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A VIRÁGOS 
BUDAKESZIÉRT DÍJ 
ADOMÁNYOZÁSÁHOZ

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő- 
testülete felhívja a város lakóit, hogy

•	 saját, közvetlen környezetük tisztán 
és rendben tartásával, rendezésével,

•	 az épülethomlokzat felújításával,
•	 utcai, kerti virágok, dísznövények  

és virágos cserjék ültetésével,
•	 utcai ablakokba, balkonokra  

cserepes virágok elhelyezésével 
járuljanak hozzá lakókörnyezetük 
csinosításához.

Ez évben augusztus 21-én, vasárnap a XXII. 
Családi Nap Fesztivál keretében – a főző-
verseny eredményhirdetése előtt - kívánjuk 
átadni a maximum tíz legszebbnek ítélt 
porta tulajdonosának a Virágos Budakesziért 
2016 feliratú, stilizált virágcsokrot ábrázoló, 
házfalra kihelyezhető, fém emléktáblát. A 
díjjal 10.000 Ft értékű dísznövény vásárlására 
jogosító utalvány is jár, mely a Budakeszi 
Oázis Kertészet felajánlása.

A 2016. július 15-ig beérkező javaslatokat 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete által felkért bíráló bizottság 
helyszíni megtekintést követően értékeli és 
maximum a tíz legjobbat kiválasztja, és a 
Képviselő-testület elé terjeszti. 

Kérem városunk lakosságát, hogy írásos 
javaslataikat  

2016. július 15.  péntek 12 óráig

a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban (2092 
Budakeszi, Fő u. 179.) elhelyezett  
gyűjtődobozba vagy e-mailen a  
pm.titkar@budakeszi.hu email címre  
eljuttatni szíveskedjenek!

Kérjük, hogy korábban már díjazott portákra ne tegyenek 
javaslatot, mert a Budakeszi Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének Virágos Budakesziért díj adományozásáról 
szóló 33/2011. (VI. 10.) önkormányzati rendelete értelmében 
a díj csak 10 év után adható ki ismételten! Nem díjazható 
továbbá az az ingatlan sem, amely annak sajátosságai miatt 
(pl. átláthatatlan kerítés) közterületről nem látható, vagy az 
ingatlan előtti közterület gondozatlan.

A BUDAKESZI 

DÍSZPOLGÁRA 
CÍM 
ADOMÁNYOZÁSÁHOZ

Budakeszi Város Önkormányzata 
2016. augusztus 20-án, a képvise-
lő-testület díszülésén elismeri és 
díjazza azon magyar vagy külföldi 
állampolgár jelentős eredményt hozó 
munkáját, aki egész életművével a 
város fejlődése, hírnevének öreg-
bítése, anyagi, szellemi értékeinek 
gyarapodása érdekében kiemelkedő 
tevékenységet végzett és példa-
mutató emberi magatartása miatt 
köztiszteletben áll.

A díszpolgári címre magánszemély, 
szervezet, közösség tehet javaslatot.

Kérem városunk lakosságát, hogy 
indoklással ellátott írásos javaslataikat  

2016. július 22-én,  
péntek 12.00 óráig

a Polgármesteri Hivatalba, vagy 
e-mailen a pm.titkar@budakeszi.hu 
címre eljuttatni szíveskedjenek!

dr. Győri Ottilia, 
polgármester

A BUDAKESZI 

ÉPÍTÉSZETI  
ÉRTÉKEIÉRT DÍJ
ADOMÁNYOZÁSÁHOZ

Budakeszi Város Önkormányzatának 
a Képviselő-testülete a Budakeszi 
Építészeti Értékeiért díj megalapításá-
ról és az adományozás rendjéről szóló 
43/2004. (VII. 30.) önkormányzati ren-
delete értelmében a Budakeszi Építé-
szeti Értékeiért díj adományozására 
felhívást tesz közzé. A Képviselő-tes-
tület célja, hogy a település értékes, 
építészeti hagyományait megőrző, 
értéknövelő módon történt felújítá-
sokat, továbbá a településképhez jól 
alkalmazkodó, korszerű, színvonalas, 
új épületek megvalósítását példaként 
állíthassa, ezzel az alkotó tervezők, 
kivitelezők, és nem utolsó sorban 
az építtetők személyét és művét is 
elismerésben részesíthesse.

A DÍJ HÁROM KATEGÓRIÁBAN  
ADOMÁNYOZHATÓ:

1. felújított, helyileg védett 
vagy értéknövelő módon 
felújított, korszerűsített, 
helyileg nem védett  
lakóépület

2. új lakóépület
3. új közintézmény,  

vagy kereskedelmi,  
vagy szolgáltató épület

Díjazásra minden magyar állampolgár 
és szervezet javaslatot tehet.
Kérem városunk lakosságát, hogy 
írásos javaslataikat  

2016. július 18. 
hétfő 12 óráig

a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban 
(2092 Budakeszi, Fő u. 179.) papír 
alapon eljuttatni szíveskedjenek!

A dokumentációnak tartalmaznia kell 
a javaslattevő és az épület tulajdono-
sának nevét, az épület pontos címét, 
megnevezését, egy rövid ismertető 
szöveget, valamint egy fényképet az 
épületről. 

A borítékon kérjük feltűntetni:  
Budakeszi Építészeti Értékeiért Díj

A díjak átadására 2016. augusztus 
20-án, államalapító Szent István király 
ünnepén kerül sor.

FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE
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Fejlesztések időszaka következik
Fontos munkálatok elkezdéséről hatá-
rozott a mögöttünk hagyott hetekben 
Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete. Ezek szerint 
megindul a művelődési ház és a régi 
tüdőgondozó között álló, jórészt 
romos épületek bontása, rövidesen 
hozzálát a kivitelező a József Attila 
utca és a Nagy Sándor József utca 
felújításához, emellett műfüves foci-
pálya épül településünkön és megújul 
a Mezei Mária-emlékház. S jó, ha már 
most mindenki felírja, hogy idén a 
Családi Nap augusztus 21-én lesz.

MŰVELŐDÉSI HÁZ  
ÉS KÖRNYEZETE

Budakeszi arculata, külleme és jövője 
szempontjából is fontos az a döntés, 
amelyet június végén hozott meg a 
Képviselő-testület. Eszerint kezdetét 
veheti azoknak a jórészt rossz álla-
potú, romos épületeknek a bontása, 
amelyek a művelődési ház és a régi 
tüdőgondozó között állnak. A mun-
kálatok kapcsán három fontos in-
formációt szeretnék külön kiemelni. 
Az első, hogy sem a művelődési ház, 
sem pedig a tüdőgondozó épületéhez 
most nem nyúlnak hozzá a munka-
gépek, azokat nem bontják le. Má-
sodsorban lényeges, hogy a bontási 
feladatokon túl újabbak most nem 
következnek. A romos házak tehát 
eltűnnek, a helyükön pedig rendezett 
közösségi teret alakítanak ki a kivi-
telezők, a felszabaduló terület akár a 
parkolási gondok orvoslásában is sze-
rephez juthat. A harmadik tudnivaló, 
hogy a terület hasznosítása csak gon-
dos előkészítés után, később történik 
meg. Az önkormányzat ez ügyben 
környezeti-, közlekedési- és kereske-
delmi témájú szakértői véleménye-
ket készíttet a környékről, a végleges 
döntés pedig csupán ezek ismereté-
ben, valamint a lakosság igényeinek 
felmérése után születhet meg. Olyan 
megoldásra törekszünk, amellyel ren-
dezhető a város frekventált részének 
sorsa, s amelyet közösségünk na-
gyobb része is támogat. A környéken 
élőket természetesen időben tájékoz-

tatja majd az önkormányzat a bontás 
megkezdésének pontos dátumáról. A 
munkálatok a jelenlegi tervek szerint 
még a nyár folyamán megindulnak.

ÚTÉPÍTÉS
Úgyszintén lényeges munkálatok 
indulnak meg egyes közútjainkon. 
Megújul ugyanis a József Attila, vala-
mint a Nagy Sándor József utca egy-
egy szakasza. A kivitelezési munká-
latok hamarosan elkezdődhetnek, 
hiszen a kivitelezésről szóló közbe-
szerzési eljárás július 15-éig befejező-
dik. A részletekről kellő tájékoztatást 
ad majd az önkormányzat.

FOCIPÁLYA
Mindannyian tapasztalhattuk, hogy 
válogatottunk kiváló teljesítménye 
nyomán Budakeszin is sokakat ma-
gával ragadott a fociláz. Az Európa 
Bajnokság eseményeit – különösen 
a magyar csapat meccseit – telepü-
lésünkön is rengetegen figyelték. 
Véletlen egybeesés, hogy városunk 
éppen most kap ötven millió forin-
tos támogatást a Magyar Labdarúgó 
Szövetségtől egy műfüves focipálya 
felépítéséhez. A 44x64 méteres gya-
korlópálya Budakeszi polgárainak is 
kínál majd sportolási lehetőséget, a 
gyerekek mellett a felnőttek is hasz-
nálhatják majd a létesítményt. Az 
önkormányzat nagy örömmel vesz 

részt a fejlesztés megvalósításában, 
nyilvánvaló ugyanis, hogy az egész-
séges életmódhoz mozgási lehetősé-
gekre van szükség. Remélem, hogy 
a kiváló minőségű, villanyvilágításos 
focipálya újabb megfelelő helyszínt 
kínál majd a mozgásra vágyóknak 
és a labdarúgás szerelmeseinek. A 
kivitelezés befejezése 2017 második 
felére várható.

EMLÉKHÁZ
A mostani tervek szerint október 
elejére befejeződhet Mezei Mária 
emlékházának renoválása. Nagyjá-
ból tízmillió forintot áldoz a telepü-
lés a ház állagának megóvására és a 
kert rendbetételére. Budakeszi feltett 
szándéka, hogy a színművésznő em-

lékét kellően, méltósággal megőriz-
ze, a felújítási munkálatokra ezért 
igyekszünk sort keríteni még az ősz 
folyamán.

CSALÁDI NAP
A közösség összetartozásának ki-
fejezésre juttatásakor az emlékek 
megőrzése mellett a közösségépítés 
is nagyon fontos. Ezért idén már 
sokadjára hívjuk meg Budakeszi la-
kosságát a Farkashegyi repülőtérre, 
hogy a Családi Nap keretében egy 
egész napot együtt tölthessünk el. A 
dátum idén augusztus 21-e, vasár-
nap lesz. Mint máskor, ezúttal is a 
jókedv és a vidámság jegyében tart-
juk meg Családi Napunkat, melyre 
a résztvevők a rendezvény ideje alatt 
közlekedő ingyenes buszjárattal is 
eljöhetnek. A gyermekeket az önkor-
mányzat sátrában ingyenes arcfestés 
várja, emellett a kisebbek játékos 
akadálypályán próbálhatják ki tu-
dásukat. A korábbiakhoz hasonlóan 
az önkormányzat – a szociális szem-
pontokat szem előtt tartva – ezúttal 
is megvendégeli a helyi polgárokat. 
Arra buzdítok minden budakeszi la-
kost, hogy vegyen részt településünk 
Családi Napján. Emellett ha érez ma-
gában kellő bátorságot és tehetséget, 
nevezzen be a főzőversenyre!

dr. Győri Ottilia, polgármester

Élvezd a nyarat 50% kedvezménnyel!
Július első hétvégéjén indul az immár 
39 éve működő Agárdi Popstrand idei 
rendezvénysorozata. Idén is rend-
kívül nívós könnyűzenei koncertek 
kerülnek megrendezésre. 

Fellép az elmúlt évtizedek és a mai 
idők pop-rock szereplőinek szí-

ne-java, egyebek mellett az Ome-
ga, az LGT, az Edda, a Piramis, a 
Neoton, az R-GO, a Skorpió, az Irigy 
Hónaljmirigy, a Republic, a Magna 
Cum Laude együttesek, Demjén Fe-
renc, Vikidál Gyula, Vastag Csaba, 
Király Viktor és további népszerű 

előadók. (A teljes programot a 23. 
oldalon találhatják.)

Az idei év újdonsága, hogy a 
Budakeszi Város Önkormányzata és 
az Agárdi Popstrand között létrejött 
megállapodás alapján minden bu-
dakeszi lakos (aki lakhelyét személyi 
igazolványával és lakcímkártyájával 
igazolja) 50% kedvezményben ré-
szesül a belépőjegyek árából!

Az Agárdi Popstrandot elősze-

retettel látogatják a budakesziek, 
mivel alig több, mint negyven kilo-
méterre fekszik városunktól, autóval 
bő fél óra alatt könnyen elérhető és 
közösségi közlekedéssel is egyszerű-
en megközelíthető. A Velencei tó a 
koncertek mellett akár egész napos, 
vagy hétvégi programokra is csábító. 
A július 2-án induló rendezvényso-
rozat idén tehát a budakesziek szá-
mára nem csak igényes szórakozást, 
de - különösen családoknak, baráti 
társaságoknak - jelentős megtakarí-
tást is jelenthet!

