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Konzultáció az iskoláról
RENDHAGYÓ KÖZÖSSÉGI KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS

Az iskola Budakeszin az életminőség fontos 
meghatározója. Az elmúlt időszakban szakmai 
és szülői körökben nagyon sok szó esett Buda-
keszi egyetlen általános iskolájáról, a Széchenyi 
István Általános Iskoláról, azaz a SZIÁ-ról.

A működésével kapcsolatos észrevételek, az 
új iskola megépítése olyan közügyek, me-

lyek nagyon sok lakos életét, a gyerekek jövőjét 
nagyban meghatározzák. Fontos, hogy az ügyben 
érintettek, a szakemberek, szülők, diákok és az 
önkormányzat munkatársai megismerjék egymás 
álláspontját, feltárják a gondokat, és a párbeszéd-
re, az együttműködésre építve, a szakmai kihí-
vásokra korszerű válaszokat adva, konszenzusos 
megoldásokat alakítsanak ki a helyi oktatás mi-
nőségének javítása érdekében.

Ezért kezdeményezett Budakeszi önkormány-
zata párbeszédet az érintett intézmények, vala-
mint a szülők és a diákok képviselői között. Az 
interaktív kerekasztal beszélgetésre április 11-én 
hétfőn délután került sor a Polgármesteri Hivatal 
tanácstermében.

A rendezvényre meghívást kaptak a SZIA 
szülői szervezet képviselői, az iskola igazgatója, 
tanárainak képviselői, a  KLIK Budakeszi Tanker-
ületének vezetője, és a SZIA Diák Önkormányza-
tának képviselői. Részt vett a kerekasztal munká-
jában Győri Ottilia polgármester is.

Az önkormányzat szándéka szerint a megbe-
szélés nem szokásos vitafórum formájában zaj-
lott.  Levezetésére a Partners Hungary Alapítvány 
facilitátorait kérték fel.

A rendezvény elején a résztvevők öt munka-
csoportot alakítottak, melyek mindegyikében 
helyet kapott minden képviselt közösség tagja. 
Ezután a facilitátorok irányításával áttekintették a 
megoldásra váró problémákat. Az interaktív cso-
portmunkában minden résztvevőnek lehetősége 
volt elmondani a véleményét, felhívni a figyelmet 
az általa legfontosabbnak tartott megoldásra váró 
problémára.

Következő lépésként a jelenlévők áttekintették 
a jelenlegi rendszer pozitívumait és negatívumait.

Előbbiek sorában az első és talán a legfontosabb 
az a tény, hogy több évnyi megfeszített munka 
után a város kézzelfogható közelségbe került ah-
hoz, hogy állami segítséggel megépítse Budakeszi 
új iskoláját.  Értékként sorolták fel többek között az 
angol nyelv magas szintű oktatását, az alsó tagozat 
sikerességét, a tanítók és egyes tanárkollégák elhi-
vatottságát, a közösségi programok sokszínűségét.

A negatívumok között szerepelt a zsúfoltság, a 
teremhiány, az információáramlás nehézkessége 
az oktatásban résztvevők, a szülők, és az iskola 
között. Fontos megoldandó feladatként fogalma-
zódott meg a nagyobb tisztaság, a jobb étkeztetés, 
és az oktatás tárgyi körülményeinek fejlesztése is.

A szülők célként jelölték meg, hogy olyan ok-
tatást kellene megvalósítani, amely arra ösztönzi 
a családokat, hogy gyermekeiket a helyi iskolák-
ban taníttassák. Ehhez járulhatna hozzá a közös-
ségi érzés erősítése a tanári karban, a gyerekek 
között, illetve az iskola és a családok között is.  

A közös munka következő fázisában,  a cso-
portok mini akcióterveket fogalmaztak meg 
azoknak a feladatoknak a megoldására, amelyek-

ben a lehető legrövidebb időn belül előrelépést 
lehet elérni.

Az Infrastrukúra Csoport konkrét megoldási 
javaslatokkal állt elő tisztaság és étkeztetés téma-
körben.

Plusz takarítói állás létrehozását, tisztasági 
verseny hirdetését tervezik, valamint elhatározták 
a közös munkát a családokkal, a higiénés neve-
léssel kapcsolatban. Az önkormányzat már szer-
ződött dietetikussal az ételminőség ellenőrzésére.

A Innovatív Pedagógia  Csoport javaslata szerint 
a pedagógusok  módszertani csoportot  hoznak lét-
re, törekednek  saját élményeik megosztására, a  jó 
gyakorlatok átadására a munkatársak között.

A Közösség Építő Csoport képviselői kérdő-
íves felmérést javasoltak a teljes pedagógusgárda 
körében, hogy szélesebb körben tudják áttekinte-
ni a problémákat, és elindulni a közös gondolko-
dásban.  Ez a folyamat elősegíthetné a pedagógu-
sok motiválását, a párbeszéd elindítását.

Végül a résztvevők megjelölték azokat a kom-
munikációs csatornákat, amelyeken a kerekasztal 
munkájáról hírt adnak az érdeklődőknek, érde-
kelteknek, valamint megbeszélték a következő 
lépéseket. Minden résztvevő egyetértett abban, 
hogy a – hosszúra nyúlt, de komoly aktivitást 
tükröző - rendezvény eredményesen zárult, és az 
elkezdett párbeszédet folytatni kell, ezért ki is tűz-
ték a következő találkozó időpontját. 

Ezen tekintik majd át, hogy a kitűzött felada-
tok közül mit sikerült megvalósítani, és milyen 
további lépések szükségesek ahhoz, hogy az okta-
tás színvonala tovább javuljon Budakeszin.

Nyíri Erzsébet

Mi a 
facilitátor?

Feladata a megbeszélést levezetése. Nem szól 
bele a tartalomba, de biztosít egyfajta folya-
matosságot, meghatározza, mit mi után kell 
megbeszélni, hívó kérdéseket hoz, olyan gya-
korlatot épít a beszélgetésbe, amely annak 
eredményességét, a kitűzött cél elérését segíti.

Biztosítja a résztvevők egyenlőségét, és a 
csoport által alkotott szabályok betartását.

Pár szó Édes-
anyámnak

Leányod írta Neked ezt a pár sort, anyák 
napja alkalmából.

Fogadd tőlem sok szeretettel.
Elrohant egy év.
Csak az út porát hagyta maga mögött. S eb-

ből a porból kirajzolódott valami. Egy év, egy 
hónap, egy nap, az anyák napja.

Sok-sok évvel ezelőtt édesanyád karjaiban 
pillantottad meg az élet első mozzanatait. 
Szíved hevesen vert, mielőtt levegőt vettél. S 
mivel az első lépés mindig nehéz, kék szemed-
ből az érintetlen könny tiszta vizű forrásként 
buggyant elő.

Majd, mint a vakság világában élő farkas-
kölyök, kik most próbálgatják első lépéseiket, 
Te is felálltál, hogy két lábon és segítség nélkül 
menj oda, ahol mindig biztonságban érez-
hetted magad, édesanyád karjaiba. Azokba a 
karokba, melyek úgy védtek, akár fehér gólya 
fiát, míg az ki nem repül szárnyai alól.

Kirepül, hogy újra visszatérjen szüleihez.
Felnőttél, és rátaláltál egy idegenre, kiben 

megláttál egy pislákoló fényt, melyet Te tettél 
fényesebbé, és annak az „idegennek” a sze-
mében (mely csillogásával elcsábított Téged) 
biztonságra találtál.

Az idegen mindjárt ismerős lett.
Édes csókjától aludtál el, s a reggeli kávé 

illatával ébresztett Téged.
Majd oltár elé álltatok, hogy Isten színe 

előtt eggyé váljatok.
Aztán jöttem én.
Én is a Te karjaidban láttam meg a napvi-

lágot és örökké szerető férjed karjaiban hall-
gattattam el, addig halkan a kórház csempéire 
hulló könnyeimet.

A hónapok teltek.
Majd egy nap, még a beszéd tudományától 

ugyan elzárva, de mondtam neked valamit.
Azt, hogy szeretlek.
És izmaimat csakis a Te tápláló szereteted 

késztette arra, hogy két lábamon odamenjek 
hozzád. Tudtam, hogy odamehetek, mert ott 
óvó kezek várnak rám, melyek bármikor el-
kapnak, ha kell.

Ám még ekkor is néha, elesvén kicsordult 
vérem, és a föld porába hullt. De még ekkor is 
éreztem, hogy valami összehúzza sebem.

A szereteted.
A szereteted, ami árnyékként követ engem.
Amikor távol vagyok tőled, akkor is közeli-

nek érezlek. Füleimben visszhangként csengő 
szavaidtól alszom el a táborban, óvó érintéseid 
megóvnak minden bajtól.

Sietve jövök haza az iskolából, mert tudom, 
hogy otthon vársz, és szavaiddal adsz meleget 
egy téli napon.

Az évek elszaladnak felettünk.
Én még szárnyaid alatt próbálgatom szár-

nyaimat, hogy majd egyszer kirepülhessek. 
De sosem megyek messzire, hogy visszatér-
hessek, és újra a szemedbe nézhessek, és azt 
mondjam:

Szeretlek és szeretni foglak! Örökre.
Bármi is történjék!

Írta:    Czibula Dominika,
 Budakeszi, Vadverem u 3., SZIA 8. a tanuló
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Célunk a minőségi oktatás!
Mindenekelőtt, szeretném kifejezni őszinte 
jókívánságaimat a nemrég múlt anyák napja 
alkalmából az édesanyáknak, nagymamáknak, 
dédmamáknak. Sok vidámságot, és boldogsá-
got kívánok az elkövetkező gyermeknapra a 
kicsiknek, és szüleiknek, és jó előre a Pedagó-
gusnapra városunk tanítóinak-tanárainak.

ISKOLA
Többször is beszámoltam már róla, de na-
gyon fontos az iskolaépítésünk ügye.

A Nemzeti Sportközpontokkal (NSK) 
kötött együttműködési megállapodás sze-
rint 1,3 milliárd forintból, kizárólag állami 
forrásból tíz tanteremmel, öt szaktanterem-
mel és a szükséges kiegészítő helyiségekkel 
épülhet meg a budakeszi általános iskola 
új épülete a Kerekmezőn. Az önkormány-
zat biztosította a területet és saját forrásból 
százmillió forintot a közművesítésre, a telek-
alakításra és más szükséges infrastrukturális 
beruházásokra.

Lakossági jelzések alapján az önkormány-
zat módosításokat kért az eredeti megállapo-
dáshoz képest, így még egy tantermet, és a 
szükséges kiegészítő helyiségek bővítésének 
lehetőségét, valamint az ehhez szükséges 
pénzügyi források biztosítását. Ha a kiegé-
szítő állami forrásokat nem kapja meg, Bu-
dakeszi a tizenegyedik tantermet és a bőví-
tést akkor is megépíti - önerőből is.

Nemrégiben több internetes portálon 
a helyi oktatás rendszerének jobbítása ér-
dekében - szülői kezdeményezésre - vita 
kezdődött városunk egyik tanintézménye 
színvonalának emelése érdekében. Párbe-
széd indult a Budakeszi iskoláinak vezetői, 
a szülők és az önkormányzat között. Már az 
első találkozó után is születtek ígéretes ered-
mények, de a közös munkát folytatjuk a gye-
rekek érdekében. A város vezetése elkötele-
zett a színvonalas oktatás mellett, a tanulók 
érdekében.

E célok mentén indítottunk fórumsoro-
zatot, a köznevelés megújítása érdekében, 
mely – terveink szerint - tovább folytatódik, 
szélesedik 

VÁROSTESTVÉRISÉG
A világ népeinek békés együttéléséhez elen-
gedhetetlen a polgárok találkozása, egymás 
megismerése, egymástól való tanulása, sze-
mélyes kapcsolatok építése.

Egy település gyümölcsöző nemzetközi 
kapcsolatai több értéket is hordoznak ma-
gukban. A testvérvárosi kapcsolat több mint 
két város barátsága. Megmutatkoznak egy-
más településein rendezett színes kulturális 
rendezvényekben, cserediák programokban, 
de akár közös nemzetközi pályázatokban is.

Tavaly Budakeszin ünnepeltük meg a né-
metországi Lich városával 10 éve kialakított 
kapcsolatot, idén április végén a Budakeszi 
delegáció látogatott el oda, hogy megerősítse 
azt és utat nyisson a két település közötti di-
ákcsere programnak.

Ezzel egyidőben Csíkszereda városának 
képviselői érkeztek

Budakeszire, és a látogatásuk részeként 
május 1-én nagy sikerrel lépett fel Budake-
szin a világszerte ismert Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes.

 

VÁROSKÖZPONT 
Egyeztetések során alakul a városközpont 
fejlesztésének koncepciója. A jelenlegi gaz-
dasági modell szerint az átalakítás nem 
érinti hátrányosan a tervezett fejlesztéseket. 
Kidolgoztunk egy önálló pénzügyi modellt, 
melyben a közfunkciókat megfelelő mére-
tű üzleti beruházás finanszírozza meg. A 
képviselő-testület elfogadta a Trenecon Zrt. 
által készített gazdasági koncepciót, mely-
nek a lényege fő vonalakban az, hogy az ön-
kormányzat megépít 1500 négyzetméteres 
önkormányzati közfunkciót (művelődési 

ház, könyvtár, 3-400 fős többcélú közössé-
gi tér, orvosi rendelő) úgy, hogy az a város 
éves költségvetését ne terhelje érezhetően. 
Ez 3500 négyzetméteres kereskedelmi meg-
valósításával és hasznosításával érhető el 
úgy, hogy az ebből befolyó bevétel fedezze 
a 700-800 milliós közfunkció megvalósítá-
sát, mivel pályázati források erre nincsenek. 
A következő lépés megvalósíthatósági ta-
nulmányok készítése, mely elemzi a modell 
hatását a helyi közlekedésre, a környezetre, 
a már meglévő kereskedelmi szolgáltatások-
ra. Ennek ismeretében és további társadalmi 
egyeztetés után dönt majd a képviselő testü-
let a megvalósítás irányáról.

