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Lakossági fórum 
A VÁROSKÖZPONT MEGÚJULÁSÁRÓL

Az önkormányzat ismét lakossági fórumot tar-
tott az új városközpont terveiről, a művelődési 
ház és környéke megújításáról. A képviselő-
testület tárgyalt az ötletpályázatról, és az 
érdemes terveket közszemlére is bocsájtotta. 
Erről, és más felmerülő kérdésekről is vitáztak 
a megjelentek.

Dr. Győri Ottilia polgármester elöljáró-
ban elmondta: a budakeszi városközpont 
megújítására kiírt pályázat keretében a bí-
rálóbizottság közös és egységes álláspontot 
alakított ki: négy pályaművet vásárolt meg az 
önkormányzat, valamint a művelődési ház és 
könyvtár dolgozóinak szavazata alapján egy 
különdíjat is kiadott. A megvásárolt és kiál-
lított pályaművek nem kidolgozott ötletek. 
Nem ezek fognak megépülni, a későbbi ter-
veknek lehetnek megalapozói az elképzelések. 

Központi kérdés volt: mi legyen a művelő-
dési ház és könyvtár épületének további sorsa? 

Mint a polgármester kifejtette: ezeket meg-
vizsgáltuk műszaki, gazdasági, gazdaságos-
sági funkciók szempontjából. A   bemutatott 
modellben az önkormányzat 1500 négy-
zetméternyi területen közfunkciókat kíván 
megvalósítani, ami azonban csak akkor lenne 
megtérülő, ha nulla forintba kerülne a vá-
rosnak, ha 3500 négyzetméternyi területnek 
kereskedelmi funkciót adhatnánk. Emellett 
150 parkolóhelyet is kialakítanánk, mellyel 
a település parkolási gondjain enyhítenénk. 
Lakások építését viszont nem tervezzük. Ez 
teljesen egybeesik a korábbi lakossági fóru-
mokon elhangzott  véleményekkel. A 65 szá-
zalékos beépítettséget nem  túllépjük túl, ho-
lott a megengedett szint 80 százalék.

A képviselő-testület még nem hozta meg a 
végleges döntését, hiszen várja a lakosság öt-
leteit, véleményét. Bízunk benne, hogy, a kép-
viselő-testület kulturális, társadalmi, városké-
pi, gazdasági, gazdaságossági szempontokat is 
figyelembe véve hozza meg felelős döntését, 

amely nagy léptékű, komoly fejlődést hoz vá-
rosunknak, évtizedekre meghatározva továb-
bi fejlődését – mondta a polgármester. 

Bánhidi László településfejlesztési tanács-
nok szerint csak tanulmányoknak lehet fel-
fogni ezeket a terveket, közvetlen megépítése 
egyiknek sem várható. Ezért is csak ötletpá-
lyázatnak neveztük. Sajnálattal vettük, hogy 
a helybeli építészek közül mindössze 2 iroda 
vett csak részt a pályázaton. 

Üzenetértékűnek tekinthető, hogy a jelen-
legi művelődési ház épületének megtartását, 
átalakítását senki sem javasolta. A tervezők 
szerint a ház átalakítása gazdasági szempont-
ból sem lenne célszerű. Egyfajta erkölcsi avu-
lás is érzékelhető a fizikai állapotokon túl. A 
telek beépítésének leghangsúlyosabb része, 
kulcspontja, a kereszteződés, a sarok beépíté-
se. Fontos lenne egy friss szellemben létrejö-
vő épületkomplexum kialakítása. A cél tehát 
a közfunkciók fejlesztése (a művelődési ház, 
a könyvtár, az egészségház), alapfeladatainak 

korszerű kialakítása, bővítése, illetve a keres-
kedelmi és egyéb feladatok fejlesztése. Továb-
bá fontos a terület szlömösödésének megál-
lítása. Aki ismeri ennek a területnek a több 
évtizedes sorsát, tudja: ez a folyamat a környe-
ző utcákat is érinti, amit meg kell állítanunk. 

Borsodiné Gláser Katalin főépítész arról 
beszélt, hogy felkértünk egy független épí-
tésügyi szakértőt,   vizsgálja meg a jelenlegi 
művelődési központ műszaki állapotát. Ezek 
alapján dönthetünk a továbblépés irányá-
ról. A végkövetkeztetés: célszerűnek látszik 
a művelődési központ bontása, egy új épület 
felépítése.

Illy Péter szakértő, a Trenecon Kft. képvi-
seletében elmondta: az épület felújításának 
költsége nem lenne sokkal alacsonyabb, mint 
egy új  építése. A vasbeton szerkezeten kívül 
mindent ki kellene cserélni (nyílászárók, gé-
pészeti és villamos berendezések stb.).   De 

még ekkor is kérdés: az a relatíve kicsi összeg, 
amit meg lehetne takarítani, milyen épületet 
eredményezne? Ma az a tendencia, hogy mul-
tifunkcionális objektumokat kell létrehozni. 
Az esetlegesen felújított épület pedig nem 
lehet ilyen, a felújítás csak egy állapot kon-
zerválását eredményezi. Így 10-15 év múlva 
kezdhetnénk elölről.

Az új művelődési házban lenne egy 400 
fős rendezvényterem, amely alkalmas  kü-
lönböző eseményekre, színházi előadásokra, 
koncertekre. A különböző célokhoz  termé-
szetesen különböző akusztikai elvárásoknak 
kell megfelelnie. A kiegészítő kis termek mel-
lett könyvtár is létesülne. Jó lenne, ha a két 
funkciót integrálni lehetne, így a  terek össze 
is folyhatnak, de bizonyos esetekben külön is 
tudnak válni. 

Az egész terv városközponti fejlesztés, ami 
pedig legyen életteli, állandóan zsibongó tér. 

A közfunkciók mellett a kereskedelmiek is 
fontos részei a centrumnak: jelentős szerepet 
töltenek be az alaptevékenység rövid és hosz-
szú távú finanszírozásában. 

Cserép Zsolt pénzügyi osztályvezető kiemel-
te: a létesítendő új városközpont egészségügyi 
részében 300 négyzetméternyi területet kap 
az egészségügyi alapellátás, ahová a Fő utca 
179.-ben dolgozó háziorvosok és fogorvosok 
átköltözését tervezik.

Farkas Gyula emeritus polgármester az épít-
kezések beárazását hiányolta. Kifejtette: a 
művelődési ház az első pillanattól nem tudta 
betölteni funkcióját. A könyvtár beerősza-
kolása az épületbe rögtön a  nyílászárókat is 
tönkretette, a fűtési rendszer is túlméretezett 
volt. A művelődési ház fizikai megtartásához 
nem ragaszkodik. A városközpont lakásmen-
tes megépítését támogatja. Azt is  javasolta, 
hogy az utcafrontok élő felületek legyenek, ne 
reklámokkal teli. 

Kórósi Miklós véleménye szerint ezt a teret 
egy kulturális, egészségügyi központ céljára ki 
lehet alakítani. Létrehozhatnának itt egy nagy 
teret, áthozhatnák az Erkel-szobrot, és itt le-
hetne a jövőben nagy városi rendezvényeket 
tartani, pl. az Erkel-napokat. 

Azt javasolja, hogy kereskedelmi egysége-
ket ne telepítsenek ide, mert ez nagy közúti 
forgalmat generálna. Az amúgy is nagy átme-
nő forgalom úgyis elég jelentős problémája 
Budakeszinek. Csak turistacsalogató kis ét-
termet, cukrászdát, virágboltot stb. tudna itt 
elképzelni.  

Lényeges kérdésnek tartja azt is, hogy ide 
olyan épület kerüljön, ami tökéletesen beleil-
lik a tájba, tehát nem modern.

Pardi Géza polgártársunk azt kifogásolta, 
hogy Budakeszin nincs szakorvosi ellátás, 
nincs vérvétel, EKG, ultrahang vizsgálat, CT. 

Ohr Alajos alpolgármester lakossági kérdé-
sekre válaszolva megismételte: ahogy már ko-
rábban elhangzott, a döntések még nem szü-
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lettek meg. A budakesziek véleményét, ötleteit 
építjük majd be a végleges megoldásokba. A 
konkrét tervezés során is tartunk még lakos-
sági fórumot. 

A városközpont közlekedési problémái 
ismertek. Ha megvalósul a komplexum, ez 
újabb forgalomnövekedést nem generál. Amit 
feltétlenül meg kell oldanunk, az a létesíten-
dő  parkolóhelyekre való beállás, illetve azok 
elhagyása. 

Az egész városközpont arculatáról dön-
tünk, ami évtizedekre meghatározza Buda-
keszi  arculatát. Az önkormányzat kötelessége 
a városközpont megfelelő kialakítása, amely 
megfelel a hagyományoknak, a lakosság elvá-
rásainak, illetve a XXI. századi viszonyoknak.

Bakács Bernadett alpolgármester véleménye 
szerint olyan fejlesztést szeretnénk, ami élhető 
környezetet teremt mindenkinek. Jelenleg na-
ponta körülbelül 22 ezer jármű hajt át a város-
központon. 

Az új városközpontban új lakosság- és 
környezetbarát szolgáltatásokat vezetünk 
be, amelyek  az itt élők életminőségét javítják 
(könyvtár, gyerekkönyvtár, játszóház, ifjúsági 
klub, kávézó, fedett sportolási lehetőségek). A 
beruházás a környék ingatlanjainak értékét is 
növelni fogja. 

Más kérdésre válaszolva: a szakorvosi ellá-
tás nem önkormányzati, hanem állami feladat. 
Budakeszi önkormányzata mindent megtesz, 
hogy a lakosság helyben juthasson ezekhez a 
szolgáltatásokhoz. 

Bánhidi László településfejlesztési tanácsnok 
a hozzá érkezett  kérdésre reagálva: sportfunk-
ciók létesítése nem szerepel a tervezetekben, 
a testkultúra különböző elemei viszont helyt 
kaphatnak (fitnesz, tánctanítás stb.). 

Nagy teremgarázs létesítése nem lehetséges, 
a parkolóhelyek nagy része a felszínen lesz. A 
Kossuth utca sarkán lévő „szellemház”, ami-
nek a beépítettsége kb. 40-45 százalékos, ma-
gántulajdon, az önkormányzat  nem tud  hoz-
zányúlni. A tulajdonos nem együttműködő, 
az önkormányzat tulajdonképpen szélmalom-
harcot folytat.

Tervek, pályázatok, 
fejlesztések

ÖNERŐS BERUHÁZÁSOK,  
FEJLESZTÉSEK
Elkészült a városközpont beruházás pénzügyi 
modellje: számos változat után a végleges mo-
dell pénzügyileg megáll a lábán. A legfontosabb 
elvárásunk az volt, hogy ne terhelje az önkor-
mányzat költségvetését ez a beruházás, a be-
vételek és kiadások kiegyenlítsék egymást. Az 
elfogadott gazdasági terv ezeknek az elvárások-
nak megfelel. Ezzel lezárult az előkészítés első 
szakasza, mostantól a terveztetések, a pénzügyi 
finanszírozáshoz szükséges tárgyalások követ-
keznek. 

Ígéretünk szerint minden évben legalább 50 
millió forintot fordítunk útépítésekre, felújítá-
sokra. Ennek megfelelően régóta várt útépíté-
sekre is sor kerül az idei évben. A József Attila 
utca Hajós és Barackvirág utca közötti szakasza, 
valamint a Nagy Sándor József utca két végsza-
kasza átépítésének kivitelezésére elindítottuk a 
nyílt közbeszerzési eljárást.

Teszünk arról is, hogy városunk „éjszakai sö-
tét foltjai” eltűnjenek. Felmértük a közvilágítási 
fejlesztési igényeket a közlekedés- és közbizton-
ság növelésének figyelembevételével. A képvise-
lő-testület elhatározta, hogy minden évben 15 
millió forintot fordít a közvilágítás fejlesztésére. 
Az idei év elején már kihelyeztünk mintegy 40 
új lámpatestet a város különböző pontjain, a 
következő ütemben a Megyei út és a Tiefenweg 
utca egy-egy szakaszának közvilágítási hálóza-
tát valósítjuk meg. 

ISKOLAÉPÍTÉS,  
BŐVÍTETT TARTALOMMAL
Amint arról már beszámoltunk Önöknek, 
rengeteg utánjárást követően bruttó 1,3 milli-
árd forint állami forrást sikerült szereznünk a 
korszerűtlen Forfa épületek kiváltására, mely 
tíz tanterem, továbbá további hat csoportszo-
ba és szaktanterem megépítését teszi lehetővé 
a Kerekmezőn (Árpád fejedelem téren). Az 
igényeink szerint viszont 16 normál tanterem 
megépítésére lenne szükség, az eszerinti szer-
ződésmódosítás kezdeményezését az érintett 
szülők is támogatják.

A fentiek szerint kezdeményeztük tehát az 
együttműködési megállapodás módosítását 
úgy, hogy 16 tantermes iskolát tervezzenek − 
ütemezve. Az ehhez szükséges pénzt is kértük 
a Kormánytól. Amennyiben mégsem kapjuk 
meg, az eredeti megállapodáshoz képest továb-
bi 1 tanterem és a későbbi bővítéshez szükséges 
nagyobb kiegészítő helyiségek költségét a jövő 
évi költségvetés terhére vállalta a képviselő-tes-
tület az április 7-i ülésén. 

Az építkezéshez az állam által biztosított 
bruttó 1,3 milliárd forinton felül az önkor-
mányzat adja a földterületet és bruttó 100 millió 
forintot. Amennyiben a bővítésről szóló módo-
sítást a másik fél is elfogadja, a képviselő-testü-
leti határozat értelmében szükség esetén további 
bruttó 233 millió forint áll rendelkezésre az ön-
kormányzat részéről az új iskola építésére.

ÚJABB PÁLYÁZATOKON INDUL 
VÁROSUNK
Budakeszi városa is jelentkezik a „Fenntartható 
közlekedésfejlesztés Pest megyében” című pá-
lyázatra. Csak néhány elem az ebből megvaló-
sítandó célok közül: új buszmegállópár építése 
a Temető utcában és a Kerekmezőnél, gyalogát-
kelő létesítése a Tarkabarka Óvodánál, több Fő 
utcai gyalogátkelőhely korszerűsítése, akadály-
mentesítése és megvilágításának javítása, P + R 
parkoló létesítése az Akácfa utcában, a városi 
kerékpáros közlekedési infrastruktúra fejlesz-
tése. A támogatás elnyerése esetén a megvalósí-
táshoz nem kell önerőt biztosítanunk.

Pályázunk továbbá az új, Mosolyvár böl-
csődénk négy csoportszobával történő bőví-
tésére is. Szerencsére olyan sok a kisgyermek 
városunkban, hogy máris bővíteni kell az ed-
digi 4 termet az igények kielégítése érdekében. 
Ugyanebből a pályázati forrásból szeretnénk 
felújítani a Fő utcai, régi bölcsődénket is.

Idén is pályázni fogunk intézményeink ener-
getikai korszerűsítésére. Tavaly a Nagy Sándor 
József Gimnáziumnak és a Czövek Erna Zene-
iskolának sikerült megoldanunk a nyílászáró 
cseréjét és a hőszigetelését; idén a Pitypang óvo-
dára és a Széchenyi István Általános Iskolának a 
főépületére és tornatermére vár terveink szerint 
ugyanez a fejlesztés, mellyel jelentős közüzemi 
kiadásokat takaríthatunk meg.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KIÍRT 
PÁLYÁZATOK
Ismét pályázhatnak a Budakeszi város közigaz-
gatási területén székhellyel rendelkező, illetve 
tevékenységét itt kifejtő, nyilvántartásba vett 
önszerveződő közösségek, civil csoportok. A 
vissza nem térítendő pénzügyi támogatásra 
2016. április 30-ig nyújthatnak be pályázatot.