Szép nyarat és jó szórakozást kí-
vánunk mindenkinek!
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A Képviselő-testület  határozatai 
Tisztelt Budakeszi Lakosok!
Budakeszi Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a 2016. 
május 26-án, 31-én és június 9-én 
tartott képviselő-testületi ülésein 
az alábbi, lakosságot kiemelten 
érintő döntéseket hozta:

181/2016.: Együttműködési megállapodást 
aján lott fel Budakeszi közbiztonsága érdekében a 
Budakeszi Városi Polgárőrséggel, a Budaörsi Polgárőr 
és Katasztrófavédelmi Közhasznú Egyesülettel, a Bu-
dakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel és a Magyar 
Vöröskereszttel, és felhatalmazta a polgármestert az 
együttműködési megállapodás ügyvédi ellenjegyzést 
követő aláírására.

182/2016.: Az Árpád fejedelem téren megvalósuló 
új iskolaépület optimális működése érdekében igény-
felmérést és szakmai tanulmányt rendelt meg, vala-
mint felkérte a polgármestert, hogy legalább öt okta-
tással, oktatás-szervezéssel foglalkozó szakembertől 
kérjen be árajánlatot hatástanulmány elkészítésére.

183/2016.: A Budakeszi, Árpád fejedelem téren 
megvalósuló, köznevelési infrastruktúra bővítő beru-
házás keretében építendő iskolaépület többlet műszaki 
tartalmának kivitelezéséből fakadó többletköltségekre 
bruttó 234 000 000 forint keretösszeget biztosított.

184/2016.: A Budakeszi Árpád fejedelem téren 
megvalósuló iskola épületének bővítéséről szóló 
139/2016. (IV. 7.) Kt. határozatát az alábbiak szerint 
módosította:

„Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete kezdeményezte Magyarország Kormányától 
a Budakeszi, Árpád fejedelem téren megvalósuló, 
köznevelési infrastruktúra bővítő beruházás keretében 
építendő iskolaépületben a 10 tanterem mellé további 
6 tanterem fedezetére történő kötelezettségvállalást.”
Továbbá a Képviselő-testület a határozat 2. pontját 
hatályon kívül helyezte.

185/2016.: A Nemzeti Sportközpontokkal kötött 
együttműködési megállapodás módosításáról szóló 
138/2016. (IV. 7.) Kt. határozatát az alábbiak szerint 
módosítja:
„Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a melléklet szerint módosítja a Nemzeti 
Sportközpontokkal 2016. február 5-én kötött együtt-
működési megállapodást, a következő főbb tartalmi 
elemek szerint:
- Közbeszerzési eljárásrend megváltoztatása a közbe-
szerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelke-
zéseinek való megfelelés érdekében.
- Tervezési program módosítása 11 tantermes iskola 
és az MSZ 24203-2:2007 szabvány szerinti „B” típusú 
tornaterem, valamint megnövelt alapterületű és 
darabszámú kiszolgáló helyiségek megépítése vo-
natkozásában.”

186/2016.: Vállalkozási szerződést köt a Budakeszi Vá-
rosfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-vel a Czövek Erna 
Alapfokú Művészeti Iskola udvarán - 216 m2, 1x1 m-es 
- őrölt gumiburkolatú pálya kivitelezése tárgyában, 
melyre bruttó 800.000.- Ft. keretösszeget biztosított.

190/2016.: Két darab, feltételes meghívásos építési 
beruházás közbeszerzési eljárást indított, melyek tár-
gya a következő:

- Széchenyi István Általános Iskolában hőszigetelés 
korszerűsítése, nyílászárók cseréje,
- Pitypang Sport Óvodában hőszigetelés korszerűsíté-
se, nyílászárók cseréje,
- Budakeszi Orvosi Rendelőben hőszigetelés korszerű-
sítése, nyílászárók cseréje, napelemek telepítése.
A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy 
az ajánlattételi felhívásokat az alábbi ajánlattevők 
részére küldje meg:
- VivaPalazzo Kft. (7800 Siklós, Szentkút u. 34.)
- «MAGYAR BAU» Kft. (7747 Birján, Kossuth L. 
u. 64./b.)
- KGYD Szociális Szövetkezet (1223 Budapest, Nagyté-
tényi út 190. B. ép. I. em. 2.)
- ATRYUM INVEST Kft. (1186 Budapest, Margó Tivadar 
utca 220.)

196/2016.: Támogatási szerződést kötött a Power 
Station Sport Egyesülettel a WPA Fekvenyomó Világ-
kupa és a WUAP Nyílt Fekvenyomó Európa Bajnok-
ságon való részvétel támogatására, bruttó 120 000 
Ft összegben.

201/2016.: Ajánlatot kért az alábbi közterületekre 
vonatkozó zöldfelületek külső vállalkozó általi hatéko-
nyabb karbantartására vonatkozóan:
- Fő utca melletti park
- Budakeszi Polgármester Hivatal udvara és környéke
- Telki úti körforgalom
- Schieli kápolna és környéke
- Himnusz szobor és környéke
A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a 
fenti közterületek zöldfelületének karbantartására az 
alábbi cégektől ajánlatot kérjen be:
- Garnet Art Bt. (2092 Budakeszi, Megyei u. 153)
- Arizonica Kertészeti Bt. (2092 Budakeszi, Szél u. 28)

- Míves Kertépítő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
(2092 Budakeszi, Batthyány utca 6/B)
- Olio Kft. (1024 Budapest, Keleti Károly u. 31.)
- Budai Kertcentrum (1021 Budapest, Budakeszi 
út 95.)
- Oázis Kertészet (2092 Budakeszi, Szőlőskert Ipari 
Park)
- KesziKERt Kft.(2092 Budakeszi Kert u 25.)

203/2016.: Támogatási szerződést kötött a Buda-
keszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-vel 
Unimog Leiber Puma típusú használt tehergépjármű 
beszerzése céljából és ennek megvásárlására bruttó 
4 900 000 Ft támogatást határozott meg.

204/2016.: Támogatta a határozat melléklete 
szerinti táblázatban felsorolt pályázókat a lakosság 
részvételével megvalósuló járdaépítési pályázatok te-
kintetében. A támogatás összege bruttó 3 765 987 Ft.

206/2016.: Támogatta a határozat melléklete sze-
rinti táblázatban felsorolt kérelmezőket a lakosság 
részvételével megvalósuló járdaépítési kérelmek te-
kintetében. A támogatás összege bruttó 1 434 280 Ft.

209/2016.: Vissza nem térítendő támogatásban 
részesítette a határozat mellékletét képező táblázat 
(megítélt támogatás oszlopa) szerinti önszerveződő 
közösségeket 2 500 000 Ft keret erejéig és felhatal-
mazta a polgármestert, hogy a támogatási szerződé-
seket – ügyvédi ellenjegyzést követően - aláírja.

A határozatok megtalálhatók  
a www.budakeszi.hu honlapon
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Újítsuk fel a 
játszóteret!

Budakeszi Város Önkormányzata köszönettel 
fogadja felajánlásaikat
a Honfoglalás sétányon található Találkozások 
játszóterének felújítására, fejlesztésére és a 
környék szebbé tételére.

Anyagi jellegű felajánlásaikat az önkor-
mányzat OTP Banknál vezetett 

11742348–15390022–
00930000

 számú bankszámlaszámára várjuk. 
A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: 

Találkozások játszótere.

Egyéb ötleteiket, javaslataikat kérem, 
a bede.bakacs@gmail.com e-mail címre 

jelezzék.

TÁMOGASSA ÖN IS 
A HONFOGLALÁS SÉTÁNYON 
TALÁLHATÓ TALÁLKOZÁSOK  

JÁTSZÓTERÉNEK FELÚJÍTÁSÁT!

Közreműködésüket, hozzájárulásaikat 
ezúton is tisztelettel köszönjük!

 Bakács Bernadett, alpolgármester a 4. vk. képviselője
Bánhidi László, tanácsnok az 5. vk. képviselője

Czifra Zsuzsanna,  bizottsági elnök a 6. vk. képviselője

Virágos körforgalom

Május közepén megújult a Budakeszi  
határában, Telki felé vezető út elején lévő 
körforgalom belső része. 

A terület három részre osztott: Az 
egyik részén, gyepszőnyegen rózsa és 

csüngőbarka nyújt meseszép látványt. A má-
sik részen, mulcsborítás mellett díszfüvek és 
gömbtuják vannak beültetve. A harmadik 
részben, pedig Budakeszi címere rajzolódik 
ki egynyári növényekből. 

A munkát a BVV Kft. munkatársai végez-
ték el.

 

Állampapír értékesítési pont
 
 

A Magyar Államkincstár 25 új állampapír forgalmazási ponttal bővíti hálózatát annak érdeké-
ben, hogy ügyfelei részére egyre több helyen legyen elérhető. Az értékesítési pontokon többek 
között Start- értékpapírszámlát is lehet majd nyitni, amelyre Babakötvényt „vásárolva” alapoz-
hatják meg a szülők gyermekeik jövőjét.

   
A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR BUDAKESZI ÁLLAMPAPÍR ÉRTÉKESÍTÉSI PONTJA:

Budakeszi Járási Hivatal, 2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25.
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Nagymamák, anyukák, 
konyhatündér apukák, baráti társaságok, 

gyermekek figyelem!
BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2016. augusztus 21-én (vasárnap)
a XXII. Családi Nap Fesztivál keretében egész napos ételfőző versenyt 

hirdet a Farkashegyi Repülőtéren.

N EV E Z É SI  KAT E G ÓR IÁ K :

1. Pörköltek, paprikások, tokányok (az ételhez illő és jól 
megválasztott köreteket a zsűri pluszként értékeli)

2. Összetett, különleges levesek (pl. gulyásleves, 
babgulyás, palócleves, gombócleves, halászlé stb.)

3. Káposztás ételek (pl. székely, töltött, stb.) 

4. Egyéb, szabadtűzön készült ételek, kreációk  
(pl. slambuc vagy más tészták, vegetáriánus ételek, 
grillek, stb.)

A jelentkező csapatok kb. 20-25 fő részére ízletes 
bográcsos vagy szabadtűzön elkészí tett ételt főznek, 
a tűzifa kivételével minden hozzávalót maguk 
biztosítanak.           

N EV E Z É S MÓDJA :

Az ételfőző versenyre bárki jelentkezhet, 
gyermekek, felnőttek, családok, 
baráti társaságok, civil szervezetek 
és vállalkozások egyaránt. Postán, 
személyesen (Budakeszi Polgármesteri 
Hivatal – Titkársági csoport, Budakeszi, 
Fő u. 179.), faxon (06-23-535-725), 
vagy e-mailen (pm.titkar@budakeszi.
hu) a csapat fantázianevének, a főszakács 
nevének, az elkészítendő étel nevének, 
kategóriájának és az étel receptjének a 
megküldésével.

N EV E Z É SI  DÍ J :

Nevezési díj csapatonként 3.000 Ft, melyet 
a nevezési határidőig 2016. augusztus 
15. hétfő 10 óráig kérünk befizetni a 
polgármesteri hivatal pénztárába,  
vagy átutalással az önkormányzat 
 11742348-15390022-00930000  
OTP bankszámlaszámára.  
A közleményben kérjük feltüntetni: 
ételfőző verseny. A nevezési díj 
befizetésének elmulasztásával a csapat az 
ételfőző versenyen nem vehet részt!

DÍ JA Z ÁS :

Az ételeket szakmai zsűri értékeli és 
díjazza. A verseny abszolút győztese 
nyeri el Józsa Lajos nemzetközi szinten 
elismert, Budakeszin élő szobrászművész 
alkotását, a vándordíjat. Ezt a vándordíjat 
az nyerheti el véglegesen, aki három 
alkalommal abszolút győztes lesz. Minden 
kategória első három helyezettje oklevelet, 
ajándékcsomagot és érmet kap. A gyermek-
csapatok különdíjban részesülnek. 
Minden kategóriában az első helyezett 
receptjét közzétesszük a Hírmondó 2016. 
évi szeptemberi számában.

Nevezési határidő: 2016. augusztus 15. 10 óra

A csapatok egy kategórián belül egy étellel indulhatnak. A verseny napján a hivatalos kezdési 
időpont 7.30 óra. Ezen időpontot megelőzően a csapatok elfoglalhatják helyüket, előkészülhetnek, de 

a főzést nem kezdhetik meg. A főzés helyét a helyszínen, a szervezők jelölik ki.

Főzzön Ön is!



BUDAKESZI HÍRMONDÓ

7
„Azért lettem pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristállyá.” 

(Németh László, Kossuth-díjas író)

Oktatásügyért díjazott
 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy 
a város szolgálatában kiemelkedő érdeme-
ket szerzett személyeket és szervezeteket 
méltó elismerésben részesíthesse, valamint 
életművüket, személyüket és cselekedetüket 
megfelelőképpen értékelve állíthassa példa-
ként a jelen és az utókor elé, Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013-
ban Budakeszi Oktatásügyért díjat alapított. 

Az önkormányzat a kitüntetéssel elismeri 
és díjazza azon pedagógusok, oktatók, in-

tézményi dolgozók jelentős eredményt hozó 
munkáját, akik Budakeszi oktatásügye érde-
kében hosszabb időn át kiemelkedő munkát 
végeztek vagy a településhez kötődően életpá-
lyájukkal elkötelezettségüket bizonyították a 
pedagógusi élethivatás mellett.