 

BÁL A VÁROSÉRT
Örömmel számolok be arról, hogy a város-
központ fejlesztéséért rendezett Budakeszi 
Városi Bál nagy sikerrel zárult, rekordösz-
szeg, 1,4 millió forint gyűlt össze. Ez is azt 
mutatja számunkra, hogy a fejlesztés a lako-
sok széles rétegeit megmozgatja és örömmel 
járulnak hozzá a megvalósításához.

 

ÚJ TELEPHELY  
A HÍD CSALÁDSEGÍTŐNEK
2016. január 1-jétől országosan átalakult 
a szociális és gyermekvédelmi ellátórend-
szer, melynek keretében kiemelt feladatkört 
kaptak a járási székhelyek: Család- és Gyer-
mekjóléti Központot kell működtetniük. A 
Budakeszi, Fő u. 164. alatt 14 milliós önkor-
mányzati beruházással kialakított új intéz-
ményben a gyermekvédelmi, hatósági mun-
kakört ellátó esetmenedzserek dolgoznak, 
innen járnak ki a járás településeire.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy 
januártól új szolgáltatásokkal segítjük a la-
kosságot, melyhez bejelentkezés szükséges: 
hid.budakeszi@gmail.com, tel: 451-147

-pszichológiai tanácsadás
-jogi tanácsadás
-családterápia
-kapcsolattartási ügyelet
-ifjúsági szociális munka
-készenléti ügyelet, krízishelyzet esetén 

hívható 0-24 óráig, telefon: 06 20/243-0323
Éljenek a lehetőséggel, ha segítséget igé-

nyelnek!

 dr. Győri Ottilia, polgármester
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A KIADÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A HIRDETÉS TARTALMÁÉRT ÉS AZ ABBAN KÖZÖLT ADATOK HELYESSÉGÉÉRT! HIRDETÉSEKET NEM ŐRZÜNK MEG ÉS NEM ADUNK VISSZA!  A HIRDETŐ A MEGRENDELÉSKOR 
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A Képviselő-testület határozatai 
Tisztelt Budakeszi 
Lakosok!

Budakeszi Város Önkor-
mányzatának Képviselő-
testülete a 2016. március 
31-én, április 7-én, és 
11-én tartott képviselő-
testületi ülésein az alábbi, 
lakosságot kiemelten 
érintő döntéseket hozta:

87/2016.: A Képviselő-testület 
döntése alapján a közétkeztetés 
keretében fizetendő 2016. évi 
térítési díjakat a megbízási szer-
ződéssel rendelkező dietetikus 
minőségi és mennyiségi ellenőr-
zését követően kívánja megálla-
pítani.

88/A/2016.: A közétkeztetés 2 
alkalommal történő ellenőrzésé-
re megbízási szerződést kötnek 
Dr. Sziebertné Egyed Gabriella 
egyéni vállalkozó dietetikus szak-
értővel.

97/2016.: A Képviselő-tes-
tület pályázatot nyújtott be a 
VEKOP-6.1.1-15 Kisgyermeket 
nevelő szülők munkavállalási ak-
tivitásának növelése pályázaton 
az alábbiak szerint:
- tárgy: Budakeszi Bölcsőde 

épületének felújítása, va-
lamint a Budakeszi Mosoly-
vár Bölcsőde négy csoport-
szobával történő bővítése

- tárgy: Budakeszin található 
bölcsődék és óvodák esz-
közbővítése

- támogatás megpályázott 
összege bruttó 400 000 000 
forint

- önerő: nincsen.

98/2016.: A Képviselő-testület 
felkérte a Polgármestert, hogy 
tervezési ajánlatokat kérjen be az 
alábbi cégektől:
- Vadász és Társai Építőmű-

vész Kft. (1063 Budapest, 
Kmety u. 29.)

- MM Művek Építésziroda 
Kft. (1124 Budapest, Lejtő 
út. 22.)

- Kőmíves Építésziroda Kft. 
(1024 Budapest, Rózsahegy 
utca 3. a. ép.)

A Képviselő-testület a Budakeszi 
Mosolyvár Bölcsőde négy cso-
portszobával való bővítésének 
tervezésére mindösszesen bruttó 
10 033 000 forint keretösszeget 
biztosított.

99/2016.: A Képviselő-testület 
felkérte a polgármestert, hogy 
projekt-előkészítés tárgyban az 
ajánlattételi felhívást az alábbi 
ajánlattevők részére küldje meg:
- Forrás Unió Kft. (1082 Budapest, 
Futó u. 47-53. 5. em.)
- Gekko Consulting Kft. (1125 Bu-
dapest, Istenhegyi út 69-71.)
- GeoGold Kárpátia Kft. (4183 
Kaba, Mátyás király u. 59.)
A Képviselő-testület projekt-elő-
készítésre a pályázatban elnyert 
összeg 4%-ig, de maximum brut-
tó 10 033 000 Ft keretösszeget 
biztosított.

101/2016.: A Képviselő-tes-
tü let elfogadta a 2016. évre vo-ta a 2016. évre vo-
natkozó Közbeszerzési Tervet és 
felkérte a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a városháza hon-
lapján történő megjelentetéséről.

102/2016.: A Képviselő-tes-
tület nyílt közbeszerzési eljárást 
indított a Budakeszi, József Attila 
utca teljes tervezett szakaszára 
és a Nagy Sándor utca 0+000 – 
0+247,10 és 0666,50 – 0702,38 
km sz. közötti szakaszának (a Te-közötti szakaszának (a Te-
mető utcai torkolat) építése tár-
gyában, melynek fedezete bruttó 
49 000 000 Ft.

104/2016.: A Képviselő-tes-
tü let felkérte a Polgármestert, 
hogy beruházási tervet állítson 
össze a 2016. évre vonatkozóan 
az utak építése tárgyában és 
felkérte a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy a Nagy Sándor utca építése 
tárgyában vizsgáltassa meg az 
ott található pincék teherbírását, 
az útépítés 2. és 3. szakaszának 
megvalósítása érdekében.

105/2016.: A Képviselő-tes-
tület elfogadta a Budakeszi 2427. 
hrsz alatt található szennyvíz-
tisztító telep rekultivációjához 
szükséges döntés előkészítő ta-
nulmány elkészítése tárgyában 
kiírt közbeszerzési eljáráshoz 
kapcsolódó összegzést az ajánla-
tok elbírálásáról.
A Képviselő-testülete szerződést 
kötött az Ateron Consulting Kft-
vel (1098 Budapest, Napfény 
utca 5.) Budakeszi 2427. hrsz 
alatt található szennyvíztisztító 
telep rekultivációjához szükséges 
döntés előkészítő tanulmány el-
készítésére bruttó 22  415 500 Ft 
összegért azzal a kikötéssel, hogy 
a bírálatkori szerződés csak akkor 
lép hatályba, ha az önkormányzat 
külső forrásból erre a célra támo-
gatást kapott.

107/2016.: A Képviselő-tes-
tület nyílt pályázatot írt ki a Bu-t ki a Bu-
dakeszi külterület 079/7 (6145 
m2), 079/9 (7192 m2), 079/12 
(5631 m2), 079/13 (5700 m2), 
079/15 (4514 m2), 079/16 (4826 
m2), 079/17 (5674 m2), 079/20 
(14559 m2), 079/21 (7272 m2), 
079/22 (5013 m2), 079/23 (7028 
m2), 079/24 (13242 m2), 079/25 
(5415 m2,) hrsz.-ú ingatlanok 
együttes haszonbérbe vételére 
és felkérte a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a pályázati kiírás 
megjelentetéséről a varoshaza.
budakeszi.hu weboldalon és a 
Polgármesteri Hivatal hirdető-
tábláján.

108/2016.: A Képviselő-tes-
tület megpályáztatta a Makkosi 
út, Megyei út és Tiefenweg utca 
közvilágításának fejlesztésé-
hez szükséges engedélyezési 
és kiviteli tervdokumentációk 
elkészíttetését és a szolgáltatás 
megrendelésére bruttó 1 000 000 
Ft keretösszeget biztosított.
A Képviselő-testület felkérte a 
polgármestert, hogy az árajánlat 
bekérőt a következő cégeknek 
küldje meg és a legalacsonyabb 
ajánlatot adó céggel – ügyvédi 
ellenjegyzést követően – a szer-
ződést aláírja.
a) Tromos E Mérnökiroda Bt. (1047 
Budapest, Perényi Zs. u. 7/b.)
b) Erve-Plan Bt. (1035 Budapest, 
Kórház u. 25. V/14.)
c) Develop-Invest Kft. (1133 Bu-
dapest, Vág u. 5.)
d) VIALUX Kft. (1045 Budapest, 
Széchenyi tér 10.)
e) ECSEDI-VILL Bt. (1055 Buda-
pest, Szent I. krt. 13.)

109/2016.: A Képviselő-tes-
tület eredményesnek nyil vá-
ní totta a Budakeszi 2306/131 
hrsz.-ú, természetben a Buda-
keszi, Etheles park területén 
található ingatlan megvételére 
kiírt nyílt pályázati eljárást és a 
pályázatok sorrendjét elfogadta.
A Képviselő-testület az 1. pontban 
szereplő pályázat nyertesének 
Pintér – Baranyó Zsuzsannát és 
Pintér Balázst nevezte meg, és 
velük adásvételi szerződést kötött 
bruttó 40 500 000 forint értékben 
a kiírásban elfogadott szerződés-
tervezet szerint.

110/2016.: A Képviselő-tes-
tület az Önkormányzattal le-
szer ződött földmérővel kívánja 
bejegyeztetni Budakeszi vonat-
kozásában az érintett ingatla-z érintett ingatla-
nokra az ivóvíz- és a szennyvíz 
víziközmű szolgalmi jogokat a 
geodéziai keretösszeg terhére.

111/2016.: A Képviselő-tes-
tület megrendelte a Fenyő utcá-te a Fenyő utcá-
ban az elkészült forgalomtech-
nikai terv kiépítését és felkérte a 
Polgármestert, hogy a melléklet 
szerinti ajánlattételi felhívást az 
alábbi cégeknek küldje meg:
- TANDEM Kft. (1033 Budapest, 
Polgár u. 12. I/7.)
- Út-Őr Forgalomtechnikai Kkt. 
(1022 Budapest, Tulipán u. 29.)
- Magyar Plastiroute Forgalom-
technikai Kft. (Szigetszentmiklós, 
gát utca 4, 2310)
A Képviselő-testület felhatal-
mazta a polgármestert, hogy a 
legkedvezőbb ajánlatot adó cég-
gel – az ügyvédi ellenjegyzést 
követően – a vállalkozási szerző-
dést megkösse, melynek fedezete 
bruttó 1 500 000 Ft erejéig az 
Önkormányzat 2016. évi költség-
vetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) 
rendelet.

113/2016.: A Képviselő-tes-
tület megrendelte a Budakeszi 
926 hrsz-ú, természetben Erdő 
utca 83. szám alatti Idősek Nap-
közi Otthona épületére vonatko-
zóan statikai szakvéleményt és 
a szolgáltatás megrendelésére 
bruttó 200 000 Ft keretösszeget 
biztosított.
A Képviselő-testület felkérte a 
Polgármestert, hogy a melléklet 
szerinti ajánlattételi felhívást az 
alábbi cégeknek küldje meg és 
felhatalmazta a Polgármestert, 
hogy a legalacsonyabb összegű 
ajánlatot adó céggel - ügyvédi 
ellenjegyzést követően - a szerző-
dést aláírja:
- Muszasi Kt. (8124 Úrhida, Szeg-
fű utca 39.)
- Atticad Stúdió Bt. (2092 Buda-
keszi, Kossuth köz 11.)
- Terv-Kontroll Kft. (1031 Buda-
pest, Vízimalom sétány 12.)

114/2016.: A Képviselő-testü-
let a Budakeszi 926 hrsz-ú, termé-
szetben Erdő utca 83. szám alatti 
Idősek Napközi Otthona épületé-
ben az alábbiakban felsorol kar-
bantartási munkák elvégzése 
tárgyában vállalkozási szerződést 
kötött a BVV Kft-vel bruttó 235 
000 forint keretösszeg erejéig:
- a régi épület kéménye mellett 
új bádogozás, illetve a régi épület 
tetőszerkezetének és az új épület 
oromfalának csatlakozásánál 
kialakított bádogszegély cseréje;
- a régi épület tetőszerkezetébe új 
tetőkibúvó beépítése;
- a régi épület falainak felázásá-
nak megszüntetése;
- a régi épületen a homlokzati 
vakolat javítása, színezése.

115/2016.: Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkérte a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy készítsen nyilván-
tartást a Budakeszin működő 
cégekről, hogy a jövőben több 
helyi vállalkozást lehessen meg-
keresni, a városban elvégezendő 
munkálatok, megrendelések vo-
natkozásában.

116/2016.: A Képviselő-tes-
tület idősek részére tartandó in-
gyenes gyógytorna foglalkozás 
meg tartására megbízási keret-
szerződést kötött gyógytornász- gyógytornász-
szal az önkormányzat költségve-
téséről szóló rendeletben évente 
meg határozott keretösszeg 
terhére.

118/2016.: A Képviselő-tes-
tület döntése alapján az Önkor-döntése alapján az Önkor-
mányzat a Közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény ne-
gyedik része szerint a közterületi 
reklámgazda feladatokat szolgál-
tatási koncesszióba kívánja adni 
10-15 év időtartamra és felkérte 
a polgármestert a koncessziós 
beszerzési eljárás lefolytatására, 
az Önkormányzat közbeszerzési 
tanácsadója útján.

118/A/2016.: A Képviselő-tes -
tület árajánlatokat kért be rek-
lám koncesszióhoz kapcsolódó 
kockázatelemzői feladatok elvég-
zésére és felkérte a polgármes-és felkérte a polgármes-felkérte a polgármes-
tert, hogy az árajánlat-bekérőt 
a következő vállalkozásoknak 
küldje meg:
• PResston PR Kft. (1025 Buda-
pest, Csatárka út 82-84.)
• PanaMax Média Kft. (Debrecen, 
Károli Gáspár u. 186.)
• Preguntár Bt. (4080 Hajdúná-
nás, Petőfi u. 39.)

