locsolá-
sa folyamatos feladat. Természeten 
ezekre a munkákra mindig van ka-
pacitása a vállalatnak.”

Bozsik Ádám, ügyvezető igazgató, BVV Kft.
  

„Most tettük fel az i-re a pon-
tot, vagyis a teret felújította 

az önkormányzat, de még nem volt 
befejezve. Még tavaly szavazott meg 
a testület kétmillió forintot fásításra, 
virágosításra. 

A képviselők szorgos munkájának 
eredményképpen tényleg van már 
ékezet az i-n! Jó érzés végigmenni a 
téren, szép látványt mutat a sokk szí-
nes virág!”

Tömösi Attila, képviselő

Szabó Tibor Mihály   

TeSzedd!
Budakeszi Város Önkor-
mányzata is csatlakozott az 
idei TeSzedd! - Önkéntesen 
a tiszta Magyarországért 
akciónaphoz. Környezetünk 
és lakóhelyünk megtisztítá-
sa és szépítése érdekében 
a városvezetéssel közösen 
gyűjtöttük össze a hulla-
dékot! 

A lakosság, a vállalatok, az 
önkormányzat, az iskolák 

és civil szervezetek is jelentkez-
tek az akcióra, hogy az utcán, 
parkokban, településünk ha-
tárában szedjék a szemetet. A 
polgármester asszony úgy véli, 
hogy a közösen végzett munka 
ereje, a látványos tisztaságon 
kívül jelentős lépés a környezet, 
a természet védelmében, és kö-
zösségépítő hatása is van.

A Budakeszi Városi Polgár-
őr Egyesület is csatlakozott a 
programhoz, melynek célja a 
települések lakókörnyezetének 
szebbé, tisztábbá, élhetőbbé 
tétele. Budakeszin május 16-án 
tartották az akciót, melynek ke-
retében több tucat zsák szemét 
gyűlt össze a város köztereiről. 
Az akcióban idén is, mint min-
den évben, részt vett a város 
polgármestere, dr. Csutoráné 
dr. Győri Ottilia, valamint a 
képviselő-testület több tagja is.

Farkas Dániel Gábor, elnök
Budakeszi Városi Polgárőrség
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Régi idők majálisa 
– ÚJRATÖLTVE

Negyedszázaddal ezelőtt 
rendezett utoljára majálist a régi 
erdei focipályán Budakeszi Város 
Önkormányzata, az elmúlt tavasz-
köszöntő együttlétek felidézésére 
tett kísérletet május elsején a 
városvezetés – az egyébként 
hegyvidéki önkormányzathoz tar-
tozó területen. A hagyományőrzés 
jegyében Jánosi Attila néptáncos 
volt az idei majális kikiáltója, és a 
kulturális programok jó része is a 
tradíciók bemutatásáról szólt. 

„A rendszerváltás óta nem volt 
itt önkormányzati program, 

ennek hatására is került ki az erdei 
focipálya és környéke Budakeszi 
életének körforgásából” – mondta 
a tájegységre jellemző palóc népvi-
seletben megjelenő dr. Csutoráné 
dr. Győri Ottilia. – „Reméljük, ezzel 
a mai rendezvénnyel sikerül erre a 
páratlan természeti szépséggel meg-
áldott területre visszacsábítani a bu-
dakeszieket. Ezzel a majálissal a ter-
mészet megújulását is ünnepeljük” 
– tette hozzá a polgármester. Mint 
utalt rá, a munka ünnepén a megér-
demelt pihenéshez való jogot is ün-
nepeljük, méghozzá új tartalommal 
megtöltve, a népi hagyományokkal 
megismertetve az ide látogatókat.

Hagyományőrzésben nem volt 
hiány. Reggel a népi hangszereken 
játszó Szigony zenekar muzsikájára 
vonult a majálisozó sokaság az erdei 
focipályára, és ugyancsak ők húzták 
a talpalávalót a májusfa állítóknak, 
valamint a fára aggatott pálinkás-
üvegeket és szalagokat „levadászó” 
fiúknak és férfiaknak. Szintén népi-
es vonulatot képviselt Korzenszky 
Klára énekes és zenekara „Szerelem-
csütörtök, dobszerda” című produk-
ciója, miként a Bartók Táncegyüttes 
és a Budakeszi Bojtár Tánccsoport 
műsora is, akárcsak a hegyvidéki Be-
tyárbukfenc zenekar koncertje.

A hagyományőrzés egyben ha-
gyományteremtést is célzott. Mint a 

városvezető elmondta, ettől kezdve 
minden május elsején e területen 
szeretnének majálisozni a helyiekkel 
és vendégeikkel a népi hagyományok 
bemutatásával. A tradíciók mellett 
a legkisebbek játszóházban ügyes-
kedhettek, a nagyobbak könyveket 

csereberélhettek szabadon, aki pedig 
megéhezett és/vagy megszomjazott, 
vaddisznópörkölttel, lángossal és hű-
sítővel csillapíthatta kívánságait. 

A rendezvényen számos érdekvé-
delmi és civil szervezet is képviseltet-
te magát, például a HÍD Családsegítő 

Szolgálat, a Budakeszi Ifjúsági és 
Zsonglőr Klub vagy a Nem Adom 
Fel Alapítvány. Utóbbi szervezet 
nevében Báder Richárd tapasztalati 
szakértő hitet tett amellett, hogy sé-
rülten is lehet teljes életet élni. – Leg-
fontosabb, hogy sorstársaink képe-
sek legyenek elfogadni megváltozott 
helyzetüket, egyszóval önmagukat 
– hangsúlyozta a kerekes székes fia-
talember.

A vidám forgatagban jelen volt 
Pokorni Zoltán, a Hegyvidéki Ön-
kormányzat polgármestere, a majális 
díszvendége, és bizonyos értelemben 
Budakeszi vendéglátója, hiszen – 
mint írtuk – a rendezvény helyszí-
ne már Budapest XII. kerületéhez 
tartozik. Őt a tavaszünnep mellett 
elsősorban a Normafa-projekt apro-
pójából kérdeztük.

„Az úgynevezett Normafa-pro-
jekt nagyon jó történet a konszen-
zuskeresés iskolájában. Nagy ívű 
tervekkel vágtunk bele, de ezek közül 
többről – főleg a zöld szervezetek 
hatására – mára letettünk, és úgy ér-
zem, jól tettük. Bár a síelők sajnálják, 
hogy nem lesz a Harangvölgyig futó 
sípálya, de én is elfogadtam, hogy 
nem lehet az ülőlift megépítése miatt 
akkora sebet ejteni a tájon, amekko-
rát az igényelne. Több mint másfél 
éven keresztül folyt egy alapos ha-
tásvizsgálat, ami után kialakult a je-
lenlegi koncepció. Reméljük, sikerült 
meggyőzni a kerület lakosságát a 
projekt hasznosságáról (erről május 
17-én helyi népszavazás dönt – a 
szerk.). „

Pokorni Zoltán elmondta, min-
den kiránduló kényelmét szolgálja 
majd, hogy felújítják az erdei sétáló 
utakat vagy épp az erdei sportpályát, 
amelyen Budakeszi idei majálisa zaj-
lott. A tervek között szerepel a ven-
déglátás színvonalának az emelése, a 
kínálat bővítése. Mint a polgármester 
elmondta, száz éve még több mint 90 
vendéglő üzemelt a hegyen, 20-30 
éve is 5-6, ma egy. Szükség van a hi-
ánypótlásra.

A rendezvényt a Budakeszi Városi 
Polgárőrség biztosította.

bgy
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Tiszteletbeli Székely cím polgármesterünknek
Budapesten először rendeztek Székely Feszti-
vált. A nagyszabású rendezvényre május 1−3. 
került sor a Millenáris Parkban. A fesztivál 
egyik fő szervezője a Budakeszi székhelyű 
Budakörnyeki Székelykör és elnöke Bege 
Attila. 

Nagy megtiszteltetésnek és sikernek örvendett 
a rendezvény, amelynek jelentős költségeit a 

nemzetgazdasági miniszter, Varga Mihály úr fi-
nanszírozta, de nagyban hozzájárult Hargita és 
Kovászna megye tanácsa is, akik a több száz táncos 
és fellépő utazásáról gondoskodtak. A háromnapos 
rendezvény első napján Hargita megye, másnap 
Kovászna megye, harmadnap pedig Maros megye 
mutatkozhatott be.  A három nap alatt húszezer 
látogató elégedettségét a több mint ötszáz kézmű-
ves és termelő elismerése és köszönete koronázta 
meg. Elmondásuk szerint nem nagyon voltak még 
olyan helyen, ahol nem kellett helypénzt fizetniük, 
és akkora érdeklődés övezte a rendezvényt, hogy 
már második nap kimerültek a készleteik. Termé-
szetesen a népviseletek és népi hagyományok be-
mutatása mellett ez volt a szervezőknek a legfonto-
sabb célja. Varga Mihály miniszter úr a rendezvény 
megnyitó beszédében így fogalmazott: „Székely-
föld egy kincses kamra, Magyarország kiaknázat-
lan területe, és jövőben mindent meg fogunk tenni 
annak érdekében, hogy nemcsak turisztikailag, ha-
nem gazdaságilag is Magyarország vérkeringésébe 
bekapcsoljuk.”

Ha már Székely 
Fesztivál, termesz-
tésen a jó hangulat 
mellett jelen volt 
a töltött káposzta, 
amelyből Budapes-
ten egy 3 m átmérő-
jű, 1,5 méter magas 
üstben rekord meny-
nyiség, 25 000 db 
készült, de jelen volt 
a nélkülözhetetlen 
társa, az igazi csíki 
sör, amely ötszáz 
éves hagyomány 
alapján készül! A 
töltött káposzta mel-
lett az erdélyi kony-
hát a jól ismert pa-
cal, illetve zöldséges csorbája képviselte, valamint 
a háromféle húsból készült mics, flekken, kürtős-
kalács és más ételek a székely konyha kínálatából. 