Már előző lapszámunkban megjelent a la-
kossági járda pályázatunk, melynek beadási 
határideje 2016. április 16, csütörtök 12 óra. 
Érdemes élni a lehetőséggel, a bekerülési költ-
ségek kb. egynegyedét átvállalva (2500 Ft/m²) 
jó minőségű járda készülhet az ingatlanuk előtt. 

ORSZÁGOS AKCIÓHOZ  
CSATLAKOZTUNK
Idén is csatlakoztunk a „TeSzedd!” országos sze-
métszedési akcióhoz, mely Budakeszin április 
28-án egész nap tart. Aki csatlakozni szeret-
ne, hívja a BVV Kft. ügyfélszolgálatát. Tel.: 06 
30/567-5104. 

Budakeszi egyik legnagyobb kincse a gyö-
nyörű természeti környezete. Vigyázzunk rá, és 
tegyünk közösen megóvása, rendbetétele érde-
kében!

dr. Győri Ottilia, polgármester
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A jó idő beköszöntével 
megszaporodhatnak 

 a szabadtéri tűzesetek
A tavasz beköszöntével országo-
san- így a megyénkben is – meg-
növekedik a szabadtéri tűzesetek 
száma, ezek többsége összefüg-
gésbe hozható a megkezdett kerti 
munkákkal. Az erdő- és szabadtéri 
tüzek szempontjából a tavasz a 
legveszélyesebb időszak, ilyenkor 
Magyarországon évente több ezer 
tűz keletkezik. Ennek érdeké-
ben nagyon fontos az égetéssel 
kapcsolatos szabályok fokozott 
betartása, figyelembe vétele. A 
tűzvédelmi hatóságok továbbra 
is ellenőrzik az égetési szabályok 
betartását, azokat, akik a sza-
bályokat megsértik, szankcióval 
sújtják, ami akár helyszíni bírság 
kiszabását is jelentheti.

A veszélyt egyrészről a száraz 
aljnövényzet és avar jelenti, 

amelyben könnyen és gyorsan 
terjed a tűz. 

A szabadtéri tűzgyújtást - külö-
nösen az irányított égetés engedé-
lyezésének szabályaira vonatkozó-
an - a 2015. március 5-én hatályba 
lépett Országos Tűzvédelmi Sza-
bályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) 
BM rendelet szabályozza.

Ha jogszabály másként nem 
rendelkezik, a lábon álló növény-
zet, tarló, növénytermesztéssel ösz-
szefüggésben és a belterületi ingat-
lanok használata során keletkezett 
hulladék szabadtéri égetése tilos.

Külterületen az ingatlan tulaj-
donosa, használója a tűzvédelmi 
hatóság engedélyével legfeljebb 10 
ha egybefüggő területen irányított 
égetést végezhet.

Egy kérelmen egy darab 10 
hektár vagy ennél kisebb terület 
égetése jelenthető be, és az első 
fokú eljárás lefolytatásáért fize-
tendő 3.000,- Ft illetéket kérel-
menként kell megfizetni. A kérel-
met a külterület tulajdonosának, 
használójának legkésőbb az égetés 
tervezett időpontját megelőző 10. 
napig kell benyújtania az engedé-
lyező tűzvédelmi hatóságnak. 

 Az OTSZ alapján a következő 
feltételeket kell betartani:
•	 az irányított égetés során a tűz 

nem hagyható őrizetlenül, és 
veszély esetén, vagy ha az irá-
nyított égetést befejezték, azt 
azonnal el kell oltani;

•	 az irányított égetés csak úgy 
végezhető, hogy az a környe-
zetére tűz- és robbanásveszélyt 
ne jelentsen;

•	 az irányított égetés befejezése 
után a helyszínt gondosan át 
kell vizsgálni, és a parázslást, 
izzást - vízzel, földtakarással, 
kéziszerszámokkal - meg kell 
szüntetni;

•	 a tarlónak / lábon álló nö-
vényzetnek / avarnak / egyéb 
növényi hulladéknak minden 
oldalról egyidejűleg történő 
felgyújtása tilos;

•	 tarló irányított égetésénél az 
égetéshez csak a tarlómaradvá-
nyok használhatók fel;

•	 lábon álló gabonatábla mellett 
tarlót égetni tilos.
Tűzgyújtási tilalom esetén 

az érintett területen akkor sem 
megengedett a tűzgyújtás, ha azt 
egyébként más jogszabály meg-
engedi;

A tüzek 99 százaléka emberi 
gondatlanság, rosszabb esetben 
szándékosság következménye, 
ezért az erdő- és vegetációtűz elleni 
legjobb védekezés az odafigyelés. 
eldobni ≤ 1 másodperc, eloltani ≥ 
100 óra helyreállítani ≥ 100 év 

Amennyiben mégis tűzeset kö-
vetkezik be, annak észlelésekor az 
első és legfontosabb feladat a kez-
deti “kis tüzek” eloltásán túlme-
nően az, hogy arról a 105-ös, vagy 
112-es segélyhívó  számon  hala-
déktalanul értesíteni kell a kataszt-
rófavédelmet. 

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tűz Budakeszin

Több száz négyzetméternyi területen égett a gyom és száraznö-
vényzet Budakeszi határában, a Csillag utca környékén. A tűz 

az erdőt is veszélyeztette. A fővárosi hivatásos és a rózsadombi 
önkéntes tűzoltók három vízsugárral dolgoztak a lángok körülha-
tárolásán és elfojtásán. A munkálatokkal sikerült megakadályoz-
ni, hogy a tűz a lakóházak felé továbbterjedjen. 

Forrás: Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Avar és kerti hulladék 
égetése

Avar és kerti hulladék égetését évente két időszakban lehet végezni: 

TAVASSZAL: 

MÁRCIUS 1.− MÁJUS 31. KÖZÖTT 

ŐSSZEL: 

SZEPTEMBER 1.– NOVEMBER 30. KÖZÖTT

A megjelölt időszakokon belül kizárólag pénteken 8−21 óra között, 
szombaton 8−12 óra között − az ünnepnapok kivételével − lehet 

az égetést végezni.

Az égetést megengedő, de rendkívül szűk korlátok közé szorító sza-
bályozást a lakossági fórumokon, közmeghallgatásokon és lakossági 
levelekben megfogalmazott jelentős lakossági igényekre tekintettel 
alakítottuk ki. 

A zöldhulladékok engedélyezett időszakon kívüli égetése sza-
bálysértésnek minősül, ennek ellenőrzésére és szankcionálására a 
Budakörnyéki Közterület-felügyelet hivatott.

Felhívjuk a lakosság figyelmét továbbá arra is, hogy a Budakeszin 
hulladékgyűjtési feladatokat végző Depónia Nonprofit Kft., az éves 
hulladék naptárban meghirdetett napokon, évi 12 alkalommal, házhoz 
menő rendszerben biztosítja a kerti zöldhulladék elszállítását. 

Kérjük a budakeszi polgárokat, hogy ezt a lehetőséget minél na-
gyobb mértékben vegyék igénybe annak érdekében, hogy az égetések 
száma minél kevesebb legyen.

Dr. Remete Sándor, jegyző
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A Képviselő-testület határozatai 
TISZTELT BUDAKESZI LAKOSOK!

Budakeszi Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a 2016. 
február 15-én és 25-én tartott 
képviselő-testületi ülésein az 
alábbi, lakosságot kiemelten 
érintő döntéseket hozta:

39/2016: A Képviselő-testület a 2016. 
évi hatékony gazdálkodás előmozdítása, az 
elvégezni kívánt fejlesztések, szervezet-átala-
kítások megalapozása, valamint a bevételek 
növelése érdekében az alábbi intézkedéseket 
rendelte el:
1.) Az Új Városközpont projekthez 

kapcsolódó tervezés, bontási 
közbeszerzések és a hitelfelvétellel 
lebonyolítása.

2.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő 
létesítmények üzemeltetésének 
felülvizsgálata (sportpálya, temető, 
repülőtér).

3.) Az Önkormányzat területén lévő 
buszvárók reklámfelületének érté-
kesítése.

4.) A hatályos közüzemi szerződések 
felülvizsgálata, szükség esetén 
javaslat tétel az új beszerzési, 
illetve szükség esetén közbeszerzési 
eljárások megindítására.

5.) A belterületi ingatlanokhoz kap-
csolódóan közvilágítás fejlesztési 
koncepció kidolgozása.

6.) A város közlekedési infrastruktúrájá-
nak felülvizsgálata, és a fejlesztésre 
vonatkozó javaslatok kidolgozása, 
a ciklus végéig szólóan évenként 50 
millió Ft elkülönítése az önkormány-
zat költségvetésében.

7.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanvagyon felülvizsgálata, és a 
forgalomképes ingatlanok értékesí-
tési lehetőségének vizsgálata.

8.) Az adópolitika, adóztatási gyakorlat 
felülvizsgálata. Az adóhátralékok 
behajtásának hatékonyabbá tétele.

9.) Beruházási, fejlesztési terv elfo-
gadása a 2019-ig tartó ciklusra 
vonatkozóan.

10.) A Farkashegyi repülőtér infrastruk-
túrájának felülvizsgálata, fejlesz-
tési és hasznosítási lehetőségeinek 
kidolgozása, lehetőség szerinti 
megvalósítása.

11.) Az oktatáspolitika áttekintése, 
fejlesztése, szükség szerinti átszer-
vezése

12.) A sport- és a sportpálya- fejlesztési 
koncepció kidolgozása, lehetőség 
szerinti megvalósítása.

13.) A könyvtár fejlesztési koncepciójá-
nak kidolgozása

14.) Közintézmények energetikai haté-
konyságának növelése érdekében 
a napelemes rendszer kiépítési 
lehetőségeinek vizsgálata.

40/2016: A Képviselő-testület pályázatot 
írt ki lakossági részvétellel megvalósuló jár-
daépítésre, és ennek fedezetére 5 000 000 
Ft összeget biztosított. 

55/2016: A Képviselő-testület támogatni 
kívánta Beregdéda testvérváros magyarta-
nítási nyelvű iskolába iratkozó gyermeke-
inek iskoláztatását, és felkérte a polgár-
mestert, hogy kérjen tájékoztatást Egressy 
Istvántól, Beregdéda polgármesterétől a 
támogatási igény mértékéről, felhasználá-
si céljáról, és az erről szóló előterjesztést a 
Képviselő-testület soron következő rendes 
ülésére terjessze be.

56/2016: A Képviselő-testület a Nagy 
Sándor József Gimnázium, a Czövek Erna 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, va-
lamint a Széchenyi István Általános Iskola – 

Napraforgó tagozat vonatkozásában bérelt 
vonali internet kiépítésére és szolgáltatásá-
ra ajánlatokat kér be..

60/2016: A Képviselő-testület felkérte 
a főépítészt, hogy a lakosság, vállalkozá-
sok és civil egyesületek részére készítsen 
felhívást, és dolgozza ki a partnerségi 
egyeztetés szabályait, és a 2016. március 
30-ig beérkezett véleményeket a korábban 
leadott véleményekkel együtt rendszerezve 
gyűjtse össze.

65/2016: A Képviselő-testület a közét-
keztetés ellenőrzése tárgyában dietetikus 
szakértővel megbízási szerződést kíván 
kötni.

66/2016: A Képviselő-testület szerződést 
kötött a POLISZ Kft.-vel (székhelye: 1196 
Budapest, Ady Endre út 51. adószáma: 
13038919-2-43, cégjegyzékszáma: 01-
09-715752) a gyepmesteri tevékenységre 
vonatkozóan, 2016. május 1-jétől hatá-
rozatlan időre, havi bruttó 110 000 Ft díj 
ellenében.

72/2016: A Képviselő-testület 200 000 Ft 
összegű támogatással járult hozzá a Nagy 
Gáspár Alapítvány irodalmi díj alaphoz.

A határozatok megtalálhatók a 
www.budakeszi.hu honlapon

Pályázati felhívás
ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉGEK SZÁMÁRA

Budakeszi Város Önkormány-
zata tájékoztatja a Budakeszi 
város közigazgatási területén 
székhellyel rendelkező, illetve 
tevékenységét e területen kifejtő, 
nyilvántartásba vett önszervező-
dő közösségeket, hogy 2016. áp-
rilis 30-ig pályázatot nyújthatnak 
be vissza nem térítendő pénzügyi 
támogatás iránt.

Támogatás célja: a civil szervezetek társa-
dalmi szerepvállalásának segítése, növelése, 
az Önkormányzattal való partneri kapcsolat 
előmozdítása, az önkormányzati feladatok 
hatékonyabb ellátása.

Pályázatot nyújthatnak be:
a)  azok a Budakeszi székhelyű, illetve 

érdekeltségű szervezetek, szövetségek, 
alapítványok, társaságok, nemzetiségi 
szerveződések, intézmények, amelyek 
helyi érdekeket szolgáló tevékenységet 

folytatnak, vagy öntevékenységre épülő 
szakmai, szabadidő keretben működnek,

b)  a gyermek és ifjúsági közösségek, vagy 
értük tevékenykedő intézmények és 
szervezetek, melyek hétvégi, szabad-
idős, szünidei programok megvalósítá-
sában tevékenykednek,

c)  egyházak, társadalmi és karitatív szer-
vezetek, továbbá önsegítő közösségek, 
amelyek szociális problémák kezelésére 
irányuló programok megvalósításában 
vesznek részt.

Támogatás igényelhető: 

önszerveződő közösségek által végzett 
azon közérdekű tevékenységekhez, ame-
lyekkel hozzájárulnak az önkormányzati 
feladatok ellátásához, különösen.

a) a település köztisztasági,
b)  a közművelődési és kulturális,
c) a környezetvédelmi,
d) a sport,
e) közbiztonság,
f) egészségmegőrző,
g) szociális feladatok.

A pályázattal kapcsolatos tudnivalókat 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 3/2016. (II. 01.) önkormány-
zati rendelete (továbbiakban: rendelet) 
tartalmazza.

A pályázati adatlap és pályázati felhívás 
letölthető a varoshaza.budakeszi.hu hon-
lapról, de megtalálható a felhívás alatt is.

A szervezeteknek a pénzügyi támogatásra 
pályázatot kell benyújtaniuk a rendelet 1. 
számú melléklete szerinti tartalommal.

A pályázatnak tartalmaznia 
kell legalább:
a)  a pályázó adatait (nevét, székhelyének 

címét),
b)  a pályázó – rendelet 2-3. melléklete 

szerinti – nyilatkozatait,
c)  a bejegyzési okirat másolatát, informális 

szervezet esetén a szervezet működését 
igazoló elnöki/képviselői nyilatkozatot, 

d)  azokat a feladatokat, melyeket közcélú 
tevékenységként az adott évben el 
kíván látni,

e)  a c) pontban meghatározott tevékeny-
ségek várható pénzügyi kiadásait, és 
az önkormányzattól igényelt pénzügyi 
támogatás összegét, ütemezését, 

f)  a c) pontban meghatározott tevékeny-
ség végzéséért felelős személy megne-
vezését, elérhetőségét, 

g)  a c) pontban megjelölt tevékenység 
által érintett Budakeszi lakosok számát, 
ennek hiányában egyéb a tevékeny-
séget jellemző, mérhető mutatószám 
ismertetését.

A pályázat benyújtásának 
határideje:  
2016. április 30.

A pályázatokat az Oktatási, Kulturális és 
Egészségügyi Bizottság előzetesen véle-
ményezi, majd elbírálásukat a Képviselő-
testület végzi.

Az elnyert támogatás célirányos felhaszná-
lását a támogatási szerződésben foglaltak 
szerint a tárgyévet követő év március 15. 
napjáig kell igazolni.