128/2016.: A Képviselő-tes-
tület pályázatot nyújtott be a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
által kiírt Önkormányzati épüle-
tek energiahatékonysági felújí-
tására és megújuló energiaforrás 
hasznosítására a Közép-magyar-
országi régióban című felhívásra.
- tárgy: a Széchenyi István Álta-
lános Iskola, a Pitypang Sport 
Óvoda és a Budakeszi Orvosi 
Rendelő épületének energetikai 
korszerűsítése
- támogatás megpályázandó mér-
téke bruttó 250 000 000 forint
- önerő: nincsen.

A határozatok  
megtalálhatók  

a www.budakeszi.hu 
honlapon
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BUDAKÖRNYÉKI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
A „KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐKRŐL  

SZÓLÓ” 2011. ÉVI CXCIX.  
TÖRVÉNY 45. § (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN

pályázatot hirdet

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
                       
Foglalkoztatás jellege
Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye
Pest megye, Budakeszi, Biatorbágy, Nagyko-
vácsi, Herceghalom, Perbál, Tök, Budajenő.

A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körö
Budakörnyéki Közterület-felügyelet illeté-
kességi területén (Budakeszi, Biatorbágy, 
Nagykovácsi, Herceghalom, Perbál, Tök, Bu-
dajenő) a közterületek jogszerű használatának 
ellenőrzése, engedélyhez, illetve útkezelői 
hozzájáruláshoz kötött tevékenységek ellen-
őrzése, köztisztasági szabályok betartásának 
ellenőrzése, behajtási engedélyek ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások
A jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők 
jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltétele
1    Magyar állampolgárság,
	Cselekvőképesség,
	Büntetlen előélet,
2    Középiskola/gimnázium, Közszolgá-Középiskola/gimnázium, Közszolgá-özépiskola/gimnázium, Közszolgá-Közszolgá-özszolgá-

lati középiskolai végzettség; vagy 
középiskolai végzettség és közszolgálati 
szakképesítés; vagy középiskolai 
végzettség és közterület-felügyelői 
vizsga,

3   B kategóriás jogosítvány,
4  Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
5   6 hónapos próbaidő vállalása,
6   Egészségi- fi zikai és pszichológiai alkalmas-Egészségi- fizikai és pszichológiai alkalmas-

ság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelen
1    Középiskola/gimnázium, Közterület-felü-Középiskola/gimnázium, Közterület-felü-özépiskola/gimnázium, Közterület-felü-Közterület-felü-özterület-felü--felü-

gyelői vizsga,
2   Közterületnél szerzett - 1 év alatti szakmai 

tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolása
1     Önéletrajz a 45/2012. (III.20) 

Kormányrendelet 1. számú melléklete 
szerint,

2 Három hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) 
vagy másolata, vagy igénylőlap, vagy 
nyilatkozat,

3  Oklevél és/vagy bizonyítványok másolata,
4   Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja
A munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határide-
je: 2016. május 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Uzsoki Gábor nyújt, a 06/23/535-
710/107-es telefonszámos telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja
1   Elektronikus úton Magyar - Boros Andrea 

humánpolitikai ügyintéző részére a 
magyar.andrea@budakeszi.hu e-mail 
címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírá-
lásának módja, rendje
A beérkezett pályázatok - tartalmi és formai 
- szűrését követően, a pályázók személyes 
meghallgatáson vesznek részt. A pályázat ki-
írója, fenntartja a pályázat eredménytelenné 
nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2016. május 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további 
információt a  
www.budakeszi.hu honlapon szerezhet.

TE SZEDD 
BUDAKESZI!

Srácok ültek a parkban a füvön, és beszélgettek. Amikor haza indultak, 
nagy halom szemét, cigis dobozok, energiaitalos flakonok, borosüve-
gek, műanyag zacskók maradtak utánuk a frissen nyírt gyepen.  Vajon, 
mint lehetne tenni, hogy ezek a gyerekek fontosnak tartsák környeze-
tük tisztaságát? 

A legtöbbet ezért a család teheti, aki megtanítja a gyerekeket még 
egészen fiatal korban arra, hogy ne szemeteljenek. De rögtön a 

család után ott a közösség, az óvoda, az iskola és a lakóközösség, ahol 
a felnőttek jó példával elöl járva, szintén sokat tehetnek azért, hogy 
megmutassák a fiataloknak, mennyivel kellemesebb ápolt, tiszta, sze-
métmentes környezetben élni a mindennapjainkat.

A példamutatásra az egyik legjobb lehetőség a 2014-óta évente 
megrendezésre kerülő „TE-SZEDD – Önkéntesen a tiszta Magyaror-
szágért” mozgalom rendezvénye. Hazánk az akcióval a „Let’s Clean 
Up Europe!” elnevezésű összeurópai kezdeményezéshez csatlakozott, 
amit az Európai Bizottság EWWR LIFE+ programja keretében szer-
veznek meg évről évre. 

Az április 28-tól május 1-jéig tartó munkához a hagyományokhoz 
híven Budakeszi is társult. A Polgármesteri Hivatal munkatársai dr. 
Győri Ottilia polgármester asszony vezetésével húztak kesztyűt, hogy 
néhány órás közös szemétszedéssel maguk is tevékenyen hozzájárul-
janak a város tisztaságához.  A résztvevők közös tulajdonsága, hogy 
mindannyian fontosnak tartják környezetük tisztaságát. Sajnos nem 
mindannyian vagyunk ezzel így, ezért minden évben, sőt akár minden 
nap van mit összeszedni a szemetelők után. 

A helyi oktatási intézmények, az óvodák, az iskola és a gimnázi-
um is csatlakozott a szabadban szorgoskodók csapatához. A Széchenyi 
István Általános Iskola diákjai és pedagógusai, számos zsákot megtöl-
töttek az iskola környezetében összeszedett szeméttel. Mint azt Czifra 
Zsuzsanna igazgató elmondta, sokszor szélmalomharcnak tűnik a sze-
metelés elleni küzdelem, de mindenesetre az örömteli, hogy ilyen sok 
gyerek szívesen csatlakozik a kezdeményezéshez. 

A város különböző pontjain számos civil csoporttal is találkoz-
hattunk ezekben a napokban. Az Önkéntesek számtalan TE-SZEDD 
feliratos zsákot töltöttek meg a tavaszi nagytakarítás során. Bízunk 
benne, hogy a kezdeményezés eléri célját. A város megszépül, és talán 
egyre több ember gondolja meg, hogy eldobja-e a szemetet, vagy elvi-
gye a legközelebbi kukáig. Reméljük, egyre többen választják majd az 
utóbbi lehetőséget.

Nyíri Erzsébet

Vadaspark Étterembe  
konyhai kisegítőt keresünk,  
heti 5 x 8 órában, 2 műszakos  

munkarendben. 
Jelentkezés a 06-1/2752436 

telefonszámon, vagy önéletrajzzal 
a vadaspark@vadasparkrest.com 

email címen.

Budakeszi és közvetlen körzetéből 
keresünk gépkocsivezető és 

árukiadói munkakör betöltésére 
egy fő munkaerőt. B-kategóriás 

jogosítvány kötelező, C-kategóriás 
jogosítvány és nehézgépkezelői 

vizsga előny! Írásos önéletrajzot a 
budakeszi@timarvasker.hu  

e-mail címre várjuk!

Budakeszin lévő cukrászdába  
keresünk cukrászt, illetve péket 

teljes munkaidős állásra,  
azonnali kezdéssel.  

Információ a 06 23 450 295-ös 
telefonszámon kapható. 

Önállóan dolgozni tudó 
 virágkötő munkatársat  

keresünk  
Budakeszi virágüzletbe.  

Érdeklődni: 0630/287-4906
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Széchenyi nap a SZIÁ-ban
„Minden generáció örökül kapja elődei törté-
netét, tetteit, értékeit, így az örökösök felelős-
sége, hogy miként élnek ezzel a hagyatékkal.”

Iskolánk névadójára emlékezve, ünnepélyes 
keretek között tartottuk meg a Széchenyi 

napot.
Czifra Zsuzsanna igazgató beszédében 

Széchenyi katonai életének főbb állomásait 
mutatta be.

Ezt követően a Díszszázad tartott bemuta-
tót a gyermekek nagy örömére. A Díszelgők 
- Magyar Honvédség Vitéz Szurmay Sándor 
Budapest Helyőrség Dandár látványos koreo-
gráfiáját időnként díszsortüzek tarkították. A 
megnyitó utáni örömlövészeten 10 tanuló ve-
hetett részt, mely hatalmas élményt jelentett 
számukra.

Az aulában „Közös légtér - közös felelős-
ség” címmel fotókiállítás nyílt a Légtérőr-
zőkről, akik 2015 szeptemberétől látták el az 
egész Baltikum légterének biztosítását. A ki-
állítást dr. Toperczer István alezredes, Ugrik 
Csaba, dandár tábornok és dr. Görög István 
ezredes nyitotta meg. A képek alapján bele-
pillanthatunk a pilóták és a repülő-műszaki 
katonák szakmai világába, részesei lehetünk 
annak a különleges, magával ragadó élmény-
nek, amit a felhők fölé emelkedett repülőből 
láthatunk.

Tanulóink ezután - 14 állomásos akadály-
versenyen - a gyakorlatban is megmutathat-
ták ügyességüket, kitartásukat, összetartásu-
kat, fegyelmezettségüket.

A szimulátoros állomáson megtapasztal-
hatták azt is, hogy milyen egy Gripen repü-
lőgépet vezetni, valamint, hogy milyen lézer-
puskával lőni.

Reméljük kicsi és nagy, diák és pedagógus, 
valamennyi SZIÁ-s egyaránt élményekkel 
gazdagodott a mai napon.

SZIA Vezetősége

Nyílt nap a 
zene iskolában
Tisztelt Érdeklődők!

Május 10-én, kedden nyílt napot tar-
tunk a zeneiskolában. Ezen a napon 

egész délután várjuk csoportos és egyéni 
hangszeres óráinkra az érdeklődő szülő-
ket, és leendő növendékeinket székhe-
lyünkre és telephelyeinkre. 

Czövek Erna Alapfokú Művészeti 
Iskola – Budakeszi, Iskola köz 3.  
Széchenyi István Általános iskola – 
Budakeszi, Knáb János u. 60. 
Nagy Sándor József Gimnázium – Bu-
dakeszi, Széchenyi u. 92.

További részletekről honlapunkról 
tájékozódhatnak: 
http://zeneiskola.budakeszi.hu 
+36/23-451-395

Barcsik Hédi, igazgató, Czövek Erna Zeneiskola
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Együtt a közbiztonságért
A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás szer-
vezésében került megrendezésre Budakeszin 
2016.04.26-án, a térség közbiztonságával 
kapcsolatos szakmai tréning. 

A közbiztonsági workshopra olyan intéz-
mények munkatársait hívták meg, ame-

lyek tevékenyen közreműködnek a helyi köz-
rend, közbiztonság feladatainak ellátásában. 
A tréning célja, hogy ráirányítsuk a figyelmet 
az együttműködés szükségességére és jelen-
tőségére, információkat cseréljünk, jobban 
megismerjük egymás munkáját, és beláttas-
suk, hogy a kölcsönös együttműködés és az 
információk cseréje, megosztása által jobb 
eredményeket érhetünk el. A programon 
részt vettek többek között a térség polgár-
mesterei: dr. Győri Ottilia, Budakeszi (a BÖT 

elnöke), Kiszelné Mohos Katalin, Nagyková-
csi, Deltai Károly, Telki, Krix Lajos, Tinnye, 
Szathmáry Gergely, Remeteszőlős, Székely 
László, Páty, Varga László, Perbál, valamint 
Galuska-Tomsits László, a Budaörsi Rendőr-
kapitányság vezetője, Braczkó Gábor, a Buda-
keszi Rendőrőrs parancsnoka, Farkas Dániel 
Gábor, a Budakeszi Városi Polgárőrség elnö-
ke, Ilarion Lóránt, Remeteszőlős közterület-
felügyelője, Bencsik Zsolt a HÍD intézmény-
vezetője, Somlóvári Józsefné közbiztonsági 
tanácsnok, Uzsoki Gábor, a Budakörnyéki 
Közterület-felügyeletet intézményvezetője, 
Szelenczy Gabriella, a Budakeszi Járási Hi-
vatal vezetője, Somogyi Farkas József, a BÖT 
irodavezetője, a KLIK és a Budakeszi Védő-
nők képviselői és Balczó Kornélia, a Buda 
Környéki Televízió vezetője.

Farkas Dániel Gábor
a Budakeszi Városi Polgárőrség elnöke

A BUDAKESZI EGÉSZSÉGÜGYÉRT DÍJ 
 ADOMÁNYOZÁSÁHOZ

Budakeszi Város Önkormányzata a 2016. évi Semmelweis-nap alkalmából szervezett 
ünnepségen az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai vagy 
közszolgálati tevékenységet vagy a településhez köthető, az egészségügy területén 

végzett kimagasló munkát, példaértékű eredményeket a Budakeszi Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete alapján elismeri és díjazásban 

részesíti.

TISZTELT ÁLLAMPOLGÁROK!
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy 
a város szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket 

méltó elismerésben részesíthesse, valamint életművüket, személyüket és cselekedetüket 
megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen- és az utókor elé, Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország címerének és zászlajának haszná-
latáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében 

kapott  felhatalmazás alapján 2013. szeptember 26-i ülésén
 

BUDAKESZI EGÉSZSÉGÜGYÉRT DÍJATalapított.
 A Budakeszi Egészségügyért díjra magánszemély, szervezet, közösség tehet javaslatot. Az 
elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés adományozható. 