Budakeszi Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a 2016. május 26-i ülésén úgy 
döntött, hogy a Budakeszi Oktatásügyért díjat 
a 2016. évben Áfra Sándor pedagógus részére 
adományozza.

Áfra Sándor 1982 óta él Budakeszin, két 
gyermek édesapja, felesége szintén a pedagó-
gusi pályát választva a Széchenyi István Általá-
nos Iskolában tanít. 1982-ben fejezte be tanul-
mányait a Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi karán és történelem-
földrajz szakos középiskolai tanár végzettsé-
get szerzett. 2002-ben a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemen közoktatás 
vezető szakvizsgát tett. 

Friss diplomásként 1982. augusztus 1-jétől 
a Nagy Sándor József Gimnáziumban kezdett 
tanítani, melynek a mai napig, 34 év óta törté-
nelem és földrajz szakos pedagógusa. 

Az intézményben 1992. december 1-jétől 
kollégiumi igazgató, majd 1996. szeptember 
2-tól igazgatóhelyettes. Nagyon magas színvo-
nalon végzett munkáját szakmai igényesség-
gel látja el. A 34 év alatt több alkalommal volt 
osztályfőnök, 1986-ban és 1995-ben ballagott 
osztálya. Helyettes osztályfőnökként kimagas-
ló szakmaisággal segíti az osztályfőnök mun-
káját. Szinte minden évben, most is vannak 
érettségiző diákjai. 

A földrajz és a történelem tantárgyak ok-
tatásán kívül számos feladatot lát el, az elmúlt 
több mint három évtized alatt megszámlálha-
tatlan iskolai rendezvény szervezője, közre-

működője volt, aktív szerepet vállal az iskola 
és a város sportéletében is. A „nagysanyis” fo-
ci csapat vezetőjeként győztesként tértek haza 
a belgiumi tornáról, rendszeres szervezője és 
játékosa is volt a több alkalommal megrende-
zett Fűzfa Kupa Röplabda Bajnokságnak, ahol 
a gimnáziumi csapat kapitányaként hosszú 
éveken keresztül birtokolta a „nagysanyis” 
csapat a bajnoki címet. Mindezeken túl az 
évente megrendezésre kerülő tanár-diák vá-
logatott oszlopos tagja, legyen szó akár foci-
ról, kosárlabdáról vagy éppen röplabdáról. 
Hosszú évek óta lelkes és lendületes főszerve-
zője a Kihívás napja Budakeszi rendezvénye-
inek is. Közreműködik az iskola által beadott 
uniós pályázatok elkészítésében, önálló pá-
lyázatának köszönhetően jutott el diákjaival 

az Európai Unió köz-
pontjába, Brüsszelbe is. 

Igazi tanáregyéniség, a 
tanulók magas színvona-
lú oktatását, nevelését fá-
radhatatlan lelkesedéssel 
végzi. Személyiségének, 
temperamentumának 
köszönhetően a gyerme-
kek és fiatalok partner-
ként kezelik, nagy tiszte-
lettel és megbecsüléssel 
viseltetnek irányába. 

Számtalan fiatal ta-
nulmányát, jövőjét és 
értékrendjét alapozta 
meg kitűnő munkájá-
val, melyet bizonyítanak 
azok a díjak, melyeket a 
gyermekek a különböző 
tanulmányi versenyeken 
nyertek, öregbítve ezzel 
az iskola hírnevét is. 

Két alkalommal az 
Országos Középiskolai 
Tanulmányi Verseny 
döntőjébe is jutott tanít-
ványa, aki ma a Magyar 
Nemzeti Bank megbe-
csült elemzője. Felkészíti 
a diákokat az emeltszin-
tű történelem érettségire 
is, a tanulók többsége 
kiváló eredményt ér el, 
ezáltal sikeresen kezd-
hetik meg egyetemi ta-
nulmányaikat. 

Annak érdekében, hogy megszerettesse az 
általa tanított tantárgyakat a fiatalokkal, az 
élményeket és a személyes történeteket állítja 
tanítása központjába. Diákjainak rendszeresen 
történelem témájú programokat szervez, segít-
ve a tananyag elsajátítását. Módszereinek kö-
szönhetően több diákja is a történelem szakos 
pedagógusi pályát választotta, egyik tanulója 
jelenleg az edinburghi egyetem hallgatója.

Magas színvonalú szakmai felkészültsé-
gével, odaadó és aktív személyiségével életét 
hivatásának és tanítványainak szentelő peda-
gógus, példamutató tevékenységével méltó a 
Budakeszi Oktatásügyért díjra.

Az ünnepi műsoron közreműködtek: a Szé-
chenyi István Általános Iskola 4. b osztályos 
tanulói és Jánosi Attila néptánctanár.

I M P R E S S Z U M  B U D A K E S Z I  H Í R M O N D Ó  K Ö Z É L E T I  F O LY Ó I R AT 
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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 
KIJELENTI, HOGY HIRDETÉSÉNEK TARTALMA NEM ÜTKÖZIK A JÓ ERKÖLCSBE ÉS MÁS JOGSZABÁLYOKBA, AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, VÁLLALJA ENNEK KÖVETKEZMÉNYEIT!
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Pedagógusnap
„A tanári pálya minden más pályánál tága-
sabb, határtalanabb, s mint a Nílus termékeny 
vize, túrárad saját partjain. A jó tanár nem 
csak pedagógus, hanem kertész, filozófus, 
lélekbúvár, művész és mesterember egy 
személyben, s nemcsak tudását közvetíti – bár 
ez sem kevés – hanem példát ad, jellemet 
formál, ültet, gyomlál, olt és szemez, mint a 
kertész, életet visz a könyvekbe, a könyveken 
keresztül a tanításba, állandó és eleven hidat 
épít az eszmény és a mindennap, az elvontság 
és a tapasztalás közé.” – írta a pedagógusi 
pálya sokrétűségéről Gyergyai Albert XX. 
századi írónk.

A gyermekek a jövő zálogai, e nagy kincset 
pedig csak megfelelő kezekbe adhatjuk. 

A pedagógusok tudásuk legjavát, erényeket 
és értékeket adnak gyermekeinknek, kö-
vetendő példaként állnak előttük, kitárják 
előttük az egész világot és a szülőkkel karölt-
ve indítják el őket az élet nehézségekkel, de 
örömökkel és szépségekkel teli útján, a jövőt 
építi a pedagógia eszközeivel. Ezt a feleme-
lő, szép és a gyermekek egész jövőjére kiha-
tó hivatás meghatározó szerepét felismerve 
hazánkban 1952 óta ünnepeljük a pedagó-
gusnapot. Június utolsó vasárnapja alkalmat 
ad nekünk arra, hogy a pedagógusoknak: 
a dajkáknak, az óvó néniknek, a tanító né-
niknek, a tanároknak köszönetet mondjunk. 
Köszönjük, hogy példamutató, őszinte, hite-
les személyiségként állnak a gyerekek előtt. 
Köszönjük, hogy szakmájukat értő és szere-
tő, lelkiismeretes, elhivatott pedagógusok. 
Képesek az érzelmi támogatásra, a kíváncsi-
ság fenntartására, az örök értékeket közvetí-
teni, hogy személyes példamutatással moti-
válnak, és formálják az ifjú személyiségeket. 
Büszkék a hagyományainkra, az ezeréves 
magyar oktatásra, ugyanakkor nyitottak az 
új módszerekre is.

Budakeszi Város Önkormányzata a gyer-

mekek fejlődése és a pedagógusok munká-
jának támogatása céljából az elmúlt évek-
ben több oktató-nevelő intézményének 
infrastrukturális fejlesztését valósította meg. 
Bővítettük és felújítottuk a Pitypang ovit, 
melyet most újabb 2 csoportszobával bőví-
tünk, új bölcsődét építettünk, de két intéz-
ményünk, a zeneiskola és a Nagy Sándor 
József Gimnázium energetikai fejlesztését is 
megvalósítottuk.

Az óvodák kivételével 2013. január 1-jétől 
állami fenntartásba kerültnek az oktatási 
intézmények. A 3000 főnél kisebb lélekszá-
mú települések iskoláinak működtetése is 
az államhoz került, az ennél nagyobb lakos-
ságszámú települések esetében az oktatási 
intézmények működtetése az önkormányzat 
feladata maradt, de amennyiben a képvise-

Bohárné Varga Katalin intézményvezető, 
a Pitypang Sport Óvoda

Török Csaba igazgató, 
POKG

Ligetiné Komáromi Gabriella intézményvezető, 
Szivárvány Óvoda

Juhos-Kiss Eszter intézményvezető-helyettes, 
Czövek Erna Zeneiskola
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lő-testület úgy ítélte meg, hogy annak finan-
szírozását nem tudja biztosítani, kérhette a 
magyar államot, hogy vegye át az intézmé-
nyek működtetését is. Jelenleg az önkor-
mányzatok működtetik az intézmények 55 
százalékát (2851 iskolát jelent), és az állam a 
működtető közel 45 százalékuknál, ez utóbbi 
2303 intézményt jelent. Az állam 2017. janu-
ár 1-jétől már az iskolák fenntartásán túl a 
teljes oktatási intézményrendszer működte-
tésért is felelősséget vállal, ezáltal egységes 
fenntartói irányítás jön létre. A Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ helyébe a júli-
us 1-től kialakuló a tankerületi központok 
kerülnek egy önálló központi költségvetési 
szerv irányításával.

Az önkormányzatunk továbbra is fontos-
nak tartja a helyi oktatási rendszer támogatá-
sát: Magyarország Kormányának finanszíro-
zásával és önkormányzati hozzájárulással új, 
16 tantermes iskolát is építünk a Kerekme-
zőn, melyet várhatóan 2017 decemberében 
adhatunk át a pedagógusoknak, gyermekek-
nek és szüleiknek. A szülők kezdeménye-
zésére közös munkába kezdtünk Budakeszi 
iskoláival és a szülőkkel annak érdekében, 
hogy a helyi közoktatás rendszerét megújít-
suk, színvonalát javítsuk. Nagyon örülök en-
nek az együttgondolkodásnak, hatékony, a 
gyermekek fejlődése szempontjából előnyös 
eredményeket érhetünk el közösen. Ezúton 
is köszönöm ehhez a szülők és pedagógusok 
bizalmát és támogatását.

Továbbá külön köszönöm a pedagógu-
soknak egész éves elkötelezett és áldozatos 
munkájukat. Önöknek adunk hálát, kedves 
dajkák, óvó nénik, tanító nénik és tanárok, 
amiért ilyen lelkesedéssel, szívvel-lélek-
kel, fáradhatatlanul és odaadóan oktatják 
és nevelik a gyerekeinket. Köszönjük, hogy 
Önökre bízhatjuk legféltettebb kincseinket, 
köszönjük, hogy szeretik, elfogadják, megér-
tik és támogatják őket. További munkájuk-
hoz sok erőt, türelmet és kitartást, örömet 
és a közelgő szünidőhöz jó pihenést kívánok 
Önöknek!

dr. Győri Ottilia, polgármester

dr. Dömötörné Papp Hargita igazgató, 
NSJG

Svigruháné Jászkovics Anna  intézményvezető,  
Kunterbunt Óvoda

Czifra Zsuzsanna igazgató, 
SZIA
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Vándorkiállítás
A „Délvidéki magyar golgota 1944-45” c. ván-
dorkiállítás és a rendhagyó tanóra a délvidéki 
magyarirtásról emlékezett meg: 1944-ben a 
bevonuló partizán fegyveresek tömegirtást 
rendeztek, melynek során föltehetőleg több 
tízezer ártatlan (magyar) lakost végeztek ki. 

Az összegyűjtött emberek kivégzését szin-
te kötelezően kegyetlen kínzásuk előzte 

meg, majd a kivégzettek vagyonának szétzilá-
lásával, a maradéknak pedig az elkobzásával 
folytatódott. Már akkor is, de a későbbiekben 
is a vérengzést az elkövetők és a hatalom kép-
viselői, majd nyomukban a történészek is úgy 
állították be, mintha csupán háborús bűnösö-
ket vontak volna felelősségre. Tömegmészár-

lásról nem lehetett beszélni egészen 1990-ig, a 
a Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 
Alapítvány célja, hogy az eseményeket feltár-
ja, nevet adjon a névtelen sírban fekvő áldo-
zatok ezreinek; munkásságát tavaly Magyar 
Nemzetért díjjal és Polgári Magyarországért 
díjjal ismerték el.

´Sigmond Bertalan
képviselő
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Közös emlékezés
A trianoni diktátum évfordulója alkalmá-
ból rendezett megemlékezését, a Nemzeti 
Összetartozás Napja alkalmából Budakeszi 
önkormányzata.  

Az I. világháborús emlékműnél tartott 
megemlékezésen közreműködött: Kovács 

Krisztina és a Budakeszi Katonai Hagyo-
mányőrző Egyesület. 