És hogy „kerek” legyen a fesztivál, szombat este 
Székely bált rendeztek, amelynek a szervezését 
szintén Bege Attila vállalta el. Elmondása szerint, 
nagy öröm volt számára, hogy ebben az évben ala-
kulásának 25. évfordulóját ünneplő Székelykör ne-
vében szerveződött meg. A színvonalas helyszínen, 
a Millenáris Teátrumhoz méltó ünnepség háziasz-
szonya, a Duna TV-ből jól ismert Erdélyi Claudia 
volt. Majd munkatársa, Banner Géza, − Barangolás 

a Székely végeken − című műsorral jelképesen el-
vezette a gyönyörű Tündérországba a jelenlévőket.

Bár Székely bál volt, az összetartozást az is jel-
képezte, hogy a felvidéki műsorvezető mellett, két 
délvidéki gyerek versei érzékenyítették el a ven-
dégeket, ami a szervezők szerint jelképezte: ha a 
határon kívül rekedt magyarok sorsa közös, akkor 
a jussa is legyen az! A zsúfolásig megtelt Teátrum 

épületben Tamás Gábor, ismert erdélyi énekes 
Gyere velem a Hargitára! című koncert keretén 
belül az  Ez a mi otthonunk című dallal köszönte 
meg Varga Mihály úrnak az eddig még soha nem 
tapasztalt támogatást. A bált több mint húszan 
tisztelték meg a gazdasági minisztériumból és har-
mincan a parlamentből, ahol a szervezők − hálájuk 
és köszönetük jeléül − Tiszteletbeli Székely címet 
adományoztak a fő támogatónak, Varga Mihály 
miniszter úrnak. És mivel a 25 éves Székelykör 
Budakeszi székhelyű, és a jelenlegi polgármester 
asszonyunk nemcsak hogy szívén viseli az egyesü-

letet, de a már több éve megszakadt testvér tele-
pülési kapcsolatot Csíkszeredával újjá is élesztette, 
ezt megköszönve, Tiszteletbeli Székely címet ado-
mányoztak Budakeszi polgármester asszonyának, 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottiliának. Az oklevelet 
Hargita és a Kovászna megye Tanácsa, valamint a 
Budakörnyéki Székelykör nevében az elnök, Bege 
Attila és a tiszteletbeli elnök, Ambrus András adta 
át. A több mint száz magyar filmben szerepelt, ki-
lencvenedik évet betöltő András bácsi az oklevél 
átadásakor azt mondta: most már nyugodtabban 
távozok, mert látom, van pártfogója a fajtámnak... 

A Székelykör 25. éves ünnepségére a Szüreti bál 
alkalmával, október 10-én kerül sor Budakeszin, 
amelyre szeretettel várunk mindenkit!
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Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

„Vándor vagy és mindennap to-
vább kell menned. Nem tudhatod, 
meddig élsz, s egyáltalán lesz-e 
időd eljutni utad végcéljához. 
Ezért menj mindennap tovább, 
sebes lábakkal és szegényen is. 
Mert vándor vagy.” 

KEDVES BALLAGÓK! 

A jövő nem az űrfilmek világa, 
nem is valamilyen titokzatos, fe-

lénk közelítő végzet, még akkor sem 
az, ha érhetnek minket kellemetlen 
meglepetések. A jövő abból épül fel, 
amit ma megteszünk, amit ma meg-
álmodunk, eltervezünk. A jövő ezért 
ma is valamilyen titokzatos módon 
itt van velünk. Tudom, nem egysze-
rű dolog, de vessünk egy pillantást a 
jövőbe. 

Meggyőződésem, hogy minden 
ember arra van rendelve ezen a vilá-
gon, hogy boldoguljon, hogy megta-

lálja a maga helyét a világban. Arra 
vagyunk teremtve, hogy sikerüljön 
az életünk! 

Márai Sándor Füves könyvében 
a boldogság kereséséről egy helyen 
ezt írja: 

„Legtöbb ember egy életet tölt 
el azzal, hogy módszeresen, izzad-
va, szorgalmasan és ernyedetlenül 
készül a boldogságra. Terveket dol-
goznak ki, hogy boldogok legyenek, 
utaznak és munkálkodnak e célból, 
gyűjtik a boldogság kellékeit, a han-

gya szorgalmával és a tigris ragadozó 
mohóságával. S mikor eltelt az élet, 
megtudják, hogy nem elég megsze-
rezni a boldogság összes kellékeit. 
Boldognak is kell lenni közben. S 
erről megfeledkezünk. « 

Az írófejedelem, nagyon fontos 
dolgot tár elénk: a boldogságot nem 
célként kell megjelölnünk, hanem 
– ha szabad így fogalmaznom – ál-
lapotként megélnünk. A boldogságot 
abban kell megtalálnunk, ahol, akivel 
és amiben élünk. 

KEDVES ÉRETTSÉGIRE 
KÉSZÜLŐ BARÁTAIM! 
Egy alkalommal körkérdést intéztek 
nagy emberekhez, hogy ha egy jó 
tündér teljesítené egy kívánságukat, 
mik szeretnének lenni, mivé szeret-
nének válni? Az egyik Nobel-díjas 
kutató ezt válaszolta: ,,Az a fiatalem-
ber szeretnék lenni, aki akkor vol-

tam, amikor az akartam lenni, ami 
most vagyok.» Sok szempontból 
életetek egyik legszebb szakaszában 
jártok. Minden lehetőség, minden 
esély és minden remény veletek van. 

A középiskola mérföldkő az em-
ber életében. Az itt eltöltött nyolc év 
életetek legmeghatározóbb idősza-
ka, s oly hamar eltelik. Néhány nap 
múlva ott álltok bizonytalan lélekkel 
a gimnázium utolsó felvonása előtt, 
vár rátok az érettségi. Töltsön el ben-
neteket az a tudat, hogy tanáraitok 
bátran engedték el a kezeiteket, mert 
már felkészültek vagytok.

Török Csaba
igazgató

Ballagások
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Nagy Sándor József Gimnázium
„Az a bölcs ember, aki a jelent 
éppúgy szereti, mint amilyen 
szívesen fog visszagondolni rá, 
amikor már múlttá válik.”

KEDVES BALLAGÓ  
DIÁKOK,  
KEDVES ÜNNEPLŐK!

Engedjék meg, hogy ezzel a gon-
dolattal köszöntsem a végzős 

diákokat, osztályfőnökeiteket, szü-
lőket, meghívott vendégeket, kollé-
gákat, diákokat és minden kedves 
jelenlévőt.

Bármely iskola élete, kis elté-
résekkel, periodikusam ismétlődő 
események sorozata. Ennek ellenére 
minden iskola, minden tanév, min-
den esemény más és más. A külön-
bözőséget elsősorban a résztvevők 
változása okozza.

KEDVES VÉGZŐS 
DIÁKOK!
Egy évvel ezelőtt még ti szorgoskod-
tatok, szerveztétek a ballagást, készí-
tettétek a tarisznyákat, és írtátok a 
csipkelődő búcsúztató beszédet. Ak-
kor talán nem is gondoltátok, hogy 
egy tanév ilyen gyorsan elrepül, és 
szembesültetek azzal a ténnyel, hogy 
életetek egy szakasza a végéhez köze-
ledik.

Reviczky Gyula szavait idézve:
„Vége, vége, vagy ki tudja?
Diák marad az ember míg csak él,
Leckéjét a sírig tanulja 
Nehezebbet a réginél.”
 
Furcsa érzést kelt a gondolat, 

hogy véget ér a 4 illetve 5 évig tartó 
együttlét. Biztosan sok-sok emlék 
kavarog a fejetekben, az együtt töltött 
évek emlékei. Ezek az emlékek egyre 
szebbek lesznek az évek múlásával. 

Még sokáig fogok emlékezni a 
diáknapokon, a szalagavatón nyúj-
tott teljesítményetekre, az egyes or-
szágokban tett kirándulásokra, arra, 
hogy első hívó szóra mentetek ho-
mokzsákokat tölteni az árvíz sújtotta 
területre. Emlékszem, a sok városi 
rendezvényen való fellépésetekre, 
szavalásokra, koszorúzásokra.  Hiá-

nyozni fogtok, hogy a folyósón nem 
jöttök szembe, hogy nem álltok az 
ajtóm előtt, amikor esik a hó, hogy 
megkérdezzétek, nem mehetnénk 
haza? De még számtalan emléket 
sorolhatnék a nagysanyis életetekből. 

Amint itt velem szemben ültök, és 
szorítjátok gyönyörű csokraitokat, és 
fél szemmel kutatjátok ismerőseite-
ket, biztosan bennetek is felidéződik 
sok emlék.

Higgyétek el, hogy ezeket az em-
lékeket, az éveket nem lehet kitöröl-
ni, valamilyen nyomot hagynak min-
denkiben. Bennem is. Nem fogunk 
és nem is akarunk elfelejteni Titeket, 
kollégáimmal együtt örülünk min-

den sikereteknek, apró örömeitek-
nek, átérezzük a kudarcok okozta 
fájdalmat, bánatot.

KEDVES BALLAGÓ 
DIÁKOK!
Gondoljatok néhány pillanatra 
mindazokra, akik segítettek, biztat-
tak benneteket az elmúlt évek során. 
Elsősorban szüleitekre, családotokra 
gondolok. Azt hiszem, kevés szebb 
ajándék lehet egy szülő számára, 
amint látja felnőni gyermekét, látni 
azt, hogy eljutott valahová és tudni 
azt, hogy mindaz a sok szeretet, szi-

gorúság, odaadás nem volt hiábava-
ló, megérte.

Kívánom, hogy az önök büsz-
keségei, a mi diákjaink megállják a 
helyüket, bárhová veti is a sors őket.