Dr. Győri Ottilia, polgármester



ÓVODA
A gyermek abban az évben, amelynek augusz-
tus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a 
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy 
órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves ko-
rától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban 
az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a har-
madik életévét a felvételétől számított fél éven 
belül betölti, feltéve, hogy minden, a települé-
sen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb 
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyer-
meket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében 
lakik. 

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a 
gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda 
körzetében található ingatlant otthonául hasz-
nálja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásában a 
gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási he-
lyeként az óvodai beiratkozás első határnapját 
megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. 
Ha ez nem teljesül vagy ha bármely körülmény 
alapján arra lehet következtetni, hogy a gyer-
mek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy 
tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, 
úgy az óvodavezető, illetve a jogszabályban 
meghatározott esetben az óvodavezető vagy 
a fenntartó által szervezett bizottság jogosult 
felszólítani az óvodába jelentkező gyermek 

szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás 
tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez 
vételétől számított 15 napon belül bemutatja a 
területileg illetékes védőnőtől származó, a védő-
női ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötele-
zett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az 
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles 
arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját 
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a 
gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózko-
dási helye szerint illetékes jegyzőt. 

A napi négy órában óvodai nevelésre köte-
lezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek 
szülője, amennyiben gyermeke az óvodaköte-
lezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előze-
tesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, 
annak hiányában tartózkodási helye szerint il-
letékes jegyzőt. 

 A jegyző – az egyházi és magán fenntartású 
intézmények esetében a fenntartó – a szülő ké-
relmére és az óvodavezető, valamint a védőnő 
egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem 
előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmen-
tést adhat a kötelező óvodai nevelésben való 
részvétel alól, ha a gyermek családi körülmé-
nyei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos 
helyzete indokolja. 

A gyermek hároméves korától annak az év-
nek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik 
életévét betölti, az óvodába járási kötelezettsé-
gét családi napköziben is teljesítheti abban az 
esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást 
nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus 
munkakör betöltéséhez előírt szakképzettség-
gel, és munkája során figyelembe veszi az óvo-

dai nevelés országos alapprogramjában foglalt 
követelményeket. 

A szülő – a családi napköziben vagy a böl-
csődében ellátásban részesülő gyermek, továb-
bá a kötelező óvodai nevelésben való részvétel 
alóli felmentés kivételével – az óvodai nevelés-
ben történő részvételre jogszabály alapján kö-
telezett gyermekét köteles beíratni a települési 
önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett 
közleményben vagy hirdetményben meghatá-
rozott időpontban.

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS 
 IDŐPONTJA:

2016. május 09-én (hétfő):  
8:00–17:00 óra között,

2016. május 10-én (kedden):  
8:00–17:00 óra között,

2016. május 11-én (szerdán):  
8:00–14:00 óra között.

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS 
 HELYE: 

Pitypang Sport Óvoda
2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. 

tel.sz.: 06-23-451-505

Budakeszi Szivárvány Óvoda
2092 Budakeszi, Fő utca 268.

tel.sz.: 06-23-452-375

Tarkabarka/Kunterbunt Óvoda               
2092 Budakeszi, Fő utca 72.

t.sz.: 06-23- 451-503

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES 
DOKUMENTUMOK:

•	 a gyermek születési anyakönyvi kivo-
nata, 

•	 a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosítót és lakcímet igazoló ható-
sági igazolvány, 

•	 gyermek tajkártyája,
•	 a szülő személyi azonosító és lakcí-

met igazoló hatósági igazolványa.
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Óvodai, bölcsődei beiratkozás
Budakeszi Város Önkormányzata mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár Bölcsőde fenntar-
tója a 2016/2017. nevelési évre vonatkozó óvodai, bölcsődei beiratkozás időpontját és módját az alábbiak szerint határozza meg:
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Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai 
beíratásakor a szülőnek igazolnia kell azt is, 
hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek 
Magyarország területén. 

AZ ÓVODAI FELVÉTEL:
Az óvodában a 2016/2017. nevelési év 

2016. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 
31. napjáig tart.  

Valamennyi óvoda kötelező felvételi kör-
zete: Budakeszi város közigazgatási területe. 

Az óvodai beiratkozás a fenti helyeken 
és időpontokban személyesen, a szükséges 
dokumentumok bemutatásával történik. Az 
óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján tör-
ténik. A felvételről, átvételről az óvoda veze-
tője dönt. Az óvodába a gyermek harmadik 
életévének betöltése után vehető fel. A szülő 
gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármi-
kor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi ké-
relmek elbírálásáról – a döntést megalapozó 
indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájé-
koztatással – írásban értesíti a szülőket 2016. 
június 10. napjáig.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki 
a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló 
gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az 
iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el 
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárás-
ról és a szabálysértési nyilvántartási rendszer-
ről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a alapján. 
A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, 
melynek mértéke ötezer forinttól százötven-
ezer forintig terjedhet. A szabálysértési eljá-
rást a Budakeszi Járási Hivatal folytatja le.

Az új gyermek fogadása a nevelési év első 
napjától folyamatosan történik. 

Az első óvodai foglalkozási nap, azaz 
a 2016/2017. nevelési év első napja: 2016. 
szeptember 1. (csütörtök).

Ekkor történik az eddig bölcsődében elhe-
lyezett, óvodába felvett gyermekek átvétele is. 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG:
A közigazgatási hatósági eljárás és szol-

gáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 98–102. §-ai alapján van lehető-
ség jogorvoslati eljárás lefolytatására az aláb-
biak szerint: Az óvoda döntése ellen a szülő a 
közléstől, ennek hiányában a tudomására ju-
tásától számított tizenöt napon belül eljárást 
megindító kérelmet nyújthat be az óvodave-
zetőnél. Az óvodavezető az eljárást megindító 
kérelmet, az ügy összes iratával nyolc na pon 
belül – elbírálás céljából –, önkormányzati 

óvoda esetében a fenntartó önkormányzat 
jegyzőjéhez küldi meg. 

Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másod-
fokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének 
a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől 
számított harminc napon belül, jogszabály-
sértésre hivatkozással. 

BÖLCSŐDE
A bölcsődében a 2016/2017. nevelési év 2016. 
szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31. 
napjáig tart. 

Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától ve-
hető fel
•	 harmadik életévének, sajátos nevelési igé-

nyű gyermek az ötödik életévének betöl-
téséig,

•	 annak az évnek az augusztus 31-éig, 
amelyben a harmadik életévét, a sajátos 
nevelési igényű gyermek az ötödik életévét 
betölti, vagy

•	 annak az évnek a december 31-éig, amely-
ben a gyermek szeptember 1-je és dec-
ember 31-e között tölti be a harmadik 
életévét, ha a szülő, törvényes képviselő 
vállalja, hogy a gyermek ellátását a nevelé-
si év végéig a bölcsőde biztosítja.

A bölcsőde a családban nevelkedő, 3 éven 
aluli gyermekek napközbeni ellátását, szak-
szerű gondozását és nevelését biztosító in-
tézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, 
de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alap-
ján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. 
évének betöltését követő augusztus 31-ig ne-
velhető és gondozható a bölcsődében. A böl-
csőde a fentieken túl végezheti a fogyatékos 
gyermekek nevelését és gondozását is, a gyer-
mek legfeljebb hatéves koráig. 

 

A BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS 
 IDŐPONTJA:

2016. május 09-én (hétfőn):  
8:00–17:00 óra között,

2016. május 10-én (kedden): 
 8:00–17:00 óra között.

A BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS  
HELYE: 

Budakeszi Bölcsőde 
2092 Budakeszi, Fő utca 133. 

tel.sz.: 06-23-451-316

Mosolyvár Bölcsőde 
2092 Budakeszi, Konth Miklós u. 2.               

tel.sz.: 06-23-200-125

A bölcsődék látogatására előzetes bejelent-
kezés alapján a bölcsőde lehetőséget biztosít 
hétfőtől péntekig 10:00–11:00 óráig. 

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES 
DOKUMENTUMOK:

•	 a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosítót és lakcímet igazoló ható-
sági igazolvány, 

•	 gyermek tajkártyája,
•	 szülő személyi azonosító és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványa,
•	 a szülő munkáltatójának igazolása 

arról, hogy foglalkoztatni fogja, vagy 
saját nyilatkozata arról, hogy munká-
ba fog állni, 

•	 ha a gyermek rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesül, az 
arról szóló határozat,

•	 házi gyermekorvos igazolása, hogy 
a gyermek egészségi állapota alapján 
bölcsődében gondozható. 

A bölcsődei beiratkozás a fenti helyen és 
időpontban személyesen, a szükséges doku-
mentumok bemutatásával és a jelentkezési 
adatlap kitöltésével történik. A bölcsődei 
felvételi kérelmekről Budakeszi Város Önkor-
mányzatának Oktatási, Kulturális és Egész-
ségügyi Bizottsága dönt.  

A bölcsődei felvétel során előnyben kell 
részesíteni azt a rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményre jogosult vagy védelem-
be vett gyermeket, akinek szülője vagy más 
törvényes képviselője igazolja, hogy mun-
kaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban áll.

Az intézmény vezetője a döntésről írásban 
értesíti a kérelmező szülőt legkésőbb 2016. jú-
nius 10. napjáig. 

A bizottság elutasító döntése ellen felleb-
bezést lehet benyújtani a fenntartó képvi-
selő-testülethez. A fellebbezés elbírálásával 
kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatóság 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A bölcsőde döntése ellen a szülő a köz-
léstől, ennek hiányában a tudomására jutá-
sától számított tizenöt napon belül eljárást 
megindító kérelmet nyújthat be a bölcsőde 
intézményvezetőnél. Az intézményvezető az 
eljárást megindító kérelmet, az ügy összes 
iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából 
–, önkormányzati óvoda esetében a fenntartó 
önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg. 

Az ügyben a fenntartó, azaz a képviselő-
testület jár el és hoz másodfokú döntést. A 
szülő a fenntartó döntésének a bírósági fe-
lülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított 
harminc napon belül, jogszabálysértésre hi-
vatkozással. 

Dr. Győri Ottilia,  polgármester
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„A zene egészen egyedülálló. Különáll minden más művészettől… 
Nem fejez ki jól körülírható határozott örömet, bánatot, gyötrel-
met, borzongást, kéjt, vagy lelki békét, de maga az öröm, a bánat, 
a gyötrelem, a kéj és a lelki béke, mindezek elvont képében és 
esszenciális természetében, járulékos elemek nélkül, és ezáltal 
a szokványos motívumokat nélkülözve. Mégis lehetővé teszi 
számunkra, hogy megragadjuk és átéljük mindezeket a maguk 
lényegi valójában.” (A. Schoppenhauer)

Tehát életünket keresztül-kasul szövi a zene a bölcsőtől a sírig, 
sőt még azon túl is. Még írni sem tudott az ember, mikor a 

hang, a szó, a zene hatalmába kerítette. Aki nem él vele, lelki vér-
szegénységben él. „A zene nem magánosok kedvtelése, hanem 
lelki erőforrás, amelyet minden művelt nemzet igyekszik köz-
kinccsé tenni” − hangoztatta Kodály Zoltán. 

Ma a budakeszieknek felejthetetlen ünneplésben van része: 
Czövek Erna zenepedagógus síremlékének avatása történik. A 
helyi zeneiskola 1996 óta annak a nevét viseli, aki „zenei min-
denesként” szerzett hírnevet 1961 és 1968 között. Gondoljunk 
hálával a nagyszerű zene és zongoratanárként, pedagógusként, 
sőt 1945 után minisztériumi tisztviselőként szolgálta a magyar 
zenepedagógiát. Fő célja az volt, hogy a zene, a zenetanulás Ma-
gyarországon mindenkié lehessen, és a magyar zeneiskolai okta-
tás − elsősorban vidékre kitelepülve − megerősödjön. 1945 után 
sokat fáradozott a magyar vidéki állami zeneoktatás kiépítésén és 
a széles néptömegek zenei nevelésén. Azt vallotta, hogy a zenei 
nevelést minél kisebb korban kell elkezdeni, ezen belül különö-
sen az énekét, hiszen az ének zene legtermészetesebb megnyil-
vánulása. „A zene olyan hangszer, amelyen akarva-akaratlanul 
ösztönösen helyessé formálhatjuk a zenei történést. Így a zenei 
folyamat sajátunkká válik, úgy, hogy a zenemű szerzőjének el-
képzeléseit nem változtatjuk meg. Ez a titka a jó hangszerjáték-
nak, a zongorajátéknak, valószínűleg a hangszeren is hasonlóan 
muzsikálnak, mintegy énekszerűen. A zenetanításban helyes az 
ösztönösség, a megéreztetésből kell kiindulni, majd ezt jó mód-
szerekkel kell továbbfejleszteni, és egyben zenei ízlést kell kiala-
kítani” − vallotta Czövek Erna. 

Czövek Erna híres tanítványa volt pl. Szokolay Balázs, Liszt-
díjas művész. De munkásságát jelzi az Útmutató a zongorataní-
táshoz című munkája. A nevelés volt az élete. Így vallott a jövő 
nemzedékről: „Ma az átlagnövendéket gyengének mondják a ze-
netanárok. Holott az anyag nem gyenge, hanem olyan, amilyen, 
átlagos. Meddő igyekezet a tehetséges növendéket megtalálni 
mindenáron azonnal. Inkább fogjunk össze, zenepedagógusok; 
olyan módszereket és tanterveket alakítsunk ki, hogy az átlag 
növendékekből zeneszerető, zenei atmoszférát terjesztő műked-
velőt, leginkább is egy nagyon jó zenehallgatót tudjunk nevelni.”

Brassó Sándor

az Oktatási Hivatal közművelődési helyettese

Általános iskolai 
beíratás

AZ ISKOLAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA: 
2016. április 14. (csütörtök) 8-19 óra között, 

2016. április 15. (péntek) 8-19 óra között

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § ( 1) 
bekezdése értelmében az általános iskolába történő felvételről vagy 
átvételről az iskola igazgatója dönt. Döntését írásban közli a szülővel.

A felvételi kérelem elutasításáról határozatot hoz. A felvétel elutasí-
tása esetén a szülőnek joga van az elutasító határozat kézhezvételétől 
számított 15 napon belül - jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hi-
vatkozással - jogorvoslattal élni. 

Fellebbezését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ területileg 
illetékes Tankerületi Igazgatójához nyújthatja be. Amennyiben a szülő 
nem a kötelező felvételt biztosító körzetes iskolába kívánja gyermekét 
beíratni, és a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, 
a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon be-
lül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. 

KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY: 
Széchenyi István Általános Iskola 
(2092 Budakeszi, Knáb János utca 60.)

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES  
DOKUMENTUMOK:

- A gyermek nevére kiállított személyi azonosító
- A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanító igazolás

•	 óvodai szakvélemény
•	 tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye
•	 sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizott-

ság szakértői véleménye
- Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan 
(beiratkozáskor kitöltendő) ebben a tekintetben a Polgári Törvény-
könyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete - A szülői felügyelet 
gyakorlása - előírásai az irányadók. (beiratkozáskor kitöltendő)

 
A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelezettségüket külföl-

dön teljesítik a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint 
illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. Ha a tanuló már hazai 
iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának kell bejelenteni.



BU
D

A
KE

SZ
I H

ÍR
M

O
N

D
Ó

 –
 9

Végső nyughelyére került Czövek Erna
A zenepedagógus hamvainak végső nyug-
helyre helyezéséről döntött Budakeszi Város 
Képviselő-testülete. A határozat értelmében a 
hamvak a budakeszi temetőbe, egy zongo-
rabillentyűket ábrázoló gránit síremlékbe 
kerültek.

Az ünnepélyes urnaavatáson a Czövek Erna 
Zeneiskola jelenlegi és korábbi igazgatója, 

Budakeszi polgármestere és Brassó Sándor, az 
Oktatási Hivatal közművelődési helyettese is 
beszédet mondott.