Ohr Alajosnak, Budakeszi alpolgármeste-
rének történelmi visszaemlékezését az alábbi-
akban olvashatják:

„Az emberi természetből fakadóan földi 
életünket családokba, nemzetekbe, államok-
ba szerveződve éljük. Ha belegondolunk: 
tágabb földrajzi környezetünk, Európa törté-
nelme tulajdonképpen nem más, mint az itt 
élő nemzetek, és azok egymáshoz való viszo-
nyulásának története. E nemzetek államaik 
határain belül beszélhették nyelvüket, gyako-
rolhatták vallásukat, virágoztathatták fel kul-
túrájukat saját elképzelésük, igényeik szerint.

Nem volt ez másként velünk, magyarokkal 
sem. A több mint ezer éve történt államala-
pítás óta belaktuk a Kárpát-medencét és vi-
rágzó kultúrát hoztunk itt létre. Ugyanakkor 
történelmünk során rengeteg harcot is vív-
nunk kellett, hogy határainkat megőrizzük, 
az itt élő magyarságot megvédjük. Előbb a 
tatártól, majd a töröktől kellett visszahódítani 
országunkat, majd a Habsburg birodalommal 
szemben vívtunk szabadságharcot százado-
kon át. Elmondhatjuk tehát, hogy a középkor 
óta a magyar történelem tulajdonképpen nem 
volt más, mint honvédő és szabadságharcok 
története. A magyarok életerejének köszön-
hetően minden pusztító szándék ellenére meg 
tudtunk maradni és talpra tudtunk állni.

A XX. század viszont talán még a korábbi-
aknál is nagyobb csapást mért országunkra és 
nemzetünkre. Ebből is kiemelkedik az első vi-
lágháború pusztítását követő Versailles-i bé-
kediktátum, mely 96 éve a Trianon palotában 
került aláírásra. Ez a dokumentum mondta 
ki, hogy Magyarország elveszíti területének 
kétharmadát. Hegyektől, erdőktől, nyers-
anyag-forrásoktól, közlekedési infrastruktú-
rától esett el az ország és – ami talán a legfőbb 
– számos nagyvárostól és megannyi kisebb 
településtől is. Hazánk lakossága a korabe-
li feljegyzések szerint 1910 táján húszmillió 
fölött volt, az 1920-as békeszerződés nyomán 
viszont nyolcmillióra csökkent. Egy tollvo-
nással sokmillió magyar került új országba, 
idegen hatalom alá.

Hatalmas trauma volt ez nemzetünknek! 
Gondoljunk csak bele, milyen érzés lehetett a 
határokon túlra rekedt magyar embereknek a 
saját és őseik földjén idegenként, megtűrtként 
érezni magukat, rengeteg megaláztatásnak 
és zaklatásnak kitéve… Nem csoda hát, ha a 
két háború közötti időszak a revizionizmus 
jegyében telt és nagyobb területek vissza is 
kerülhettek Magyarországhoz. A II. Világ-
háború után viszont gyakorlatilag a trianoni 
határok kerültek visszaállításra. Az ezt követő 
időszak – a szovjet megszállás – viszont nem 
csak a határon kívüli magyarságnak hozott 
nehéz, gyötrelmes időket. Az anyaországiak-
nak trianonnal kapcsolatosan talán az okoz-

hatta a legnagyobb fájdalmat, hogy még be-
szélni sem lehetett róla.

A rendszerváltás - ha lassan is -, de ebben 
is változást hozott. A szocializmus évtizede-
iből fakadó anyagi természetű hiányosságok 
fokozatos felszámolása mellett kezelni kellett 
a XX. század azon kártételeit is, amelyek a 
magyarságot, a nemzetet érték. Ezt tűzte ki 
célul az Országgyűlés akkor, amikor 2010-
ben törvényben mondta ki, hogy június 4-e a 
Nemzeti Összetartozás Napja.

Hat évvel ez előtt a lelkek sebeit az Ország-
gyűlés úgy próbálta gyógyítani, hogy június 
4-ét emléknappá nyilvánította. A törvényho-
zás akkor rögzítette, hogy a több állam fenn-
hatósága alá vetett magyarság minden tagja 
és közössége része az egységes magyar nem-
zetnek. Kinyilvánította egyúttal azt is, hogy 
a nemzet államhatárok feletti összetartozása 

valóság. Olyan valóság, olyan tény, amely a 
magyarság önazonosságának meghatározó 
eleme. Az együvé tartozás tudata pedig fon-
tos lehet a közösségeknek, de külön-külön az 
anyaországban és a határainkon túl élő min-
den egyes magyar polgárnak is.

Bár szomorú eseményhez kötődik, a jú-
nius 4-e emléknap most, a XXI. században 
mégis fontos és pozitív üzenetet hordoz. Aki 
magyar, az egy ezer éves történelemmel bíró 
közösséghez tartozik, függetlenül attól, hol él, 
milyen nézeteket vall, mit tart fontosnak vagy 
éppen jelentéktelennek. A magyar nemzethez 
tartozás szoros kötelékkel köt össze sokmillió 
embert a világ különböző pontján. Egységet 
hoz létre mindazok között, akik magukat a 
magyarsághoz tartozónak vallják.

Az emléknap tehát arra az elszakíthatatlan 
kapocsra mutat rá, ami magyar és magyar kö-
zött van. Egyúttal arra szólít fel bennünket, 
hogy ezt a kapcsot ne hagyjuk szétválni, a 
nemzeti összetartozást – éljenek a magyarok 
bárhol Európában vagy éppen a nagyvilág-
ban – mindenki a lehetősége szerint igyekez-
zen erősebbé tenni. Egy-egy nemzet ugyan-
is csak akkor lehet sikeres, ha nem hagyja 
veszni értékeit, ha megóvja hagyományait és 
ápolja kapcsolatait. Budakeszi ezt a történel-
mi parancsot megfogadva döntött korábban 
úgy, hogy testvérvárosi közösséget alakít 
ki az erdélyi Csíkszeredával és a kárpátaljai 
Beregdédával. Arra bíztatunk mindenkit – 
különösen az iskolákat, a fiatalokat -, hogy 
keressék fel az elcsatolt területeket, ápoljanak 
kapcsolatokat az ottani magyarsággal, hogy 
soha ne fordulhasson elő az ott élő magya-
rok lerománozása, leszlovákozása, és hogy 
ne csodálkozzon senki azon tudatlanságból, 
hogy pl. Csíkszeredában miért beszél annyi 
ember olyan jól magyarul…

A mai kor magyarságának már új keretek 
között, az Európai Unión belül kell kifejezésre 
juttatnia együvé tartozását. Az új viszonyok új 
lehetőségeket is tartogatnak, ezekkel Magyar-
országnak és azon belül Budakeszinek is élnie 
kell.”

Ohr Alajos, alpolgármester

A  N E M Z E T I  Ö S S Z E T A R T O Z Á S  N A P J A
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POKG

NSJG

I S K O L A I  É V A D Z Á R Ó K

„A tanévzáró, a bizonyítványosztás, általában 
a tanév befejezését, lezárását, és egyben a 
vakáció kezdetét jelenti a diákok részére. 

A 2015/2016-os tanév Nagy Sándor József 
Gimnázium tanulói és tanárai számára is 

emlékezetes marad. Nektek azért, mert hoz-
zá kellett szokni, hogy hónapokon keresztül, 
a tanáraitok szava mellé, hol egy fúrógép, 
hol egy kalapács hangja társul, vagy egy épí-
tőmunkás ablak előtt lógó lába vonja el a fi-
gyelmeteket az éppen aktuális tananyagról. 
A tanáraitoknak, a takarító néniknek is meg 
kellett küzdeni az építkezés kellemetlenségei-
vel. De mindannyiunk nevében mondhatom, 
hogy megérte, köszönjük Budakeszi Város 
Képviselő-testületének. Azt is mondhatnám, 
hogy iskolánk új ruhát kapott a régi kopott 
helyett. Az elmúlt napok nagy esőzései pró-
bára tették az új ablakokat, az új tetőt. Jól 
vizsgáztak. Az új ablakok használatát még 
tanulnunk kell. A tantermek sötétítése még 
nem megoldott. Reménykedünk abban, hogy 
a balesetveszélyes sportpálya felújítására be-
látható időn belül sor kerül.

Az építkezés kicsit átalakította az eredeti 
tanévünk rendjét, így az őszi szünetünk hosz-
szabb volt a tervezettnél, viszont elmaradt a 
sí szünet. A főbb rendezvényeink, versenye-
ink, kirándulások utazások megtörténtek. 
Az Erasmus +, és Határtalanul pályázatok 

következtében közületek sokan jártak Fran-
ciaországban, Spanyolországban, Németor-
szágban, Észtországban és Romániában. Ter-
mészetesen, Ti is fogadtátok, ezen országok 
diákjait. Így magatok is érezhettétek, hogy 
milyen fontos az idegen nyelvek tudása, hasz-
nálata. Köszönöm a szervező, közreműködő 
tanárok munkáját!

Örömmel mondhatom, hogy sok tanuló 
tett ebben a tanévben is közép vagy felsőfo-
kú nyelvvizsgát. (78 tanuló, az iskola tanuló-
inak 30%-a). Sok diákunk vett részt a Diák-
olimpián, szép eredményekkel a testnevelés 
munkaközösség tanárainak vezetésével. A 
művészetek iránt fogékony tanulóink pedig 
szavalóversenyeken voltak eredményesek. A 
Nagy Sándor Napok rendezvényei mindig 

sok tanulónak jelentenek maradandó em-
léket. Az aktivitási versenyt a 12. b osztály 
nyerte. A tanév során két alkalommal került 
sor hulladékgyűjtésre, melyeken összesen kb. 
150 000 Ft-ot sikerült gyűjteni a szorgalmas 
diákoknak. A hulladékgyűjtések, a hangver-
senyek bevételéből sikerült új zongorát vásá-
rolni. Az alapítványba befolyt összegből 120 
szék vásárlására volt lehetőség. Néhány éve, 
az érettségi megszerzésének feltétele az 50 óra 
közösségi munka elvégzése. Voltak tanulóink, 
akik Budakeszin a Generációk házában dol-
goztak.”

Jó pihenést kívánok mindenkinek 
 a nyári szünetre!

dr. Dömötörné Papp Hargita, igazgató
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XXVIII. Erkel Napok
Az Erkel Ferenc szobornál tartott ünnepi meg-
emlékezésen a Budakeszi Városi Fúvószenekar 
előadását csodálhatták meg az érdeklődők. 
Köszöntőt mondott Somogyvári Ákos, az Erkel 
Ferenc Társaság elnöke és Bakács Bernadett 
alpolgármester. Az alpolgármester asszony 
beszédét teljes terjedelemben közöljük:

„A Generációk házában és a Széchenyi 
István Általános iskolában is volt sze-

rencsém részt venni az opera nagyköveteinek 
élményt jelentő, interaktív foglalkozásán. 

És csodát láttam: a zene varázsának cso-
dáját. A szép melódia szóra bírta az évek óta 
hallgatag idős embert, és Kozák Mártával 
táncra perdült az, aki a felesége halála óta egy 
évtizede nem táncolt már. 

A tizenéves, izgő –mozgó fiúk és lányok 
pedig egyszer csak elnémulva hallgatták 
Pavarottit. Rácsodálkoztak egy olyan világra, 
amiről addig sejtésük sem volt. 

A mai Operaház igazgatója jól látja, nem 
elég felújítani az Erkel korában elkészült 
épületet, a lelkekben is meg kell teremteni az 
igényt a minőségi zenei élményre. Ezért külön 
öröm, hogy most egyszerre találkozhatunk az 
Erkel örökségét tovább vivő leszármazottal: 
Somogyváry Ákossal és szellemi örökösével 
is: Ókovács Szilveszter személyében. 

Engedjenek meg nekem egy idősík kísér-
letet!

Képzeljük el, hogy egy mai magyar függet-
len, és tekintélyt nem tisztelő sajtóorgánum 
interjút csinál Erkel Ferenccel. A sajtó szabad, 
tehát nem kímélik, kényes kérdésekkel bom-
bázzák a magyar opera első igazgatóját. Fejére 
olvassák, hogy anyagias. Hogy minden zenei 
pozíción Erkel fiúk vannak…Hogy kitüntette 
Ferenc József, dörgölődzik a királyhoz. Hogy 

a nézőszám igencsak változó, probléma van a 
menedzsmenttel, van jó néhány bukás is, bár 
kétségtelen, hogy nagy sikerek is vannak. 

Megkérdezik, hogy úgy érzi, biztosan a 
helyén van? Nem kéne átadni a stafétát az Eu-
rópában sztárként tisztelt Liszt Ferencnek? Ez 
szolgálná a magyar zenei élet elismertségét. 
Akkor Bécsben is játszanának magyar ope-
rát… 

Erkel erre talán csöndesen azt mondaná, 
hogy ő a magyar embereknek akar minőségi 
zenei életet teremteni. 

Kommentekben elmarasztalnák, hogy 
nem globálisan közelíti meg a kérdést, pedig 
a zene az nemzetközi nyelv.