  A megható, örömteli napokat, 
mint tudjuk, hétfőtől kemény meg-
mérettetés váltja fel. A hosszú hét-
végét még szánjátok az ismeretek, 
gondolataitok rendezésére. Sokan 
fociztok, így azt is mondhatnám, lé-
nyeges a jó formaidőzítés!

A következő szeptember már új 
társakat, új tanárokat, új iskolát hoz 
számotokra. Szeretnénk büszkék 
lenni rátok, örömmel hallanánk si-
kereitekről.

Az alma mater visszavár benne-
teket!

Tiszta szívből kívánom, hogy 
találjátok meg mindannyian azt a 
hivatást, azt a munkát, amit igazán 
szeretnétek.

„Megcélozni a legszebb
álmot,
Komolyan venni a
Világot,
Mindig szeretni és
Remélni,
Úgy érdemes a földön
élni.”

Dr. Dömötörné Papp Hargita
igazgató
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Tehetségnap a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnáziumban

2015. április 20-án már második 
alkalommal rendezett Tehet-
ségnapot a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnázium.

A program a  TÁMOP- 3.4.5-12- 
2012-0001 „Tehetséghidak Prog-

ram” keretében, A tehetség hónapja 
– 2015 pályázat részeként valósult 
meg, és a Prohászka Ottokár Kato-
likus Gimnázium, a Budakeszi Nagy 
Sándor József Gimnázium, a Czövek 
Erna Alapfokú Művészeti Iskola (Bu-
dakeszi), valamint a Leopold Mozart 
Alapfokú Művészeti Iskola (Buda-
örs) Tehetségpontok együttműködé-
sével jött létre. 

Ebben a hónapban mind a négy 
Tehetségpont szervezett valamilyen 
bemutatkozó, a tehetséggondozás 
eredményeit bemutató rendezvényt.

A pályázati partnerek egy-egy ze-
nei tehetség által előadott darabbal 
képviseltették magukat.

A Czövek Erna Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény képvise-
letében Szirmai Jenő (trombita), és 
Csidei Barnabás (furulya) lépett fel, 
zongorán kísérte őket Barcsik Hédi, 
a zeneiskola igazgatónője. Jenő is-
kolánk régi diákja, aki a Debreceni 
Egyetem Zeneművészeti Karának 
hallgatója, és a 38. Rézfúvós és Ütő-
hangszeres Találkozó és Versenyen 
trombita kategóriában az I. helyet 
szerezte meg. Barnabás a gimnázium 
5. évfolyamának diákja, az érdi Regi-
onális Furulyaverseny 2. helyezettje.

A Leopold Mozart Alapfokú Mű-
vészeti Iskolából  Kecskés  Arankát 
(hegedű) és Homola Barnabást (gi-
tár) hallhattuk, a Budakeszi Nagy 
Sándor József Gimnáziumból pedig 
egy tehetséges testvérpár, Németh 
Barbara és Németh Levente  (hege-
dű, zongora) jött el, és mutatta be 
tudását.

A bevezetőben Vajnovszky Judit 
pedagógiai igazgatóhelyettes ismer-

tette az iskolában ebben a tanévben 
indult mentorprogramot. A résztve-
vő mentorok az iskola volt diákjai, 
akik szakterületükön segítik a je-
lenlegi diákokat. Az iskola közössé-
gi terében, a Teaházban kiállításon 
tekinthetjük át a mentorok szakmai 
útját, és a diákok is bemutatkoznak 
egy motivációs levélben.

A művészettörténésznek készülő 
Hidas Bence (11. A) nagy hozzá-
értéssel és rendkívül szórakoztató 
módon nyitotta meg a 7. évfolyam 
alkotásaiból rendezett kiállítást.

A 7. A és a 7. B Vincent van Gogh 
két festményét dolgozta fel egy hete-
ken át tartó projektben. A diákok a 
festményekből kiindulva tárgyakat 
készítettek, melyekből a legjobbak 
szintén a Teaházban láthatóak.

Az egész iskola diákjait megmoz-
gatta a következő óra programja. 
A főgimnázium tehetséges diákjai 
az algimnáziumi osztályokban te-
hetségébresztő foglalkozásokat tar-
tottak. Csak egy kis ízelítő a témák 
közül: Játékos feladatok matemati-
kából; Halmazállapot-változások; A 
kétéltűek; Bevezetés a posztmodern 
költészetbe Varró Dániel versei alap-
ján; Az arab–izraeli konfliktus stb. 
Ezalatt a főgimnáziumi osztályokban 
játékos szellemű tanárok vezetésével 
gondolkodást és kreativitást fejlesztő 
játékok zajlottak, olyan feladatokkal, 
melyek megoldásához nem szokvá-
nyos konvergens gondolatmenetre 
van szükség, hanem divergens gon-
dolkodásra. A nyertesek minden 
osztályban jutalmat kaptak.

Győryné Csomó Ildikó, a MATE-
HETSZ alprojektvezetője érdekes 
előadást tartott a mentorálásról, pél-
dákkal is kiemelte ennek a módszer-
nek a tehetséggondozásban betöltött 
fontos szerepét.

Ezt követően került sor a diákok 
előadásaira. A 11. évfolyam biológia 
fakultációs csoportja előadást készí-
tett az idegrendszer működéséről. 
Szilágyi Anett (11. B) az idegszöve-

tet alkotó idegsejtek felépítését és az 
idegsejtek közötti ingerületátadás fo-
lyamatát mutatta be, Keresztes-Nagy 
Ábel (11. B) pedig az emberi agy 
anatómiájáról és az egyes agyterüle-
tek funkcióiról beszélt. Horváth Má-
tyás (11. B) előadásában felvázolta 
a limbikus rendszer elhelyezkedését 
és működését, kiemelve a mentor-
csoportjával végzett kutatások ered-
ményeit. Ő az a diákunk, aki ebben 
az évben a MATEHETSZ országos 
mentorhálózatában nyerte el egy 
mentor támogatását. Sepp Yvette (11. 
A) és Császár Réka (10. B) az idegse-
bészettel, az idegrendszer baleseti sé-
rüléseinek gyógyítási lehetőségeivel 
ismerkedett mentora támogatásával. 
Az itt szerzett tudást egy rövid elő-
adás keretén belül osztották meg a 
hallgatósággal.

Öröm volt látni, hogy a diákok 
lenyűgözve figyeltek!

Mészner Máté (10. B) elmesélte, 
hogy a mentorprogram keretén belül 
miként zajlik a kapcsolatfelvétel, a 
bemutatkozás, és a tényleges munka 
első lépései. 

Rendkívüli érdeklődés övezte a 
Comenius Energy projektről tartott 
beszámolót. Különleges együttállása 
az elméleti és gyakorlati készségek-
nek, ha valaki jól működő modellek-
kel tudja bemutatni a fizikai törvé-
nyek működését. Elsőként Benedek 
Barnabással és Mészáros Bencével 
(8. B) beszélgetett Rácz Mátyás ta-
nár úr arról a propulziós meghajtású 
hajómodellről, amely egy belgiumi 
projekttalálkozón már elsőként ért a 
célba. A fiúk meséltek az építés mun-
kálatairól, a felmerülő nehézségek-
ről, megoldásokról, majd egy lavór 
vízben felberregett a kis járművön 
a „gőzmotor”. Molnár Domonkos 
és Hidas Bálint (9. A) egy egérfogó 
rugójának energiájával hajtott jár-
művet készített és mutatott be műkö-
dés közben.  A szerkezet nemsokára 
versenybe száll a hasonló járművek-
kel egy baszkföldi találkozón. Czifra 

Balázs (11. A) kezében, majd a pad-
lón is, megindultak egy napelemmel 
és – napsütés híján – tölthető kon-
denzátorral is működő szolár jármű 
kerekei, mely szintén a projekt kere-
tében készült. Ez a szerkezet már jól 
modellezi, milyen kihívásoknak kell 
megfelelnie egy elektromos meghaj-
tású járműnek.

Mutschler Milán és Kénoszt Bar-
bara (12. B) a diákönkormányzat 
által nyert pályázatról számolt be. A 
8–12. évfolyamig a diákönkormány-
zat képviselői részvételével 3 napos 
programsorozat zajlott iskolánkban, 
melynek témája a kirekesztés volt. Az 
első napon egy disputa tréninget tar-
tottak az iskolai kirekesztésről, a má-
sodikon: Kirekesztés társadalmi kon-
textusban; Nemadomfel érzékenyítő 
tréning volt.  A résztvevők bekötött 
szemmel beszélgethettek sérült fiata-
lokkal, és szimulálták a vakok életét 
egy fehér-botos akadálypályán. A 
diákok nem tudták, hogy kikkel, mi-
lyen élethelyzetű fiatalokkal találkoz-
nak. A program hatása az elvártnál is 
sokkal nagyobb volt, többen sírtak, 
ölelgették egymást, és egy gazdagabb 
közösség, egy megújult csapat vágott 
bele a munkába mindezek után. 

A harmadik napon a Magyar 
Néprajzi Múzeumba látogattak, ahol 
a „Töredékek a magyar vidéki zsidó-
ság kultúrájából” című kiállítást néz-
ték meg, találkoztak és beszélgettek a 
Lauder Javne gimnázium diákjaival.

A Tehetségnap résztvevői meg-
győző képet kaphattak arról, hogy 
milyen sokrétű, változatos területeket 
érintő tehetséggondozó tevékenység 
folyik a Prohászka gimnáziumban. 
Ennek a munkának a következő állo-
mása az „Ora et labora” nevű humán 
tehetségtábor lesz, melyet Pannon-
halmán tartunk 26 diák és 6 tanár 
részvételével 2015. június 2–6. között. 
A táborba meghívott diákok névsorát 
Rubovszky Péter tanár úr ismertette. 
A tábor munkájáról a későbbiekben 
szintén beszámolunk.
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Mikkamakka  
és barátai

Április 17-én, pénteken tartottuk meg az 
Olvasás estéje elnevezésű rendezvényünket. 
Célunk az volt, hogy olvasni szerető felsős 
tanulókat hívjunk össze egy könyv közös 
felolvasására. 