Zeneiskolánk immár 25 éve törekszik arra, 
hogy Czövek Erna emberközpontú, gyer-
mekközpontú tanítási elveit követve nevel-
jük-oktassuk a fiatal felnövekvő generációt a 
zene szeretetétére, művelésre. Zeneiskolánk 
kiemelt célja a kamarazene oktatása, és büsz-
kék vagyunk arra, hogy a kamarazenét mint 
tantárgyat Czövek Erna vetette fel az alapfokú 
művészetoktatási tantárgyak körébe.

Zeneiskolánk névadójának szellemi örök-
sége, olyan kincs, melyre méltán büszkék 
lehetünk, hiszen gondolatai a tanításról még 
napjaikban is helytállóak. Meggyőződhetünk 

erről, ha értő figyelemmel olvassuk Czö-
vek Erna Emberközpontú zenetanítás című, 
1975-ben írt művét.

Czövek Erna szavaival élve, a pedagógusok 
feladata:

…a gyermeket a helyes útra úgy rávezet-
ni, hogy közben kedvét a „keresgéléstől” el ne 
vegye.

Ebben a tömör mondatban, minden bele 
van sűrítve, amit minden pedagógustól ma is 
elvárhatunk, elvárunk.

    „….nem megtanítani, hanem rávezetni 
kell a növendéket a zene helyes szemléletére, 
hogy kritikája fokról fokra úgy fejlődjék, hogy 
minél előbb maga találja meg a helyes utat. A 
pedagógus legnagyobb eredménye, ha fölösle-
gessé válik, ha növendéke már az ő segítsége 
nélkül jön rá arra, hogy milyen a jó zenei meg-
oldás. Sőt: a legnagyobb öröme a tanárnak, ha 
volt növendéke túllép rajta, hiszen ez a fejlődés 
rendje, s a jó pedagógia igazolása.”

Barcsik Hédi 
Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola

intézményvezető

„A zene múlhatatlan része az egész emberi 
műveltségnek... így hát magától értetődő volt, 
hogy a zenét be kell kapcsolni az iskolai tárgyak 
közé” − mondta Kodály Zoltán.

Czövek Erna Erdélyben született zenetanár, 
a kodályi gondolatot tette működésének 

vezérfonalává, a zenét minden társadalmi ré-
teghez, minden zene iránt érdeklődő gyerek-
hez közel szerette volna juttatni. A pedagógus 
a tömegzenei nevelés, az új típusú zeneokta-
tás egyik élharcosaként előkészítette a vidéki 
zeneiskolai hálózat államosítását, sokat tett a 
magyar zeneoktatás modernizálásáért is.

Czövek Erna 1961-ben költözött Budake-
szire, és 1968-ig élt a Petőfi Sándor u. 15. sz. 
alatt. Neki köszönheti városunk, hogy ezen 
időszak alatt megszervezte a településen az 
első Zeneoktatói Munkaközösséget a saját 
tantestületének tagjaiból. 1991-ben az addig 
Százhalombatta körzetéhez tartozó zeneis-
kolai tagozat önállósult és Budakeszi Ön-
kormányzati Zeneiskola néven kezdte meg 
működését. A jeles zenepedagógus nevét az 
intézmény 1996-ban vette fel. 

Czövek Ernának 1983-ban bekövetkezett 
halálakor nem volt élő hozzátartozója, így 
azóta önkormányzatunk kezeli sírhelyét a far-
kasréti temetőben.

Kapitány Katalin, a zeneiskola volt igazgató 
asszonya és Béres János úr, akit a zenepeda-
gógus fiaként szeretett, Barcsik Hédi igazgató 
asszonnyal együtt a tavalyi év második felében 
kezdeményezték Budakeszi Város Képviselő-
testületénél, hogy az iskola névadójának ham-
vai méltó módon, végső nyughelyre kerülhes-
senek a Budakeszi temetőben.

Képviselőtársaimmal a tavaly októberi ülé-
sen teljes egyetértésben támogattuk a nemes 
szándékot. Gondoskodtunk a zenepedagógus 
hamvainak áthelyeztetéséről, és egy zongorát 
ábrázoló olasz gránit síremléket állíttattunk 
tiszteletére. Látványosan kidolgoztattuk a zon-
gorabillentyűket és a zongora kottatartójában 
kialakított kotta az alábbi szöveget tartalmaz-
za: Czövek Erna zenepedagógus 1899−1983, a 
Budakeszi Zeneiskola névadója. 

A világot jobb hellyé varázsoló emberek-
nek két típusa van. Vannak azok, akik a meg-
lévő rossz ellen küzdenek, azt próbálják csök-
kenteni, eltüntetni. És vannak olyan emberek, 
akik a meglévő jót növelik, erősítik a világban. 

Czövek Erna olyasvalamivel ajándékozta 
meg az országot és ezen belül településünket 
is, ami mindannyiunk számára érthető, és 
ami valamennyiünknek egyaránt örömet tud 
szerezni. Zenepedagógusként több ezer gyer-

mek és felnőtt számára tárta ki egy csodákkal 
teli világ kapuit. Olyan világba kalauzolta el 
az embereket, ahol harmónia és maradan-
dó értékek laknak. Azonban az oktatói tevé-
kenységen kívülre, messzebbre is tekintett. 
Budakeszin megteremtette az intézményesí-
tett zenei nevelés alapjait az első Zeneoktatói 
Munkaközösség létrehozásával, sőt országos 
szinten hozzájárult a tömegzenei nevelés, és 
az új típusú zeneoktatás fundamentumának 
létrehozásához.

Ezzel az emlékművel Budakeszi városa ne-
vében köszönetünket, hálánkat és tiszteletün-
ket fejezzük ki Czövek Erna zenepedagógus 
emléke előtt. Önkormányzatunk a zeneiskola 
tanári karával együtt törekszik arra, és közös 
feladatának tekinti, hogy Czövek Erna emlé-
két, szellemiségét, örökségét élővé tegye Bu-
dakeszin.

Dr. Győri Ottilia, polgármester
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Március 15-ei 
megemlékezések városunkban

Széchenyi István 
Általános Iskola

Tarkabarka 
Óvoda

Pitypang Sport
 Óvoda
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Prohászka Ottokár 
Gimnázium

Széchenyi István 
Általános Iskola

Szivárvány 
Óvoda

Nagy Sándor József
 Gimnázium
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Budakeszi díjazottjai

A Budakesziért emlékérem és 
az Ifjúsági díj adományozására 
nemzeti ünnepünk tiszteletére 
megrendezett ünnepség kereté-
ben - került sor.

Polgármesterünk, dr. Győri 
Ottilia ünnepi beszédét kö-

vetően gratulált a díjazottaknak. 
Czifra Zsuzsanna, az oktatási, 
kulturális és egészségügyi bi-
zottság elnöke méltatta a díja-
zottakat. A méltatásokat teljes 
terjedelmében közöljük:

BUDAKESZIÉRT 
EMLÉKÉREM
Herein Gyula, a Budakeszi Kul-
túra Alapítvány kurátora, a Bu-
dakeszi Szépítő Egyesület pártoló 
tagja, és helyi vállalkozóként az 
Opel Interat Kft. ügyvezetője is.

Elkötelezett lokálpatrióta-
ként az elmúlt évek során hol 
kezdeményezőként, hol támo-
gatóként, hol aktív közremű-
ködőként segítette történelmi, 
építészeti értékeink megóvását. 

Kiemelt szerepet vállalt az Ecco 
homo, más néven Ülő Krisz-
tus szobor és az I. világhábo-
rús emlékmű és környezetének 
megújításában. Hozzájárult az 
1956-os kopjafa és az azt övező 
emlékpark helyreállításához, a 
Nepomuki Szent János-szobor 
restauráltatásához, valamint az 
azt körülölelő terület rendezésé-
hez. Továbbá támogatta és aktív 

szervező munkájával segítette a 
Martin-kereszt felújítását és az 
Őseink emlékére-szobor park-
jának a kialakítását, továbbá a 
makkosmáriai kegytemplom 
állagmegóvását. A városunkban 
végzett értékes történelmi emlé-
kezetápoló tevékenysége mellett 
hihetetlen energiával munkál-
kodik a magyar értékek megőr-
zésén Erdélyben is.

Hangsúlyos szerepet vállalt, 
és anyagi hozzájárulásával segí-
tette a 2008-ban átadott gyimes-
bükki vasúti őrház felújítását, 
2009-ben a kontumáci kápolna 
megújítását és a Rákóczi-vár 
kitisztítását. Önzetlen szervező 
munkájával és támogatásával 
2010-ben magyar katonai em-
lékhely épült a kontumáci ká-
polna melletti romokon. 2011-
ben a Tatroson át az ezeréves 
határra vezető híd felújítását és 
a gyimesbükki római katolikus 
nagytemplom mögötti hegyol-
dalon kialakított csángó kereszt-
út kialakítását is segítette.

A magyar honvédelem nap-
ja alkalmából 2011-ben Herein 
Gyula kurátorként első osztályú 
magyar hadisír gondozásért ál-
lami kitüntetést kapott.

A város társadalmi és közé-
letében jelentős szerepet tölt 
be, határozott jellemével és ér-
tékrendjével példaként állítható 
Budakeszi város lakosai számá-
ra. Kitartó, aktív és értékteremtő 
munkájával városunk fejlődését 
és határon túli tevékenységével 
Budakeszi hírnevének öregbíté-
sét is szolgálva méltó a Budake-
sziért emlékéremre.

IFJÚSÁGI DÍJ
A Budakeszin élő, 23 éves 
Hellner Donáta Dominika 
többszörös országos alpesi sí 
bajnok. Kiváló eredménnyel 
érettségizett a Prohászka Otto-
kár Katolikus Gimnáziumban, 
elvégezte a Testnevelési Egyetem 
testnevelő−edző szakát, és je-
lenleg a Prohászka Ottokár Ka-
tolikus Gimnázium testnevelés 
pedagógusa.

Mindezek mellett aktívan részt 
vesz Budakeszi sportéletében, 
számos alkalommal részt vett a 
Bécs–Pozsony Ultramarathon 
lebonyolításában, és több alka-
lommal akadálypályával várta 
a sportolni vágyó iskolai csapa-
tokat az évente megrendezendő 
kihívás napján.

A Viadal Sport Egyesület edző-
jeként a fiatalokat a sport szere-
tetére neveli; tudását, szakmai 
tapasztalatait szívesen osztja meg 
a fiatalabb korosztállyal, elkötele-
zett az utánpótlás nevelés mellett. 
Sokrétű személyiségét bizonyítja, 
hogy módszertani és gyakorlati 
tudásával az öttusázó gyermeke-
ket is segíti városunkban, és részt 
vállal nyári és téli sporttáborok 
szervezésében és vezetésében is. 
A Budapesti Műszaki Egyetem 
szervezésében megvalósuló tá-
borokban, a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnáziumban és a 
Viadal Sport Egyesületben is 
számítanak sportoktató-nevelő 
tevékenységére.

Tevékenysége példaként szol-
gálhat nemcsak budakeszi fia-

Budakeszi biztonságtechni-

kai cég keres riasztó távfel-

ügyeleti diszpécser mun-

kakörbe vagyonvédelmi 

tapasztalattal rendelkező 

munkatársat.   

Elvárások: kiváló kommu-

nikációs készség, őrzés-vé-

delmi ismeretek, 

riasztórendszerek kezelési 
szintű ismerete, alapszintű 
PC kezelés, megbízható, 
pontos, precíz munkavég-
zés, Budakeszihez közeli 
lakóhely.
Érdeklődni a 0620/951-
6526 telefonszámon és 
tonguard@t-online.hu 
e-mail címen lehet.

Budakeszi virágüzletembe 
virágkötő munkatársat 
keresek. Érdeklődni a  
06(30)287-4906-os  
telefonszámon lehet.

Matematika és fizika 
korrepetálás általános 
iskolásoknak tapasztalt 
szaktanártól. 
Tel.: 0620/9618985

ELADÓ gyári új Ecorock SIL 

színes vakolat (64 kg alapo-

zóval) 480 kg (280 000 Ft), 

szennyvíz-esővíz tartály:  

5,0 m3-es műanyag (100 

000 Ft), 3 m3 használt zsa-

ludeszka (90 000 Ft) Buda-

keszin.  

Tel.: 0620/961-8985

A
próhirdetések
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taljai, hanem Magyarország ifjú 
korosztálya részére egyaránt. 

Hellner Donáta Dominika 
alpesi sí-versenyző, válogatott 
kerettag. 

Egyéni Ifjúsági Magyar Baj-
nok (aranyérem) műlesiklásban: 
2010, 2011, 2013. 

Egyéni Ifjúsági Magyar Baj-
nok (aranyérem) óriás-műle-
siklásban: 2010, 2012. Ifjúsági 
Csapat 

Magyar Bajnokságot nyert, 
műlesiklásban (arany): 2010, 
2011, 2012, 2013. Ifjúsági Csapat 

Magyar Bajnokságot nyert, 
óriás-műlesiklásban (arany): 
2008, 2010, 2011, 2012.

Felnőtt Csapat Magyar Bajnok 
műlesiklásban (arany) 2008, 2010.

 Felnőtt Csapat Magyar Bajnok-
ságon műlesiklásban (ezüst): 2011.

Felnőtt Csapat Magyar Baj-
nokságon óriás-műlesiklásban 
(bronz): 2011. Diákolimpia Or-
szágos döntőn többszörös kor-
osztályos bajnok. 

Sícross Felnőtt Magyar Baj-
nok: 2014 

Ifjúsági VB-n Magyarorszá-
got képviselte: Cran-Montagna 

(2011) 
Roccaraso (2012)
Quebek / 27. szlalomban (2013)
Felnőtt VB-n: Garmisch-

Partenkirchen 48. lett a 127 in-
dulóból (2011)

Schladming (2013).

IFJÚSÁGI DÍJ
A Budakeszin élő, szintén 23 
éves Komáromy-Poros Cson-
gor párbajtőröző a Széchenyi 
István Általános Iskola tanulója 
volt, majd a budai Szent Angéla 
Gimnáziumban érettségizett. A 
Budapesti Gazdasági Főiskola 
külkereskedelmi karán nem-
zetközi gazdálkodás szakon 
szerzett diplomát, és egy éve 
dolgozik a világ vezető digitális 
iparvállalata, a General Electric 
magyarországi képviseleténél 
termékmenedzserként. Csongor 
hétévesen kezdett el sportolni, 
még az általános iskolában. Két 
fantasztikus pedagógusnak kö-
szönheti a sport iránti szerete-
tét: Sinkai Józsefné, Erzsi néni 
és Nemere Jánosné, Klári néni 
testnevelő pedagógusoknak, 
akik arra tanították, hogy meg-
találja az örömöt a sportban, 
mely által az ember sokkal job-
ban megismerheti önmagát, a 
határait; megtanulhatja, hogyan 
tud átlépni azokon, könnyeb-
ben megértheti embertársait, és 
nem utolsósorban akaraterőt, 
küzdeni akarást és kitartást ad 
számára. Sinkai Józsefné testne-
velő tanárnál kezdett kosarazni 
hétévesen. A Budakeszi Cincogó 
tagjaként öt éven keresztül ver-
senyzett. Nemere Jánosné pe-
dagógusnál atletizált, és iskolai 
versenyeken mérette meg magát.