A BUDAKESZI OKTATÁSÜGYÉRT DÍJ  
ADOMÁNYOZÁSÁHOZ

TISZTELT ÁLLAMPOLGÁROK!
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy 
a város szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket 

méltó elismerésben részesíthesse, valamint életművüket, személyüket és cselekedetüket 
megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, Budakeszi 

Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország címerének és zászlajának 
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) 

bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján 2013. szeptember 26-i ülésén 

BUDAKESZI OKTATÁSÜGYÉRT DÍJAT lapított.
Budakeszi Város Önkormányzata a pedagógusnapi ünnepségen elismeri és díjazza azon 
pedagógusok, oktatók, intézményi dolgozók jelentős eredményt hozó munkáját, akik 

Budakeszi oktatásügye érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeztek vagy 
a településhez kötődően életpályájukkal elkötelezettségüket  bizonyították a pedagógus 

élethivatás mellett.
A Budakeszi oktatásügyért díjra magánszemély, szervezet, közösség tehet javaslatot.

Kérem városunk lakosságát, hogy indokolással ellátott írásos javaslataikat 2016. május 20-án, péntek 12.00 óráig a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára  
2092 Budakeszi, Fő u. 179. vagy e-mailen a pm.titkar@budakeszi.hu címre eljuttatni szíveskedjenek!

dr. Győri Ottilia, polgármester

Tegyen javaslatot  
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Budakeszi Jótékonysági Városi Bál
Az április 16-án megrendezett Jótékonysági 
Városi Bál bevételét a városközpont fejlesz-
tésére fordítja városunk. Az Erkel Ferenc 
Művelődési Központban megtartott bál nagy 
sikerrel zárult és jelentős összeg, összesen 3,6 
millió forint gyűlt össze. 

Részletesen: 1,4 millió forint anyagi felaján-
lás, valamint 2.2 millió forint természet-

beni támogatás (szolgáltatás, munka), tárgyi 
felajánlás (képzőművészeti alkotások és tom-
bolák).

A  műsorban hallhattuk, láthattuk a Kiss 
Zenede Alapfokú Művészeti Iskola növen-
dékeinek és tanárainak klasszikus zenei mű-
sorát, Nemcsák Károlyt Jászai Mari-díjas, 
Érdemes művészt a József Attila Színház 
igazgatóját, Berki Tamást jazzénekest és Sá-
rik Péter zongoraművészt, a Magyar Nemzeti 
Táncegyüttes szólótáncosait, a Tarkabarka-
Kunterbunt Óvoda tánccsoportját, Bóbis 
Lászlót és táncpartnereit, és Mr. Jupiter bű-
vészt.

Az élő zenét az est folyamán a Musicbox 
zenekar szolgáltatta.

Az idei Városi Bált Budakeszi Város Ön-
kormányzata és az Erkel Ferenc Művelődési 
Központ közösen szervezte.

A bálon elhangzott köszöntők,  
beszédek összefoglalói: 

„Az ember nem sokra megy egyedül az élet-
ben. Egyedül minden nehezebb, ha egyedül 
van az ember, csak annyit tehet, amire egy-
maga képes, de mások támogatásával sokra 
viheti. A  közösség  hatalmat ad, csak legyen 
olyan közösség, amelyik elfogad és támogat.” 
Clara Sánchez. 

Tóthné Fajtha Anita az Erkel Ferenc Mű-
velődési Központ igazgatója a fenti idézettel 
köszöntötte a bál közönségét. Majd a továb-
biakkal folytatta: „Budakeszi Város Önkor-
mányzata a városi bálok bevételét minden 
alkalommal jótékonysági célokra fordítja.

Az önkormányzat célja, hogy az egész-
ségügyi, közgyűjteményi és közművelődési 
feladatok ellátására, korszerű feltételeket biz-
tosítson. A mai bál bevételét a városközpont 
fejlesztésére fogják fordítani.

A bál az összetartozás élménye mellett kö-
zösségerősítő szereppel bír. 

„Az egyén minden fontossága ellenére sem 
minden. A közösség fontosabb nála, mert az 
hozta létre a nyelvet, a kultúrát és a hitet. Ha 
az egyén a közösség javáért dolgozik, felemeli 
azt, és maga is felemelkedik vele együtt.”

Aharon Appelfeld

Örömmel mondhatjuk el, hogy a Jóté-
konysági Városi Bál nagy sikerrel zárult és je-
lentős összeg, mintegy 3.6 millió forint gyűlt 
össze e nemes célra! Felajánlások érkeztek 
budakeszi művészektől is. Az est folyamán 
az alkotásokat zárt licites árverés keretében 
értékesítettük. 

Ezúton is nagy tisztelettel mondunk kö-
szönetet mindazoknak, akik a bálon való 
részvételükkel, illetve támogatói jegy vásár-
lásával, tombola- és egyéb felajánlásaikkal 
segítséget nyújtottak!

Tóthné Fajtha Anita az EFMK igazgatója

Tisztelt Országgyűlési Képviselő Úr! Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! 

Vannak dolgok, amikről tudni lehet, hogy 
meg fognak történni a jövőben. Az igazi kihí-
vás az, hogy rájöjj, mi az, ami már most lehet-
séges, és pontosan hogy lehet véghezvinni.” 
- mondta egy interjúban Mark Zuckerberg, a 
Facebook alapítója. 

Polgármesterként átérzem azt, amiről ez 
a két mondat szól. Az elmúlt években meg-
tapasztalhattam, hogy Budakeszi lakosai 
mindig partnerek a fejlődés felé vezető út 
lépéseiben, a város közössége motorja a pozi-

tív változásoknak, 
látja, hogy mik 
azok a lépések, 
amiket már ma 
meg lehet tenni a 
jövőért. Köszönöm 
ezt Önöknek. Kö-
szönöm a teremtő 
erőt, az összefogás 
élményét.

Ilyen közösségi 
élményt jelent év-
ről évre a Polgári 
Bál is, mellyel vá-
rosfejlesztési célo-
kat, közös álmain-
kat támogatjuk. Az 
idei bállal város-
unk új központ-
jának kialakítását 

segítjük, mely amellett, hogy újabb teret ad az 
egymással való találkozásnak, szimbolikusan 
is megjeleníti majd azt a dinamizmust, élni 
és fejlődni akarást, ami az itt élőket mindig 
is jellemezte. Köszönöm, hogy ilyen sokan el-
jöttek ma este, ezzel is kinyilvánítva azt, hogy 
fontos Önöknek városunk és közösségünk 
töretlen fejlődése. Hiszem azt, hogy az itt 
élők szorgalma és kitartása, jobbítási vágya, 
Budakeszi szépítésének és fejlesztésének kö-
zös célja az az erő, ami lehetővé teszi álmaink 
megvalósítását.

  dr. Győri Ottilia, polgármester
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Főtámogatóink: SB Dynamic Kft., BVV Kft., Fővárosi Vízművek, Penta Kft., Pensio Minőségi Közétkeztetés Kft., Tímár 
Vaskereskedelmi Kft.  Támogatóink és tombola felajánlóink:  Andrész Cukrászda, Angyal Patika, B3 Takarék Bank, 
Biotech USA, Borbélyné Csirmaz Csilla, Borháló Budakeszi, Bosch Autószervíz,  Buda Környéki Televízió, Buda Régió Rendez-
vényszervező Kft., Budai Gesztenyés Étterem, BVNÖ, Budakeszi Squash Klub, Budakeszi Vadaspark, Cserép Judit, Drogéria,  
Dudok Rendezvényház, Emília kozmetika, Ergoline Szolárium Stúdió, Erkel Ferenc Művelődési Központ, Fehér Irén, Felsmann 
„Kályhás“ Kristóf, FoReGo Kft., Gábor Emese, Gekko Biatorbágy, Giese Piroska, Globall Hotel, Glózer László, Gräfl Cukrászda, 
Gyógyászati Segédeszköz Szaküzlet, Helen Doron Angol Nyelviskola, Hursán Klára, Idősügyi Tanács, IGÉZŐ A viselet vará-
zsa, Inspirit Szépségszalon, Józsa Lajos, Kárpátmedencében Élő Magyarokért Közhasznú Alapítvány, Kerényi Ferenc, Kórósi 
Vegytisztító, Kőszegi Edit, Liptai Tibor, Lóháton Budakeszin, Luxórák Bt., Menczinger Tibor, Mountain-Béka Kerékpárbolt, 
Munkácsy Mihály Művelődési Központ, Nagy Gáspár Városi Könyvtár, Nagy Imola, NSJG Gimnázium, Oázis Kertészet, Opel 
Interat, OVB, Paletta Press Nyomda, Pardi Géza, Pitypang Sport Óvoda, Pusztai Ildikó, Ragyogás kozmetika, Sarlós M. Erzsé-
bet, Schäffer Andrásné, Sigmond Bertalan, Somlóvári Józsefné, Somogyi Réka, Stulwerk Kft.,  Supi+gyerekcipő, Szalai Gumi 
Doktor, Széchenyi István Általános Iskola, Tarkabarka/Kunterbunt Óvoda szülői közössége, Toyota Mayer, Virágh Szabolcs és 
Beáta,  vitéz Kurilla Miklós, Zalai Károly. 

Együttműködő segítségüket, felajánlásaikat hálásan köszönjük!
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Majális 2016
Ezúttal is a tavalyi helyszínre, az erdei 
focipályára és környékére hívta Budakeszi 
Város Önkormányzata és az EFMK majálisozni 
a város polgárait és vendégeiket. Ahogy már 
megszokott, most is színes programkínálat 
gondoskodott arról, hogy valamennyi korosz-
tály megtalálja a neki való kikapcsolódást.

Nem épp napsütéses, de legalább nem esős 
időben, a Szamek Lili és zenekara vezette 

tavaszköszöntő felvonuláson jutott el a ma-
jálisozó budakeszi polgárok jó része az erdei 
focipályára, ahol dr. Győri Ottilia – hagyomá-
nyosan – most is népviseletben köszöntötte 
az egybegyűlteket: a gyönyörű székely ruhát 
Csíkszeredában varrták számára. A polgár-
mester ezzel is kifejezte tiszteletét a csíksze-
redai delegáció tagjainak.  – Különleges al-
kalom a mai nap, hiszen nem csak a munka, 
hanem az édesanyák ünnepe is – mondta az 
elöljáró. – Olyan alkalom, helyszín és prog-
ramkínálat, amelyen budakeszi közössége 
találkozhat. Még holnap reggel érettségiző 
diákokkal is találkoztam – tette hozzá. A pol-
gármester reményét fejezte ki, hogy jövőre is 
a mostani helyszín, vagyis az erdei focipálya 
lehet a budakeszi majális helyszíne.

Ahogy volt az Szabó Ákos önkormányzati 
képviselő gyerekkorában is. Mint a politikus 
felidézte: kisgyermekként itt focizta végig a 
május elsejéket a pajtásaival, később itt csapta 
a szelet a lányoknak, miközben szüleik a szo-
kásoknak megfelelően sör és virsli fogyasztás-
sal, beszélgetéssel mulatták az időt. A képvi-
selő egy gondolat erejéig beszélt május elseje 

eredeti apropójáról is: fájlalja, hogy a kétkezi 
szakmák mára szinte teljesen leértékelődtek.

Időközben a felállított májusfára felmász-
tak az első legények, elsősorban a fiatalabb 
generáció képviselői, egészen pontosan kisfi-
úk, és több-kevesebb sikerrel hozták lefelé a 
lehoznivalókat. 

Komáromi Gabriella önkormányzati kép-
viselőként örömét fejezte ki, hogy ismét ter-
mészetes környezetben, az erdei sportpályán 
rendezi a város a majálisát, ráadásul olyan 
előzmények után, amely a TeSzedd! mozgalom 
minapi akciója volt: óvodások és óvónénik is 
szedték a szemetet, hogy megtisztítsák a kör-
nyezetet a tavasz köszöntésére. Minthogy a 
képviselő egyben a Szivárvány Óvoda vezetője 
is, így büszkén szemlélte a Fecske-csoport nö-
vendékeinek színpadi szereplését. 
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A nap hátralevő részében – Fajta Anita, az 
Erkel Ferenc Művelődési Központ igazgatója 
szervezésében előbb magyar és sváb folklór 
műsorok kerültek színpadra, majd Kárász Esz-
ter és zenekara, utánuk pedig Zwickl Mihály és 
zenekara szórakoztatta a nagyérdeműt.

- Mindig remekül érezzük magunkat, 
amikor Budakeszire jöhetünk, hiszen telepü-
léseink testvérvárosi kapcsolata több évtize-
des, így gyakran van lehetőségünk önökhöz 
látogatni – kezdte Antal Attila, Csíkszereda 
polgármestere. – Az elmúlt négy évben, kö-
szönhetően budakeszi kollégámnak, sok új 
elemmel bővült városaink kapcsolata, ame-
lyek közül a kulturális egymásra találás a 
leglátványosabb – tette hozzá. A mostani lá-
togatásra a testvérváros küldöttsége elhozta 
Budakeszire az idén 25 éves Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes Magyaroké című elő-
adását, akik a Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnáziumban zárták az idei színvonalas 
budakeszi majálist.

bgy
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„Kiváló alkalom a barátság erősítésére”
A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes ünne-
pi előadása Budakeszin május 1-jén, a Városi 
majális forgatagát követően tekinthettük meg 
Csíkszereda méltán híres táncegyüttesének 
legújabb előadását.

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együt-
tes születése óta a „tűzcsiholó” szerepét 

vállalta magára, olyan küldetést választott, 
mellyel − önbevallása szerint − igyekszik a 
magyarság önazonosságát erősíteni, „azt a 
köteléket, amely összetart, örökség és érték”. 
A társulat több mint három évtizedes mun-
kája során nemcsak hagyományokat őriz és 
tart fent, de folyamatosan jelen van az egye-
temes magyar kulturális életben.

Az előadás előtt dr. Győri Ottilia, Budake-
szi polgármestere és Antal Attila, Csíkszere-
da polgármestere mondott köszöntőt.