Ebben az évben Lázár Ervin A négyszögletű ke-
rek erdő című könyve köré gyűltünk. A kortalan, 

minden korosztály számára mást és mást üzenő írá-
sok derűje határozta meg az este hangulatát. 

Lélekemelő élmény önmagában az olvasás. Hát 
még az, ha a tanítványainkkal együtt olvasunk és 
nevetünk egy-egy humoros részleten! Felső tago-
zatos gyerekek könyvvel a kezükben. Nem a kö-
telezővel, nem azért, mert muszáj… hanem azért, 
mert ők már megtapasztalták, hogy olvasni öröm. 
Három órán keresztül folyamatosan olvastuk fel a 
könyvet. Az utolsó történetnek ugyan nem jutot-
tunk a végére, de bizonyos, hogy sokunk számára 
az sem maradt olvasatlanul.  Csak egy kérdésünk 
van még: mit olvassunk jövőre?

Fehér Anikó

Nyúlcipő bajnokság a Tarkabarka-
Kunterbunt Óvodában

Idén második alkalommal rendezték meg a 
Nyúlcipő bajnokságot a Tarkabarka Óvodában.

Szerencsére a családi sportnapnak kedvezett az 
időjárás is, így verőfényes napsütésben sikerült 

megrendezni az eseményt az óvoda kertjében.
A kora reggeli órákban még csak pár gyerkőc 

lézengett, de mire Klagyivik Nelli elkezdte a zenés 
bemelegítést, megtelt az udvar lelkes gyerekekkel, 
szülőkkel.

Miután mindenki átmozgatta magát, kezdőd-
hetett az akadálypályák kipróbálása. Voltak labda-
játékok, különböző ügyességi feladatok (mint pl. 
labirintus, horgászat, egyensúlyozás); kötélen csim-
paszkodás, talicskás gyerektologatás. J  Aki elfáradt 
a nagy játékban, leülhetett az árnyas fák alá mal-
mozni, színezni, mesekönyvet nézegetni. A frissen 
elkészült Kresz-pályát is felavathatták a gyerekek. 
Ott különböző, 2-3 keréken guruló járművekkel 
kellett betartani a  kihelyezett közlekedési táblákon 
látottakat. A versenyezni vágyóknak pedig előkerült  
a stopperóra is.J

A rendezvényen nagy hangsúlyt fektettek az 
óvoda dolgozói az egészséges táplálkozásra is. Meg 
lehetett kóstolni különféle nyers leveles növényeket 
(sóska, spenót, medvehagyma);  zöldségeket (répa, 
karalábé, uborka, paprika); gyümölcsöket (alma, 
aszalt áfonya) és magvakat is. A korai órákban elké-
szült szendvicsek is hamar elfogytak.

A résztvevők pedig dél előtt nem sokkal,  egy ok-
levéllel, répával és karalábéval lettek gazdagabbak. 
Gratulálunk nekik, és köszönjük a szülőknek a fel-
ajánlásokat, az óvoda dolgozóinak  pedig az odaadó 
munkát.

Azt hiszem, minden résztvevő nevében elmond-
hatom, hogy nagyon jól éreztük magunkat, és vár-
juk a következő évi sportnapot!

 
Surányi-Gräfl Ildikó SZMK-elnök

Olvasási maraton
Április 11-e a költészet napja. Ennek alkalmá-
ból első alkalommal rendeztük meg az alsósok 
részére az ún. olvasási maratont.

Minden osztályból 3-4 gyermek kapott meghí-
vást erre a jeles és izgalmasnak ígérkező ese-

ményre. Kb. 40 kisdiák foglalta el helyét a könyv-
tárban, ahol szőnyegek, babzsákok biztosították 
számukra a kényelmes mesehallgatást.

Az első órában Berg Judit: Micsoda idő c. me-
séjét harmadikosok és negyedikesek olvasták fel az 
elsős és másodikos hallgatóságnak. Volt 2-3 bátor 
másodikos, akik gyönyörű, kifejező olvasásukkal 
ámították el a nagyobbakat.

Rövid szünet következett, frissítő almalével, al-
mával, sós süteménnyel táplálták a lélek után a testet 
is a gyerekek.

A második rész elején néhányan kedvenc köny-
vüket ajánlották társaiknak. Ezt Nyulász Péter: Hel-
ka c. regényének olvasása követte. Harmadikosok 
és negyedikesek felváltva olvastak. Volt, aki pihent, 
volt, aki más könyvet nézegetett közben, de akadt 
olyan is, aki álomba szenderült.

Fél ötkor ért véget a maratoni olvasás, a gyerekek 
jókedvűen, élményekkel telve mentek haza. 

Reméljük, sikerült erősíteni bennük az olvasás 
szeretetét, és felébreszteni a vágyat a költészet, az 
irodalom iránt.                                                          

  Kotmayer Anna

Rendhagyó  
fizika óra  

a felső  
tagozaton

Miért történt? Hogyan lehetséges?

Április 21-én iskolánk hatodikosai  rendhagyó 
tanórán vehettek részt: fizika kísérleteket láthat-

tak! A jelenségekre együtt próbáltunk magyaráza-
tot keresni, ismerkedve ez által például az erő és a 
nyomás fogalmával. Reméljük, hogy bemutatónkkal 
felkeltettük a gyerekek  fizika iránti érdeklődését!

 
Lendvayné Hromoda Ildikó és Joó Péter, Fizika munkaközösség
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Változatosság és sokszínuség a Tavaszi tárlaton
Harmadik alkalommal rendezték meg 
Budakeszi képzőművészeinek szokásos tavaszi 
tárlatát a Budakeszi Városházán. Ezúttal 28 
Keszi-Art-os festő, grafikus, ipar- és fotómű-
vész, valamint egy vendégalkotó szerepel 
a kiállítók között. A megnyitót a városháza 
udvarán tartották.

Nagy öröm számomra és egyben megtisztelő, 
hogy itt lehetek ma is Önök között, és immáron 

harmadik alkalommal köszönthetem a Budakeszi 
képző- és iparművészeit összefogó Keszi-Art Egye-
sület szervezésében megvalósult Tavaszi tárlat meg-
nyitójának résztvevőit – indította üdvözlő beszédét 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia. A városvezető a kiál-
lított művek változatosságára, sokszínűségére hívta 
fel az egybegyűltek és a majdani látogatók figyelmét.

A polgármester asszony kiemelte: sok olyan 
alkotással is találkozhatunk, mely kapcsolódik a 
mostani és talán a legszebb évszakunkhoz, a ta-
vaszhoz. A kiállítás címe kötődik ahhoz is, hogy 
a minden évben megrendezett Tavaszi tárlat ké-
pes a megújulásra. − Különböző méretű, témájú, 
más-más műfajú és eltérő technikával készült 
akvarellel és olajfestménnyel, grafikával, bútorral, 
fotóval, sőt, még ötvösmunkákkal is találkozha-
tunk – tette hozzá dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia.

A kiállítást megnyitó egyesületi tag, az ókorku-
tató főiskolai docens, Óbis Hajnalka a geometriai 
formák, a fénysugarak és a természetábrázolás 
motívumait emelte ki beszédében a tárlat alko-
tásainak méltatásakor. – A szabályos geometriai 
formák letisztult alkalmazása, az egyszerűsítésre, 
tisztaságra való törekvés, a visszafogott színhasz-
nálat, a formák zártsága, szigorú megkomponált-
sága több műnél is jelen van. A tárlat díszvendé-
ge, Serényi H. Zsigmond Térkompozíció című 
képe vegyes technikával, fonalak felhasználásával 
készült. 

Hasonlóan kilép a síkból a térbe M. Sarlós Er-

zsébet Szín-játék című több rétegpapírból készült 
alkotása is. Dévényi János Konfiguráció című 
képe azonos átmérőjű körökből építkezve a szim-
metria, a helyes súlyeloszlás és a színpárok titkait 
kutatja. Vágvölgyi Attila két grafikája szintén kö-
röket ábrázol, filozófiai gondolatokat társítva az 
egyikhez (a földi lét valójában csak egy kis folt a 
nemlét tisztaságán és végtelenségén). A fekete és a 
szürke különböző árnyalataiban megjelenő kon-
centrikus köreinek címe pedig: Pontatlan érzés.

A 2015-ös tavaszi tárlat másik fontos, több 
képen megjelenő motívuma a fény, a fénysuga-
rak. Somogyi Réka Legjobb társaságban vagyok 
című selyemfestményén ugyanúgy ott van a 
filmvetítőgép fénysugarában, mint Balassa Júlia 
Indulj el az úton című képén. Mindkettő arra int, 
hogy az összekuszálódó külső világból térjünk 
néha vissza önmagunkba, és keressük ott a fényt. 
Szilágyi Dóra akvarellje a tavaszi napfény ragyo-
gását, Lázár Erzsébet a tompább, homályosabb 
esti fényeket jelenítette meg. A spirituális fényből 

eredő ragyogást fejezi ki Fehér Irén Őrzőink és 
Szilágyi Özséb Krisztus a kereszten című műve.

Mint Óbis Hajnalka rámutatott: a gazdag és 
változatos természetábrázolásnak is vannak kép-
viselői a kiállított művek között. Tavaszi hangu-
latot árasztanak Soósné Kaippel Emília dalmát 
tengerparti képén a mandulafenyők, Tarcsányi 
Ottilia tóparti kirándulói, Kósa János csíki hegyei, 
és dr. Tóthné dr. Tasnádi Máriánál a falusi temp-
lom mögött meghúzódó szelíd hegyhátak vagy 
Kerezsi Éva Mária Szakadék című képe. 