Csongor nővérének a fér-
je, Kulcsár Krisztián olimpiai 
ezüstérmes és világbajnok pár-
bajtőröző hatására hagyta ott a 
kosárlabdát, valamint az atléti-
kát, és 12 éves korában kezdett 
el vívni, akkor még a Budapesti 
Honvéd Sportegyesületben. Je-

lenleg a párbajtőr-válogatott 
tagja Budapesti Vasutas Sport 
Clubban. A 2012-es junior férfi 
párbajtőr országos bajnokságon 
egyéniben II. helyezett, ugyan-
ebben az évben a Héraklész 
junior világkupán egyéniben 
30. helyen végzett. A magyar 
egyetemi és főiskolás országos 
bajnokságon 2012-ben és 2013-
ban is sorozatban másodszor 
szerezte meg csapatban a bajno-
ki címet. Ugyanezen a versenyen 
2014-ben egyéniben harmadik 
lett, a férfi párbajtőr országos 

bajnokságon csapatban har-
madik helyezést ért el. A tavaly 
Olaszországban megrendezett 
U23-as Európa-bajnokságon 
csapatban ezüstérmet nyert.

Budakeszi városa mél-
tán büszke lehet arra, hogy 
Komáromy-Poros Csongor vá-
rosunk polgára. 

Budakeszi Város Önkormány-
zata  ezúton is gratulál az eddig 
elért kiváló eredményekhez, a 
sikeres pályafutásához és további 
szép eredményeket kíván!

Úszó  és  sporttábor

NYÁRI INTENZÍV ÚSZÁSOKTATÁS

június 20–24. • június 27–július 1. 

július 4–8. •július 11–15. • július 18–22.

11.000 Ft/hét

JELENTKEZNI LEHET

Gerencsér Ákosnál 
Tel.: 30/816-3982

HELYSZÍN: 
OORI, Budakeszi, 

Szanatórium utca 19.

IDŐPONTOK:
június 20–24.

június 27–július 1.
július 4–8

július 11–15.
július 18–22.
július 25–29.

augusztus 1–5.
augusztus 8–12.

augusztus 15–19.

Ár: 27.900 Ft 
Helyek korlátozott számban állnak 
rendelkezésre.

Jelentkezz most!
És hozd magaddal  
testvéredet vagy a barátodat  
és 10% kedvezményt kapsz!
Nagycsaládos kedvezmény 15%

A mindennapos úszás mellett színes programok

(lovaglás, kézműveskedés, gyermekvasút, vadasparki kirándulás,  

2 fogásos ebéd és uzsonna a Budai Gesztenyéskert Étteremben stb.) 

várják a gyermekeket.
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Emlékműsor és koszorúzás
 A BUDAKESZI SVÁBOK KITELEPÜLÉSÉNEK 70. ÉVFORDULÓJA KAPCSÁN

Budakeszin a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnáziumban előadás-
sal, utána koszorúzással emlé-
keztek meg a budakeszi svábok 
kitelepülésének 70. évfordulóján

A megemlékezés elején Kőrösiné 
dr. Merkl Hilda, a Széchenyi 

Baráti Kör elnöke mondta el meg-
emlékező beszédét: 

„Az embert minden más élő-
lénytől értelme és szabad akarata 
különbözteti meg. Értelmének 
talán legfejlettebb és legcsodála-
tosabb, univerzális alkotása az a 
jelrendszer, melyet nyelvnek neve-
zünk, és amellyel képesek vagyunk 
egymással közösségben, vagy 
legalábbis egymás mellett élni. 
A jelrendszer működése esetén 
közösen tudjuk alakítani környe-
zetünket, sőt tevékenyen megva-
lósítani azt a minőséget, melyet az 
emberlét rejt magában. 

Az emberi gondolatot kifejezni 
képes legkisebb egység, a szó azon-
ban egyszerre lehet ige és fegyver, 
áldás és átok, kifejezheti a beszélő 
igazi, őszinte szándékát és hangoz-
tathat hamis, mögöttes tartalmakat 
a legártatlanabb nyelvi köntösben; 
farkasüvöltés báránytrillákon. 
Amikor a „TUDNIVALÓK” fel-
irattal 1946-ban megjelentetett 
falragaszt alaposan elolvastam, 
megdöbbentem sátáni nyelvhasz-
nálatán. A plakát szerint több ezer 
ember, azaz magyarországi német 
kíván �anyaországába hazatérni”. 
A jelölés pontos, magyarországi 
német. Igen, több mint kétszáz éve 
hazájukat szabad elhatározásból, 
gazdasági kényszer szorítására el-
hagyó, császári hívásra felkerekedő, 
szorgalmas iparos és parasztembe-
rekről van szó, akik szegénységük 
ellen munkával, küzdelemmel 
tenni akartak. Letelepedésük utáni 
megfeszített munkájukról hamaro-
san magasba emelkedő templom-
tornyok, szerény házakból alakuló 
falvak, termő gyümölcsösök és 
megművelt földek tanúskodtak a 
korábban pestis és törökdúlás mi-
att elnéptelenedett magyarországi 
területeken. A sorrend minősíti 
őket, és önmagáért beszél! Aki 
átmenetileg telepszik le, nem épít 
kőtemplomot, iskolát és nem ültet 
diófát! A bevándoroltak és a már 
ezen a földön született generációk 
kivétel nélkül hazájuknak tekintet-
ték Magyarországot. Nem kívánták 
elhagyni ezt a megművelt és meg-
kedvelt földet. „Ahol a kincsed, ott 
a szíved” − írja a Könyvek Könyve. 
Az övék itt volt! (S megkockázta-

tom, sokuknak mindmáig itt van, 
ahogyan ez nyelvhasználatukban 
megnyilvánul, lásd: „ham”-heim = 
haza, „daham”-daheim = otthon, 
ha Magyarországról esik szó.) 

De haladjunk tovább a szöveg-
ben: „Ez az intézkedés nem büntető 
szankció..., mert a német lakosság 
hapcijába, baráti körbe, fajtestvérei 
közé települ vissza...”. Hány hazája 
van az embernek? A kitelepítést 
el-rendelőknek talán egy sem, kü-
lönben nem fogalmaznának ilyen 
abszurd módon. „Baráti körbe.” 
Lehet-e fogalma annak, aki dön-
téseket hoz, arról, mit jelentenek a 
közösségek, a gyökerek, melybe a 
szív, az értelem, az emlékezés és az 
érzelem belekapaszkodhat? „Faj-
testvérei közé”, olvassuk tovább. 
Ebben a kitételben már végleg 
nem sikerült elrejteni az átlátszóan 
leplezett kiűzés valódi okát. Ez a 
vészterhes fogalomkör a történe-
lem minden korszakában létezett 
és pusztít ma is. Gyökere a gyűlö-
let és a korlátoltság. Előítéleteken 
alapszik, nem pedig a jó és a rossz 
megkülönböztetésén, az értékek 
vállalásán alapuló szétválasztásán, 
„...megélhetéséről (mármint a ki-
telepített lakosságéról) messzeme-
nő gondoskodás történt...”, állítja a 

szöveg múlt idejű igealakkal. 1946 
februárját írjuk. Európa halottjait 
siratja, Németország romokban 
hever és nyomorog. A kitelepített 
magyarországi németek havi hús-
fejadagjukat egy ültőhelyükben el 
tudták fogyasztani, és még igazán 
jól sem laktak. A maguk is szűköl-
ködő németek ellenségnek, súlyos 
plusz-tehernek tekintették az év-
századokkal korábban elvándorolt, 
ún. fajtestvéreiket.

Aki esetleg nem értené, mi-
ről is van szó, gondoljon visz-
sza, hányszor hangzott el magyar 
honfitársaink ajkáról 1989 után az 
erdélyi magyar menekültek láttán 
a kérdés: „Minek jöttek ide ezek a 
románok?”

„A Szövetséges Ellenőrző Bi-
zottság a magyar kormánnyal 
mindent elkövet, hogy ez az áttele-
pülés demokratikus módszerekkel, 
emberséges módon történjék” stb., 
igen, ez már ismerős, a Potsdami 
Szerződésben is így szerepel, de 
mindenki tudja, hogy akkor és itt 
Magyarországon nem volt más, 
mint képmutató, kommunista re-
torika, a demokrácia megszégye-
nítése, a humanizmus fogalmának 
megtiprása. Hogyan említhető 
egyáltalán emberségesség egy ilyen 
akcióban? A terv s annak a nagy-
hatalmak kívánságait túlteljesítő 
(ők ugyanis csak a „fasiszta néme-
teket” akarták méltó módon meg-
büntetni) Nagy Imre belügymi-
niszter által javasolt és elfogadott 
változata minden volt, csak nem 
humánus. 1945. december 22-én 
született a radikális változat, mely 
ellen Tildy Zoltán kormányának 
csupán két tagja szavazott nemmel, 
a minden idők legpusztítóbb hábo-
rúja utáni első karácsonyon ilyen 
sajátos módon készülve a béke és a 
szeretet ünnepére.

A valóban fűthető vagonokról 
csak azt felejtették el elmondani, 
hogy állatszállító, ún. marhavago-

nok voltak, melyekben összezsú-
folva utaztak családok, betegek és 
egészségesek, csecsemők és aggas-
tyánok napokon át, télvíz idején 
összezárva, csigamódra hátukon 
cipelve sebtében összeválogatott 
tárgyaikat, régi életük, otthonuk 
romjait. S mindezt azért, mert 
merték vállalni származásukat, 
nyelvüket, nevüket, azaz mertek 
kiállni önazonosságuk mellett. S 
ez még nem minden, ugyanis a 
falragasz felszólítást is tartalmaz, 
azaz, hogy a kitelepítendők „őriz-
nék meg nyugalmukat”, ami ilyen 
helyzetekben ugyebár elvárható, 
hiszen végül is örülniük kelle-
ne, hogy �hazatelepülhetnek”, mi 
több, �támogassák az illetékes ha-
tóságokat az áttelepülés megszer-
vezésében” stb., azaz kitüntetve is 
érezhetik magukat, hogy egy ilyen 
humánus akció lebonyolításában 
részt vehetnek.

Végül még egy jelentéktelen, de 
jellemző apróság. Aláírás helyett 
„Miniszteri biztos” szerepel. Ha a 
fentiek után még lehetséges lenne, 
azt gondolhatná az ember, hogy 
az illető magas rangú hivatalnok 
nevét odaírni azért mégiscsak 
szégyellte. De ehhez szégyenér-
zet, azaz erkölcsi érzék szükséges, 
amellyel a kitelepítést elrendelők és 
azt az ismert változatban végrehaj-
tók aligha rendelkeztek.

A magyarországi németek tí-
zezreit toloncolták ki ily módon 
kétszázötven év után hazájukból, 
létszámban túlteljesítve a szövet-
séges nagyhatalmak utasításait. A 
kitelepítettek, közöttük több száz 
budakeszi polgár is, Németország-
ba kényszerült, ahol megaláztatá-
sokkal és keserves munkával teli 
évek során tevékenyen hozzájárult 
az ún. német „Wirtschaftswunder” 
(gazdasági csoda) létrehozásához 
és ma élvezője lehet a megérdemelt 
jólétnek.

Az itthon maradottaknak to-
vábbra is, évtizedeken át a falra-
gaszról sugárzó bánásmód, a belső 
üldöztetés és a hazug retorika ju-
tott. A pohár 1956-ban telt be.

Még sincs más járható út, mint 
a Kitelepítettek Chartájában meg-
fogalmazott megbékélés és az 
együttműködés azért, hogy bár-
mely népcsoport hasonló „hazate-
lepülése” ne következhessen be.

Visszaemlékezve az ötven év-
vel ezelőtti szomorú eseményre, 
lapozgatva a dokumentumokat, 
kiderül az is, hogy sokan voltak a 
bátor tiltakozók sorában is, leg-
többjük olyan ember, aki ismerte 
már a börtönöket, a kínzásokat, 
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Állami kitüntetés 
A BUDAKESZI NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM 

IGAZGATÓJÁNAK

Miniszteri elismerő oklevelet kapott dr. Dömötörné Papp Hargita igaz-
gató asszony, a Nagy Sándor József Gimnázium intézményvezetője.

Az átadó ünnepség keretében először Hoyos Zsuzsanna, a Budakeszi 
Tankerület vezetője emelkedett szólásra. „Megtisztelő feladatom 

van: az Emberi Erőforrás Minisztérium elismerő oklevelét adom át dr. 
Dömötörné Papp Hargita igazgató asszonynak, a budakeszi Nagy Sán-
dor József Gimnázium intézményvezetőjének. A felterjesztést a gim-
názium tantestülete kezdeményezte, amit Balog Zoltán miniszter úr 
nevében szívesen teljesítünk is szép nemzeti ünnepünk alkalmából.”

A továbbiakban az igazgató asszony életpályájáról adott rövid ösz-
szefoglalót. Elmondta, hogy 1975-ben szerezte első diplomáját Pécsett, 
a tanárképző főiskola matematika−fizika szakán, majd 1980-ban sike-
resen elvégezte az ELTE Természettudományi Karának fizika szakát. 
2001-ben közoktatási vezető oklevelet szerzett a Budapesti Műszaki 
Egyetemen. 

Pedagógusi pályáját 1975-ben kezdte Szekszárdon, majd Kiskun-
halason is tanított a Rózsa Ferenc Szakközépiskolában. Harminc éve, 
1986. szeptember 1. óta dolgozik Budakeszin. Az első években fizika 
tanárként dolgozott. Kiváló szakmai munkáját jelezte, hogy nagyon 
sok diákja választotta a műszaki pályát, sok tanítványa ma sikeres mér-
nök. Hamar a tantestület megbecsült tagjává vált, és sikerült kivívnia 
az elismerést a szülők és a diákok körében is. Mindig nyugodt, meg-
fontolt és segítőkész magatartása eredményeként 1997-ben a tantestü-
let egyhangúlag az iskola igazgatójává választotta. 1997 óta megszakí-
tás nélkül tölti be ezt a tisztséget. 2002-ben, 2008-ban és 2013-ban is a 
tantestület egyöntetűen mögötte állt és támogatta, hogy Ő töltse be az 
igazgatói feladatokat. 

Hoyos Zsuzsanna kiemelte: 3 éve van rálátása az állami fenntartású 
iskolákra a Budakeszi Tankerület vezetőjeként. A három budakeszi is-
kola innovatív, haladó szellemű. Élen járnak a pályázatok készítésében. 
Szakmai munkájukat a sikeres minősítések, a gyerekek eredményei 
jelzik, a versenyeredmények és a továbbtanulási adatok. „Öröm szá-
momra és megtisztelő, hogy a 3 intézet közül az egyik igazgatójának, 
dr. Dömötörné Papp Hargitának személyesen adhatom át miniszter úr 
elismerő oklevelét” − fejezte be méltató beszédét Hoyos Zsuzsanna.

Az elismerő oklevél átadása után a kitüntetett igazgató asszony is 
röviden felszólalt: „Nehéz megszólalni, mert teljesen váratlan volt szá-
momra az elismerés, erről nem tudtam. Köszönöm kollégáimnak a 
felterjesztést! Hálás vagyok mindenkinek, akik támogattak az elmúlt 
30 évben, vezetőként az elmúlt 20 évben, hiszen egy intézmény veze-
tése mindenképpen csapatmunka. Ha megtalálja az ember a hangot 
és a bizalmat kollégáival, akkor előre lehet vinni az intézmény életét” 
− mondta meghatódottan a kitüntetett dr. Dömötörné Papp Hargita.

Végezetül még egyszer köszönetet mondott kollégáinak, a diákok-
nak és az önkormányzatnak az eddigi támogatásukért.

Szabó Tibor Mihály  

tehát tudta, mi lehet a következmé-
nye az igazság és az emberi jogok 
melletti kiállásnak. Bátorságuk 
példaértékű. A Magyar Katolikus 
Püspöki Kar, élén Mindszenty 
József hercegprímással, Ordass 
László evangélikus püspök, Szekfű 
Gyula történész professzor és Bibó 
István jogász bátor kiállással bizo-
nyította, hogy a zsarnokságba, az 
embertelenségbe soha nem lehet 
belenyugodni, hogy a gondolatok, 
a lelkiismeret „tisztán tartása” napi 
kötelesség, mert csak így tartható 
tisztán és készenlétben az a „fegy-
ver”, az az eszköz, melyet nyelvnek, 
sőt anyanyelvnek nevezünk, és 
amely a leghitelesebben és minden 
helyzetben képes kifejezni ember-
ségünk pozitív vagy negatív tartal-
mait.”