- Csíkszereda és Budakeszi testvérvárosi 
kapcsolata hosszú évekre nyúlik vissza, az 
erről szóló szerződés 1997-ben köttetett 
– kezdte Budakeszi polgármestere. Mint 
mondta, két település kapcsolata nem csak 
az egymás városaiban rendezett kulturális 
összejövetelekben, cserediák-programok-
ban vagy a nemzetközi pályázatokban való 
közös részvételekben nyilvánul meg, hanem 
a két város vezetése, intézményei, civil szer-
vezetei, polgárai közti kapcsolatban, együtt-
működésben alakul, amely akár barátsággá 
is mélyülhet. - Csíkszereda polgármesterét 
barátként köszönthetem városunkban, és bí-
zom benne, hogy ez a barátság a jövőben is 
megmarad. Ez a mai este is kiváló alkalom a 
meglévő barátság erősítésére – zárta szavait 
dr. Győri Ottilia.

Antal Attila először szívből jövő szeretet-
tel köszöntötte anyák napján az édesanyákat 
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és a leendő édesanyákat, szerencsésnek tart-
va, hogy épp erre az alkalomra esett a Hargi-
ta Nemzeti Székely Népi Együttes budakeszi 
fellépése. – Itt mindig örömmel fogadnak 
minden csíkszeredait, minden székelyföldit 
– mondta a nyár eleji mandátumzárásra is 
készülő polgármester, és reményét fejezte ki, 
hogy utódja is sokat tesz majd a testvérvá-
rosi kapcsolatok további mélyítéséért. Antal 
Attila örömmel nyugtázza, hogy nem csu-
pán a városok vezetői szintjén van együtt-
működés, hanem az oktatási intézményeken 
keresztül a pedagógusok, szülők, gyerekek 
szintjén is. – Úgy érzem, a kisvárosoknak 
van a legnagyobb esélye megbirkózni a 21. 
század kihívásaival, amiből a civil szerve-
zetek is aktívan ki tudják venni a részüket 
– fejezte be köszöntőjét Csíkszereda első 
embere. 

A beszédek után láthattuk a Magyaroké 
c. előadást, amely a magyar népi zene és 
tánc mélyebb rétegeiből merített a közön-
ség számára. Az előadás során többnyire 

olyan táncokat adtak elő, amelyeket az őket 
éltető, akár más nemzetiségű közösségek is 
fontosnak tartottak és tartanak megnevezni 
magyarnak. A műsor időben és térben beba-
rangolja az egész Kárpát-medencét.

Zenei szerkesztő: Kelemen László.
Rendező-koreográfusok: Szűcs Gábor és 

Fundák Kristóf.
Alkotótársak: Szűcsné Urbán Mária és 

Fundák Kaszai Lili.
Művészeti vezető, igazgató: András Mihály.
A táncosok tolmácsolásában a társulat 

tartalmas és szórakoztató időtöltést kínált 
a hiteles színvonalas népzenét és néptáncot 
kedvelő nézőknek.

bgy
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Ballagás NSJG
„A szárny megnőtt, üresen áll a fészek
 Csak álom volt a szép diákvilág
 S mint a fecske alkonyati szélben
 Ma szárnyat bont egy sereg diák.”

KEDVES BALLAGÓ DIÁKOK!

Elérkezett a várva várt nap, melyre hónapok 
óta vártatok. És ahogyan egyre közelebb 

kerültetek a május 2.-hoz, annál inkább ha-
lasztottátok volna, ha nem is a ballagást, de az 
azt követő események sorát biztosan.

Minden iskola életében vannak különle-
ges, emlékezetes napok, rendezvények, tan-
évek. Azt gondolom, hogy erre a tanévre sok 
év elteltével emlékezni fog tanár és diák egy-
aránt. 

Több mint fél évszázad után, – Budakeszi 
Város Képviselő-testületének jóvoltából – kí-
vülről megszépült iskolánk. A hőszigetelés 
mellett, nyílászárók és a tető cseréjére is sor 
került. Reménykedünk abban, hogy ez a meg-
újítási folyamat a továbbiakban is folytatódik. 
Sok elmaradás halmozódott fel az évek alatt, 
és így még jobban tudjuk értékelni a változást.

Kedves ballagó diákok!   
A mai napon életetek egyik legszebb, legiz-

galmasabb szakasza ér véget. 
A „Nagysanyis” évek alatt megszámlálha-

tatlan élményben volt részetek. Ezek közül 
gyűjtöttetek össze, és vetítettetek le egy cso-
korra valót számunkra a szalagavató bálon, il-
letve a bolondballagáson. Ezekből az összeál-

lításokból kiderült, hogy milyenek is voltatok, 
mi minden történt veletek az elmúlt 4 év illet-
ve 5 év alatt. A szüleitekkel együtt próbáltunk 
Titeket tanítani, nevelni, irányítani, több-ke-
vesebb sikerrel. Nevetekben is köszönöm ne-
kik, hogy bátorítottak, támogattak, segítettek 
titeket a minél jobb eredmények eléréséhez.  

Vörösmarty szerint:
„Gondolj merészet és nagyot, 
és tedd rá éltedet, 
nincs veszve bármi sors alatt, 
ki el nem csüggedett.”

Jól jegyezzétek meg ezt a pillanatot, mert 
soha az életben nem lesztek olyan okosak, 
olyan szépek és olyan fiatalok, mint most.

Sokszínű évfolyam a tiétek és mindannyi-
an tehetségesek vagytok valamiben.  

A tehetség egyszerre felelősség, kötelesség 
és kockázat is, mert a siker és kudarc lehető-
sége egyaránt benne rejlik. Vannak köztetek 
olyanok, akik a tanulmányok terén, vannak 
akik a nyelvek terén, vannak akik a művé-
szetekben, vagy a sport terén értek el szép 
eredményeket. De olyanok is vannak, az un. 
„későn érő típusok”, akik csak most a tanév 
végén kapcsoltak a nagyobb fordulatszámra. 
A gimnáziumi évek alatt, a tanulás mellett 
számtalan egyéb alkalom adódott a közös 
együttlétre. Ilyenek voltak a kirándulások, 
az iskolai és nemzetközi diákprogramok, a 
sportversenyek, bálok és természetesen a 
Nagy Sándor Napok rendezvényei. Amikor 

készültem e beszéd megírására, kutattam az 
elmúlt évek emlékei között. Nem tanította-
lak Titeket, ennek ellenére, az évfolyam nagy 
részével volt valamilyen személyes kapcsola-
tom. Köszönöm Nektek, hogy segítőkészek 
voltatok, ha bármilyen iskolai dologban kér-
tem a segítségeteket. Közületek sokan aktív 
közreműködői voltak, számtalan iskolai, vá-
rosi rendezvénynek.

A kirándulások, a projekteken való rész-
vétel különleges emlékeket jelent minden 
résztvevő számára. Számomra is emlékezetes 
marad az, amikor egyik külhoni látogatás al-
kalmával egyik évfolyamtársatok, több száz 
km-en át a vállamon aludta az igazak álmát. 

Ti is őrizzétek meg az emlékeket, hogy 
majd sok év elteltével, legyen mire emlékez-
zetek!

Régi hagyomány, hogy a ballagtató osztá-
lyok tanulóitól kis tarisznyát kapnak a ballagó 
diákok. Így történt ez most is. Ebben a tarisz-
nyában az én hamuban sült pogácsám:

a hit, a remény és a szeretet!
Kívánom nektek, hogy mindhárom kísérje 

végig életeteket! 
A gimnáziumi tanulmányaitok végére ér-

tetek, a nehéz döntéseket meghoztátok, ké-
szen álltok egy új izgalmas útra, és hogy ez az 
út merre visz, az csak rajtatok múlik. 

„Mindenkor légy kész feláldozni azt, ami 
vagy, azért ami válhat belőled.”

Céljaitok eléréséhez sok sikert és kitartást 
kívánok!

Dr. Dömötörné Papp Hargita, igazgató
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Ballagás POKG
BOLDOGSÁG A MÁBAN, A MINDENNAPOKBAN

József Attila A Dunánál című versében a jö-
vőben kutatva összesűrűsödik múlt és jelen. 

„Én úgy vagyok, hogy már százezer éve 
nézem, amit meglátok hirtelen. 
Egy pillanat s kész az idő egésze, 
mit százezer ős szemlélget velem.” 

A jövő a múlt alapjaira abból épül fel, amit 
ma megálmodunk, megtervezünk és megte-
szünk. A jövő és a múlt valamilyen titokzatos 
módon egyszerre vannak itt velünk. 

A ballagás során az élmények most egyet-
len pillanatba sűrűsödnek, furcsa, hosszú és 
mégis rövid perccé, amelyben annyi minden 
megfér egymás mellett: kellemes és olykor 

kellemetlen emlékek, színek, szagok, ízek, 
arcok, emberek. Feldolgozhatatlanul sok él-
mény, ami már visszavonhatatlan. 

Meggyőződésem, hogy minden ember 
arra van rendelve, hogy megtalálja maga he-
lyét a világban. Arra vagyunk teremtve, hogy 
sikerüljön az életünk. Márai Sándor szerint 
„nem elég megszerezni a boldogság összes 
kellékeit, boldognak is kell lenni közben”! A 
boldogságot nem célként kell megjelölnünk, 
hanem állapotként megélnünk. A boldog-
ságot ott, azzal és abban kell megtalálnunk, 
ahol, akivel és amiben élünk. 

Tizenhárom évvel ezelőtt osztályfőnök-
ként búcsúztattam érettségiző osztályomat. 
Az egyik szülő megkérdezte, hogy mit érzek. 

Vajon mit érezhet egy mérnök látva, hogy 
a híd, amit tervezett, elkészült és beteljesíti 
küldetését? Vagy mit érezhet egy író sikeres 
könyvének útra bocsájtásakor? Az alkotás 
örömét érezzük mi, tanárok is végzős diákja-
inkon végigtekintve. 

És hiszem, hogy ugyanezt érzik a ballagás-
kor a szülők is. Szerencsés minden gyermek, 
akit várnak, akinek az érkezésére felkészül-
nek, akit szeretnek. A növekedés szent dolog, 
nagy titok! Kevesebb szebb ajándék van egy 
családnak, mint látni felnőni a gyermekét, 
látni egészségét, sikereit és tudni azt, hogy 
a sok szeretet, szigorúság, odaadás nem volt 
hiábavaló. Megérte. Hosszú évek kemény 
munkája teszi lehetővé egészséges fiatalok si-
keres útra bocsájtását. Ez az út nem itt indult 
és nem itt ér véget: a szó szoros értelmében is 
a gimnázium kavicsösvényén vezet tovább a 
kitárt ajtón keresztül. 

Kívánom minden ballagó diákunknak, 
hogy vegye birtokába a jövőt és találja meg a 
mában, a mindennapi feladatban és a szere-
tetben a boldogságot! 

De ha bármikor elcsüggedne az úton, idéz-
ze fel Ady sorait: 

„Mikor elhagytak, 
Mikor a lelkem roskadozva vittem, 
Csöndesen és váratlanul 
Átölelt az Isten.”

Török Csaba, igazgató
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„Múltunk a jelenben, egy nap népviseletben…”
TRACHTTAG – NÉPVISELET NAPJA

Néhány hete hétvégén Bécsben jártam. Nem 
számítottam rá, hogy aznap ünnep lesz a vá-
rosban, így váratlanul ért, a belvárosban a sok 
bőrnadrágos, térdzoknis úriember, és a csinos, 
dirndli ruhás hölgyek látványa. 

A Rathausplatz-ot népviseletbe öltözött 
emberek lepték el. Ültek a padokon, a fű-

ben, a sörsátrak körül. Mindenki vidám volt, 
sütött a nap, és én, bár a kivillanó férfitérdek 
látványa mosolygásra ingerelt, valójában ki-
csit irigykedtem. Ezek az emberek összetar-
toznak, és ezt fontosnak tartják megmutatni 
azzal is, hogy magukra öltik a több száz éve 
hagyományossá vált népviseletet. Ausztri-
ában vidéken, hétvégén ma is sokan levetik 
öltönyeiket, kosztümjeiket, de még a fiata-
labbak is népviseletre cserélik a farmerjukat. 

Örömteli, hogy ünnepnapokon, Magyar-
országon is egyre több helyen válik szokássá 
ez a hagyomány, de a TrachtTag, amelyet egy 
Hrágyel Dóra nevű hölgy magán kezdemé-
nyezésére indítottak el a Facebook-on, való-
ban kuriózumnak számít.

Arra kérték a német származású polgáro-
kat, hogy ezen a napon, legyen az hétköznap, 
vagy hétvége, legyen bármilyen elfoglaltsá-
guk, öltsék magukra a német nemzetisé-
gi ruhájukat, és abban végezzék az aznapi 
munkájukat. Ha valaki nem értené, miért 
viselnek népi ruhát, mondják el, hogy ezen a 

napon a német nemzetiségű családok őseik-
re emlékeznek, őrzik, és felelevenítik elődeik 
szokásait.

A kezdeményezéshez hamarosan or-
szágszerte csatlakoztak a hivatalos Német 
Nemzetiségi Önkormányzatok, így már 
másodszor tart TrachtTag-ot Budakeszi né-
met származású lakossága is. A városban 
szép számmal élnek, német gyökereiket 
fontosnak tartó családok. A Széchenyi Ist-
ván Általános Iskolában, és a Tarkabarka-

Kunterbunk Német Nemzetiségi Óvodában, 
a nemzetiségi oktatás keretein belül min-
den odajáró gyermek megismerkedik az ősi 
sváb hagyományokkal.  Az viszont biztosan 
a gyerekeknek is újdonság volt, hogy ezen 
a napon a felnőttek, a város vezetői is népi 
ruhába öltözve várták őket, és együtt rop-
ták a táncot a Városháza előtti téren. Mint 
azt Schrotti János a BVNÖ elnöke elmondta, 
a Tájház, és a Hagyományőrző Kör tagjai is 
kivették a részüket az ünneplésből, sőt a vá-
ros polgármester asszonya dr. Győri Ottilia 
is elfogadta a meghívásukat, és stílusosan, 
nemzetiségi ruhájában várta a gyerekeket, 
ami határozottan jól állt neki. Vendéglá-
tásban sem volt hiány, hiszen Gräfl Ildikó, 
a Gräfl Cukrászda tulajdonosa, aki maga 
is német nemzetiségi család sarja, szintén 
csatlakozott a kezdeményezéshez, és ezen 
a napon minden népviseletben érkező ven-
déget meghívott egy sütire, kávéra, vagy egy 
gombóc fagyira. Természetesen a cukrászda 
személyzete is népi ruhában szolgálta ki a 
vendégeket ezen a napon. 