A kiállítás arany emléklapját 2015-ben az egye-
sület elnöksége Makk Attila iparművész „Elrejtve 
és megmutatva” című grafikai munkájának ítélte 
oda.A megnyitó hangulatát a beszédek mellett a 
Járdányi Pál Zeneiskola Ifjúsági Vonószenekará-
nak Horváth Dénes karmester vezényletével elő-
adott Gluck: G-dúr koncertje tette emlékezetessé.

A kiállítás 2015. június 4-éig tekinthető meg a 
Budakeszi Városházán.

bgy
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„Most a csend is 
látszik...”

Budakeszin, a Városháza többször adott már 
helyet képzőművészeti kiállításnak. Ezúttal 
Szakácsi Éva festőművész csodálatos, színpom-
pás műveiben gyönyörködhettünk.

„Szakácsi Éva varázslatos világot hozott a Pol-
gármesteri Hivatalba. Erős színekkel és fé-

nyekkel olyan hatást ért el az ügyes-bajos ügyeit 
intéző ember elfelejti a »hivatalnak packázásait«” 
− kezdte rövid megnyitó beszédét Bakács Berna-
dett alpolgármester asszony. 

Szakácsi Éva a csendélet műfajában alkot, ami 
magát a létezést állítja középpontba. Ez fontos, hi-
szen a mai rohanó világban ritkán csodálkozunk rá 
a létezés ajándékára és szépségére, ami mindig azt 
üzeni számunkra, hogy Isten jelen van a világban. 
Például a szép tájakban, a mezei virágok között. És 
mi, emberek, ezt gyakran nem vesszük észre. 

Szakácsi Éva művé-
szete bátran, bizalom-
mal hívja fel a figyelmet 
a létezés gyönyörűsé-
geire, az ellentéteket 
feloldó harmóniára. A 
csendéletekben várako-
zást érzünk: nemsoká-
ra valaki megérkezik.  
A művésznő 20 éve él 
családjával Budakeszin. 
Városunkat körülvevő 
természeti szépségek 
inspirálják művészetét. 2013-ban Arany Ecset dí-
jat kapott. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán 
végzett gyártásszervezés szakon, több mint 20 évet 
dolgozott a filmgyárban. Minden művészeti ághoz 
vonzódik, de elsősorban a „színek bűvöletében él”. 

Az alkotás örömének gyümölcseit jótékonysági 
célokra fordítja. A jótékonysági árveréseken elkelt 
képei a fogyatékos és rászoruló gyerekeket segíti.  
Szakácsi Éva a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai 
és Kórházi Lovagrend dámája. Ez a ökumenikus 
lovagrend 5 kontinensen, 37 országban működik. 
Fő célja a szegények támogatása és a keresztény 
hit védelme. Végül a művésznő maga beszélt mű-
vészetéről: „Mindenki tudja, hogy az embernek 
szüksége van arra, hogy meg tudja magát mutatni.” 
Kifejezetten szereti, ha dicsérik, de a kritikákból 
nagyon sokat tanul.  A Feneketlen múlt c. képe az 
alföldi tájat, szülőhelyét ábrázolja, amelyet festő-
késes módszerrel készített.  Főleg tájképeket, virá-
gokat, csendéleteket szeret készíteni, amelyeknek 
mélyebb mondanivalója van. Nagyon szereti a szí-
neket, a „színek bűvöletében él”. Főleg fotó alapján 
fest, de alkotótáborokban a helyszínen alkotja meg 
a művet. 

Szabó Tibor Mihály   

Ismét mozgásban a Rathauskeller
Több mint másfél éve, hogy bezárt a 
Rathauskellerben működő Veritas Budakeszi 
bisztró és borkereskedés. A hasznosítására 
azóta több pályázati forduló is volt, de sajnos 
mindegyik eredménytelenül záródott.

2015 júniusától új funkciót kap a gyönyörű-
en felújított pincehelyiség. A méltán világhírű 

Botafogo Táncegyüttes és vezetője, a Budakeszin 
élő Dalotti Tibor olyan tánc- és kikapcsolódási 
központot hoz létre az ingatlanban, ahol mindenki 
megtalálhatja a számára megfelelő mozgásstílust. A 
táncközpont profilját alapvetően a páros táncokra 
építi, így helyet kap benne a klasszikus társastánc, 
az argentin tangó, a salsa, a swing, de minden olyan 
mozgásforma, ami a közösségi együttlétet tartal-
massá teheti. Napközben olyan, elsősorban a moz-
gáshoz kapcsolódó foglalkozások tartását tervezik, 
amelyek nem feltétlen kötődnek a szorosabban vett 
tánchoz, de mégis fontos a helyi közösségnek. Pl. 
testjavító- és gerinctorna, vagy idősebbeknek tartott 
torna. Aki szeretné kipróbálni magát, június végén 
egy intenzív tánckurzus keretében élvezheti majd 
Dalotti Tibor táncmester óráit.

Mindemellett olyan kulturális közösségi térré 
változik a Rathauskeller (Fő u. 177.), ahol a tán-
con kívül, a helyiség adottságaihoz alkalmazkodó 
kulturális események lesznek, például dzsessz- és 
világzenei koncertek, irodalmi estek, irodalmi 
borkóstolók, filmklub, természettudományos elő-
adások, úti beszámolók és számtalan más program 
várja majd az érdeklődőket. Elsőként a városunk-
ban élő Fóris Szilárd zongoraművész és Menszátor 
Héresz Attila színművész nagysikerű verses-szín-
házi zongoraestjére kerül sor május 29-én, pénte-
ken 19 órakor.

Hamarosan elindul az intézmény honlapja is, 
ahol minden fontos információ megtalálható lesz: 
rathauskeller.hu.

60 éves osztálytalálkozó
Az 1955-ben Budakeszin végzett általános is-
kolások osztálytalálkozóját 2015. május 15-én 
tartottuk. A VIII. a.  lány osztály létszáma 47, a 
VIII. b.  fiú osztály létszáma 40 volt. 

Az osztálytársak nagy részben Budakeszin él-
nek, de vannak, akik vidékről, illetve Buda-

pestről jöttek a találkozóra. Egyik fiú osztálytár-
sunk Németországból utazott a jeles eseményre. 

Két osztálytársunk Ausztráliában, illetve Dél-
Amerikában él – de a távolság miatt nem tudtak 
az eseményen részt venni, de velük is tartjuk a 
kapcsolatot. Sajnos az elmúlt 60 évben 29 fő halt 
meg közülünk, akiről tudunk. Vannak olyan osz-
tálytársaink, akikről nem tudunk semmit, valahol 
a világban élnek vagy meghaltak.

Tanáraink közül sajnos már csak két fő volt je-
len: Noszlopy Andorné és Lévay Zoltánné, akik-
nek nagyon örültünk. Fehérpataki Éva tanárnő, 
a lányok osztályfőnöke 2012-ben, Lévay Zoltán 
tanár úr, a fiúk osztályfőnöke 2009-ben halt meg. 

Az osztálytalálkozó megszervezését öten vállal-
tuk, és így sikerült a találkozót összehozni, ame-
lyen részt vettek név szerint:

A „lányok” közül: Bodola Erzsébet, Bordács 
Éva, Endrődi Anna, Fodor Anna, György Júlia, 
Heismidt Erzsébet, Jóna Márta, Kassay Mária, Ko-
vács Piroska, Lujber Margit, Maglódi Móni, Oprea 
Gabriella, Rapcsák Erzsébet, Répa Judit, Rith Er-
zsébet, Sándor Jolán, Schlitter Erzsébet, Szabó Te-
réz, Tátrai Éva.

A „fiúk” közül: Barabás Ferenc, Bocskor István, 
Dankovics István, Ede László, Farkas István, He-
gedüs Ferenc, Mészner Antal, Miklai József, Pol-
gár László, Szilágyi József, Tarján Tibor.  Volt, akit 
elkísért a párja is. Általában nyugdíjasként éljük az 
életünket, az unokákkal, illetve dédunokákkal kör-
bevéve. Van azonban közöttünk még aktív egyete-
mi tanár, illetve vállalkozó is. Az osztálytalálkozót 
Budakeszin a Golf étteremben tartottuk meg han-
gulatos körülmények között.  Először egyperces 
néma felállással emlékeztünk meg elhunyt osz-
tálytársainkról. Majd egy pohár pezsgővel köszön-
töttük egymást. Ezután beszélgetés, zenehallgatás 
közben finom vacsorát szolgált fel számunkra az 
étterem tulajdonosa. Reméljük, hogy 5 év múlva 
ismét találkozhatunk!

Bordács Éva
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Újabb jelentős adomány 
gyűlt össze a kárpátaljaiak 

támogatására
A kárpátaljai települések megse-
gítésére május 9-én jótékonysági 
estet szervezett a Jobb Kor Pol-
gári Egyesület a budakeszi városi 
önkormányzat és a református 
gyülekezet Határon Túli Magya-
rok Emléktemplom Alapítványa 
közreműködésével. 

A Prohászka Gimnázium aulájában 
felléptek Budakeszi Református 

Vegyeskar, Budakeszi Hagyományőr-
ző Kör Egyesület kórusa, Kristófi Ág-
nes ének, Fóris Szilárd zongora, Sol-
tész Ágnes hegedű, Móré Irén fuvola, 
fiatal néptáncosok, valamint a Czövek 
Erna Zeneiskola és a Prohászka Gim-
názium diákjai. 

A meghívottak közül Albert Gá-
bor Kossuth-díjas író a kárpátaljai 
emberek hagyománytiszteletéről és 
élni akarásáról szerzett élményeit, ta-
pasztalatait idézte föl. Majd felhívta a 
figyelmet arra: a szolidaritásból, sze-
retetből fakadó kéznyújtás nemcsak 
a most nehéz helyzetben lévő hatá-
ron túl élők, hanem az anyaországiak 
megmaradásában is segít.