A beszéd után Bechtold János, 
a zsámbéki német nemzetiségi ön-
kormányzat elnökének művét ad-
ták elő. A megható történet (Csepp 
a tengerben) és előadás gyakran 
ismétlődő mondata volt: „Ez nem 
lehet igaz!”

A következőkben Ritter Imre, 
a magyarországi németek parla-
menti szószólója mondta el ünnepi 
beszédét. Először német nyelven, 
majd magyarul is. A beszéd ele-
jén megemlítette, hogy 50 éven 
keresztül nem lehetett beszélni a 
magyarországi németek erőszakos 
elűzéséről. A rendszerváltás után, 
a 90-es évektől már sokat beszéltek 
róla egymás között, emlékművet 
avattak, táblákat szenteltek. Igazá-

ból 2007-től került elő ez a téma. 
Akkor a parlament elnök asszonya 
hivatalos bocsánatot kért a magyar 
kormány és a parlament nevében, 
kiemelve az akkori magyar kor-
mány felelősségét, bűneit. Aztán 
fokozatosan, stációkon keresztül 
megemlékeztünk a magyarorszá-
gi németek elhurcolásának em-
léknapjáról, majd az elűzetés és 
elhurcolás emléknapjáról. Ennek 
a politikai váltásnak jeles példája 
volt az idei január 19-ei budaörsi 
központi kormányzati megemlé-
kezés, ahol az egész magyar politi-
kai elit részt vett, és ahol a német 
nyelvi mise gerince volt a központi 

megemlékezésnek. Ezen az ün-
nepségen Orbán Viktor, hazánk 
miniszterelnöke igen egyértelmű-
en fogalmazott: ha 70 évvel ezelőtt 
az elűzött magyarországi németek 
mindent elvihettek volna, amit 
Magyarországért tettek, akkor a 
magyar kultúra és gazdaság sokkal 
szegényebb lenne. Elvihették volna 
a magyar irodalom jeles képviselő-
jét, Toldy Ferencet; a magyar par-
lament épületét, melynek tervezője 
Steindl Imre volt; elvihették volna a 
Lechner Ödön tervezte Iparművé-
szeti Múzeumot; a magyarországi 
könyvkötészetet, a gépgyártást és 
az egészségügy jó részét. De elvi-
hették volna a magyar himnusz 
megzenésítőjét, Erkel Ferencet. 

Mi, magyarok megtanulhattuk 
volna a magyarországi németektől, 
hogy csak a szorgalmas munkával 
lehet tisztességgel gyarapodni. 

Mindezt nem lehet félremagya-
rázni, félreérteni. A miniszterelnök 
úr záró mondata is figyelemre mél-
tó: „Kívánok a velünk együtt élő 
magyarországi németeknek min-
den jót!”

A továbbiakban − folytatta Rit-
ter Imre − elsősorban előre kell 
néznünk. „Reméljük, ezek a meg-
emlékezések meg lesznek tartva, 
értékeinket, hagyományainkat 
utódainknak kell tovább adni, ez a 
mi feladatunk. Ehhez a parlamen-
ti képviselettel kiváló lehetőséget 
kaptunk a kezünkbe, amire ezelőtt 
sohasem volt példa. A 24. órában 
kezünkbe kaptuk sorsunkat. Mi 
magunk fogalmazhatjuk meg, mit 
akarunk, kezdeményezhetünk, 
végig vihetjük a parlamenten, ez 
elképesztő nagy lehetőség.”

Jelenleg a 2017-es költségveté-
sen dolgoznak, céljuk, hogy minél 
többet tudjanak kapni az intézmé-
nyeket fenntartó önkormányza-
tok. Többszörösére tudják emelni 
a nemzetiségi civil szervezetek 
támogatását. Fő cél: a kulturális 
autonómia megteremtése. „Meg 
tudjuk valósítani azt, amit a 70 év-
vel ezelőtt elhurcoltaktól elvettek, 
még a lehetőségét is. Ez a mi fele-
lősségünk, s arra kérek mindenkit, 
hogy rájuk emlékezve adjon ez 
erőt ahhoz, hogy gyerekeinknek, 
unokáinknak olyan lehetőséget 
biztosítsunk, amit megérdemel-
nek, amelyért a mi őseink is meg-
dolgoztak” − fejezte be beszédét 
Ritter Tibor. 

A megemlékező beszéd után a 
polgármesteri hivatal épületének 
falán lévő emléktáblát megkoszo-
rúzta a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke, Schrotti János, 
Budakeszi város Önkormányzata 
nevében Győri Ottilia polgármes-
ter asszony, Bakács Bernadett és 
Ohr Alajos alpolgármesterek, va-
lamint ’Sigmond Bertalan önkor-
mányzati képviselő.

Szabó Tibor Mihály
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IX. Országos Czidra László  
furulyaverseny

TERÜLETI VÁLOGATÓ

2016. március 10-én Szentendrén, a Vujicsics 
Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola rendezte 
meg a IX. Országos Czidra László Furulyaver-
seny területi válogatóját. 

A területi válogatókon egy úgynevezett 
utazó versenybizottság, különböző hely-

színeken, neves zsűrivel hallgatta meg és ér-
tékelte a jelentkezőket szóló és kamara kate-
góriában. Országos szinten 79 intézményből 
203 versenyző vett részt. A budakeszi Czövek 
Erna Alapfokú Művészeti Iskolából szóló ka-
tegóriában 4 növendék, kamara kategóriában 
pedig 2 csoport 4-4 fővel  képviselte színvona-
las előadásával iskolánkat.

Szóló:
II. KORCSOPORTBAN: kötelező darab:  J. van Eyck: 
Doen Daphne dover Schoone Maeght Csidei Barnabás 
– kiemelt nívó díjat kapott (Telemann: C-dúr concerto 
III.  IV.) Simai Andrea – dicséretben részesült (Pepusch: 
C-dúr szonáta  I. II.) Pap Natália – dicséretben részesült 
(J. B. Loeillet: d-moll szonáta  I. II.)
III. KORCSOPORTBAN: kötelező darab:  Telemann: 10. 
a-moll fantázia tempo giusto Paragi Réka – dicséretben 
részesült (Barsanti: d-moll szonáta  I. II.)

Kamara:
KAMARA I. KORCSOPORTBAN: Csidei Barnabás, Pap 
Natália, Paragi Réka, Simai Andrea (Anon: Sehr zu 
Unrecht, Praetorius: Ballet) – dicséretben részesültek
KAMARA II. KORCSOPORTBAN: Kis-Lőrincz Katalin, 
Hudáky Katinka, Borsó Janka, Mészáros Petra (Anon: 
Nur Leitsinnig, S.Rossi: Sinfonia és Canzon) – dicséretben 
részesültek

A verseny végén a zsűri értékelését hallgat-
va azt láthattuk, hogy a Kéringer Gábor tanár 
úr által felkészített növendékek mind szóló 
és mind egyéni kategóriában nagyon szépen 
szerepeltek, és méltán büszkék lehetnek a nö-
vendékek magukra, hogy egy országos méretű 
területi versenyen helyt álltak. 

Tudni kell, hogy a zsűri az adott napon a 
maximálisan megszerezhető 60 pont szerint 
pontozta és értékelte a gyerekeket, de az orszá-
gos versenyen való tovább jutáshoz szükséges 
ponthatárt majd csak az összes helyszínen tör-
tént területi válogatók végén tudhattuk meg.

Köszönet a szülőknek, akik velünk tudtak 
lenni ezen a napon, elkísértek minket a válo-
gatóra, és bíztatták a gyerekeket, továbbá azok-
nak a szülőknek is, akik a felkészülések alatt 
támogatták otthon a gyerekeiket. Jó volt látni, 
hogy a kamarazene, a közös zenélés miként 
alakítj, és hozza össze a növendékeket. A kon-
centrált egymásra figyelés, az önálló színpadi 
kiállás megtanulása az élet többi területén is 
segíti a növendékeket, amit talán ők még nem 
is tudnak.

Időközbentkiírták az országos versenyre 
jutáshoz szükséges ponthatárt, ami szerint 
Csidei Barnus zeneiskolás növendékünk to-
vábbi megmérettetés előtt áll, hiszen az Orszá-
gos furulyaverseny döntőjébe került.

Nagy köszönet Baráth Bálint tanár úrnak, 
aki zongorán kísérte a szólista furulyásokat!

Szívből gratulálunk a résztvevő furulyá-
soknak és Kéringer Gábor tanár úrnak a szép 
eredményekhez, és további jó felkészülést kí-
vánunk az áprilisi döntőre Csidei Barnabás 
növendékünknek.

Somogyiné Tassi Valéria 

Gitárverseny 
SZIGETSZENTMIKLÓSON

A szigetszentmiklósi Ádám Jenő Zeneiskola 
Alapfokú Művészeti Iskola 2016. március 5-én 
regionális gitárversenyt rendezett a Csepel-
szigeti, valamint a Dél-Pest megyei alapfokú 
zene- és művészeti iskolák tanulói részére. 

A növendékek négy különböző korcsoport-
ban indulhattak, attól függően, hogy a 

közismereti iskolájukban hányadik osztályba 
járnak a 2015/16-os tanévben. A verseny egy-
fordulós volt, amelynek során a versenyzők-
nek két vagy több, különböző zenetörténeti 
korból származó darabot kellett előadniuk a 
megadott műsoridőn belül.

A Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskolát 
két tanuló képviselte: Paragi Sebő a II., Tagai 
Máté a IV. korcsoportban indult. Növendé-
keink lelkiismeretesen felkészült, igényesen 
kidolgozott művekkel indultak, és jól megáll-
ták a helyüket. A zsűri mindkettőjük produk-
cióját bronz oklevéllel jutalmazta, ezen kívül 
a verseny szponzorainak köszönhetően juta-
lomkottákat is kaptak.

A verseny megszervezése és lebonyolítása 
példamutató volt, a rendező zeneiskola taná-
rai és munkatársai mindent megtettek, hogy 
a versenyzők és felkészítő tanáraik jól érezzék 
magukat.

Számomra ez a verseny a szakmai beszél-
getések, a tapasztalatszerzés és a ritkán látott 
kollégákkal való találkozás lehetőségét is je-
lentette, növendékeimmel együtt kellemes 
élményekkel tértem haza.

 Kozma László
 a Czövek Erna AMI gitártanára

Országos zenei 
verseny 15. hely
2016. február 5−7. között Budapesten 
rendezték meg a XIII. Országos Klarinét-
versenyt. 

A háromévente megtartott seregszem-
lén az ország legjobb 66 klarinétos 

növendéke vehetett részt 4 korcsoport-
ban, 10−18 éves kor között. Ők már azon 
versenyzők, akik az őszi területi válo-
gatókon sikeresen szerepeltek, pontszá-
maik alapján bekerülhettek az országos 
döntőbe. A budapesti döntő 3 napon 
keresztül zajlott, és CZIFRA VERONI-
KA, a budakeszi Czövek Erna Alapfokú 
Művészeti Iskola klarinétos növendéke, 
korcsoportjában a 15. helyezést érte el. 
Gratulálunk a szép eredményhez, továb-
bi örömteli zenélést kívánunk Veroniká-
nak, valamint felkészítő tanárának, Hor-
váth Saroltának és zongorakísérőjének, 
Pótfi Melindának.
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Ismeretlen 
nagyjaink 

2016. március 3-án, csütörtökön 18.00 órai 
kezdettel tartottuk Ismeretlen nagyjaink című 
rendezvényünket. Helyszín a budakeszi Czövek 
Erna Alapfokú Művészeti Iskola kamaraterme 
volt. Meghívott vendégeink Érdi Sándor, 
É. Szabó Márta és Érdi Tamás voltak. 

Barcsik Hédi köszöntője és Juhos-Kiss Esz-
ter felvezetője után Érdi Sándor és Márta 

elmesélték a levetítendő film készítésének 
körülményeit, valamint beszéltek Vásáry 
Tamással való kapcsolatukról. Ezt követően 
került sor a fim vetítésére, mely 1994-ben ké-
szült, Vásáry Tamás világhírű zongoraművész 
és karmester életét mutatja be. A portréfilm 
egy 50 részes televíziós sorozat (Szabófalvá-
tól San Franciscóig) egy darabja, mely olyan 
művészekkel ismerteti meg a nézőket, akik 
pályájuk elejé −, többnyire politikai okok mi-

att − külföldre kényszerültek, majd ott váltak 
ismertté, és futottak be világkarriert. Külföldi 
kint tartózkodásuk miatt sajnos itthon kevés-
sé váltak ismertté. Vásáry   azon kivételek közé 
tartozik, akiket szerencsére a hazai közönség 
is megismerhetett.

A film vetítése után Érdi Tamás Prima 
Primissima díjas zongoraművész koncertjét 
hallgathattuk meg. Műsorában Kodály, Bar-
tók, és Liszt művei csendültek fel. 

A nagy sikerű rendezvényt a Nemzeti Kul-
turális Alap támogatásával szerveztük meg.

Juhos-Kiss Eszter, Czövek Erna Zeneiskola

„Máskor is csináljunk ilyet!”
Külsőleg megszépült a Nagy Sándor József Gimnázium, befejeződtek a közel 5 hónapig 
tartó felújítási munkálatok. A nyílászárók cseréje, a falak hőszigetelése valamint az új 
tető érzékelhető változást hoztak az épület hőháztartásában.

Az iskola körüli kerítésre viszont nem terjedtek ki a munkálatok. A diákokkal együtt 
úgy gondoltuk, hogy mi is szeretnénk hozzájárulni a megújításhoz, még szebbé 

tesszük a környezetünket, ha lefestjük az iskolát határoló kerítést. A festéshez szükséges 
festéket, a felújítást végző Mikrontech Kft., az ecseteket és a szakmai segítséget a BVV 
biztosította a lelkes csapat részére. A (kellemetlen idő ellenére) festésben 27 tanuló és 4 
pedagógus vett részt a tavaszi szünet első napján.

 Jó volt hallani a diákoktól azt, hogy „máskor is csináljunk ilyet!”
Köszönet érte!  

Dr. Dömötörné Papp Hargita

Budakeszisek az országos döntőben!
A röplabda diákolimpia debreceni döntőjébe 
két középiskolai csapat is képviseli Budakeszit. 

A Prohászka 6. korcsoportos leányai megyei 
bajnokként közvetlenül, a NSJG csapata 

pedig, mint legjobb megyei második csapat-
ként képviselhetik intézményüket a 20 csapa-
tos országos döntőben.

Karskó János és Balogh Dániel

A CSAPATOK:

Prohászka: Lackfi Dorottya, Pásztélyi Blanka, Thaly 
Anna, Thaly Szilvia, Darvas Mónika, Csáki Flóra, Bár-
sony Réka, Kemény Zsófia, Harmati Zsófia, Csorba Lili, 
Révész Petra, Tagscherer Zsófia, Pákozdi Borbála.
NSJG: Bereznai Stella, Kiss Beatrix, Ilyés Aletta, 
Vukov Stephanie, Liliom Anna, Kun Dorina, Petővári 
Csilla, Herczeg Lili, Boinitzer Barbara, Stefanik Fan-
ni, Keresztes Liza, Zsólyomi Zsófia, Bereznai Rebeka, 
Pintér Lilla.

Székelyföld szívében... 
Iskolánk képviselői ebben az évben is  
meghívást kaptak Székelyföld szívében,  
Csíkszeredában rendezett március 15-i  
ünnepségsorozatra.