Egy másik képzeletbeli blog szerint a zene-
szerző már idős erre a pozícióra. Ízlése vidé-
kies, nem engedi „fújni az európai szellemet”, 
nem korszerű, hanyagolja a nagy mestert, a 
modern Wágnert. Sajnálkozna, hogy mi csak 
kullogunk a nagy európai zenei élet után!

Bezzeg Liszt, őt a külföld elismeri… 
Voltak ilyen támadások Erkel ellen. Ezért 

zenekara hűségnyilatkozattal állt ki mellette.
 Mi, az utókor, tudjuk, hogy ez mélyen 

igazságtalan.  Mi tudjuk, hogy Erkel szinte 
a semmiből hozta létre a magyar zenei éle-
tet. Mi tudjuk, hogy hiábavaló törekvés volt 
összeugrasztani a két zenei géniuszt, akik 
különböző utakon szolgálták a magyar zene 
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felvirágoztatását. 
Azt azonban sajnos kevéssé érzékeljük, 

hogy a romboláshoz egy perc is elég, az épít-
kezéshez egy emberöltő is kevés. Erkel egy, a 
nemzet sorsát tekintve tragikus évszázadban 
gyönyörűnek találta a székely és magyar dal-
lamokat, elkötelezte magát hazája szolgálatá-
ban, sokszor az alkotó időt is feláldozta a ma-
gyar zenei élet szervezésért, az intézmények 
létrehozásáért. Kitartóan követte belső célját, 
és sikerre vitte művét. Mindnyájunknak szol-
gált vele. A fanyalgó kortársaknak és nekünk, 
az utókornak is.

Azért hoztam ezt a talán kicsit abszurd 
párhuzamot, hogy világos legyen: a mai zűr-
zavaros, információs káoszban könnyen elvé-
ti a helyes irányt az, akinek nincs történelmi 
tapasztalata, nincs meg a háttér tudása, vagy 
hangulatkeltéssel befolyásolható. 

Ma is vannak, akik építenek, értékeket 

közvetítenek Erkel méltó örököseként.  Ma 
fokozottan szükség van arra, hogy megnevez-
zük a jó ügyeket, a közös értékeket, és szemé-
lyesen is kiálljunk mellette.

 A nehézség az, hogy az értékek lassan 
válnak nyilvánvalókká, a mai türelmetlen, 
azonnali megoldást követelő kor akaratlanul 
is tönkre tehet bontakozó eredményeket az 
elsietett, gyakran romboló véleményekkel. 

Például azt mondják egy kezdeményezés-
re, hogy visszhangtalan, nem érdemes tovább 
foglakozni vele. De mi tudjuk: Katona József 
az Erdélyi Múzeum pályázatára írta meg a 
Bánk Bánt, de a pályázatot értékelő bírálatban 
a művet meg sem említették, talán meg sem 
kapták.  Mindez nem befolyásolta a Bánk Bán 
jelentőségét irodalmi, zenei életünkben.

Erkel hosszú ideig érlelte magában a drá-
ma szövegét, s mikor végre elkészült az opera, 
a Bach korszakban esély sem volt a bemuta-

tására, fiókban várta sorsát, aztán meg betil-
tották. Végül mégis, mikor eljött az alkalmas 
idő, felizzította a lelkekben az eljövendő sza-
badság reményét, erőt és lendületet adott a 
további küzdelemhez.

Ma, amikor a mérce a siker, a nézettség, a 
gazdaságosság, a megtérülés, talán még ne-
hezebb maradandó palántákat nevelgetni, 
melyre kétszáz év múlva majd azt mondják: 
az elődök teremtő munkája nélkül nem jutot-
tunk volna tovább…

Magyarország 27 éve szabad ország. 
Erkel zenei építő munkáját úgy vitte végbe, 

hogy a magyar szabadságért folytatott harc 
elbukott. De a korlátozott önrendelkezés idő-
szaka ellenére is fel kellett építeni a magyar 
zenei életet, meg kellet szervezni annak kere-
teit, hogy ez a közösség a zenében is ki tudja 
fejezni önmagát, megkapja azt, amit a szeren-
csésebb nemzetek élvezhettek.

(Beethoven IX. szimfóniáját elő-
ször Erkel vezényelte, óriási sikere volt.)  
Mindenkinek látni, tudni kell, hogy most is az 
építkezés történelmi időszakát éljük. Ötszáz 
év után szabadon. Ahogy a fák csendesen nö-
vekszenek, és mégis az égig nyújtózkodnak, 
a mi építkezésünk sem kell, hogy azonnal 
látványos eredménnyel járjon. Fontos lenne 
a türelem, a segítő szándék, a higgadt párbe-
széd, a romboló minősítések mellőzése. Nem 
kéne lépten-nyomon megkérdőjelezni az épí-
tők szándékát, csak azért, mert nem felel meg 
külső elvárásoknak, vagy az azonnali ered-
ményt követelőknek, esetleg azoknak, akiket 
csak saját érdekeik vezérelnek.  

Akikben pedig ég a belső tűz, vannak ví-
zióik, látják az elérendő célt, azok ne önkén-
telen bocsánatkérések közepette vállalják, 
hogy nem gyötri őket a kötelező értelmiségi 
kételkedés. 

Ez most egy ilyen történelmi korszak. 
Most kell és lehet jó célokat kitűzni, akarni, 
megvalósítani, megsimogatni a kétkedők 
buksiját, és tovább menni. 

Kívánom, hogy minél többen csatlakoz-
zunk, és segítsük azok alkotó munkáját, akik 
meg akarják teremteni a szabad Magyaror-
szág szellemi értékeit, a nagy elődök, például 
Erkel Ferenc munkásságából erőt merítve.”

Bakács Bernadett, alpolgármester
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Megőrzésre méltó nemzeti 
kincseinkről 

– IDEGEN NYELVEN

Mit jelent számunkra a Tokaji 
borvidék, Hollókő, a Zsolnay 
porcelán vagy akár Puskás Ferenc 
életműve? Hungarikumokkal 
ismerkedhettek a Prohászka Otto-
kár Katolikus Gimnázium 9-10.-es 
diákjai a részükre szervezett 
idegennyelvi tehetségtáborban 
Bakonybélben.

A tábor előkészületei már az év 
elején elkezdődtek. Minden 

a programra jelentkező és kivá-
lasztott diák nekifogott, hogy egy 
hungarikumról anyagot gyűjtsön 
és a témában 5-8 perces prezen-
tációt állítson össze német illet-
ve angol nyelven. Szaktanáraik 
előadásokkal, konzultációkkal 
segítették a munkájukat, tanács-
csal ellátva őket tartalmi, formai, 
nyelvi kérdésekben. 

A tábor a bakonybéli Gerence 
fogadóban zajlott le 2016. május 
17-21 közt. A 24 diákból és 5 kí-
sérőtanárból álló csapat belakta 
az épületet, ezt bizonyították a 
falakat borító plakátok teleírva 
új szavakkal, együtt megfogalma-
zott gondolatokkal. Itt került sor 

a prezentációk előadására, amik 
végül kivétel nélkül jól sikerültek, 
mind előadóik mind a hallgató-
ság sokat tanult belőlük. Tanulsá-
gos volt az az előadás is, melyet 
Molnár Ferenc, az Ilcsi Szépítő 
Füvek Kft tulajdonosa tartott 
személyes példájával illusztrálva 
a termékek hungarikummá válá-
sának útját. 

A programot színesítette a 
kézműves foglalkozással és ide-
gen nyelvű vezetéssel egybekö-
tött látogatás a Herendi Porce-
lánmanufaktúránál és a Szent 
Mauríciusz bencés monostorban, 
valamint kommunikációs gya-
korlatok és drámajátékok, vetél-
kedők, ismerkedés a szép bako-
nyi tájjal kirándulás és előadások 
keretében.

A falra kikerült nagy lapra 
a résztvevők minden nap felír-
hatták, hogy aznap miért adnak 
hálát Istennek. Most újra hála le-
gyen Neki ezért az együtt töltött 
hétért, minden megszerzett ta-
pasztalatért és tudásért, a diákok 
tehetségéért! 

Dank sei Gott, Thank you 
Lord!

 A VIADAL DIADALA
„Ön választ, mi segítünk” progra-
mot szervezett a TESCO, partne-
rével, a Magyar Adományozói 
Fórummal együtt működve. 

A civil szervezetek sikeres pá-
lyázatát egy bizottság elbí-

rálása után második fordulóba 
irányították. Itt a helyi közössé-
gek szavazhattak. A mi körze-
tünkhöz a TESCO Budakeszi és 
a Páty TESCO Expressz tartozott. 
A szavazók lelkesítése jól sike-

rült. Mivel minden vásárlás után 
élni lehetett a szavazással, 5663 
szavazatot kaptunk a megjelölt 
időintervallumban. (Két pátyi 
riválisunk, 3770, 2734 szavazatot 
gyűjtött.) Köszönjük a bedobott 
zsetonokat!

Szívből KÖSZÖNJÜK a lelkes 
segítőknek, hogy szavazatukkal 
támogattak minket! Nagy meg-
tiszteltetés, hogy a helyi közös-
ségek, emberek elismerik sport 
tevékenységünket. Bizony jól 
esett, hogy az alpolgármester asz-
szonytól, az óvónőkig, a régi ta-
nítványoktól a mostani egyesüle-
ti tagjainkig, a sportbarátainktól 
a nagycsaládosokig mosolygós 
arccal lelkendezve segítettek a 
gyűjtésben. Köszönet minden 
Budakeszin és Pátyon szavazó 

barátunknak!
Az egyesületünk évtizedek óta 

szolgálja, segíti a város sportéle-
tét. A síoktatás és a versenyzők 
utánpótlás nevelése, a nyári és 
téli táboraink, a szárazedzések, 
a mozgáskompetencia fejleszté-
se, a Mikulástúra, a gyermekna-
pon-, családi napon jelenlétünk, 
a Kihívás Napi akadálypályánk 
sokaknak nyújtott már élményt. 
Ápoljuk a sípálya környékét és 
mindenkit arra buzdítunk, hogy 
óvja, védje környezetünket, hi-

szen Budakeszinek a természet a 
legnagyobb értéke.

Köszönjük a szavazatokat, a 
támogatást! Nagy segítség, hogy 
a TESCO pályázatán nyerhet-
tünk. Ezzel a támogatással még 
színesebbé tehetjük programja-
inkat.

Várunk minden kedves támo-
gatót a sport rendezvényeinkre, 
családi programjainkra

Sportoljunk együtt!
Köszönettel: a VIADAL SPORT EGYESÜLET 

VEZETŐSÉGE
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„A természeti környezet és épített kultúra kapcsolata”
DÉLVIDÉKI UTAZÁS

A tanulmányi kiránduláson a 
SZIA hetedik- nyolcadik évfolyam 
32 tanulója és a kísérő tanárok 
vehettek részt, azzal  a céllal, 
hogy megismerjük meg a magyar 
gyerekek a határon kívül rekedt 
magyarság életét, kulturális és 
természeti örökségeit.

1. nap (Szerbia, Lipicai ménesbirtok, 
Szabadka, Kishegyes)
A Tompa–Kelebia határon átérve 
a Délvidék, vagy Alvidék történel-
mével kezdtünk ismerkedni, meg-
tudtuk, hogy a Szerb Vajdaság 1848 
után lett autonóm tartomány.

Az első megállónk a határ után a 
Lipicai ménesbirtok volt Kelebián, 
ahol egy idegenvezetőtől megtud-
tuk, hogy nevelik ott a lovakat és 
mikortól versenyeztetik őket. Meg-
nézhettünk egy külön kis házban a 
kocsikat, szánokat. Lehetőségünk 
nyílt arra is, hogy lovagolhassunk 
egy igazi lipicai hátán, sőt meg is 
kocsikáztattak bennünket.  

Itt a fehér ló a „szürke”, a szürke 
az „almásderes”, az apró pöttyös a 
„vasderes”, a zoknis a „keselylábú”, 
a herélt ló pedig a paripa. 

A második megállónk Szabadka 
volt. Végig az alföld sík vidékét lát-
hattuk, hisz itt a lakosság földmű-
velésből él. Az idegenvezetőnktől 
megtudtuk, nagyon jó minőségűek 
itt a földek és a rajtuk megtermő 
gabona Európa szerte híres. Sőt a 
szóját Amerikába viszik. Aki itt jó 
partit szeretne, az a traktort nézi! 
Szabadkán egy rövid városnézést 
tettünk, elmentünk a városházára 
és megnéztük a városnak a sze-
cessziós nevezetességeit, például a 
Raichle-palotát. A szecessziót on-
nan lehet felismerni, hogy virágo-
kat látunk a falakon, sok a pávatoll 
és a csempe.  

A harmadik megállónk Bajmok 
mellett volt, ahol az 1848/49-es 
kaponyai csataemlékművénél elhe-
lyeztük egyik koszorúnkat. Az em-
lékmű az aszfaltút mellett található. 
Mögötte kukoricaföld.  

A negyedik megállónk Bács-
kossuth falván folytatódott, ahol 
előbb elénekeltünk egy Kossuth-
nótát, majd közelebbről is meg-
néztük a 300 éves fát, a lányok 
fotózkodtak egyet a kun szoborral, 
majd a református templomban 
meghallgattuk a lelkész szavait. Ek-
kor már egy kicsit fáradtak voltunk. 