Szuhánszky Gábor metodista lel-
kész nemrégiben egyházi feladataiból 
fakadó hivatalos úton járt Kárpát-
alján, ahol módja volt megismerni 
a helyi egyházak, gyülekezetek ne-
hézségeit és a mindennapi emberek 
gondjait a háború sújtotta országban. 
Véleménye szerint a félelem és a re-
ménytelenség leküzdésében is segíti 
a Kárpátalján élőket a nekik nyújtott 
támogatás.

Borosné Varga Edina református 
lelkész felolvasta Minaj–Rát–Ho-
mok−Ketergény falvak testvérgyüle-
kezetének lelkipásztora, Szimkovics 
Tibor levelét. Ebben többek között 
ez állt: „Örömmel és meghatódva 
értesültünk róla, hogy jótékonysági 
rendezvényt szerveznek a Kárpátalján 
élők megsegítésére. Jól tudjuk, hogy 
akik segítenek bennünket, nem a fö-
löslegükből adnak, hanem áldozatot 
hoznak; s hisszük, hogy az Úr gond-
viselésébe zárja mindazon testvéreink 
életét, családját, akik most testvérré 
váltak számunkra a szükség idején.”

Karasszon Mihály, a budakeszi 
református gyülekezet gondnoka el-
mondta: nagycsütörtökön Sándor 
László presbitertársával személyesen 
juttatták el a gyülekezet Határon Túli 
Magyarok Emléktemplom Alapítvá-
nyának pénzadományát az említett 
testvérgyülekezetbe, ahol találkoz-
tak a helybéliekkel, és tájékozódtak 
az ottani életről. Úgy tapasztalták: a 
kárpátaljai emberek leleményességük, 

szorgalmuk nyomán egyelőre még el-
vannak, de a jövőre nézve katasztrofá-
lis a kilátás. A mi pénzünk ottani érté-
két figyelembe véve Magyarországról 
nagyon könnyen tudunk segíteni. 

A jótékonysági est bevétele 208 
000 Ft, köszönet érte a fellépőknek 
és az adakozóknak. Az összeget fe-
le-fele arányban elosztva juttatja el a 
Jobb Kor Egyesület Fancsika község 
lakóinak támogatására, illetve a Re-
formátus Emléktemplom Alapítvány 
Minaj–Rát–Homok−Ketergény refor-
mátus gyülekezetének.

Sajnos hosszabb távú támogatásra 
lesz szükség, ezért kérjük az adakoz-
ni kívánókat, fontolják meg, milyen 
összeget tudnak – lehetőleg rendsze-
rességgel – erre a célra szánni, melyet 
– elszámolási kötelezettséggel – el-
juttatunk a szükséget szenvedőknek 
mindaddig, amíg az ínség égető. Úgy 
látjuk, már a szerényebb összegek is 
nagy segítséget jelentenek! Cégek ré-
széről, illetve rendszeres támogatási 
szerződés keretében nyújtott támo-
gatás adókedvezményeket is lehetővé 
tehet.

A pénzbeli támogatások gyűjtői és 
célba juttatói:

Budakeszi 
Református 

Emlék
templom  

Alapítvány

Jobb Kor 
Polgári 

Egyesület

bank-
számlaszám: 
11991102
02125525
00000000
vagy csekk 
kérhető a 
református 

templomban 
(Fő u. 159).

bank-
számlaszám: 
11742348
20021472
00000000

bkeszi.
reftemplom.
alapitvany@
gmail.com,

06 30 
4077225 
(Sándor  
László)

jobbkor.
budakeszi@
gmail.com,

 
06 20 

9384504 
(Dalotti  
Tibor)

Kérjük, a közlemény rovatba 
minden esetben írják fel:  

„Kárpátalja 2015”.

A Buda Környéki Televízió beszámolója: 
http://budakornyekitv.hu/ 

telepulesek/budakeszi/1850-
jotekonysagi-koncert-budakeszin

Lelkésziktatás az
 Evangélikus gyülekezetben
Budakeszi evangélikusai nagyon fontos mérföldkőhöz érkeztek az 
idei évben. 2015. január 1-jétől vált önállóvá a Budakeszi Evangélikus 
Egyházközség (szórványként hozzá tartozik Budajenő, Páty és Telki), 
ami sok más mellett azt is jelenti, hogy saját lelkésze van. 

A gyülekezet Laknerné Puskás Sárát választotta, aki korábban is itt szolgált 
megbízott lelkészként. Az iktatására április 19-én, a Jó Pásztor vasárnapján 

került sor. Mivel a gyülekezetnek még nincs saját temploma, csak gyülekezeti 
háza, a református templomban került sor az ünnepélyes eseményre, amiért 
köszönet illeti a református gyülekezetet. Az iktatást Bence Imre esperes vé-
gezte, és az egyházmegye evangélikus lelkészein kívül a protestáns testvér-
egyházak is képviseltették magukat, valamint katolikus hívektől is kaptunk 
kedves, köszöntő szavakat. Az istentiszteletet ünnepi közgyűlés zárta, majd 
a jelenlévők átsétáltak az evangélikus gyülekezeti házba (nem kellett messze 
menni, hiszen a református templommal szemben van), ahol némi harapni-
való mellett lehetett beszélgetni, új ismeretségeket kötni. Egy ilyen fontos ha-
tárvonal átlépése új energiával tölt fel, gyülekezetünk is lélekben megerősödve 
vág neki az előttünk álló éveknek, évtizedeknek.

Harangozó Katalin
Fotók: Gohér László
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Konfirmáció 
a református templomban

 
„De eljön az óra, és az most van, 
amikor az igazi imádói lélekben 
és igazságban imádják az Atyát, 
mert az Atya is ilyen imádókat 
keres magának. Az Isten Lélek, és 
akik imádják őt, azoknak lélekben 
és igazságban kell imádniuk.” 
János evangéliuma 4,23-24

A Budakeszi Református Gyüleke-
zetben pünkösd másodnapján, 

május 25-én, ünnepi istentisztelet ke-
retében került sor a konfirmandusok 
fogadalomtételére. Jeles napokon az 
ember szépen felöltözik, szép ruhát 
vesz fel, és a szívében is ünneplőbe 
öltözik. Ilyen az a mai nap is. 

Mikor a gyermekeinket látjuk 
mosolygó arccal a templomban, az 
nem csak a családot, a szülőket, ha-
nem a gyülekezetünk tagjait is öröm-
mel tölti el. Visszaemlékezünk baba 
korukra, kisgyermek korukra, mikor 
szükségük volt a kényeztetésre, a rin-
gatásra és az állandó odafigyelésre. 
Most fiatalokká értek, akik önként, 
belső elhatározásra úgy döntöttek, 
hogy a krisztusi utat választják mér-
tékként egész életükben.

Ahogy a pünkösdi esemény során 
a megszülető egyház tagjainak a sok 
külső nehézség ellenére szükségük 
volt a Szentlélek bátorító, olykor vi-

gasztaló jelenlétére, úgy kezdődhet el 
valami új a fiatalok életében is. Nem 
lezárul, hanem kezdődik valami mi-
nőségileg is új. Hiszen Isten ma is 
Lelke által bizonyságot ad arról, hogy 
megerősíti velük szövetségét. Nem 
mi emberek vagyunk azok, akik 
szövetséget erősítünk az Istennel, 
hanem ő, a magasságos Isten, gond-
viselő Atya az, aki választott minket, 

döntött mellettünk.  Isten igent mon-
dott ránk. Ennek a következménye, 
először is, hogy bízunk benne, mert 
tudjuk: egy hajszál sem eshet le a 
fejünkről az ő akarata nélkül. Ő szá-
mon tartja az életünket. Másodszor 
ez engedelmességet is kíván. Ahogy 
Ábrahám, az ősatya, pátriárka elin-
dult, engedelmesen, nem tudva, hogy 
hová fog menni, bár hitt az Istennek. 
Tőlünk is elvárja Urunk, hogy indul-
junk el. Mert tudhatjuk, hogy Ő lesz 
velünk, aki ha kell, a kezünket fogja, 
hogy vezessen. Harmadszor állhata-
tosságra, kitartásra késztet, hiszen 
tudjuk, hogy az örökség, amit szá-
munkra elkészített, nem csak földi 
életre szól, hanem az örök életre is. 
Az örökség azé lehet, aki mindvégig 
kitart. „Légy hű mindhalálig és ne-
ked adom az élet koronáját.”

Az istentisztelet továb-
bi részében fogadalmat tettek a 
konfirmandusaink. 6 fiú és 5 lány: 

Basa András, Csanády Gábor, Csá-
szár Bence, Nagy Benedek, Thaly 
Dávid, Ványi Márton, Csutora Eme-
se, Samu Bori, Szabó Juli, Kápku 
Ingrid, Nagy Lilla. 

A fiatalok ünnepélyes fogadalma 
és az igei áldás után, először járul-
hattak az úrasztalához úrvacsorázni. 

A gyülekezet az istentisztelet záró 
énekeként örömmel énekelte „Vezess 

Jézusunk, s Véled indulunk, küzde-
lemre hív az élet, hadd kövessünk 
benne Téged, fogjad a kezünk, míg 
megérkezünk. Adj erős szívet, hogy 
legyünk hívek…”

Boros Péter, református lelkész

Az elsőáldozásról szóló  
beszámolót a következő  

lapszámban közöljük.

 APRÓ
HiRDETÉSEK 

 
ÁLLÁS AJÁNLAT 

A Gyertyaláng Temetkezési Kft.  
keres jogosítvánnyal rendelkező  

férfi munkatársat. 
 Jelentkezni: 06-30-900-1117 

Projektmenedzser  
asszisztens munkakör,  

azonnali kezdés Budakeszin  
a TELECOM-FORT Kft.-nél  

(tel.: 30/931-0561,  
munkaköri leírás kérhető  

e-mailen: tcf@telecom-fort.hu)
Angol felsőfokú nyelvtudás,  

felsőfokú végzettség szükséges.
 