A rendezvényt még az időjárás is kegyei-
be fogadta, így bizonyára minden résztvevő 
kellemes élményekkel telve tért haza ezen az 
estén. Egy év múlva újra TrachtTag, de talán 
nem kell addig várni, hogy a szép fekete mel-
lények, és színes ruhák újra előkerüljenek a 
szekrényekből.

Nyíri Erzsébet
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Beszámoló
 A BUDAKESZI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET 2015-ÖS 

ÉVZÁRÓKÖZGYŰLÉSÉRŐL

A „Budakeszi Szépítő Egyesület” 2015-ös 
évzáróközgyűlését, ez év március 21-én 18ºº 
órai kezdettel az Erkel Ferenc Művelődési Köz-
pontban tartotta. A közgyűlésen a tagságunk 
70%-a vett részt. 

A napirendi pontok alapján Hidas Mátyás 
úr elnöki megnyitójával vette kezdetét 

a közgyűlés. A pénzügyi és az ellenőrző bi-
zottsági beszámolót követően hangzott el a 
2015-ös év munkájáról szóló tájékoztatás.

Május hónapban fogadtuk a törökbálinti 
Városszépítő Egyesület küldöttségét, me-
lyen részt vett a város alpolgármestere is. A 
rendezvény előkészítése sok energiát és időt 
vett igénybe. Ennek ellenére úgy gondoljuk, 
hogy a szomszéd településeken működő 
civil szervezetekkel fontos a kapcsolatokat 
ápolni és fenntartani.

A Makkosmáriai Nyári Színház keretén 
belül létrejött „Kővel, kő nélkül ”c. történel-
mi játék megvalósítását pályázattal segítet-
tük az első félévben.

A Budakeszi Szépítő Egyesület 1985-ben 
történő újjáalapításának 30. évfordulója al-
kalmából november hónapban az esemény 
méltó megünneplésére a Prohászka Otto-
kár Katolikus Gimnáziumban került sor. 
Az ünnepségen részt vettek az újjáalapítást 
megvalósító és a jelenlegi vezetők, továbbá 
a tagságunk nagy része. Egyperces néma 
felállással emlékeztünk meg azokról a tag-
társainkról, akik már nem lehettek jelen az 
ünnepségen. A rendezvényen, részt vett dr. 
Győri Ottilia, városunk polgármester asszo-
nya, aki köszöntötte az ünnepségen résztve-
vőket, és további eredményes munkát kívánt 
az egyesületnek. A meghívottak között jelen 
voltak a budakeszi civil szervezetek képvi-
selői, továbbá a Törökbálinti Városszépítő 

Egyesület küldöttsége. A jubileumi esemény 
alkalmából kiadtunk egy 56 oldalas A/5-ös  
méretű képeskönyvet, amely bemutatja az 
elmúlt három évtized alatt Budakeszi köz-
területein az egyesület tevékenységének az 
eredményeit. Valamennyi jelenlévő tisztelet-
példányt kaphatott..

A 2016–os év kiemelt terve a Temető 
2-es parcellájával kapcsolatos. Az emléke-
zés keresztjének és környékének − második 
ütemeként − további rendezése, a közelben 
összerakott sírkövek felhasználásával. A 
környék esti megvilágosítását megoldanánk. 
Ezek a tervek előreláthatólag két év alatt va-
lósíthatók meg. Köszönettel vesszük az eh-
hez felajánlott segítséget.

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 
2015-ben egy új Művelődési Központ meg-
építésére vonatkozó döntést hozott, továbbá, 
hogy lezárult a korábban kiírt ötletpályázat 
zsűrizése is, Hidas Mátyás elnök úr felkér-
te dr. Győri Ottilia polgármester asszonyt, 
hogy adjon egy rövid tájékoztatást a projekt 
jelenlegi állapotáról. Az ötletpályázatra ér-
kezett építészeti megoldásokat a helyszínen 
megtekinthettük. 

A Művelődési Központ beruházás jelen-
legi helyzetét ismertető részletes tájékoztatót 
követően több hozzászólás is elhangzott. Dr. 
Vermes László javaslata konkrét és iránymu-
tató volt. Hozzászólásában azt hangsúlyozta, 
hogy a képviselő-testület számára az elkö-
vetkezendő időszakban fontos szempont 
legyen a beruházással kapcsolatos többféle 
alternatív javaslatok és megoldások − döntés 
előtti − vizsgálata és azok figyelembevétele. 

Az est befejezéseként − a korábbi évekhez 
hasonlóan − fehér asztal melletti beszélge-
tésre hívtuk meg a vendégeinket és a tagtár-
sainkat.

Pfendtner József

225 éves a 
„legnagyobb 
magyar”
A budakeszi oktatási intézmények  
és a Budakeszi Széchenyi Baráti Kör szervezé-
sében gr. Széchenyi István születésének  
225. évfordulójára rendezetek  
koszorúzási ünnepséget a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnázium előtti téren. 

A rendezvény egyben az emlékév meghir-
detése is egyben a legnagyobb magyar 

születésének 225. évfordulója alkalmából.
Az emlékév fővédnöke és ünnepi szónok 

Sipos Imre, a köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár.

A törökbálinti 
szolfézs verseny 

budakeszi  
díjazottai

Április 23-án szombaton rendezték 
meg Törökbálinton a XV. Regionális 
Szolfézsversenyt, melyen a Czövek Erna 
Alapfokú Művészeti iskola növendékei 
közül négyen szálltak versenybe három 
korcsoportban. 

A megmérettetésen Budakeszi, Török-
bálint, Sóskút, Szentendre, Százha-

lombatta, és Diósd zeneiskoláinak nö-
vendékei mérték össze tudásukat. 

A zsűriben többek között olyan neves 
szakemberek értékelték a versenyzőket, 
mint Igó Lenke, és Rápli Györgyi, a Ze-
neakadémia tanárai.

A budakeszi diákok közül hárman ve-
hettek át díjakat.

Az I. korcsoportban a jelentkezők 
nagy száma miatt öt helyezést osztottak 
ki. A döntőbizottság elmondása szerint 
a 4. ás 5. helyezett csak néhány ponttal 
maradt le a dobogóról, így Hajnal Júlia 
5. helyezését ajándékokkal jutalmazták.

Ugyanebben a korcsoportban Nagy 
Kornélia 1. helyezést ért el, és egy kü-
löndíjat is hazavihetett, melyet a korcso-
portjában legszebben éneklő versenyző-
ként kapott.

A III. korcsoportban Korondy Bene-
deknek örülhettünk az 1. helyezéséért, 
aki szintén átvehette a szép éneklésért 
járó különdíjat is.

Mindhárom növendéket Juhos-Kiss 
Eszter tanárnő készítette fel a versenyre.
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Utazás Lorient-ba
Az Erasmus+ ’Youth and Healthy Habits’ 
három éves európai úniós projekt keretében 
egy hetet töltöttünk Bretagne-ban, Lorient-
ban. A projekt célja az, hogy a középiskolai 
korosztályban elmélyítse a tudást, és igényt 
támasszon az egészséges életvitelre. A várost, 
amely fontos német tengeralattjáró és hadi-
hajó bázisként is szolgált a 2. világháborúban, 
földig bombázták, így modern építészeti 
stílusban építették újjá.

Mivel sokunknak ez volt az első repülőútja, 
érthető, hogy tele voltunk izgalommal. 

Szerencsére minden rendben volt. Miután el-
helyezkedtünk a repülőn, rögtön a magasba 
emelkedtünk. Leszállás után reptéri busszal 
mentünk Franciaország híres pályaudvará-
hoz, a Montparnasse-hoz, ahonnan még 4 órát 
utaztunk a híres TGV-vel Lorient-ig. A vonat 
300km/h-ás sebességgel száguld, de ezt alig 
lehet érzékelni. Az állomáson már vártak ránk 
a francia partnereink, igazán kedves fogadta-

tásban részesítettek minket, hiszen szüleikkel 
magyar zászlót lengetve vártak ránk. Nagy 
reményekkel telve indultunk ideiglenes ottho-
nunkba, ahol az első nap estéje a pihenésről és 
az ismerkedésről szólt.

Másnap reggel az iskolában találkozunk a 
többiekkel. Az első napi program a Scavanger 
hunt nevű játékos városfelfedező túra volt. A 
diákokat 6 csoportra osztották, minden cso-
portban vegyesen voltak franciák, németek, 
észtek és magyarok. Feladatunk az volt, hogy 
feltérképezzük a várost és nevezetességeit, 
kvíz kérdések és megadott képek segítségével. 
Nagyon érdekes program volt, mert így meg-
ismerhettük kicsit a várost és a történelmét is. 
Az estét mindenki a fogadó családjánál töltötte.

A második napon egy kiállítást kellett ösz-
szeállítanunk, amelyben szó volt bioritmusról, 
vérkeringésről, légzési technikákról, káros szo-
kásokról, függőségekről és egészséges ételekről. 
Sok új információt szereztünk a helyes táplál-
kozásról, különböző függőségekről és még sok 
ehhez kapcsolódó témáról. Különösen hasznos 
volt számunkra az, hogy mindvégig angolul 
kellett kommunikálnunk és bemutatni az anya-
gunkat. Délután a város egészségügyi kezde-
ményezéseiről, szabályozásáról hallhattunk egy 
előadást, amit azonban nem annyira élveztünk, 
mert egy kicsit száraznak tűnt. Azért ebből az 

előadásból is látszódott, hogy abban a városban 
fontos cél az, hogy a fiatalokat egészséges élet-
módra neveljék. Vannak nagyszabású rendez-
vényeik, ahol minden fiatal ingyen vehet részt, 
koncertek, játékok és interaktív programok, 
ahol nem csak arra figyelnek, hogy ne legyen 
alkohol, dohányzás, de még a hangos zenét is 
próbálják halkabbra venni, és akusztikus hang-
zással helyettesíteni. Később interaktív dráma-
játékon vettünk részt, ahol részesei lehettünk 
különböző veszélyes helyzeteknek és döntési 
lehetőségeknek. Ezekben a helyzetekben ki-
próbálhattuk azt, hogy rajtunk múlik, hogy 
egy adott helyzetben mit csinálunk, hogyan 
döntünk (alkohol, drog, ittas vezetés stb…). Ez 
szerintem a legviccesebb program volt a héten. 
Befejezésképp a városházán köszöntöttek min-
ket az Erasmus + projekt résztvevőiként. Szép 
emlék marad az ott kapott válltáska. 

Szerdán a Kerpape-ban, egy a mozgássérül-
tek számára létesített rehabilitációs központban 
kezdtük a napot. Az intézmény területén láthat-
tunk foci bajnokságot, amit speciálisan kialakí-
tott kerekesszékekkel játszanak. Lenyűgöző volt 
számomra látni azt, hogy milyen precízen és 
könnyedén irányították ezeket a székeket a já-
tékosok. A következő megállónknál egy olyan 
szerkezetet láthattunk, aminek a segítségével 
egy deréktól lefelé megbénult ember felállhat 
a tolószékből, sőt, még járhat is vele újra. Ez 
innovációnak számít, csak kevés és ehhez ha-
sonló létesítményben találkozhat vele az ember. 
Következőleg betekintést nyertünk a fejlesztői 
részlegbe, ahol a legújabb technológiák segít-
ségével, a páciens igényeihez igazodva tervez-
nek különféle segítő tárgyakat az otthonukba, 
például távirányítós villanykapcsolót, speciális 
fülű bögrét a könnyebb fogás miatt. Az intéz-
ményen belül is használják ezeket a tárgyakat. 
Az orvosokkal és gyakran olyan páciensekkel 
együtt, közösen alkotják meg őket, akik ráadá-
sul nagyon jártasak az innovatív számítógépes 
programokban. Végezetül megnézhettük azt is, 
hogyan készítik a végtagprotéziseket. Talán ez 
volt a legérdekesebb része a körútunknak. Végig 
nézhettük azt, hogy hogyan veszik fel gipsz se-
gítségével a formát, vagy beszkennelik egy erre 
kifejlesztett géppel. Ahol keményebb, csontos 
részek érintkeznek a protézissel, ott kipárnáz-
zák azokat. Ezen művégtagok lényege, hogy 
szorosan tartaniuk kell, de sosem szabad, hogy 
fájdalmat okozzanak, ezért is tervezik meg így 
ezeket a protéziseket. Végül kialakítják a végle-
ges formát és beborítják a megfelelő anyaggal. 
A cél az, hogy a mozgássérült ember teljes életet 
tudjon élni. Ebben a központban alkották meg 
a világ legkisebb automata kerekesszékét, amit 
ki is próbálhattam. 

Délután közös főzés volt a program. Andris 
és Patrik partnereikkel együtt csokis muffint 
sütött az esti buliba, amit az iskolában szervez-
tek a tanárok. Rengeteg különleges ételt kóstol-
hattunk meg, jókat beszélgettünk és táncoltunk 
a többi cserediákkal, majd együtt elénekeltük 
mind a négy nemzet választott dalát. Nagyon 
jó barátságokat kötöttünk, mind a franciákkal, 
mind a német cserediákokkal. Nyáron Német-
országban újra összegyűlik a csapat. A velük 
eltöltött pillanatok örök emlékek maradnak, és 
remélhetőleg még sok ilyen közös élményünk 
lesz a jövőben.

Csütörtökön Nantes-t látogattuk meg, ami a 
szeles időjárás mellett is tökéletes élmény volt. 