Először testvériskolánk, a Petőfi Sándor Ál-
talános iskola udvarán rendezett felemelő 

ünnepségen vettünk részt, ahol ünnepi be-
széddel és díszőrséggel képviseltük Budake-
szit. Ezt követően Nyerges-tetőn tisztelegtünk 
a hősök emléke előtt, majd a városi ünnepsé-
gen koszorúztunk. Ott-tartózkodásunk alatt 

tapasztalatokat szereztünk testvériskolánk 
pedagógiai, nevelési munkájáról. Részesei 
lehettünk a Petőfi-napokon szervezett mű-
veltségi vetélkedőknek, sportversenyeknek, 
valamint az ottani pedagógusokkal szakmai 
tapasztalatokat cserélhettünk. Kollégáinkkal 
közösen vettünk részt a Kossuth- sziklához 
vezető emléktúrán fent a havas Hargitán.

Egyre szorosabb szálak kötik össze a két 
testvérintézményt. Tanulóink május elején 
utaznak cserediák kapcsolat keretében az 
őket már nagyon váró családokhoz.

Illiszné Kováts Ildikó, Jánosi Attila, Czifra Zsuzsanna 
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A Budakeszi Amatőr 
Asztali tenisz SE hírei

Népszerű Budakeszi első 
amatőr sportegyesülete. 
Az április 4-én megtartott 
elnökségi ülésen megszavaz-
ták, hogy ezentúl a felnőtt 
játékidő hétfőn és csütörtö-
kön is 18 órától 20 óráig tart 
majd. Reméljük, így csökken 
a zsúfoltság az asztaloknál. 

Pósfai Gábor elnöki beszámoló-
jából kiderült, az eddigi hóna-

pokban összesen 68-an játszottak 
az egyesületben. Horváth Miklós 
edző bevált, szeretik a gyerekek. 
Szeretnénk az utánpótlásba lá-
nyokat is beszervezni, bár nem 
csak Budakeszire jellemző, hogy 
többségében fiúk játszanak. Ez itt 
a reklám helye: várjuk a pingpon-
gozni szerető barátnőket, nemcsak 
azért, mert fejleszthetik fürgeségü-
ket, összpontosító képességüket, 
hanem, mert jó fiú társaság fogadja 
őket. Az önkormányzat mellett 
Török Csabának, a Prohászka Ot-
tokár Katolikus Gimnázium igaz-
gatójának köszönjük a támogatást. 
Farsangkor térítés nélkül bocsátot-
ta rendelkezésünkre a csarnokot 
a nagyon jó hangulatú farsangi 
bajnokság lebonyolítására, és most 
bérleti kedvezménnyel is támogat-
ja a klubunkat. Erre szükség is van, 
mert az első három hónapban 98 
ezer Ft negatívumunk van, de éves 
szinten szeretnénk nullszaldósan 
működni. Indulni fogunk ennek 
érdekében az önkormányzat civil 
pályázatán.

Kissé késve, de arról számolha-
tunk be, hogy a Pingpong farsang 
nagyon népszerű volt. Új arcokat 
ismertünk meg, akik elvitték a 
pálmát. Gyermek és összetett kate-
góriában az első helyezett a kiváló 
Szabó Balázs László lett, második 
Szabó-Temple Olivér, a harmadik 
Huber Máté, negyedik helyezett 
Nagy levente. 

A női csapatban Skuta Virág 
volt a legjobb, második helyezett 
Szabó Szilvia, harmadik helyezett 
Ozsváth Rita. Tikárunk, Huszár 

Katalin lett a negyedik. A férfiaknál 
Rátky Géza győzött le mindenkit, 
pedig erős volt a csapat, második 
helyezett Vasicza Péter, harmadik 
helyezett Draskóczy Gergely lett.  
Gratulálunk minden játékosnak, 
minden nyertesnek! Budakeszi 
önkormányzata biztosította a büfé 
ellátást, és köszönjük a szponzo-
rok támogatását is, a Dudok pan-
zió, a Dechatlon, az Itt-Ott TV, 
könyvelőnk Fodorné Süvegh Júlia, 
Draskóczy András, Bánáti Katalin 
ajándékait.

Hálásak vagyunk az önkén-
tesek áldozatos szervező mun-
kájáért, különösen Valovics 
Gyula és Szily Márti bírói mun-
kájáért, Nagy István grafikai ter-
véért, Szemereki Tamás folyama-
tos segítségéért. Elnézést azoktól, 
akiket nem említünk név szerint, 
az egész tagság kiemelkedő az ön-
kéntes munkában.

Szeretnénk ismét éjszakai baj-
nokságot szervezni, május vége 
vagy  június első hétvégéje lehet a 
megfelelő időpont. Ezt az alkalmat 
NB I.-es játékosok bemutatójával 
kötnénk össze, akik klubtagjaink-
kal  vagy a közönségből jelentke-
zőkkel mérkőznének meg. Célunk, 
hogy mindenki élje át, milyen va-
rázslatos és izgalmas a színvonalas 
pingpong. Az utánpótlásnak vizs-
gajátékot tervezünk, ahol a szülők 
megtekinthetik fejlődésüket. Igény 
esetén sporttábort is szervezünk.

Köszönjük, ha támogatják az 
egyesületünk indulását!

Számlaszámunk:  
11742348-20022277

Hajrá Budakeszi Asztalitenisz!
Bakács Bernadett, alpolgármester
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Megszépült  
a CBA príma Budakeszin

Csupán két hét alatt, teljes fel-
újítás történt. A vásárlóközönség 
kíváncsisággal, várakozással teli 
áll a bejárat előtt: 8 órakor a nyitás 
pillanatában elég sokan szeret-
nének az elsők között belépni, 
hiszen a mai napra nagy akciókat 
hirdetett az élelmiszerüzlet.

Amíg az utolsó simításokat vég-
zik a dolgozók, – hogy a nyi-

tás pillanatában minden a helyén 
legyen – riporterünk az üzletve-
zetőt, Tardi Lászlót kérdezi a vál-
tozásokról, a felújításról, és annak 
szükségességéről.

Miért volt szükséges az átalakítás?
Pár éve volt egy arculatváltás cé-
güknél, aminek megfelelően az 
összes üzletünket át kell alakíta-
nunk, másrészt a Budakeszi üz-
letet már 16 éve újítottuk fel, így 
nagyon esedékes volt az átalakítás. 
A rekordgyorsasággal, pontosan 
két hét alatt lebonyolított felújítás 
során az üzlet belső terei jelentő-
sen megújultak: a mai trendeknek 
korszerű üzletviteli elvek szerinti 
új elrendezés, valamint új esztéti-
kai elemek javítják az átláthatósá-
got, emelik meg az üzlet színvona-
lát és a vásárlási élményt.

Mi is történt, mit érthetünk az-
alatt, hogy teljes felújítás?
Technikai felújítás, boltberende-
zés, burkolatok, gyakorlatilag a 
négy fal maradt, a tetőt, is leszi-
getelték. Ki-, illetve visszapakol-
tuk az árukészletet, ami nagyon 
komoly szervezést igényelt, hogy 
gördülékenyen haladjon a munka, 
és időre elkészüljünk.

Méretben történ-e változás, 
mert belépve az üzletbe az az 
érzése támad az embernek, hogy 
sokkal nagyobb lett az üzlet tér.
A zöldséges rész egy picit nagyobb 
lett, a raktárból egy kicsit hozzá 
tettünk, de nem nőt a vásárló tér 
jelentősen, viszont a fények, a bú-
torok, és a berendezés kombináci-
ója miatt valóban optikailag egy 

sokkal nagyobb üzletet látunk. 
Ugyanannyi sor van, és a régi ki-
alakítás is túlnyomó részt meg-
maradt, ezalatt azt értem, hogy a 
zöldség, a hús, a pékárut rutinból 
keresik a vásárlok, hamar megfog-
ják találni, mert nem változott a 
helyük. Nem elvárás ez a kialakí-
tás, de szerencsére a tulajdonos, 
ha felújítja a boltjait, akkor szereti 
a legújabb, legszebb megoldásokat 
alkalmazni.

Termékcsoportokban van-e vál-
tozás, vagy bővülés?
Igazából nincs, megmaradtunk a 
régi elképzelések mellet, minden 
vásárlórétegnek szeretnénk meg-
felelni, kinek igényei, kinek anyagi 
lehetőségei szerint. Azonban, az 
eddiginél is jobban, és szélesebb 
választékban szólítjuk meg az 
ételallergiás vásárlókat, ezért a 
glutén-, és laktóz érzékenyeknek 
is szántunk egy külön részleget.

Vásárlói visszajelzés?
Eddig is törekedtem, hogy minél 
többet töltsek az eladótérben, és 
beszélgessek a vásárlókkal. Mert 
az igazi visszacsatolások a vevők-
től jönnek. Most az első vissza-
jelzések mindenképpen pozitív-
nak mondhatók, nagyon tetszik 
mindenkinek az új külső, és amit 
többen is megjegyeztek, hogy ezt 
rekordidő alatt valósítottuk meg.

Mit tartana legfontosabbnak, 
akár saját erényüknek a konku-
renciával szemben?
Nagyon fontosnak tartom, hogy 
annak ellenére, hogy ilyen gyor-
san voltunk meg a felújítással, nem 
ment a minőség rovására. Továb-
bá, hogy a mai „multivilágban” 
tudunk személyes kapcsolatot 
kialakítani a vásárlókkal, talán ez 
is az egyik varázsunk. Ráadásul a 
környékbelieknek munkahelyeket 
teremtünk.
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Zenei  misszió a zenés városban: 
ÁLDÁS ÉS KÜZDELEM

Vidám és hálás közönség: szülők, gyerme-
kek tanárok, ifjú művészek lelkes csapata 
feltöltődve lépett ki a napfényes gimnáziumi 
udvarra a Budakeszi tehetségek Cérnahang-
versenye után.  

Így van ez minden alkalommal Budakeszin 
2009 óta, mert Szalóczy Dóra zenepedagó-

gus elhivatottan szeretné továbbadni azt a 
kincset, amely az ő életét is gazdaggá tette. 
A Cérnahang sorozat, melynek küldetése a 
szép, léleképítő zene megszerettetése minden 
korosztállyal, a Rathauskellerben most már 
a felnőtteket is várja.   A sorozat Budapes-
ten a Bartók Béla-emlékházban is elindult. 
Szalóczy Dóra sugárzó személyisége elbűvöli 
a közönséget, így nem gondolunk arra, mi-
csoda küzdelem lehet ennek az igényes prog-
ramsorozatnak a fenntartása, szervezése, az 
anyagi háttér megteremtése. Én legszíveseb-
ben a helyi közoktatás részévé tenném az évi 
négy alkalmas sorozatot. Jó lenne megtalálni 
ennek a módját, ki ne szeretné, hogy a gyer-
mekek, fiatalok bevonódjanak a lélek- és sze-
mélyiségépítő, harmóniát sugárzó, energiával 
feltöltő zenei világba!

Április másodikán délelőtt a Budakeszin élő 
vagy itt tanuló ifjú tehetségek játszottak, mond-
ták el kötetlenül: milyen a viszonyuk hangsze-
rükhöz, tanárukhoz, a zenetanuláshoz. Még az 
egészen kicsi gyermekek is figyelemmel követ-
ték a zenei darabokat, bizonyosan megszületett 
a vágy a kicsi szívben: „én is szeretnék hárfán 
játszani”! Ennél jobb motivációt nem ismer a 
pedagógia: a vonzó példa erejét. A minden-
kit felhangoló közös éneklés után  Ferge Béla:  
„Értékes vagy csak divatos” című zenepedagó-
giai könyvét ajánlotta Szalóczy Dóra a közön-
ség figyelmébe a program kezdetén. Valóban, 
„Legyen divat a minőség!”− ez lehetne a szom-
bati program összegzése.  Csidei Barna elmé-
lyült, mégis könnyed furulyajátéka nagy sikert 
aratott. Barna fesztelenül mesélte el, ha órára 
megy, tudja, „mindig tanul valamit”, Kéringer 
Gábor tanár úr szívesen mondja el újra és újra, 
ha elfelejt egy-egy fogást. Czifra Veronika alig 
két és fél éve játszik klarinéton, ami bizony 
nem könnyű fúvós hangszer, és máris díjakat 
nyer játékával. Arra a kérdésre, „nehéz-e kla-

rinéton játszani?”  „Bizony nehéz! − hangzik 
a meggyőző válasz. A helyes szájtartás nehéz, 
és tüdő is kell hozzá. Most a staccatókat gyűr-
jük” − mondja a komoly ötödikes zene-  és 
népitánc-művész.  A hatodik osztályos Juhász 
Ambrus Lisztet játszik, akár egy felnőtt, és 
romantikus stílusban komponál, bár az erre 
vonatkozó kérdést személyesnek tartja. Szereti 
és jól interpretálja a modern zeneszerzőket is, 
ami az ő korában ritkaság. Soós Anna 11 éve-
sen virtuóz hegedű játékával nyűgözi le a kö-
zönséget. Üdítő vadrózsacsokor a négy 6. b-s 
leány Csipkebokor kisegyüttese, mely arany és 
kiemelt arany minősítést is nyert már. Az egyik 
kislány így mesélt arról, hogyan kezdett éne-
kelni: „Mindkét nővérem „népénekel”, anya 
mondta, én is kipróbálhatnám. Hangja, mint 
a tiszta forrás vize, szép és erőteljes. Milyen 
hasznos volt a szülői biztatás! Nagy siker volt 
a 14 éves Ferge Elizabet varázslatos hárfajáté-
ka a „Sárika” nevű hordozható hárfán, amelyet 
be is mutatott a közönségnek. Ő már a Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakközépiskola tanulója. 
„Apával megyünk, ahova meghívnak.” Taná-
ra Haraszti Márta. „Ki az, aki kedvet kapott a 
hárfához?” – teszi fel a kérdést Dóri. Egy kicsi 
leány jelentkezik, de szerintem többen is len-
nénk, ha be mernénk vallani.  Rétháti Júlia 7. 
a osztályos hegedűs Mozartot játszik, köny-
nyed természetességgel. Akárcsak Sós Anna, ő  

nemzetközi díjakat is nyert már.  Ferge Béla: 
Értékes vagy csak divatos című könyvében ezt 
írja a mozarti zene élettani hatásáról: „A kana-
dai Edmontonban tapasztaltak alátámasztják 
ezt, itt − nyilvános tereken – a zaklatott járó-
kelők megnyugtatására Mozart vonósnégyesek 
szólnak. Kiderült, még a kábítószer-kereskede-
lem is lanyhult a zene hatására… Mozart zené-
jének ritmusa összhangban van az emberi agy 
ritmusával, és ez magyarázhatja annak stimu-
láló hatását.” 

Ismét megcsodálhattuk a hatodik osztályos 
Tóth Virág angyali énekhangját, aki Csajkovsz-
kij Altatódalának eléneklésével idézte meg a 
tóparti, ezüstös esti tájat. A 11 éves Rácz Mi-
hály 4 éve trombitál, erőteljes, hibátlan játéka 
a Kis Virtuózok második fordulójára is belépőt 
jelentett.  Végül Budakeszi büszkesége, Szirmai 
Jenő trombitaművész Haydn utolsó verseny-
művével zárta a budakeszi tehetségek szombat 
délelőtti gáláját. 

Kérjük mindazokat, akik értékesnek tartják 
Szalóczy Dóra zenepedagógiai munkáját vá-
rosunkban, az alábbi számlaszámon támogas-
sák a további, minőségi élményt jelentő prog-
ramok életre hívását! 

Cérnahangverseny Alapítvány, cím: 2092 
Budakeszi, Márity László u. 8. számlaszáma: 
10918001-00000128-58030012.