A pátyi Fenyves csárdába 
felszolgálót alkalmazok.  

Érdeklődni a  
06-20-315-2712-es  

telefonon.

 ELADÓ LAKÁS 
Tulajdonostól eladó, Budakeszin az 

Arany János utcában 2 emeletes 
hőszigetelt házban egy  

53m2-es 1,5 szobás  igényesen 
felújított lakás.  

Takarékos rezsi, hőszigetelt  
ablakok, új elektromos- és vízveze-

tékek, valamint burkolat.  
Nagy zöld belsőkertre néző terasz. 

Kiváló lakóközösség. 
Érdeklődni: 06203610010

ELADÓ BUDAKESZIN  
CSÁK JÓZSEF U. 28.  

ÉPÜLET 160m2, TELEK 612m2,  
KÖRPANORÁMÁS LAKÁS  
 RÁÉPÍTHETŐ, BŐVÍTHETŐ.

ÁTÉPÍTÉSSEL  
NAGYOBB CSALÁDNAK, OTTHONI 

MUNKÁRA  IS ALKALMAS:  
IRODA, ORVOSI RENDELŐ, ÓVODA, 
SPORT, MŰHELY, KERESKEDELEM.

Vételár megegyezés szerint.  
Tel.: 06 30 2093491,   

banyaszsandor@t-online.hu

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

Mayer 
Györgyné 

(1929–2015)
Mély fájdalommal tudatom, hogy 

édesanyám, Mayer György-
né, szül. Pap Erzsi (Kaposvár,1929. 
február 17.), volt Budakeszi lakos, 
86 éves korában 2015. április 1-jén 
Németországban, Passau városában 
(Salzweg) örökre eltávozott közü-
lünk. 

Hamvait Budakeszin, a családi 
sírboltban helyezzük örök nyuga-
lomra.

Esterle Judith szül. Mayer és családja 
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Elismerés 
a Vörös-
kereszt 

világnapja 
alkalmából 

Önkénteseinek, munkatársai-
nak, partnereinek és támoga-
tóinak adott át kitüntetéseket 
a Magyar Vöröskereszt, a 
Vöröskereszt és Vörösfélhold 
Világnapja alkalmából  
szervezett ünnepségen.  
A humanitárius szervezet  
ezúttal Nyíregyházán,  
május 16-án tartotta központi 
világnapi ünnepségét.

Nyuli Attiláné, Panni néni, 
hosszú éveken át segítette 

és szervezte Budakeszin a Vö-
röskereszt programját. Aktív 
részvevőként élelmiszerrel, ru-
hával, tüzelőfával, tanszerekkel 
és adománygyűjtéssel segítette a 
rászoruló családokat. Az  iskolá-
soknak kirándulásokat, nyaral-
tatásokat szervezett. A Magyar 
Vöröskereszt Pest Megyei Szer-
vezete Nyáregyházán, munkája 
elismeréseként, kitüntetésben 
részesítette, melyhez szívből gra-
tulálunk!

Nagy Éva
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 

Paralimpikonjaink 
első negyedéve

… ismét fekve nyomással folytatta a Power Station SE.

Meghívást kaptunk az első Integráció nemzetközi fekve nyomó versenyre, 
amelynek a helyszíne a soroksári sportcsarnok volt.

A csapat szinte minden tagja fejlődött, és többet  hozott ki magából, mint 
az előző, februári verseny során.

Kiemelném Harnos Kristóf példaértékű fejlődését, Mohácsi Jani meggyőző 
nyomásait, Kis Viktor harcosságát, és persze itt is abszolút bajnok lett Tunkel 
Nándi. 

Remek eredmények, szép díjak. A színvonalas versenyt egy közös lakoma 
zárta. 

Joggal kérdezhetik: Ozi?  Ozival mi van? Nem versenyez?
Ezekben a hónapokban elsősorban a kis Ozikának a cseperedésében-fejlő-

désében segítettem. Ezen kívül volt egy pici vállsérülésem is, de természetesen 
kezdődnek az én versenyim is.

Májusban először Szlovákiában versenyzek fekve nyomásban, ezután Uk-
rajnában szeretném begyűjteni az 5. fekve nyomó világbajnoki aranyat.

Júniusban szkander Eb-n indulok Szófiában, majd harmadjára is meghív-
tak Izlandba a világ legerősebb embere versenyre.

Jó volna kijutni, és persze nyerni!
Aztán lesz még az évben jó pár kihívás, tehát vagyok, leszek, és hozom az 

eredményeket!
Ozy

Dubaiban a 
budakeszi 
bajnokok

A Dubaiban megrendezett 
Parafekvenyomó Világbajnoksá-
gon a budakeszi csapat remekül 
teljesített.

Az áprilisban lezajlott verseny 
minden idők legerősebb, legszín-

vonalasabb parafekvenyomó világ-
bajnoksága volt.

65 ország, közel 400 sportolója 
küzdött egymással. A magyar válo-
gatott kiválóan szerepelt.

Az előzetes elvárások szerint a két 
junior versenyzőtől az első 6 helyezés 
egyikét vártuk, míg a két felnőtt kor-
osztályú versenyzőt a legjobb 10-be 

vártuk, de titokban reméltük, hogy 
bekerül a legjobb 8 közé.

Örömmel tudatom: mindenki át-
lépte a saját határait, és vártnál job-
ban teljesített.

Várhegyi Krisztián, 16 éves 
zsámbéki tanítványomat bedobtuk 
a mélyvízbe. Harcosan, bátran nyo-
mott, és ha az utolsó nyomását nem 
veszik el 2:1 arányban, akkor bronz-
érmes lett volna. Így 4. lett.

 A szintén junior Dudás Nikosz az 
5. helyen végzett.

  Büszkeségem, Tunkel Nándika 
élete legjobb nyomásával, új egyéni 
rekorddal a 6. helyen végzett. 46 kg-
os testsúlyával 142 kg-ot nyomott. 
Az európai versenyzők közül csak a 
kis orosz versenyző nyomott többet a 
kategóriájában. Ez nagyon bíztató a 
jövő évi Európa-bajnokságra nézve.

A sok-sok rutinnal rendelkező 

Szávai Csabi nagy harcban a 7. helyet 
szerezte meg.

Gratulálok kis csapatomnak, mely 
Magyarország, azon belül Budakeszi 
jó hírét vitte a nagyvilágban.

 
Szabó Ozor János (Ozy)

Parafekvenyomó világbajnok

Sikert, sikerre halmozzák
A felvidéki Losoncon először mu-
tatkoztak be erőemelőink, a WPC 
Szlovák nemzetközi versenyen. 

Mezei Katalin a legkisebb női ka-
tegóriában magabiztos verseny-

zéssel 60 kg-ot teljesített és győzött.

Harnos Kristóf első nemzetközi 
versenyén bátran harcosan mutat-
kozott be, és nem csak a győzelmet, 
hanem a közönség szimpátiáját is 
azonnal elnyerte.

Ozy boldog apukaként 3 jó gya-
korlattal sima győzelmet aratott.

A WPA szervezet Urajnában, Luck 
városban rendezte a jubileumi 25. 
FEKVENYOMÓ VILÁGBAJNOK-
SÁGOT  május 14. és 17. között. 

Budakeszit Ozi és Mezei Kata 
képviselték, de ott volt még Ozi Zala 

megyei tanítványa, Tunkel Nándika 
paralimpiai reménység.

Kata kezdőfogása tökéletes volt, 
majd technikai hibát vétett, de a 3. 
kísérlete jó volt, ami kellett is a világ-
bajnoki címhez.

Tunkel Nándi, a mezőny legki-
sebb és legkönnyebb (44 kg)   ver-

senyzője 127,5 kg biztos kezdőfogás 
után 132,5 kilót kért, majd a 3. fogása 
már világrekord volt: 137,5 kg, mivel 
tökéletes három gyakorlata volt, így 
volt egy 4. nyomása is: 140 kg.

A Super Heavy Weight kategóriát 
Ozi nyerte, 3 remek nyomással,  így 
begyűjtötte az 5. világbajnoki arany-
érmét! 

Tunkel abszolút bajnok a 3. he-
lyet hozta el, míg a nemzetek közötti 
eredményesség különdíját mi, ma-
gyarok, a Hungary Team nyerte.

Aki szeretné és tudja támogatni 
paralimpikonjainkat, az kérem, tegye meg!

Az egyesületük neve: Power Station SE
Az egyesületük számlaszáma: 

Budapest Bank 101030560687380000000004
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A budakeszi Lelkifröccs 
nyári ajánlata: 

REKREÁCIÓS CSOPORT PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA

Újra jelentkezünk: a nyárra készülve a budakeszi pedagógusok számára 
készült programajánlattal a Lelkifröccs.

A nyár folyamán öt alkalomból álló csoportos foglalkozást indítunk. A cso-
port célja a humán területen dolgozók – így a pedagógusok – körében 

óhatatlanul előforduló kifáradás megelőzése, a rekreáció támogatása.
A csoport a szupervízió módszerével dolgozik, mely egy tanácsadási for-

ma; a szakmai személyiség, a szakmai önismeret fejlesztését segítő módszer, 
mely a tapasztalati tanulás módszerén alapszik. A csoportban a szakmai ön-
ismeret körébe tartozó – a csoporttagok által hozott – témákkal, kérdésekkel 
dolgozunk. 

A szupervíziós csoport hozzájárul a szakmai önismeret, az (ön)reflexi-
ós készség, a tudatosság, a másikra való figyelem készségének fejlődéséhez, 
hozzásegít ahhoz, hogy fejlődjön készségünk a helyzetek elemzésében, meg-
értésében, új szempontok integrálásában, valamint kompetencia- és szerep-
határaink felismerésében, kezelésében. Mindezek révén hatékony segítség a 
kifáradás megelőzésében, és a kreatív, elégedett, örömteli munkavégzésben.

