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Átadták a Budakeszi 
Oktatásügyért díjakat

Ünnepi külsőségek közt került sor idén is a 
pedagógusnaphoz kötődő Budakeszi Oktatás-
ügyért díjak átadására. A 2015. év díjazottjai 
Csákiné Pócsik Dóra, a Széchenyi István Álta-
lános Iskola és Baumgartner Szilvia, a Nagy 
Sándor József Gimnázium pedagógusa. 

A pedagógushivatás külön figyelmet, megkü-
lönböztetett törődést érdemel, egy egész élet 

alázattal végzett és áldozatos munkájának méltó 
elismerését és köszönetét – kezdte köszöntő beszé-
dét dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, Budakeszi pol-
gármestere. − Az ünnep sohasem a hétköznapok 
helyettesítésére szolgál. Az ünnep – és különösen 
egy szakma, egy hivatás ünnepe – azért van, hogy 
helyet adjon és alkalmat kínáljon az elismerésnek, 
a megbecsülésnek, a köszönetnek – tette hozzá.

Mint a városvezető rámutatott: nem akkor hi-
bázik az ember és egy közösség, amikor fontosnak 
tart egy ilyen napot megünnepelni, hanem akkor, 
amikor elmulasztja azt. Elszalasztja ugyanis annak 
a lehetőségét, hogy köszönetet mondjon valakik-
nek, akiknek egyébként köszönet járna. Elszalaszt-
ja annak a lehetőségét, hogy tiszteletet tanúsítson 
valami iránt, ami tiszteletre méltó: a csendben, 
nem hivalkodó módon másokért végzett lelkiis-
meretes munka.

− Mi is, akik a saját gyermekeink jövőjéért és 
boldogulásáért, a felnövekvő nemzedékekért fele-
lősséget érzünk, tudjuk, hogy a tekintély és a belőle 
fakadó tisztelet valójában az egész közösséget, az 
egész társadalmat átszövő összetartó erő. Nélküle 
nem működik a család, e nélkül nincs iskola, de 
még tanulás sem – folytatta a polgármester asz-
szony. Mint hozzáfűzte: tisztelet nélkül, az előttünk 
járók rangjának, tetteik nagyságának elismerése 
nélkül képtelenség áthagyományozni mindazt a 
tudást, ismeretanyagot, értéket, melyet mi is örö-
kül kaptunk.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia szerint a XXI. 
század szellemisége nagy nehézséget gördít a szü-
lők és a pedagógusok elé. A tartósnak hitt, örök 

értékek meginognak társadalmunkban, úgy, mint 
a becsület, a tisztelet, az erkölcs és a jó szándék. 
Vissza kell tehát térnünk azokhoz az értékékhez, 
melyeket a jelenkor társadalma háttérbe szorított. 
Újra fel kell fedeznünk az embert minden értéké-
vel együtt.

A polgármester rámutatott: ezért fontos a közös 
ünneplés, ezért kell ilyenkor a legkiemelkedőbb 
munkát végző pedagógusoknak a közösség nevé-
ben történő rangos elismerése. Mert a tekintélynek 
és a belőle fakadó tiszteletnek helyet kell adni. 

Idén két olyan kiváló, aktív pedagógus vehette 
át a Budakeszi Oktatásügyért díjat, akik igazi ér-
tékeket képviselő pedagógusok, akik nemcsak a 
tananyagot adják át a gyermekeknek, hanem az 
emberi erényeket is. 2015. díjazottjai Csákiné Pó-
csik Dóra, a Széchenyi István Általános Iskola és 
Baumgartner Szilvia, a Nagy Sándor József Gim-
názium pedagógusa. A gyermekek előrehaladá-

sáért felelősséget érző, magas 
szakmai tudással rendelkező 
tanítók, akik lelkesedéssel, 
szeretettel és alázattal tanít-
ják a rájuk bízott gyerekeket, 
életüket hivatásuknak és ta-
nítványaiknak szentelve.

Csákiné Pócsik Dóra, 
1979-ben végzett a Budapesti 
Tanítóképző Főiskolán. Pá-
lyafutását egy III. kerületi álta-
lános iskolában kezdte, 1989-től 
a Széchenyi István Általános Iskola 
pedagógusa. Az alsó tagozaton a német 
nemzetiségi, valamint az általános tanterv sze-
rint haladó osztályok vezetését végzi.