 Bakács Bernadett

„Az ember itt kevés a szeretetre.
Elég, ha hálás legbelül
ezért-azért; egyszóval  mindenért….” 
(Pilinszky János: Az ember itt)
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LUKÁCS ISTVÁNNÉT, 

BOJTI SÁNDORNÉT 
(80) születésnapjuk alkalmából köszöntötték klubtársaik,  
valamint a Borostyán Nyugdíjas klub vezetője: Dorka Józsefné.

Mindkettőjüknek szeretettel gratulálunk, jó egészséget,  
további szép nyugdíjas éveket kívánunk!

GODÁCS IMRE 90 éves budakeszi lakost polgármesterünk, és 
Ohr Alajos alpolgármester köszöntötte. Imre bácsinak jó egészséget, 
és hosszú életet kívánunk!

Minden embernek kell, legyen feladata ebben az életben − 
kötelességen belül vagy azon felül is talán −, 
mert különben nem lenne értelme annak, hogy él.
Az emberi világ több kell legyen, mint egy bonyolult szerkezetű gép, 
melyben minden ember egy fogaskerék szerepét tölti be…
Minden embernek kell, legyen feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való.”

(Wass Albert)

MÉSZÁROS ÁRPÁDNÉT, Julikát a Borostyán Nyugdíjas Klub 
leköszönő vezetőjét köszöntötte Somlóvári Józsefné önkormányzati  
képviselő, Tóthné Fajtha Anita, az Erkel Ferenc Művelődési Központ 
igazgatója, Arányi Imréné, a Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub vezetője, 
valamint Bakács Bernadett alpolgármester.

Julika 2003-tól napjainkig vezette a klubbot, nagy szeretettel, lelke-
sedéssel és odaadással. Az eltelt idő alatt sok szép közös élmény, emlék, 
munka, kirándulás, ünnepség szervezése jellemezte tevékenységét.

Köszönjük az együtt töltött tartalmas és szép éveket. Szeretettel kívá-
nunk még hosszú, boldog, egészségben gazdag nyugdíjas éveket!

DR. KOVÁCS JÓZSEFNÉT 90. születésnapja alkalmából dr. 
Győri Ottilia polgármester, Ohr Alajos alpolgármester és Király 
Ottó, a polgárőrség alelnöke köszöntötte. 

Szép, hosszú, egészséges életet kívánunk!

Isten éltesse!
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KÁRPITOS,
BÚTORASZTALOS

Kárpitozás, bútorasztalos munkák,
díjtalan felméréssel!

Modern és régi bútorok kárpitozása, felújítása,
Konyhabútor, beépített szekrény, szobabútor és 
bármilyen bútor készítése, amire egy lakásban, 

irodában rendelőben szükség lehet.

Tel: 06-30/934-8458
www.butorcons.hu

Konyhabútor felújítás
most 30%

kedvezménnyel!

Beke Balázs
asztalos,
kárpitos

 

2016. ÁPRILISI PROGRAMOK A GENERÁCIÓK HÁZÁBAN
2092 Budakeszi, Erdő utca 83.

       12.  KEDD:                    10h:       JÁTÉK DÉLELŐTT

                                       16h:       MŰVÉSZETTERÁPIA HAVASI VIKTÓRIA VEZETÉSÉVEL
        13. SZERDA:                 9h:         JÓGA GANZ-KHODER HADIZSA VEZETÉSÉVEL (ELŐZETES BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES)
                                               14h:       CS.KOVÁCS MIHÁLY TERMÉSZETGYÓGYÁSZ
                                               17.30:    JÓGA GANZ-KHODER HADIZSA VEZETÉSÉVEL (1000 FT/FŐ)
        14. CSÜTÖRTÖK          10h:       KREATÍV DÉLELŐTT MANDALA SZÍNEZÉS
                                               13h:       KAPASZKODÓ KLUB
        15. PÉNTEK:                 10h:       JÁTÉKOS DÉLELŐTT MOZGÁSSAL

18. HÉTFŐ: 9.30:       KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
                                       13.30:     ZENETERÁPIA KOZÁK MÁRTA VEZETÉSÉVEL (SYBILL)
19. KEDD 10h:        JÁTÉKOS DÉLELŐTT

16h:        KREATÍV ALKOTÓ KÖR SZAKÁCSI ÉVA FESTŐMŰVÉSZ VEZETÉSÉVEL 
20. SZERDA                 9.30:       JÓGA GANZ-KHODER HADIZSA VEZETÉSÉVEL (ELŐZETES BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES)

15h:        FILMKLUB (SAUL FIA)  ELŐZETES BEJELENTKEZÉS AJÁNLOTT
17h:        FILMKLUB (SAUL FIA)  ELŐZETES BEJELENTKEZÉS AJÁNLOTT
17.30:     JÓGA GANZ-KHODER HADIZSA VEZETÉSÉVEL (1000 FT/FŐ)

21. CSÜTÖRTÖK: 10h:        KREATÍV DÉLELŐTT KASPÓ FESTÉS ÉS DÍSZÍTÉS
22. PÉNTEK:                 10h:        A FÖLD NAPJA. VETÍTÉSSEL EGYBEKÖTÖTT BESZÉLGETÉS

        25. HÉTFŐ:                   9.30:       KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
                                               15h:        SAKK ÉS TÁBLAJÁTÉK

26. KEDD                      13h:        IRODALMI KLUB
27. SZERDA                  9h:          JÓGA GANZ-KHODER HADIZSA VEZETÉSÉVEL (ELŐZETES BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES)
                                       17.30:     JÓGA GANZ-KHODER HADIZSA VEZETÉSÉVEL (1000 FT/FŐ)
28. CSÜTÖRTÖK          10h:        KREATÍV DÉLELŐTT VÁZA KÉSZÍTÉS ZSINEG ÉS GYÖNGY SEGÍTSÉGÉVEL
                                       13h:        KAPASZKODÓ KLUB
29.  PÉNTEK:                10h:        ACTIVITY JÁTÉKOS DÉLELŐTT

MINDEN FENTI PROGRAMUNK INGYENES, KIVÉVE A DÉLUTÁNI JÓGA!
A VÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

TÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSAINK:
 FODRÁSZ, PEDIKÜR, SVÉDMASSZÁSZ (BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 23/451-279

Bővülő szolgáltatások
LEHETŐSÉGEK, MANKÓK NEHÉZ ÉLETHELYZETEINK 

ÁTHIDALÁSÁHOZ, MEGOLDÁSÁHOZ

A Generációk Házában (Erdő utca 83.) értékek ötvözésére teszünk 
sikeres kísérletet. Alap célkitűzésünk: az időskor értékeinek meg-

ismertetése, pozitív átkeretezése, integrálása családi, helyi közösségi, 
városi szinten egyaránt. Szeretnénk − a szükségletekhez, egyénekhez, 
élethelyzetekhez adaptálódó − szolgáltatásokkal, szabadidős és kultu-
rális programjainkkal a „generációs hidak” rehabilitálásának, építésé-
nek segítői lenni. Mindenki számára nyitott, ingyenes programjaink a 
fiatal korosztálytól a szép korúakig tartogatnak meglepetéseket, élmé-
nyeket, minőségi kikapcsolódást, feltöltekezést.

A HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ gép-
járművet is vásárolt, mellyel megoldja az idősek, nehezen közlekedők 
szállítását is a Generációk Házába. Jelentkezni lehet: a 23 / 451-279-as 
telefonszámon.

2016. január elsejétől országosan átalakult a szociális és gyermek-
védelmi ellátórendszer. Kiemelt feladatkört kaptak a járásszékhelyek. 

AZ ALÁBBI INGYENES SZOLGÁLTATÁSOKAT  
– BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN − VEHETIK IGÉNYBE  

BUDAKESZI, VALAMINT A JÁRÁS LAKOSAI:

1)   Családterápia, családkonzultáció, párterápia . . . . . . . . . . . . . 
A családterápia rendszerszemléletű pszichoterápiás módszer azt vallja, 
hogy a családi rendszer tagjai kölcsönhatásban vannak egymással, a ne-
hézségeket, problémákat, konfliktusokat a családtagok egymás közötti 
kapcsolatain keresztül közelíti meg.
Bármelyik tag életében bekövetkező változás kihat a többi családtagra.  Fó-
kuszában mindig a család egésze áll. Nem a „beteg”, tüneteket produkáló 
családtag „megjavítása” a feladata, hanem együtt felfedezni, milyen műkö-
dési módok, a családtagok közötti konfliktusok segítenek fenntartani a jelen 
problémás helyzetet. Segítséget adni a rendszer változásához, hogy a problé-
mák megszűnhessenek. Felfedezni a meglévő, de nem használt erőforrásokat. 
A családterápia egyidejűleg hat az egész családra!
2)  Kapcsolattartási ügyelet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A kapcsolattartási ügyelet biztosítja:
A gyermek és a vele kapcsolattartásra jogosult számára a találkozásra, együtt-
létre alkalmas semleges helyszínt biztosítását. Hatósági felkérés esetén biztosí-
tunk felügyeletet ellátó szakembert, konfliktuskezelő, segítő szolgáltatást. 
3)   Mediáció, közvetítő eljárás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alkalmas a vitás feleket hatékonyan segíteni a közöttük felmerült prob-
lémák megoldásában, ennek eredményeként a felek közötti kapcsolatok 
rendezésében, gyakran a felek közötti együttműködés helyreállításában, 
megújításában.
4)  Jogi tanácsadás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A jogász tanácsadással segíti a család, egyén, gyermek életében felmerülő 
− jogi szakértelmet igénylő −  kérdések, krízisek rendezését. 
5)  Pszichológiai tanácsadás .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Problématípustól függően a hozzáfordulókat kompetenciájának megfe-
lelő ellátásban részesíti (segítő beszélgetés, tanácsadás). Szükség esetén a 
folyamatba bevonja a család tagjait is.
6)  Készenléti telefonos szolgálat.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
A készenléti szolgálat célja a Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatar-
tási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, 
tanácsadás vagy szolgáltatás nyújtása. Telefon: 0620 243 0323
7)  Utcai szociális munka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Elsődleges célkitűzés a gyermekek, fiatalok utcai tartózkodás veszélyeinek 
csökkentése, megelőzése, kivédése.
A helyi viszonyok, hiányállapotok, szükségletek, valamint erőforrásink 
tükrében az utcai szociális munka fókuszát − a Budakeszin kiépített, ut-
cai szociális munkásaink által működtetett csoportokon túl – az oktatási 
intézményekben folytatott prevenciós tevékenységben kívánjuk leginkább 
erősíteni, megjeleníteni. 
8)   Fejlesztőpedagógia tanácsadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mivel a városban/járásban működik pedagógia szakszolgálat – nevelési 
tanácsadó –, elsősorban informatív, közvetítő jelleggel segítjük a kliense-
ket, gyermekeket oktatási intézményekben előforduló kudarcok zavarok, 
konfliktusok előfordulása esetén havi 5 órában, megbízás alapján. 
A speciális szolgáltatások térítésmentesek, melyeken előzetes időpontké-
rés alapján lehet részt venni. 

Bencsik Zsolt
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Városfejlesztési ajándék a testvérvárostól
EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰVET KAPTUNK NECKARSULMBÓL

Városüzemeltető cégünk, a BVV Kft. már 
a tavalyi év folyamán jelezte igényét 
egy használt emelőkosaras gépjárműre, 
amit akkor forráshiány miatt nem tud-
tunk beszerezni. 

Ezek után szinte karácsonyi ajándékként 
érkezett decemberben Neckarsulmból Jo-

achim Scholz főpolgármester úr levele, mely-

ben ingyenesen ajánlotta fel városunk számára 
az ott szükségtelenné vált, de rendkívül jó ál-
lapotban lévő, és itt még hosszú évekig hasz-
nálható munkagépet. Képviselő-testületünk 
elfogadta a nemes felajánlást, a szükséges ad-
minisztratív előkészületeket követően április 
első napjaiban került sor a jármű Budakeszire 
szállítására, melyet Ohr Alajos alpolgármester 
úr vett át Neckarsulm főpolgármesterétől. Bu-
dakeszi Város Önkormányzata és a BVV Kft. 

ezúton is köszöni, és a testvérvárosi együttmű-
ködés kiváló példájának tekinti ezt a nagyvo-
nalú gesztust! Az újonnan érkezett emelőko-
saras járművel olyan – magasban elvégzendő 
– munkálatok láthatók el, mint például a város 
ünnepi felzászlózása, vagy faágak levágása. Ez-
zel nem csak jelentős kiadás takarítható meg, 
de bérmunkák vállalásával bevétel is termelhe-
tő a városüzemeltetés számára.

Köszönjük, Neckarsulm!

Gaál Ottó nagysikerű 
tankönyveinek bemutatója!

ÚJ ÚT 
A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége
az önálló beszédgyakorlás, 

egyéni tanulási tempó!
Tananyagok megtekinthetők és 

21.990 Ft-os egységáron
megvásárolhatók:

www.kreativnyelvtan.hu
Infó és megrendelés:

Hudi Tibor, 06-30/318-49-53

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve 
a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet 
tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres 
nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átla-
gos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen 
mindössze egy nyelvből volt bizonyítványuk. 
Életük nagy felfedezésének érzik a módszerrel 
való megismerkedést. 
Azóta ugyanis Virág 
kilenc, Blanka pedig 
tizenhárom nyelvből 
szerzett középfokú 
nyelvvizsgát. Zsófi 
pedig 18 éves „kreatív 
nyelvtanuló”, negye-
dikes gimnazistaként 
már tíz nyelvből vizs-
gázott sikeresen, telje-
sítménye korosztályá-
ban egyedülálló.

Könnyedén, három-négy havonta tettek kö-
zépfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizáró-
lag a Kreatív Tananyagot használták. Figyelem, 
manapság gyakori, hogy a középfokú nyelv-
vizsga hiánya miatt a végzősök fele nem veheti

át diplomáját! A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 
27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni baj-
noka Magyarországon Három dolog, amiért 
érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mon-
datrész, mondat és a hanganyag megtanít be-
szélni – tanári segítség nélkül. 

2. A könyv tartalmazza 
a középfokú nyelvvizs-
ga nyelvi anyagát – ezt 
a lányok eredményei is 
bizonyítják.

3. Kiváló módszer 
újrakezdésre, szinten 
tartásra, sőt – újra elő-
véve – bármikor felfris-
síthetjük vele nyelvtu-
dásunkat anélkül, hogy 
be kellene iratkoznunk 

egy nyelvtanfolyamra. További infor-
máció az alábbi honlapon található, illetve az 
előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan 
lehet minden olyan emberből sikeres nyelvtanuló, 
aki valóban komolyan gondolja, hogy elsajátít egy 
idegen nyelvet.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

Angol Dán Eszperantó Francia Horvát Holland Német Norvég Olasz Orosz Portugál Spanyol Svéd

BUDAKESZIN
 az Erkel Ferenc Művelődési  

Központban (Fő u. 108.)  
2016. április 18-án (hétfő)  

és április  25-én (hétfő) 17-19 óráig.
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DIÉTA AKCIÓ!

4 490Ft
Kiszerelés: 500 ml 
5 590 Ft 8 980 Ft/l

április 1-30.

BUDAKESZI TEMPÓ ÜZLETHÁZ, FŐ TÉR 3.
www.protein-vitamin.hu | www.biotechusashop.hu

FOLYÉKONY L-KARNITIN ZÖLD TEA 
KIVONATTAL ÉS VITAMINOKKAL. 

Az akciós árak 2016. 04. 01-30. között, ill. a készlet erejéig érvényesek! A termékek csomagolásban, színben és méretben a fotón látottaktól eltérhetnek. Áraink
fogyasztói árak, melyek az ÁFÁ-t tartalmazzák. Két akció egymással össze nem vonható. Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és

j g y g

az egészséges életmódot.

Jellemző megrendeléseink:

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

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

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

www.palettapress.hu

Fő pro�lunk a minőségi color ofszet
és digitális nyomtatás.
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