Az ötödik megállónk már Kis-
hegyesen volt. Ott kürtös kalácsot 
sütöttünk és megtekinthettünk egy 
olyan múzeumot, amely bemutatja 
hogyan nézet ki egy régi pékmű-
hely.  Egész ügyesek voltunk, a ka-
láccsal tele is ettük magunkat. Majd 

ezután elindultunk a szállásunkra 
Kishegyesre. A fiúk szobáját na-
gyon klasszul kialakították, kicsit 
emlékeztetett a pékműhelyre, hisz 
a közepén egy nagy kemenceszerű-
ség helyezkedett el.

2. nap (Óbecse, Aracsi pusztatemplom, 
alföld, Sóskopó) 
Aznapi első programunk a Than 
Mór és Károly Emlékmúzeumban 
kezdődött Óbecsén. Kipróbálhat-
tunk mindenfajta fizikával kapcso-

latos játékos feladatot. A falakat 
Than Mór festményei díszítették. 
A délelőttöt fagyizással zártuk, 
majd megtekintettük a Türr István 
tervezte első automatikus zsilipet a 
Duna-Tisza csatornánál. 

Majd buszra szálltunk az Aracsi 
pusztatemplom felé, amelyet még 
a 13. században építettek román és 
korai gótikus stílusban. Majd egy 
iszapon való járásra is volt lehető-
ségünk a Sóskopónál. A kopó név 
mocsaras területet jelent. Aki be-
merészkedett a mocsár belsejébe, 
az térdig süllyedt a sárba. De meg-
érte! A napot egy kis bevásárlással 
zártuk. A szállásunkon még egy 
meglepetés várt bennünket. Egy 
néni, aki nagyon viccesen, szóki-
mondóan beszélgetett velünk, míg 
vacsoráig csuhéból el nem készí-
tettük a boszorkányokat, babákat, 
rózsákat.

3. nap (Tarcal-hegység, ortodox mo-
nostor, Pétervárad, Újvidék, Táncház)
Elindultunk Péterváradra, de előtte 
még betértünk a kishegyesi általá-
nos iskolába, ahol épp ballagásra 
készültek. Fura, hogy náluk 1 hét-
tel korábban kerül erre sor, mint 
nálunk. Ebben az iskolában tanult 
Rúzsa Magdi is. Az iskolában átad-
tuk az ajándék sportszereket, majd 
indultunk tovább a Mecsek hegység 
’testvére’ felé.

A Tarcal-hegység Nemzeti 
Parkjában egy idegenvezető szer-

bül mondta el és mutatta be egy 
egyórás túra során a park különle-
gességeit, az ott élő bogarakat, pó-
kokat, gombákat stb.. Szerencsére a 
mi idegenvezetőnk, mivel Topolyán 
született szerbről fordított magyar-
ra.  Az ottani gyerekek ezen kívül 
még 2 nyelven tanulnak.  A park-
ban egy kilátó is megmászható, 
ahonnan nagyon szép volt a kilátás. 
Kicsit furcsa volt a tankos emlékmű 
az erdőben, de erről nem meséltek 
semmit. Végezetül a kis múzeumot 

is megnéztük, majd megebédel-
tünk.

A harmadik megállónkon az 
Újhopovói ortodox monostortort 
tekinthettük meg. Magát a fekete 
ruhába öltözött nagy szakállú szer-
zetest is láttuk. A kis templomukat 
most építik, mely nagyon színes, 
tele szentek képeivel a falon és az 
ikonosztázon. Ide vallási okokból a 
lányok rövidnadrágban egyáltalán 
nem jöhettek be, de még a fiúk sem. 
A mise alatt pedig csak a betegek 
ülhettek le.

A negyedik megálló a karlócai 
kör alakú templom volt, ahol a szul-
tán és a császár 25 évre békét kötött. 
meghallgattuk a békekötés részlete-
it, majd a törökök után mi is írtunk 
a vendégkönyvbe. 

Az ötödik megállónkon 
Péterváradon néztük meg azt az 
óratornyot, aminek az a különle-
gessége, hogy a nagymutató mu-
tatja az órát és a kicsi a percet. Mi 
pont 15:15 kor voltunk ott, aztán 
meg eleredt az eső, így elfelejtettem 
megbizonyosodni a valódiságáról. 
Tetszett, hogy a bevehetetlen erőd-
be sok lépcsőn és egy alagutas lép-
csősoron lehetett feljutni. Nem volt 
rossz fentről a kilátása a Dunára, de 
azért az erőd lentről mégis monu-
mentálisabb látványt nyújtott.

A programsor még Újvidé-
ken sem ért véget, ahol ortodox 
és római katolikus templomban 
is jártunk. Így lassan felfedeztük 

a két építészetbeli különbségeket. 
Tanáraink nagy örömére, már az 
újgót építészeti vonások is isme-
rősök voltak. A szabadidőnk alatt 
végigjártuk Novi Sad sétálóutcáját, 
s beszereztük az ajándékainkat, 
amelyek egy része nem bizonyult 
túl tartósnak, hisz egyik osztály-
társunk rózsaszín egyszarvú lufija 
a főtér iskolás csoportjainak nagy 
örömére önállósította magát.

Hazafelé menet belefutottunk a 
kishegyesi iskolások ballagásába. A 
buszból dudáltunk és integettünk 
nekik.

A jó hangulat a táncházban sem 
ért véget. Ha a tánclépéseket nem is 
mindenki vállalta „Az öreg zsidó-
nak akkor vagyon jókedve…” nótát 
ma is mindenki fújta, s fújja ma is. 
Sőt tanár úr még az évzáró ünnep-
ségben is felhasználta.

4. nap (Bácstopolya, Palicsi-tó, Zenta)
Utolsó délvidéki napunk sem ígér-
kezett rövidnek. Az alapos reggeli 
és a szokásos csoportképek után 
Topolyán álltunk meg először. 
Az idegen-vezetőnk itt született. 
A tájházban betekinthettünk egy 
szlovák család (erre utalt a világos-
kék ablak-, ajtókeret és gerenda) 
életébe. Házi készítésű szappant is 
vásárolhattunk. Majd a bognár- és 
kovács-műhelyben egy testvérpár 
foglalkozásaival ismerkedhettünk 
meg. Végezetül a topolyai temp-
lomban a környék földesurának 
és a templom építtetőjének sírját 
és egy Barabás-festményt néztünk 
meg.

Következő állomásunk Zenta 
volt, ahol a Tisza-parti zentai csatá-
ban a magyarok elsöprő győzelmet 
arattak. Itt újból s egyben utoljára 
koszorúztunk. Az árnyékos Tisza-
parton megebédeltünk, majd men-
tünk tovább. 

A Palicsi-tó volt az utolsó prog-
ramunk a Délvidéken. Itt tettünk 
egy nagy sétát.  Megtudtuk, hogy 
itt régen gyógyvíz volt, amíg bele 
nem engedték a környék nagyvá-
rosainak szennyvizét. így mára a 
tó elvesztette a gyógyító hatását.  
A tóra épített fürdőház a régi idők 
hangulatát idézte, amikor a nők 
állig begombolva külön fürödtek a 
férfiaktól, akik távcsővel kukkolták 
őket. A parton sétálva a paloták, 
szobrok, a két Zsolnay-váza is a 
Monarchia hangulatát idézte. És 
mintha az időjárás is tudta volna, 
hogy hazamegyünk, újra csepereg-
ni kezdett az eső. Végül a buszon 
kikérdezett az idegenvezető, tesz-
telte figyelmünket és memóriánkat. 
Majd elindultunk a határ felé.

Budakeszi, 2016. június 15.
Selmeci Gergely -Kocsis Balázs, 

7. évfolyamos tanulók

H A T Á R T A L A N U L  P Á L Y Á Z A T  A L A P J Á N
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Budakeszi 
siker

Óriási sikerrel teljesítette a 10. NN Ultra-
balaton futóversenyet a budakeszi csapat.

Idén második ízben teljesítette a Budakeszi 
Főnix Futóklub az Ultrabalaton elnevezésű 

futóversenyt a magyar tenger körül. A ta-
gok (Draskóczy Gergő, Fodor László, Forrai 
Zoltán, Gönci Dániel, Hidas Csaba, Huber-
Szabó Lőrinc, Lelkes István, Lojkó Zoltán, 
Till Gábor) 17 óra 56 perc alatt tették meg 
váltóban a 220 km-es távot, ezzel az előkelő 
2. helyen végeztek a 9 fős csapatok között. A 
814 beérkező csapat közül pedig a 37. helyet 
szerezték meg, ezzel messze felülmúlva a vá-
rakozásokat.

Gratulálok!

A Budakeszi Kempo 
Iskola sikerei

A Budakeszi Kempo Iskola Se három évvel 
ezelőtt a Magyar Kempo Szövetség égisze alatt 
kezdte el a kempo harcművészeti stílusirányzat 
oktatását a Prohászka Ottokár Katolikus Gimná-
ziumban. Azóta az egyesület több versenyzője 
nyert már világkupát, szerzett érmes helyezése-
ket Európa- bajnokságon és országos tornákon.

Legutóbb az áprilisban 
Bukarestben rendezett 

világbajnokságon vet-
tünk részt, ahol egyesüle-
tünk kvalifikált verseny-
zői szép sikereket értek el. 
Az első hazai aranyérmet 
Nagy Laura a Prohászka 
Ottokár Katolikus Gim-
názium tanulója fegyve-
res formagyakorlatával 
szerezte, majd kempo kumite (maximális bizton-
ságot szem előtt tartó teljes erejű ütéseket megen-
gedő küzdelem) versenyszámban is felállhatott a 
dobogó legfelső fokára, a -60 kg-os, 14-16 évesek 
kategóriájában. Nagy Zsófiának is bőven volt oka 
örömre: semi kempo (teljes erejű ütések nélküli 
küzdelem) és kempo kumite számban indult és 
egyikben sem hibázva kétszeres világkupa-győz-
tes lett (-50 kg, 10-12 év). Kiss Barnabás szintén a 

Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium tanu-
lója (14-16 év, -65 kg) ezüstérmet szerzett semi 
kempoban és kempo kumite kategóriában világ-
bajnoki bronzérmes lett.

Eredményes munkánk elismeréseként a szö-
vetség hozzájárult, hogy megrendezzük az I. 
Budakeszi Kempo Kupa sportversenyt, melyre 
tizenhét egyesület, mintegy nyolcvan indulóval 

érkezett. A versenyen kata, fegy-
veres kata, semi kempo, chikara 
kurabe és full kempo (14 alatt 
kempo kumite) kategóriákban 
mérték össze tudásukat a zömé-
ben fiatal és feltörekvő harcosok. 
Az egyházi iskola tornacsarnoka 
modern és kulturált körülménye-
ket biztosított a sikeres lebonyolí-
táshoz.  Nagy örömömre szolgál, 
hogy a versenyzők és a nézőkö-
zönség is színvonalasnak minő-
sítette az eseményt.  Külön öröm 

volt számunkra, hogy Kempo Iskolánk összesí-
tésben III. helyen végzett.

Az egyesület elsődleges célja a kempo megis-
mertetése és népszerűsítése Budakeszin és von-
záskörzetében, mert ez stílus a sablonos formákat 
elengedve azt tanítja, ami működik. Cél továbbá 
a verseny és tömegsport iránti igények kielégítse.

Jó úton vagyunk!
Köszönettel: Szilágyi András sensei

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

Az akciós árak 2016. 07. 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 nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, változatos 
étrendet és az egészséges életmódot.

S.O.S.! DIÉTA AKCIÓ!

4 790Ft
Kiszerelés: 90 kapszula
5 990 Ft 53 Ft/kapszula

július 1-31.

KÉSZÜLJ FEL  
A BIKINISZEZONRA!
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Papszentelés
2016. június 24-én, pénteken az egyházmegye 
hagyományának megfelelően Keresztelő 
Szent János születésének ünnepén, pap- és 
diakónusszentelés volt a székesfehérvári Szent 
István-székesegyházban.

A szertartásra délelőtt 10 órakor kerül sor. 
Bak Ádám és Visnyei László akolitusokat 

diakónussá, a Budakeszin szolgálatot teljesítő 
Tóth András diakónust áldozópappá szentel-
te Spányi Antal megyés püspök.

Borda Mihály

ELADÓ:  Lemezhajlítógép gyári, 1 méteres, 
pedálos. Papasan-rattan, legnagyobb átmérő  

110 cm 2 db. Káposzta-csalamádé kézi daráló-
szecska vágó, állványos. Kakukkos falióra, fafara-

gásos, századfordulós, működőképes. Tömlőkocsi, 
fémből 50-100 méteres, átmérő 60 cm. Kutyaketrec  

összecsukható 100x100 cm, 65 cm magas 2 db.  
Gázpalack szállító kézikocsi.