Különleges tanáregyéniség. Szakmaisága magas 
színvonalú, emberi magatartása, nevelési módsze-
rei példaként állíthatók a pedagógus társadalom elé. 
Pontos, alapos és alázatos magatartással, elkötelezett, 
önfeláldozó munkával oktatja a gyermekeket. Igazi 
közösséget teremt, ahol a szeretet és egymás tisztelete 
alapnorma.  Tanítványai rendszeresen szerepelnek 
tanulmányi versenyeken, különböző megméretteté-
seken, ahol kiváló teljesítményt nyújtanak. 

Igazi tanítói hivatás, a munkája és a gyermekek 
iránti alázat jellemezi, hamisíthatatlan értéket te-
remtett az iskolában kollégái és a diákok körében 
egyaránt. 

Igazi vezető. A pontosság, értékközpontúság, 
egymás megbecsülése, a megalapozott tudás leg-
teljesebb átadása és a szolidaritás jellemzi tevé-
kenységét.

Rendszeresen, iskolaidőn kívül segíti a tanulási 
nehézségekkel küzdő fiatalokat a felzárkóztatásban 
és számos tehetséges diáknak mentora. A keze alól 
kikerülő tanulók tudnak helyesen írni, logikusan 
gondolkodni, önállóan tanulni, fogalmazni és 
beszélni, magas szintű tudással, feladat- és köte-
lességtudattal rendelkeznek. Képesek legyőzni ön-
magukat, megtanulják, hogy a munka nem teher, 
hanem örömforrás, és az igazi teljesítmény nem a 
szorongás, hanem a büszkeség forrása.

Baumgartner Szilvia 1980-ban végzett a Buda-
pesti Tanítóképző Főiskolán.

Pályafutását a Budakeszi Általános Iskolában 
kezdte, ahol orosz nyelvet tanított a gyermekek-
nek. 1984-től mind a mai napig a Nagy Sándor 
József Gimnázium angoltanára. Nagyon magas 
színvonalon végzett munkája mellett számos fel-
adatot lát el: ő a nyelvi munkaközösség vezetője, 
az évenként megtartott öregdiák találkozók főszer-
vezője. 1988 és 2014 között hét osztálynak volt az 
osztályfőnöke. Az iskola több mint 20 éves testvér-
iskolai kapcsolatát ápolja a nagyváradi Ady Endre 
Líceummal, minden tavaszi szünetben tanulmányi 
kirándulásokat szervez angol nyelvterületekre. 

Az országban az elsők között pályázott és nyert 
a Comenius és a Határtalanul programok kereté-
ben. Sikeresen benyújtott pályázataival több millió 
forintot nyert az iskolának, mely lehetővé tette, 
hogy az évek folyamán több száz diák utazhat-
ta be Európa országait, és gyakorolhatta eredeti 
környezetében az angol nyelvet. A gyermekek 
előrehaladásáért felelősséget érző, magas szakmai 

tudással rendelkező, példaként állítható 
pedagógus még a nyári szünidő ideje 

alatt is tanfolyamokat szervez di-
ákjainak, hogy minél teljesebben 

sajátíthassák el az angol nyel-
vet, felkészítve őket a nyelv-
vizsgára, melyet rendszerint 
nagyon magas aránnyal meg 
is szereznek a tanulók. A 
nyári szünetben utazásokat 
is szervez diákjainak és pe-
dagógus kollégáinak Európa 

országaiba.
Igen művelt, kiváló szakmai 

tudással, lelkesedéssel és szere-
tettel tanítja a rá bízott gyereke-

ket, támogatja a hátrányos helyzetű 
tanulókat, többüknek mentorálását is 

vállalta. Számtalan fiatal tanulmányát, jövőjét 
és értékrendjét alapozta meg kitűnő munkájával, 
melyet bizonyít a számtalan közép- és felsőfokú 
nyelvvizsga bizonyítvány, valamint azok a díjak, 
melyeket a gyermekek a különböző tanulmányi 
nyelvi versenyeken nyertek, öregbítve ezzel az is-
kola hírnevét is.

A ceremóniát a Széchenyi István Általános Is-
kola tanulóinak műsora tette emlékezetessé. A fel-
készítő pedagógus Battáné Balogh Ildikó volt.

bgy
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Budakeszi ismét nyert
BŐVÍTJÜK A PITYPANG SPORT ÓVODÁT

50 millió forintot nyertünk 
pályázati úton. Erősödő kap-
csolat Delbrück-Westenholz és 
Budakeszi között. Augusztusban 
ismét lesz családi nap. Adófizetési 
kedvezmény a nyugdíjas lakosok 
részére.