Sajnos csak a Château Ducal hercegi kas-
télyt jártuk körbe, pedig személy szerint engem 
érdekelt volna még más nevezetesség is. Ezek 
után találkoztunk az előre megbeszélt helyen, 
és együtt elmentünk a rabszolgaság eltörlésé-
nek emlékére állított emlékfalhoz. Megtudhat-
tuk, hogy 6000 évig létezett a rabszolgaság és 
300 évig tartott eltörölni azt. Nantes az egyik fő 
bázisa volt az európai országok által alapított at-
lanti óceáni rabszolgakereskedelemnek a XVI-
XIX. sz. között, amely közel 12 millió áldozatot 
követelt. 

Ezután elindultunk a ‹Les Machines de L›ile» 
avagy a sziget gépei elnevezésű parkba, ahol egy 
hatalmas, 12 méter magas robot harcielefántot 
láthattunk, amire emberek is felszállhatnak. Az 
elefánt szinte minden porcikáját képes moz-
gatni, még pislogni is tud. Óriás pók és gigan-
tikus robot hernyó is ‚lakik’ a parkban. A park 
bejárása után visszaindultunk Lorient-ba és 
egyúttal haza. Számomra ez egy nagyon élve-
zetes nap volt, főleg a hihetetlenül magas, vizet 
fröcskölő elefánt dobta fel igazán a napomat.  

A péntek reggel egy kicsit szomorkásan in-
dult. Megcsapott minket a hazautazás szele. De 
az aznapi program segített ezt egy kicsit elfeled-
tetni velünk. Egy olyan órán vettünk részt, ahol 
a testre és a lélekre egyaránt ható mozgássoro-
zatokat tanultunk stresszkezelére, koncentrá-
lásra, problémamegoldásra stb… 

Kezdetnek átismételtük a testrészek neve-
it angolul, ezután kezdetét vette az „ellazulás”. 
Három pozícióban kapcsoltuk ki a testünket és 
lelkünket egyaránt. Az első álló helyzetben tör-
tént, a második széken ülve, majd a harmadik 
fekve. Megnyújtóztattuk izmainkat, csökken-
tettük a stresszt és megnyugtattuk magunkat. 
A tanár úr folyamatosan instrukciókkal látott el 
minket. A hangja olyan megnyugtató volt, hogy 
sokkal könnyebben mentek a gyakorlatok. A 
végére olyan érzésem volt, mintha akkor ébred-
tem volna. Az ülő gyakorlatokat pedig biztosan 
fogom alkalmazni főleg nagyobb vizsgák előtt. 
Sokkal koncentráltabb lettem tőle. 

Utolsó nap. L Eljött az ideje a búcsúzásnak. 
A TGV állomásra kikísértek minket nem csak 
a fogadó partnereink, hanem azok is, akikkel 
nagyon jóba lettünk. Viccelődtünk, szelfiztünk, 
de igazából nem volt könnyű felszállni a vonat-
ra…

Szerintem ez az út rengeteg mindent adott 
nekünk. Fejleszthettük az önértékelésünket, 
megtanultuk, hogy hogyan kezeljünk nehéz 
helyzeteket, hogyan vigyázhatunk jobban ma-
gunkra, akár mentálisan is. Egy ilyen projekt 
nyitottabbá teszi az embert. Megismerhettünk 
egy másik kultúrát, megtanultunk együttmű-
ködni más országokból jött diákokkal és mind-
ezt persze angolul. Kapcsolatokat építettünk ki, 
barátságokat kötöttünk, megismerhettük egy 
kicsit a francia kultúrát és persze idegen nyel-
ven (valaki használta a francia és német nyelv-
ismeretét is) kellett kommunikálni, szóbeli 
vagy írásbeli feladatot megoldani minden nap, 
ezzel is fejlesztve nyelvi képességeinket.

Köszönjük Erasmus+!!!
Bányász Patrik, Kerekes András, Kiss Beatrix, Mályi Már-

ton, Püsök Cintia, Rozgonyi Tamás
Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium



Esetmenedzseri 
csoport  

kezdte meg  
működését

2016 januártól Budakeszi járásszékhelyként a 
kormányzati szociális és gyermekjóléti ellátó-
rendszert érintő strukturális átalakításoknak, 
reformoknak köszönhetően kiemelt feladat-
kört tölt be a gyermekvédelemben. 

Szociális segítő szakemberink a járás te-
kintetében – szorosan együttműködve a 

települések Család és Gyermekjóléti Szolgá-
lataival – elhívatottan dolgoznak a rászoruló, 
veszélyeztetett gyermekek, családok érdeké-
ben. A feladatellátás biztosítására Budakeszi 
Város Önkormányzata átadta a Budakeszi, Fő 
utca 164.szám alatti ingatlanrészt a Híd Szo-
ciális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és 
Központ részére.

Az új telephely az esetmenedzseri csoport 
munkavégzésének, feladatellátásának hely-
színe lett.

Megszépült  
a Pitypang  
Ovi udvara

Ezúton is köszönetemet fejezem ki a szülők, 
gyermekek és kollégáim felé, akik részt 

vettek a Pitypang Sport Óvoda Föld napi 
karbantartásán. Április 16-án az udvari le-
festettük, április 22-én virágokat ültettünk az 
udvaron. 

Bohárné Varga Katalin,
intézményvezető
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Április elsején
PROHÁSZKÁTÓL PROHÁSZKÁIG

Iskolánk biciklis különítményével Budake-
sziről, a Prohászka Gimnáziumtól elzarándo-
koltunk Székesfehérvárra, a Prohászka-sírig. 
Tettük ezt azért, mert névadónk 89. mennyei 
születésnapját és második otthonunk 25. szü-
letésnapját egy ilyen különleges ajándékkal 
szerettük volna megünnepelni.

Gyönyörű, napos időt, szendvicsekkel, 
gyümölcsökkel, tejjel gazdagított megál-

lókat élvezhettünk, a helyenként emelkedős, 
változatos tájon át vezető utunk során. A 24 
tekerő zarándok diák biztonságát, kitartását 
és töretlenségét öt, szintén tekerő zarándok 
tanár úr, Földváry Miklós, Rubovszky Péter, 
Pitter Károly, Kovács András, Kutasy Pál, va-
lamint a gazdasági vezető, Salakta Péter biz-
tosította. Az ellátmányt Török Csaba igazgató 
úrtól kaptuk, aki az utolsó 18 km-es szaka-
szon együtt kerekezett a csoporttal. A fényké-
pekről Balogh Zoltán tanár úr gondoskodott.

Az alkalom ezen kívül egy remekül végig-
gondolt és összeállított lelkigyakorlatként is 
szolgált Bilik János tanár úr jóvoltából, aki a 
teljes szervezést is végezte. Indulásnál a za-
rándokkeresztek és kerékpárok megáldását 
Tóth András diakónus végezte, aki Bicskéig 
tekert a zarándokokkal. Minden állomásnál 
egy-egy Farkas Edith- és Prohászka Ottokár-

idézetet hallgathattunk meg, melyeket tekerés 
közben gondolhattunk végig, s amelyeket a 
nap végén emlékként haza is vihettünk ma-
gunkkal.

Zarándoklatunk különleges állomása volt 
a székesfehérvári püspöki palota kertje, ahol 
az udvaron várt bennünket Spányi Antal 
püspök atya, aki Kaszap István és Prohászka 

Ottokár képekkel ajándékozott meg minket, 
és lelki útravalóként Prohászka lelkiségéről és 
Kaszap István fiatalos, lendületes, de mégis 
őszinte és mély istenkapcsolatáról beszélt ne-
künk. Mind- emellett biztatta azokat, akik az 
érettségi megkezdése előtt állnak, sok sikert 
kívánva minden prohászkás végzős diáknak.

Prohászka Ottokár és Kaszap István sírjá-
nál Tóth Tamás atya köszöntött minket, majd 
megkoszorúztuk Magyarország apostolának 
és tanítómesterének sírját. 

Őszintén reméljük, hogy ezzel a kerékpá-
ros zarándoklattal egy új hagyomány születik 
a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium-
ban. Sokat kaptunk ezen a napon! Hála le-
gyen érte Istennek!

Deo Gratias!

A zarándoklatot az EGYH-
KCP-15-0039 „A közösség építése 
a 25 éves Prohászka Gimnázium-

ban” című pályázat támogatta.

A 12. a résztvevői
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Köszönet a közös emlékezésért
1946. március 19-én gördültek ki a Biatorbágyi 
vasútállomásról azok a vagonok, melyek a 
kényszer-kitelepítés áldozatait – több ezer 
budakeszi sváb polgárt, gyermekeket és 
felnőtteket egyaránt - szállították magyar 
hazájukból Németországba.

 

Rájuk emlékezett Budakeszi Város Német Ön-
kormányzata és a lakosság a 2016. február 

6-án meghirdetett emlékév központi rendezvé-
nyein március 18-19-én.

A megemlékezés 18-án, pénteken délután a 
Kálvárián német nyelvű keresztúttal kezdődött. 
Köszönet ezúton is a szertartást vezető Mirk Ist-
ván diakónusnak, az egyes állomásoknál imád-
kozó budakeszieknek, főként a fiataloknak, és a 
Hagyományőrző Asszonykórus tagjainak.

Az ünnepi emlékműsorra másnap, március 
19-én került sor a Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnázium aulájában, melynek nyitányaként 
Kőrösiné dr. Merkl Hilda mondott emlékbeszé-
det a Hazugság nyelvi lélektana címmel (a beszéd 
teljes szövege olvasható a Budakeszi Hírmondó 
legutóbbi számában). Az emlékezés gerincét a 
Csepp a tengerben. A Rieth család kálváriája 
című történelmi, irodalmi és zenei betétekkel 
színesített színdarab alkotta. A darabot, melynek 
minden szereplője helybéli vagy helyi kötődésű 
lakos volt, Bechtold János novellája és saját gyer-
mekkori élményei alapján írta és rendezte Kőrö-
siné dr. Merkl Hilda.

A főszerepeket (Midi néni/Rieth Jánosné és 
Johann bácsi/Rieth János) Jámbor Erzsébet, a 
Prohászka Gimnázium igazgatóhelyettese és Tóth 
Balázs vállalkozó, amatőr színészek alakították. 
Tökéletes azonosulásuk a szerepükkel mindenkit 
megérintett. A narrátor, Kőrösi Ágoston értően 
tolmácsolta a fontos történelmi – részben német 
nyelvű – hiteles dokumentumokat és verseket. 
Rajnai László vállalkozó, Kőrösi Annamária tanár 
és Ruzman Orsolya óvónő hitelesen jelenítették 
meg a történet további szereplőit. Rácz Mátyás (a 
Prohászka Gimnázium tanára) szavalata, a Ha-
gyományőrző Kör Vegyeskarának német nyelvű 
népdalai, Nagy Attila harmonika- és Szirmay 
Boldizsár klarinétjátéka, valamint Tóth Virág szép 
német népdala emlékezetes elemei voltak a magá-
ban is megdöbbentő, igaz történetnek.

A Helytörténeti Gyűjtemény által kölcsönzött 
ruhák és használati tárgyak segítették az esemé-
nyek korhű tolmácsolását.

A megemlékezést koszorúzás követte, melyen 
Ritter Imre az Országgyűlés német nemzetiségi 

szószólójának gondolatait hallhattuk. (A beszéd 
teljes terjedelmében olvasható a Hírmondó leg-
utóbbi számában.) Budakeszi Város Német Ön-
kormányzata Ritter Imrével közösen helyezte 
el koszorúját a Kitelepítési emléktáblánál, majd 
Budakeszi Város Önkormányzata, Zsámbék Né-
met Önkormányzata, a Széchenyi István Általá-
nos Iskola, a Tarkabarka Óvoda, az Erkel Ferenc 
Művelődési Központ, a Hagyományőrző Kör, a 
Helytörténeti Egyesület, a Szépítő Egyesület és 
a Széchenyi Baráti Kör koszorúit helyezték el az 
adott intézmények, egyesületek képviselői. A ze-
nei kíséretről a Hagyományőrző Kör Fúvós Ze-
nekara gondoskodott.

A Buda Környéki Televízió megörökítette a 
teljes programot, lehetővé téve, hogy a felvételt 
ki-ki megőrizze és Németországba is eljuttathas-
suk, azokhoz, akik a kitelepítést elszenvedték és 
a fiatalokhoz, akiknek mindez már történelem.

Budakeszi Város Német Önkormányzata 
köszönetét fejezi ki az emlékműsor közreműkö-
dőinek, akik munkájukkal, részvételükkel vagy 
jelenlétükkel hozzájárultak, hogy méltón emlé-
kezhessünk a 70 évvel ezelőtti tragikus esemé-
nyekre.

Egyúttal minden kedves érdeklődőt szeretet-
tel meghívunk és várunk a kitelepítés 70. évfor-
dulója alkalmából meghirdetett emlékév további 
rendezvényeire!

Kőrösi Csilla Júlia, elnökhelyettes,  
Budakeszi Város Német Önkormányzata

HELYESBÍTÉS: Tisztelt érintettek! A Budakeszi Hírmondó 2016. 
áprilisi számában hibásan jelent meg a 70 évvel ezelőtti buda-
keszi kitelepítés megemlékezéséről szóló cikk. Ha valakit meg-
bántottunk vele, elnézést kérünk! A hibát kijavítva közöljük a 
beszámolót. Szerkesztőség

Mindler 
Jánosné 
(1919 –2016)

2016 áprilisában elhunyt Budakeszi egyik 
legidősebb lakosa, a köztiszteletben álló 
Mindler Jánosné, lánykori nevén Deponte 
Klára. 97 évet élt.

Klári néni egész életét Budakeszin élte le, 
ugyanabban a Széchenyi utcai házban. 

Deponte János és Krénn Éva gyermeke-
ként őslakos családban nőtt fel. Végigélte 
a II. világháborút, a csúfos kitelepítést és 
persze a sötét ‚50-es éveket is. Dolgozott a 
Ganz gyárban is, majd ápolónőként a MÁV 
Szanatóriumban, onnan is ment nyugdíjba.