Tel.: 0620/9452-184

Pékségbe eladót keresünk 

Önállóan dolgozni tudó (akaró), munkájára igényes 
eladót keresünk budakeszi pékségbe hosszútávú, 

biztos munkára. Azonnali kezdés!
 Tel.: 0630/587-7875

II/A kerületben hamarosan induló hotelünkbe kere-

sünk recepcióst és takarító személyzetet, ill. 
az ahhoz tartozó étterembe pedig  

pultos-felszolgálót és konyhai kisegítőt.  
A fényképes CV-ket, a bérigény megjelölésével 

kérem, küldjék a következő e-mail címre:  
oliver.illes@villarosa.hotel.hu

Nyári gyermek felügyeletet vállal

Budakeszin élő, megbízható, gyermekszerető 
főiskolás lány nyárra gyermekfelügyeletet vállal, 

akár a késő esti órákban is.  
Hívjon: +36 20/ 539 4443

A P R Ó -
H I R D E T É S E K

Református ifjúsági tábor
„…törekedj  hitre, szeretetre, állhatatosság-
ra, szelídlelkűségre, harcold meg a hit nemes 
harcát…” (I.Timóteus, 6,11)

Ennek a Szentírási résznek a mottója alap-
ján vettek részt a Budakeszi Református 

gyülekezet fiataljai június 21-24 között, a Ve-
lencei tó partján Boros Péter nagytiszteletű 

úr vezetésével, a nyári ifjúsági táborban.  A 
felszabadult, örömteli együttlét során, közö-
sen vettek részt a nap kezdetén tartott lelki 
elmélkedéseken, áhítatokon, éneklésekben.  
A tábor fiataljaira hárult a reggeli és a vacso-
ra elkészítése, amit ügyesen megoldottak. A 
délelőtti és a délutáni órákban volt alkalmuk 

egymással is jobban megismerkedni, beszél-
getni, pingpongozni, focizni, tollasozni, röp-
labdázni.

A héten nagy hangsúlyt helyeztek a közös 
játékra, kirándulásra, áhítatokra és persze kö-
zös szurkolásra is. A nagy melegben felüdülés 
volt minden nap, délelőtt és délután megmár-
tózni a Velencei tóban.  

A fiatalok az esti órákban énekkel, imád-
sággal és a Szentírás adott szakaszáról való 
beszélgetések segítségével igyekeztek jobban 
megérten az Isten akaratát, vezetését a világ-
ban és saját életükben. 

A jókedvet garantálta a sok játék (száraz-
földön, vízben egyaránt) és az együtt töltött 
örömteli , áldott idő.

Eladó ingatlan Budakeszin 

180 m2, kétszintes ház  
- iroda, irodaház! 
Az ingatlan alsó szintjén 70 m2 
iroda működik, a felső szint  
jelenleg lakásként üzemel.  
Tetszés szerint irodaházként  
is használható, befektetőknek, 
vállalkozóknak kiváló!  
Az ingatlan hitellel terhelt  
mely a vételárból kerülne  
kiegyenlítésre. 
Irányár: 45 000 000 Ft
Érdeklődni telefonon: 
0630/577-3940
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SZUPERNAGYI 1. RÉSZ

IDŐSKORÚAK ÁLDOZATTÁ VÁLÁSÁNAK MEGELŐZÉSÉRE 

SZOLGÁLÓ TANÁCSOK 

Magyarországon minden ötödik 
ember időskorúnak számít, vagyis 
betöltötte a hatvanadik életévét. 
Az idősek 61%-a nő. Napjainkra 
jelentősen csökkent a többgeneráci-
ós családok száma, az idős emberek 
többsége egyedül vagy másik időssel 
él együtt. Életkori, fizikai, mentális 
sajátosságaikból, helyzetükből, 
állapotukból adódóan, a társa-
dalomban betöltött szerepüknél 
fogva az átlagnál sérülékenyebbek, 
kiszolgáltatottabbak, fokozottab-
ban veszélyeztetettek bizonyos 
bűncselekményekkel szemben. 

A Rendőrség számára kiemelten 
fontos terület az időskorúak, 

mint általában különösen védtelen 
csoport védekezési képességeinek 
növelése. Ennek érdekében a Rend-
őrség folyamatosan elemzi, értékeli 
a jellemző elkövetői, áldozati ma-
gatartásokat, a bűncselekmények 
létrejöttét segítő okokat, körülmé-
nyeket, és mindent megtesz an-
nak érdekében, hogy láthatóvá 
tegye ezen korcsoport számára az 
áldozattá válás reális kockázatát, 
és megismertesse az elkerülés és 
megelőzés eszközeit, módszereit. 
Az idősek elsősorban vagyon el-
leni bűncselekmények, ezen belül 
pedig elsősorban lopások (trükkös, 
besurranásos, betöréses lopások, 
zsebtolvajlás) továbbá csalások és 
rablások áldozatává válnak. 

Az időskorúak és egyedülál-
lók sérelmére elkövetett bűncse-
lekmények esetén az elkövetők 
gyakran az e csoportba sorolt sze-
mélyek segítőkészségét, hiszékeny-
ségét használják ki ahhoz, hogy 
lakásukba, házukba, különböző 
trükkökkel bejussanak, és onnan 
elsősorban készpénzt, takarékbetét-
könyvet, ékszert tulajdonítsanak el. 
Az időskorúak nagyon sok esetben 
a részükről természetesen felme-
rülő segítségnyújtás következtében 
válnak áldozattá. Viszonylag köny-
nyen kötnek ismeretséget, megbíz-
nak idegen emberekben, örülnek, 
hogy beszélgetnek, ezáltal az elkö-
vetők nagyobb nehézség nélkül bi-
zalmukba férkőzhetnek. A trükkös 
lopások megelőzése: Az elkövetők 
a legkülönfélébb indokokkal szólít-
ják meg az idős embereket, elterelik 
figyelmüket a bűncselekmények el-
követése érdekében.

– Az elkövetők egyik kedvenc 

módszere a trükkös lopás, ami-
kor a tettes/ek) megtévesztéssel 
férkőznek a lakó bizalmába, aki 
az elkövetőket saját maga en-
gedi be a házába vagy lakásába. 
– A lakásba bekéredzkedő szemé-
lyek modora megnyerő, a tagok 
között egy vagy több nő is található. 
– Általában, a nyugdíjasokat, idős 
korosztályt veszik célba. Az elköve-
tők tudják, mikor hozza a postás a 
nyugdíjat, és általában még azon a 
napon, vagy ezt követő napokban 
próbálkoznak a bűncselekmény 
elkövetésével. Bár, a későbbi napok-
ban sem vagyunk biztonságban.

FIGYELEM!
A cél, hogy bejussanak a lakásba és 
valamilyen indokkal elérjék, hogy 
a félretett pénzükhöz nyúljunk. 
Miután kifigyelik a pénz helyét, 
elterelik a figyelmet és eltulajdonít-
ják értékeinket!

 A leggyakrabban előforduló trük-
kök: 
•	 gázár-támogatást, vagy nyug-

díj-kiegészítést hozott; 
•	 más hivatalos jellegre hi-

vatkozik (gáz- vagy áram-
szolgáltató, Vöröskereszt, 
önkormányzati dolgozó); 
szerszámokat vagy egyéb 
használati tárgyakat szeretne 
lerakni, tároltatni; 

•	 vásárlás (sertés, vasáru, építési 
anyag, toll- párna, stb.) vagy 
éppen értékesítés (arany 
ékszerek, seprű, edények, stb.) 
ürügyével;

•	  pénzt szeretnének felváltani;
•	  WC-re szeretne menni; 
•	 rosszullétre hivatkozik; 
•	 vizet kér; 
•	 kamionja, személyautója 

lerobbant és a bevontatás-
hoz, javításhoz pénzre van 
szüksége; 

•	 szomszéd telket szeretnék 
megvenni (vagy megvették) 
és a telekhatár felől érdek-
lődnek; 

•	 szeretet-szolgálattól csomagot 
hoztak;

•	  szociális-segélyt hoztak;
•	  szemétszállítás túlfizetése 

miatt pénzt hoztak; 
•	 kerti munka elvégzésének 

ürügyével; 
•	 sértett hozzátartozójától 

pénzt, tűzifát, stb. hoztak

Az elkövető kiadhatja magát: 
Rendőrnek, szociális munkásnak, 
önkormányzati vagy egészségügyi 
dolgozónak, banki alkalmazottnak, 
házaló ügynöknek, árusnak, takarí-
tónak, szerelőnek, óraleolvasónak, 
illetve baleset elszenvedőjeként kér-
nek segítséget, vizet kér társának. 

Besurranásos lopások megelőzésé-
re mit tehetünk?

A besurranásos lopásokat jel-
lemzően családi házaknál és föld-
szinti lakásoknál követik el, ezért 
célszerű rácsot felszerelni a föld-
szinti ablakokra, a bejárati ajtót pe-
dig zárva tartani akkor is, ha otthon 
tartózkodik!

A kapu, bejárati ajtó zárjában 
soha ne hagyja benn a kulcsot!

A ház ablakait, melléképületeit 
tartsa zárva, ha elmegy otthonról! 
Otthonának kulcsait ne rejtse el az 
ajtó közelében, az elkövetők isme-
rik a „dugi” helyeket!

Bejárati ajtajára szereltessen 
megfelelő biztonsági zárakat!

Ha csengetnek, ellenőrizze, ki 
keresi, használjon széles látókörű 
optikai kitekintőt!

Keressük!!!
Keszy-Harmath Gergely engedély 
nélkül távozott egy budaörsi 
lakóházból, ahol reintegrációs 
őrizetét töltötte.

A Székesfehérvári Törvényszék 
2016. április 29-én engedé-

lyezte Keszy-Harmath Gergely 
reintegrációs őrizetét nyomkövető 

eszköz alkal-
mazásával. A 40 
éves férfi 2016. 
június 21-én a 
reintegrációs 
őrizet helyeként 
megjelölt buda-
örsi lakóhelyén 
a nyomkövető 
eszközt eltá-
volította és en-
gedély nélkül, 

ismeretlen helyre távozott. A férfi 
felkutatására tett rendőri intézke-
dések nem vezettek eredményre, 
ezért a nyomozóhatóság elrendelte 
a körözését.

A Budaörsi Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztálya 
13070/1477/2016. bűnügyi számon 
eljárást indított fogolyszökés bűn-
tett elkövetésének gyanúja miatt.

  A Budaörsi Rendőrkapitány-
ság kéri, hogy aki a képen látható 
Keszy-Harmath Gergely tartózko-
dási helyével kapcsolatban infor-
mációval rendelkezik, hívja a 06-
1-236-2883-as telefonszámot vagy 
névtelensége megőrzése mellett 
tegyen bejelentést az ingyenesen 
hívható 06-80-555-111 „Telefonta-
nú” zöld számán, illetve a 107, 112 
központi segélyhívó telefonszámok 
valamelyikén.

2016. 08. 18-án baleset történt Bu-
dakeszin, a Református templomnál. 
Egy autóbusz egy idős hölgyet so-
dort el. A helyszínen rendőri irányí-
tás mellett lassan haladt a forgalom.

Fotó: Zsirkai Kornélia

Kürtösi Pál rendőr főtörzsmester, körzeti megbízott, Budakeszi
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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.

paletta hird hirmondo 2016_07.pdf   1   2014. 07. 01.   7:22

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

11. HÉTFŐ: 9.30:       KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
14h:        BESZÉLGETÉS A VILÁG NÉPEINEK SZOKÁSAIRÓL A NÉPESEDÉSI VILÁGNAP ALKALMÁBÓL

12. KEDD:             15h:        MŰVÉSZETTERÁPIA HAVASI VIKTÓRIA VEZETÉSÉVEL
13. SZERDA:         10h:        ZENÉS TORNA
                               15h:        FILMKLUB: ÖRÖMZENE
14. CSÜTÖRTÖK  14h:        NAGYMAMÁK VILÁGNAPJA:   BESZÉLGETÉS A NAGYISÁGRÓL
                               16h:        KERÁMIA FOGLALKOZÁS ARANY BETTI  VEZETÉSÉVEL (500 FT/FŐ ANYAGKÖLTSÉG)
15. PÉNTEK: 10h:        EZER KÉRDÉS - EZER VÁLASZ VETÉLKEDŐ

18. HÉTFŐ            9.30:       KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL  
                               14h:        NAGY LÁSZLÓRA EMLÉKEZÜNK
19. KEDD              15h:        KREATÍV ALKOTÓ KÖR SZAKÁCSI ÉVA FESTŐMŰVÉSZ VEZETÉSÉVEL
20. SZERDA: 10h:        ZENÉS TORNA
                               15h:        FILMKLUB: KÖNTÖRFALAK
21. CSÜTÖRTÖK: 14h:        FÜLBE MÁSZÓ DALLAMOK: ZENÉS DÉLUTÁN 
                               18h:        JÓGA GANZ-KHODER HADIZSA VEZETÉSÉVEL (500 FT/FŐ)
22. PÉNTEK:         10h:        JÁTÉKOS DÉLELŐTT: ACTIVITY

25. HÉTFŐ: 9.30:      KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
                               15h:        SAKK ÉS TÁBLAJÁTÉK KLUB
26. KEDD 10h:        JÁTÉKOS DÉLELŐTT
27. SZERDA          10h:        ZENÉS TORNA
                               13h:        IRODALMI KLUB
                               15h:        FILMKLUB: MALÉNA     
28. CSÜTÖRTÖK: 10h:        JÁTÉKOS DÉLELŐTT

16h:        KERÁMIA FOGLALKOZÁS ARANY BETTI VEZETÉSÉVEL (500FT/FŐ ANYAGKÖLTSÉG)
18h:        JÓGA GANZ-KHODER HADIZSA VEZETÉSÉVEL (500 FT/FŐ)

29. PÉNTEK: 10h:        EZER KÉRDÉS - EZER VÁLASZ VETÉLKEDŐ

MINDEN FENTI PROGRAMUNK INGYENES, KIVÉVE A DÉLUTÁNI JÓGA, 
ÉS A KERÁMIA FOGLALKOZÁS ANYAGKÖLTSÉGE!

A VÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

TÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSAINK: FODRÁSZ, PEDIKÜR, 
SVÉDMASSZÁZS (BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 23/451-279, e-mail: ino.budakeszi@gmail.com,
 www.facebook.com Generációk Háza Budakeszi

Ajtaját ne tárja ki idegennek! 
Gondolja át indokolt-e az idegen 
jövetele, miért kér iratot, értéket, 
pénzt öntől! Kérjen igazolványt, 
ellenőrizze azt, illetve a megadott 
telefonszámot, közben ne engedje 
be az idegent!

Ne tartson otthon 100000 Ft fe-
letti összeget, tegye inkább bankba!

Az értékekeit ne hagyja elől, 
zárja el, lehetőleg lemez- vagy 
pénzkazettákba! Ha rajtakap egy 
besurranó tolvajt, a helyzetet mér-
legelve gondolja át, hogy szembe-
száll-e vele.

Legyen jó viszonyban szomszéd-
jaival, ha Ön is figyelmet szentel ne-
kik, ők is jobban fognak figyelni, ha 
segítségre volna szüksége.

Betöréses lopás elkerülése érdeké-
ben mit tehetünk?

Szereltessen több ponton záródó 
ajtót, mely megfelelő mechanikai 
szilárdsággal bír!

Amennyiben anyagi lehetőségei 
megengedik, egészítse ki a lakás 
védelmét egy elektromos érzékelő-
riasztó berendezéssel, mely a nap 24 
órájában jelzést ad esetlegesen vala-
mely vagyonvédelmi cég felügyeleti 
pontjára!

A bejárati ajtóra és a névtáblára 
célszerű csak a vezetéknevünket 
kiírni. Ezzel megelőzhető, hogy a 
potenciális bűnözők rájöhessenek, 
hogy egyedül álló nővel van dolguk!

Olyan helyen szerezze be a va-
gyonvédelmi eszközöket, ahol szak-
szerű tanácsadást kap!

Ne nyisson ajtót éjszaka ha 
bármilyen zajt hall, inkább hívja 
a rendőrséget (telefonszám 107, 
112)

Ne tartson otthonában nagyobb 
mennyiségű készpénzt!

Jelentősebb értéktárgyairól (ék-
szer, műtárgy, műszaki cikkek stb.) 
készítsen házileltárt, feltüntetve 
azok egyedi jellemzőit, leírását, 
azonosítási számát stb! A leltárt ne 
rakja látható, könnyen megtalálha-
tó helyre!

Téves kapcsolásra hivatkozó te-
lefonáló esetén mindig kérdezzünk 
rá, hogy milyen számot tárcsázott. 
Soha nem valljuk be senkinek, hogy 
egyedül vagyunk, és ne áruljunk el 
magunkról semmit idegeneknek.

Ha észlelte, hogy sérelmére be-
törés történt, azonnal értesítse a 
rendőrséget, ne várjon reggelig, a 
helyszínt ne járkálja össze, ne vál-
toztassa meg, mert a nyomok rögzí-
tését ez nagyban megnehezíti!

 Amennyiben mégis bűncselek-
mény áldozatává válna, kérjük, 
azonnal értesítse a Rendőrséget a 
107-es illetve a 112-es segélyhívó 
számon, valamint forduljon segít-
ségért a területi áldozatsegítő szol-
gálathoz.

Folytatás a következő számban…
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 A kirándulók és túrázók környezettudatosak, 
mások szemetelnek az erdőkben

Budapest, 2016. június 7. – Az erdő -
területeken megjelenő illegális 
hulladékról általában összegyűrt, 
eldobált műanyagpalackok, 
kirándulók által hátrahagyott 
zacskók, esetleg építési törmelék 
juthat eszünkbe. A valós illegális 
hulladékhelyzet azonban ennél 
meglepőbb képet mutat: a Pilisi 
Parkerdő Zrt. szerint a természet-
járók sokat fejlődtek környe-
zettudatosságban, a hulladék 
máshonnan kerül az erdőkbe.

A Pilisi Parkerdő Zrt. 2013-ban 
60 millió, 2014-ben és 2015-

ben pedig már évi csaknem 70 
millió forintott fordított 65 ezer 
hektáros területén az illegálisan 
lerakott hulladék elszállítására. 
A problémát érdekes módon el-
sősorban nem az évi 20 millió 
erdőlátogató okozza.

„Évekkel ezelőtt sok figyelmet 
és energiát fordítottunk a kirán-
dulók és túrázók szemléletfor-
málására. Ennek is köszönhető, 
hogy az erdőterületeken általuk 
illegálisan, szeméttárolókon kí-
vül hátrahagyott, eldobált hul-
ladék jóval kevesebb a korábbi-
aknál. Ez a Pilisi Parkerdő Zrt. 
területein az utóbbi tíz évben 
drasztikusan növekvő látoga-
tószám ismeretében különösen 
szép eredmény, és elismerés jár 
érte az erdőlátogatóknak” – fo-
galmazott Csépányi Péter, a Pilisi 
Parkerdő Zrt. termelési és termé-
szetvédelmi főmérnöke.

A szakemberek szerint az er-
dőkben illegálisan lerakott hul-
ladék három fő forrásból ered. 
Az egyik a vállalkozások által a 
kijelölt hulladék-lerakóhelyek 
költségének megtakarítása céljá-
ból az erdőbe szállított különféle 

típusú hulladékok (az építési tör-
melék mellett sokszor veszélyes 
ipari melléktermékek és marad-
ványok), amelyek nem csak az 
erdőben élő növényeket és álla-
tokat, hanem az arra járó, vagy a 
környéken élő embereket is ve-
szélyeztetik. A Pilisi Parkerdő Zrt. 
munkatársai számára az egyetlen 
lehetőség a „tettenérés” lenne, mi-
vel rendszeres „hulladék-őrjárat-
ra” nincs kapacitás, így ezeknek a 
tetteseknek a kiléte az esetek több-
ségében nem derül ki. 

A másik kettő illegális erdei 
„szemétforrás” sajnos vélelmez-
hetően magánemberektől ered: 
a kommunális, lomtalanításkor 
el nem szállíttatott, ház körüli, 
háztartási hulladék, a harmadik 
pedig a kertekből származó zöld-
hulladék. 

„Az első kettő illegális hulla-
dék-kategória egyértelműen tu-
datos környezetkárosítás révén 
kerül az erdőkbe. Az elkövetők 
szándékosan veszélyeztetik az er-
dők és az emberek egészségét. A 
harmadik kategória, a zöldhulla-
dék, azonban érdekes kérdése-
ket vet fel. A kertben levágott fű, 
lenyesett ág, lehullott gyümölcs 
nem tűnhet annyira veszélyes-

nek. Sokan azt gondolják, hogy a 
természetben lebomló anyagokat 
bátran elhelyezhetik az erdőkben, 
mezőkön, utak szélén, és ezzel 
nem követnek el természetkáro-
sítást. Ez azonban tévedés! Az il-
legálisan lerakott zöldhulladék is 
komoly problémát jelent az erdő, 
illetve a gyepterületekre nézve” – 
hangsúlyozta Csépányi Péter. 

Az egyik leggyakoribb zöld-
hulladék a frissen levágott fű, a 
díszcserjékről, sövényekről levá-
gott nyesedék, és a lehullott, roha-
dó, fogyasztásra már nem alkal-
mas gyümölcs. Az ilyen hulladék 
azonban kiváló táplálékforrást 
jelent a vaddisznók számára, így 
lehetővé teszi az állatok belterüle-
ten való megtelepedését, állandó 
jelenlétét. Egy tavaly publikált ku-
tatás megállapította, hogy részben 
az ilyen táplálékforrások miatt 
alakult ki a főváros térségében 
egy belterületen élő vaddisznó 
populáció, amely el sem hagy-
ja a településeket, emiatt pedig 
létszámuk szabályozása komoly 
gondot jelent. A fenyő, a tuja és 
a többi örökzöld – főleg elszáradt 
állapotban – ráadásul fokozottan 
tűzveszélyes, illegális lerakásuk 
aszályos, forró időszakban köny-

nyen belterületi vagy erdőtüzek 
okozója lehet. A nagy mennyiség-
ben, egyben lerakott zöldhulladék 
ugyancsak fokozott tűzveszélyt 
jelent, mert a végbemenő lebom-
lási folyamatok öngyulladáshoz 
vezethetnek, így az „erdei kom-
posztnak” hitt zöldhulladék-ha-
lom akár több hektár erdőt is ve-
szélyeztető tűzfészekké válhat. 

A zöldhulladék illegális lera-
kásának továbbá komoly termé-
szetvédelmi kockázata is van, 
ugyanis elősegíti az inváziós 
növényfajok, így például a bál-
ványfa, Közép-Európa legveszé-
lyesebb invazív fafaja, továbbá 
a parlagfű és a japán keserűfű 
terjedését. A kertekből kikerülve, 
ezek az agresszív, idegenhonos 
fajok a főváros környékén még 
meglévő őshonos védett erdők 
rovására terjeszkednek, vissza-
szorításuk nagy erőfeszítéseket 
igényel. Arról nem is beszélve, 
hogy az erdők szélén lerakott 
zöldhulladék-kupacok miatt a 
kirándulók nem élvezhetik az 
erdők eredeti szépségét. Az is 
megfigyelhető, hogy a hulla-
dék újabb hulladékot vonz, azaz 
mások is „kedvet kapnak”, hogy 
kivigyék a kertből származó nye-
sedéket, melyek óriási, rothadó 
lerakatokat képeznek. Fontos 
hangsúlyozni a holtfa, az erdő-
ben lehullott gallyak és a zöldhul-
ladék közötti óriási különbséget. 
A holtfa – legyen vékony vagy 
vastag – nem hulladék, hanem 
az erdő része, elbomlása szerepet 
játszik az erdei ökoszisztéma mű-
ködésében. A zöldhulladék azon-
ban az idegen szerves hulladék 
felhalmozódását okozza, mely 
negatív folyamatokat indít el.

„Ahogyan néhány évvel ez-
előtt a kirándulók és túrázók 
szemléletformálására irányuló 
törekvéseink eredménnyel jártak, 
meggyőződésem szerint részben 
most is erre van szükség. Tervbe 
vettünk egy, a zöldhulladék-prob-
léma kezelésére irányuló komplex 
szakmai programot, amelyben 
partnerként a területünkön mű-
ködő önkormányzatokat és ter-
mészetvédelemmel foglalkozó 
civil szervezeteket fogjuk felkérni. 
Tervezett programunk több elem-
ből áll, köztük az illegális lerakó-
helyek felderítése is fontos terület, 
de talán még fontosabb a lakosság 
rendszeres kommunikációs tevé-
kenységgel történő tájékoztatása 
és szemléletformálása” – ismer-
tette a Pilisi Parkerdő Zrt. terveit 
a főmérnök. 

Ha nem látom, el sem hiszem…
2016.június 4-én Budapestről utaztunk autóval  
haza, Vas megyébe. Budakeszi városban   
autónk bal első kerekéről foszlányokba szakadt le  
a gumi. Megálltunk. 

Kipakoltunk mindent az autóból. Egy éppen arra 
járó középkorú házaspár odajött és a férj mele-

gen érdeklődött, hogy hogyan segíthetne. Termé-
szetesen elfogadtuk a segítséget. Pillanatok alatt 
nem kímélve szép ruháját az autónk alá feküdt. 

Nem tudjuk mi lehetett a szakmája. Kicserélte 
a kereket és probléma nélkül utazhattunk tovább. 

Nem tudjuk hol mosta meg könyékig olajfoltos ke-
zeit. Felesége mit szólt az út porában megmártózott 
ruhája láttán? A 21. században, ebben a rohanó 
világban ilyesmi is megtörtént. Ha a tisztelt olva-
só meg akar ismerni becsületes, önzetlenül segítő 
embert, akkor a Budakeszin élő Stiglic Györgyöt 
ismerje meg! Egy életre megismertük Budakeszit, 
ahol ilyen ember él. Szinte páratlan csoda, hogy 
ilyen ember is van! Köszönjük, utólag is köszönjük, 
hogy Budakeszi így is, amíg élünk megmarad em-
lékeinkben…

Tisztelettel: 
Papp Sándorné, 9915 Nádasd, Petőfi út.71, Vas megye



BUDAKESZI HÍRMONDÓ

23