A csoport létszáma 7-10 fő, az 5 ülésre június 15. és július 25. között kerül-
ne sor a résztvevőkkel egyeztetett napon és napszakban, heti rendszerességgel. 
Egy csoportülés időtartama 3 x 60 perc. 

A rekreációs csoporton való részvétel első két alkalma díjmentes: ez a cso-
portvezetők felajánlása a Budakeszin dolgozó pedagógusok felé.

Bővebb információ, jelentkezés a 20/9330770 
vagy a 70/3104898 telefonszámokon.

Kádár Ildikó és Tóth Gyöngyvér, Budakeszi Lelkifröccs
www.facebook.com/budakeszilelkifroccs

Budakeszi gyerekek 
 ismét nyaralhatnak  

a Hegyvidéki  
Élménytáborban

Idén ismét lehetőség van arra, hogy a budakeszi gyermekek a XII. kerü-
leti, Mátyás király úti élménytáborban nyaraljanak.

Budakeszi önkormányzata megállapodást köt a XII. kerületi önkormányzat-
tal, melynek keretében július 6. és augusztus 14. között Budakeszin lakó 

gyermekek is jelentkezhetnek hetes turnusokban a színvonalas nyári napkö-
zis táborba, az első osztályos korosztálytól kezdve. A tábor természetvédelmi 
területen fekszik, sportpályák, óriás homokozó, tanösvény, medence segíti a 
gyermekek aktív pihenését. Kiváló minőségű a napi háromszori étkezés. Tá-
boron kívüli változatos kirándulások teszik emlékezetessé a gyerekek számára 
az ott töltött hetet. (A táborról készült riport a youtube.com megtekinthető: 
Mátyás király táborban a budakeszi gyerekek…címmel.)

A tábor díja 9200 Ft/hét. Fizetni kell a napi buszközlekedés költségét, (mely 
a heti gyermeklétszámtól függ és kb. 700 Ft/nap) és a belépődíjat, ha külső 
programra mennek.

Budakeszi város önkormányzata a szülők kérésére nyolc óránál hosszabb 
felügyeleti időt szervez, ezért a gyermekeket a táborozás alkalmával reggel hét-
től várjuk az Erkel Ferenc Művelődési Házban (Budakeszi, Fő u. 108.). Nyolc 
órakor indulnak a táborba, négy órakor indulnak vissza Budakeszire, és öt 
óráig ismét felügyeletet biztosítunk ugyanott. Várjuk a szülők jelentkezését a 
Széchenyi István Általános Iskolában Suda Éva tanárnőnél június 10-éig, illet-
ve Polgármesteri Hivatalban, 2015. június 25-éig. Jelentkezési lap az ügyfél-
szolgálaton kapható.

Bakács Bernadett , alpolgármeseter, bede.bakacs@gmail.com

Trombitások sikerei
2014-ben ismét megrendezték a nagy hagyományokkal rendelkező 
Országos Lubik Imre trombitaversenyt. A 3 évenként megtartott rangos 
eseményt 13. alkalommal rendezték meg. 

A Pest megyei válogató ok-
tóber 6-án, Dunakeszin 

volt. A versenyen a budakeszi 
zeneiskolát 4 növendék kép-
viselte: az első korcsoportban 
Kiss Levente, Nusser Csanád, 
Rácz Mihály; a második korcso-
portban Lengyel Gábor indult a 
megmérettetésen. Mindannyian 
nagyszerűen szerepeltek. Gábor és Levente alig maradtak le az országos dön-
tőről, ahová Csanádnak és Misinek sikerült bejutnia. 

A háromnapos döntőt Zalaegerszegen rendezték november 6-ától 9-éig. Itt 
már csak az ország legjobbjai mutathatták meg tudásukat, a 2 forduló során.  
A verseny nagyon magas színvonalú volt, és mind Nusser Csanád mind Rácz 
Mihály remekül helyt állt az első korcsoport 23 fős mezőnyében. Misi pro-
dukciója különösen jól sikerült, amit a zsűri 2. díjjal jutalmazott. Gratulálunk 
a fiúknak és szüleiknek, akik vállalták a felkészüléssel járó plusz feladatokat! 
Külön köszönet munkájáért a zongorakísérőnek, Pótfi Melindának!  

Szita Csaba trombitatanár
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Mi zajlik a gyerekek agyában,  
ha tévéznek? 2. 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!  

Írásunk az április számban megjelent cikk folya-
tatása. 

− Miről tudják felismerni a szülők, hogy a gye-
reküket beszippantotta a virtuális világ? És hogyan 
tudják gyerekeiket a fenyegető elszegényedéstől meg-
védeni?

− Ha egy gyerek inkább a komputer előtt ül, 
ahelyett, hogy odakinn futkározna, rohangálna és 
a többiekkel játszana, tehát ha nem elégíti ki ter-
mészetes szükségleteit, akkor aggasztó a dolog, 
erre a szülőknek már reagálniuk kell. De nem úgy, 
hogy tiltásokat fogalmaznak meg. Sokkal inkább 
meg kell próbálniuk olyan, a reális világból jövő 
kihívásokat kínálni a gyerekeiknek, melyeknek 
azok meg is tudnak felelni. Kalandokat, váratlan 
eseményeket, meglepő, sőt akár még veszélyes 
helyzeteket is, melyeket a gyerek legyőzhet, hogy 
aztán ezektől edződjék.

A szülőknek tehát ezen széles komputer sztrá-
dák mellé valami mást is el kell ültetniük az utó-
daik fejében. Sok szülő ázsiai küzdősportokra, 
sátortáboros-kirándulásos nyaralásra íratja be cse-
metéjét, vagy kisebb gyerekek gondozását bízza rá.

Néhányukon talán az segít, ha idős embereket 
tanítanak a számítógép és az internet használatá-
ra. Ezek a gyerekek aztán később el fognak tudni 
beszélgetni másokkal, és képesek lesznek arra, 
hogy közösen oldjanak meg problémákat. Nekik 
ugyanis az agy érése szempontjából meghatározó 
években a reális tapasztalati világ széles spektru-
mát nyújtják a szüleik.

Azok a gyerekek viszont, akik komputervilá-
gokba merülnek el, túlságosan is gyorsan tanulják 
meg ott: minden úgy működik, hogy megnyomják 
a megfelelő gombot. Nem tolerálnak többé semmi-
lyen hibát, nem viselik el a frusztrációkat, és nem 

képesek többé az impulzusaikat kontrollálni. A va-
lódi világban már képtelenek eligazodni.

Viszont, ha a gyereke részei egy élő közösség-
nek, és valahogy úgy élnek át kalandokat, mint pl. 
a cserkészek, akkor ritkábban kerülnek a virtuális 
világok bűvöletébe: kevesebbet játszanak a számí-
tógéppel, és messze nem néznek annyi tévét. A ké-
sőbbi életük során is kevesebb szorongásos zavar 
alakul ki náluk, és nem lesznek olyan bizonytala-
nok. Igazi egészséges személyiséggé válnak.

− De mi történik egy tízéves gyerek agyában, ami-
kor véletlenül egy pornográf vagy valamilyen szörnyű 
tartalmú oldalra téved? Nem éri eközben nagy sokk?

− Nem feltétlenül. Attól függ, milyen a családi 
környezet, illetve, hogy milyen szerepet tölt be ott-
hona média. Ami nálunk, felnőtteknél a borzalmas 
brutalitás jele, az sok kiskölyök számára úgy jele-
nik meg, mint az egymáshoz való közeledés sok le-
hetséges formája közül az egyik. Egy olyan gyerek, 
akit a passzív médiafogyasztás eltompít, még csak 
megítélni sem fogja tudni, amit ott lát. A tapaszta-
lata azt diktálja neki, hogy ezen a képernyőn min-
denféle dolog megtörténhet.

Hol azt látja, hogy kergeti a róka a nyulat, hol 
pedig azt, hogy nevetnek az emberek, amikor Do-
nald kacsa és Pluto rendre laposra verik egymást 
− és utána, mintha mi sem történt volna, újra fel-
kelnek. A képernyőn izom agyú birkózók verik be 
egymás koponyáját ordítozó tömeg előtt, majd pe-
dig azt látja a gyerek, hogy két ember szeretkezik, 
vagy például levágják egymás fejét.

A szülők leszoktatták őket a természetes iszo-
nyodásról. Mert már korán azt tapasztalta a gye-
rek, hogy nincs semmi értelme mindezeken elgon-
dolkodnia. Megtanulta, hogy nem feltétlenül képes 
megérteni, mi zajlik a képernyőn.

Folytatás a következő számban
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Isten éltesse a 
szépkorúakat!

Egy hosszú élet munkája, eredményei 
elismerést és tiszteletet érdemelnek, mely-
nek meg kell nyilvánulnia a társadalom 
tagjai, közösségei, intézményei részéről. A 
Kormány a Magyar Köztársaság nevében, 
polgármester asszonyunk pedig Budakeszi 
Város Önkormányzatának nevében köszön-
tötte a szépkorúakat.

Dr. Hamvasi Miklóst utolsó munkanapján, 
50 év fogorvosi szolgálatát elismerve, az önkor-
mányzat képviseletében Bakács Bernadett alpol-
gármester, Somlóvári Józsefné tanácsnok és Ohr 
Alajos alpolgármester köszöntötte.

Dr. Perl Istvánt budakeszi polgármestere, dr. 
Csutoráné dr. Győri Ottilia, és alpolgármestere, 
Bakács Bernadett köszöntötte 95. születésnapja 
alkalmából.

Mindnyájuknak  hosszú, boldog,
 egészséges életet kívánunk!