 Férje, Mindler János (1914-1983) szin-
tén budakeszi származású volt. A ‚40-es 
évek elején esküdtek s két leánygyermekük 
született. János harcolt a világháborúban, 
és egy sérülés következtében egyik lábát 
elveszítette Németországban, ahol a háború 
után  csodával határos módon alkalma nyí-
lott összetalálkozni kitelepített családtagjai-

val. Természetesen kint maradhatott volna, 
de felesége, Klári néni, leánya és nyilván Bu-
dakeszi miatt a szülőföldjét választotta. Klá-
ri néni drámaian mesélte el, hogyan is tért 
haza férje a hadifogságból, milyen is volt az 
az 1946-os nyári nap, amikor Mindler János 
egyszer csak betoppant, és „bekéredzkedett” 
egy lábbal. Megbecsült, szorgalmas ember-
ként ismerték Budakeszin, aki lábprotézise 
ellenére szoba- illetve címfestőként dolgo-
zott majdhogynem élete végéig.

A múlt iránt fogékony budakeszi fiata-
lok rendszeresen fel is keresték, hogy me-
séljen, mert Klári kifogyhatatlan forrása 
volt mindennek, amit városunk elmúlt 
csaknem százéves történelme kapcsán tud-
ni érdemes. Hely- és emberismerete kiváló, 
humora és jókedve pedig legendás volt, a 
régi szokásoktól a régi ünnepeken és köz-
mondásokon át mindent ismert és tudott, 
és ezt szívesen meg is osztotta az utókorral. 
A legszívesebben a ‚20-as és a ‚30-as évekről 
mesélt, arról a korról, aminek mára már ő 
volt az egyik utolsó hírmondója. Mondhat-
nánk: két lábon járó Budakeszi lexikon volt. 

Isten nyugosztalja. 
Temetése 2016. május 13-án, 15 órakor 

lesz a budakeszi temetőben.
Huber-Szabó Lőrinc
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„Az a szép, az a szép…”
Amikor a várva várt kisbaba 
megszületik, gyakran felmerül a 
kérdés a szülőkben: milyen színű 
lesz véglegesen a kicsi szeme. 
Vajon megmarad az a gyönyörű 
kék, amilyennel született vagy 
esetleg megváltozik majd olyan-
ra, mint az anyáé vagy az apáé, és 
ha igen, mikor. Nos, ezt a kérdést 
legfőképp a genetikai öröklődés 
határozza meg, de szerepet 
játszik a földrajzi élőhelyünk 
meghatározottsága is.

A szem színét, ugyanúgy, mint a 
bőrünk és hajunk színét is, az 

úgynevezett melanciták, vagyis a 
festéktermelő sejtek mennyisége 
határozza meg. Ennek funkciója 
az ultraibolya sugárzás (UV) elleni 
védelem. Minél nagyobb sugár-
zásnak vagyunk kitéve annál több 
festékanyag-termelő sejtecskével 
rendelkezünk. (Gondoljunk csak 
az afrikai emberek sötét bőrszínére 
és az északi népek szőke hajára és 
kék szemére). Ez az oka tehát an-
nak, hogy a különböző népcsopor-
toknak (eltérő éghajlati övezetben 
élőknek) más és más mennyiség-
ben termelődik ez a festékanyag a 
szervezetében. Mivel mi magyarok 
Közép-Európában élünk, nekünk 
nem olyan intenzív a festékanyag-
termelődés a csecsemőkorban, 
mint például az afrikai országok 
népeinél. Ez az egyik oka annak, 
hogy gyermekeink többsége kék 
szemmel születik. Természetesen 
ebbe a folyamatba beleszól a ge-
netika is, ez azonban a korai élet 
szakaszban csak lassan, fokozato-
san érvényesül. Ezért tapasztaljuk 
azt, hogy gyermekünk szemszíne 
az első életév második felétől akár 
hároméves korig elhúzódóan ala-
kul át a végleges színre. A végleges 
szemszínt tehát az határozza meg, 

hogy a szülők (apa és anya) milyen 
géneket adtak tovább gyermekük-
nek. A színek dominanciájába 
azonban beleszól még az is, hogy a 
szülők szülei, vagyis a nagyszülők 
szemszínéből milyen variációban 
jött létre a szülők szemszíne. Ez 
persze jóval tovább bonyolítja a 
helyzetet, így lehetséges az, hogy a 
populációban nemcsak a 3 féle szín 
(zöld, kék és barna) létezik, hanem 
ennek különböző árnyalatai, keve-
rékei is. Mindenesetre, ha egysze-
rűen és érthetően akarjuk meg-
érteni ezt a témát, akkor célszerű 
csak az alap törvényszerűségeket 
figyelembe venni és ezzel, nagy va-
lószínűséggel megjósolható, hogy 
gyermekünknek milyen színű lesz 
a szeme. Alapvető szabály, hogy a 
barna szín domináns, tehát ha az 
apa vagy az anya barna szemű, ak-
kor a gyermek ugyan kék szemmel 

születik (az „európaiságunk” mi-
att), de a végleges szemszíne nagy 
valószínűséggel barna lesz. Az egy-
formán zöld, illetve kék vagy barna 
szemű szülők gyerekei értelem-
szerűen előreláthatóan ugyanazt a 
szemszínt öröklik, hiszen mindkét 
szülőtől ugyanazt az információt 
tartalmazó gént kapták. A kék és 
a zöld szemű szülők gyermekei 
jellemzően kék szeműek lesznek, 
ugyanis a kék dominanciája erő-
sebb a zöldnél. Ez az oka annak, 
hogy a populáció csupán 2%-a 
mondhatja magát zöld szeműnek.  

Egyes, a témával foglalkozó ta-
nulmányban az olvasható, hogy a 
már végleges szemszínünk meg-
változhat akár a terhesség alkalmá-
val, illetve a kamaszkor idejében 
vagy akár stressz hatására is. De 
az öregkor, a csecsemőkor fordí-
tottjaként működve is változtathat 
a szemszínen, a melanociták ter-
melése is visszaesik, ezáltal a szem-
szín is elhalványul, kivilágosodik. 
Feltehetően ezek hátterében bo-
nyolult hormonális összefüggések 
állnak, amelyeket napjainkban is 
kutatnak. Gyakran tapasztalhatjuk 
azt is, hogy amikor gyermekünk 
vagy akár mi magunk sírunk, vagy 
valamilyen negatív hangulat lesz 
rajtunk úrrá rajtuk, a szemszínünk 
is megváltozik. Nos, ez csak opti-
kai csalódás, ugyanis a szemünket 
érő fény a nedves (könnyes) sze-
münkön másképp törik meg, így 
lehetséges, hogy másmilyen színt 
vélünk felfedezni, mint az eredeti. 

E cikk írása előtt a téma után 
kutatva számos baba-mama ol-
dalon láttam, hogy a kíváncsi 
szülők számára már kalkulátor 
is létezik a kicsi szemszínének 
megjóslására. Végezetül álljon itt 
egy táblázat, mely leegyszerűsítve 
támpontot nyújthat a kedves szü-
lőknek a kérdést illetően. (A forrá-
sa: családivilág.hu) 

 Budakeszi Védőnők

Anya 
szeme

Apa 
szeme

Baba 
szeme 

legvaló-
színűbb  

lehetőség

barna + barna =

barna + kék =

barna + zöld =

kék + kék =

kék + barna =

kék + zöld =

zöld + barna =

zöld + kék =

zöld + zöld =

Isten  
éltesse!

Arányi Imréné, Jolika 2016. 
április 22-én töltötte be 80. 

életévét. Gondolkodtam, hogy 
mi is a titok, hogyan kell a példát 
követni: családszeretőnek, má-
sokat segítőnek, közösségi élet-
ben elöljárónak kell lenni. Jolika 
80 éves kora ellenére fizikailag 
aktív, úszni jár, szervezi a szín-
házlátogatást, vezeti a nyugdíjas 
klubot, minden rendezvényen 
részt vesz, más klubok meghí-
vásainak eleget tesz, és mindezt 
teljes szívvel, szeretettel teszi. 

Goethe pár soros verse 
számunkra útmutató lehet:
„Ha egy szép élet vágyát őrzöd, 
A múlttal nem szabad törődnöd, 
S mindig úgy tégy, ha veszteség ér, 
Mint hogyha újjászülten élnél. 
Mit akar? - kérd meg minden naptól. 
És minden nap felel majd akkor: 
Tetteidnek tudjál örülni, 
Más tetteit tudd megbecsülni; 
Főként ne gyűlölj egy embert se, 
S a többit hagyd az Úristenre!”

Jolika! Isten éltessen sokáig!
Lapos Ferencné, Julika

Csúnyán lezúztak 
négy autót
Parkoló autóknak ütközött egy kocsi 2015.04.23-án, hajnalban 

Budakeszi Fő utcájában. A balesethez a főváros hivatásos tűz-
oltói érkeztek ki, akik áramtalanították a járművet és megkezd-
ték a műszaki mentési munkálatokat. Az elsődleges információk 
szerint a karambolnak több sérültje volt, őket a mentők ellátták.

Forrás: velvet.hu
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A budakeszi református  
gyülekezet újabb  

támogatása Kárpátaljának
„Tegyünk jót mindenkivel, de kiváltképp azokkal, akik hozzánk tartoznak a hitben!” (Gal.6,10-11)

A gyülekezetünkben folyamatos adakozás 
eredményeként 2015 novemberében a Buda-
keszi Református Emléktemplom Alapítvány 
másodszor juttatott el támogatást a kárpátal-
jai Minaj és Rát református testvérgyülekeze-
teibe, ezúttal 415 ezer forintot.

A kárpátaljai református testvérek az ösz-
szeg felhasználásáról elszámoltak. A ráti 

egyházközség 80 családnak juttatott a téli 
időszakra egészségmegőrző vitaminokat a tá-
mogatásból, a minaji gyülekezet 32 családnak 
adott pénzbeli gyorssegélyt, valamint gyüle-
kezeti rezsiköltség kifizetésére fordította.

Szimkovics Tibor ráti−minaji lelkipásztor 
az elszámoláshoz csatolt levelében ezt írja: 
„Hálásan köszönjük, hogy teherhordozásban 
testvérré lettek a budakeszi atyafiak. Bízom 
benne, hogy hamarosan személyesen is talál-
kozunk. Az Úr áldása kísérje továbbra is gyü-
lekezeti életüket, szolgálatukat!”

A Budakeszi Református Egyházközség és 
a Határon Túli Magyarok Emléktemploma 

Alapítvány folytatja a támogatások eljuttatá-
sát a testvérgyülekezetekbe, legközelebb 2016 
májusában. 

Kérjük az adakozni kívánókat, fontol-
ják meg, milyen összeget tudnak - lehetőleg 
rendszerességgel - az Alapítványon keresztül 
erre a célra szánni. Már a szerényebb összegek 
is nagy segítséget jelentenek. Cégek részéről, 
illetv. a rendszeres támogatási szerződés ke-
retében nyújtott támogatás adókedvezménye-
ket is lehetővé tesz.

A Budakeszi Református Emléktemplom 
Alapítvány az alábbi számlaszámon fogadja 
a felajánlásokat: 11991102-02125525-00000000

A befizetéshez csek-
ket is tudunk adni a re-
formátus templomban, 
az előtérben. Kérjük, a 
közlemény rovatban 
mindkét adakozási 
mód esetén tüntessék 
föl: Kárpátalja 2016.

 2015. karácsony, minaji református templom

Zenei Oscar-díj 
a budakeszi  

hegedű-
művésznek

A világ egyik legfurcsább hangszerén  
játszó Illényi Katica Academia Music Awards 
díjat kapott

Illényi Katica thereminen előadott ’Once 
upon a Time in The West’ (’Volt egyszer egy 

Vadnyugat’) című felvétele kapta a Los Ange-
les-i székhelyű The Akademia Music Award 
szavazásán a ’A legjobb feldolgozásnak’ járó 
elismerést.

A hegedű- és thereminművész tehetségét 
már számos díjjal méltatták hazánkban. A 
Liszt- és Artisjus díjas hegedű- és theremin 

előadó, Magyarország Érdemes Művésze, a 
Magyar Művészeti Akadémia tagja ezúttal 
nemzetközi elismerésben részesült. 

Ennio Morricone világhírű filmzenéje, 
a ‚Volt egyszer egy vadnyugat’ theremin-
feldolgozása nyerte a The Akademia Music 
Award ‚legjobb feldolgozásnak’ címét 2016 
áprilisában.

A theremin talán az egyik létező legkü-
lönlegesebb hangszer, érintés nélkül, a le-
vegőben tett mozdulatokkal lehet megszó-
laltatni, és hangja kísértetiesen hasonlít az 
emberi énekhangra. 

Nem csoda, hogy Illényi Katica theremin-
átirata meggyőzte a zenei szakemberek-
ből álló zsűri tagjait. „Az elismerés mellett 
a legnagyobb öröm számomra az, hogy 
Morricone menedzsmentje is gratulált már a 
feldolgozáshoz.” - fűzte hozzá Illényi Katica. 

ma.hu

Illényi Katica és a theremin (Medianoise)
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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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FEHÉRJE AKCIÓ! 

MAGAS MINŐSÉGŰ TEJSAVÓ-
FEHÉRJE KOMPLEX

BUDAKESZI TEMPÓ ÜZLETHÁZ, FŐ TÉR 3.

www.protein-vitamin.hu | www.biotechusashop.hu

A fehérje hozzájárul az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához. Az akciós árak 2016. 05. 01-31. 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

j j g j g y g

nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.

7 380Ft
Kiszerelés: 3 x 454 g
11 070 Ft 5 419 Ft/kg

május 1-31.
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Szavazz egy igazi 
budakeszi könyvre!

Szavazz Ozira!
Dániel András 

Betűtészta Kiadó gondozásában megjelent 
mesekönyve bekerült az

ARANYKÖNYV 2016  
szavazás tízes listájába!

Segíts Ozinak, hogy 
bemehessen az 
Aranykönyvbe!

Szavazz egy kattintással 
az Aranykönyv
szavazás oldalán!

www.aranykonyv.hu
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