Két csoportszobával bővül Bu-
dakeszin a Pitypang Sport 

Óvoda, ugyanis a város 50 mil-
lió forintot nyert pályázati úton, 
melynek köszönhetően 50 fővel 
több gyermek járhat majd az in-
tézménybe. A beruházás még a 
nyár folyamán megkezdődik és 
várhatóan az év végéig elkészül 
majd az új épületszárny.

Delbrück-Westenholz test-
vérvárosunkba látogattunk a Bu-
dakeszi Szépítő Egyesület szer-
vezésében és meghívására, ahol 
Werner Peitz, a város polgármes-
tere szívélyesen fogadott minket. 
E testvérvárosi kapcsolatunk jö-
vőre lesz 20 éves, melynek méltó 
megünnepléséért mindent meg 
fogunk tenni. 

TISZTELT LAKOSOK,  
KEDVES NYUGDÍJASOK!
2015. július 1-jétől mentes egy 
garázs, illetve gépjárműtároló 

után fizetendő adó megfizetése 
alól maximum 15 m2 terület-
nagyságig az a 70. életévét be-
töltött nyugdíjas adóalany, aki 
Budakeszin állandó lakóhellyel 
rendelkezik. 

A mentesség igénybevétele 
mentességi kérelem benyújtásával 
történhet. A nyomtatvány elérhe-
tő a Polgármesteri Hivatalban és 
az Önkormányzat honlapján.

Budakeszi Város Önkormány-
zata a XXI. Családi Nap Fesztivál 
lebonyolítására közérdekű kötele-
zettségvállalást szervez. Az egész 

napos fesztivált és főzőversenyt 
2015. augusztus 22-én, szombaton 
rendezzük meg a Farkas-hegyi re-
pülőtéren. 

Felhívással fordulunk Buda-
keszi lakosságához, civil szerve-
zeteihez, vállalkozóihoz, hogy 
természetbeni, anyagi hozzájáru-
lásukkal támogassák a huszonegy 
éve megrendezésre kerülő, város-
unk egyik legkiemelkedőbb és 
legközkedveltebb rendezvényé-
nek, a Családi Nap Fesztiválnak a 
megvalósulását. Nagyobb mérté-
kű támogatás esetén, nevét, vagy 
− vállalkozás esetén − cégének 
logóját feltüntetjük a rendezvény 
nyomdai kiadványában, továb-
bá a fesztivál napján elhelyezzük 
molinóját a színpad előtt. A ren-
dezvény összes kisebb és nagyobb 
támogatóját (természetbeni és/
vagy anyagi támogatás esetén 
egyaránt) feltüntetjük a Budake-
szi Hírmondó újság soron követ-
kező számában. 

Tisztelettel várjuk anyagi fel-
ajánlásaikat az OTP 11742348-
15390022-00930000 számú 
bankszámlaszámra (a közlemény 
rovatban kérjük feltüntetni: Csa-
ládi nap). Egyéb támogatásokat a 

pm.titkar@budakeszi.hu e-mail 
címre vagy a Budakeszi Polgár-
mesteri Hivatal (2092 Budakeszi, 
Fő u. 179.) Kabinet osztályára 
kérjük jelezni, illetve eljuttatni. 

Közreműködésüket, hozzájá-
rulásaikat ezúton is tisztelettel kö-
szönjük! 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester

Erősödő kapcsolat
A németországi Wewelsburgban 2015. május 31. 
és június 6. között ismét megrendezték  
10 nemzet részvételével azt az ifjúsági találko-
zót, amely a békéről, a nemzetek békés egymás 
mellett éléséről, illetve a résztvevő nemzetek 
néptáncáról szólt.

Magyarországot, ezen belül is Budakeszit a Bojtár 
Népzenei Egyesület képviselte.

Az esemény kapcsán Budakeszi Város Önkor-
mányzata, Budakeszi Város Német Önkormányzata 
és a Budakeszi Szépítő Egyesület 6 fős delegációja két 
napos látogatást tett Delbrück-Westenholz testvérvá-
rosunkban.

A küldöttség tagjai voltak dr. Csutoráné dr. Győri 
Ottilia polgármester asszony, Páczi Erzsébet bizottsági 
elnök asszony, Hidas Mátyás, Aszt János, Jóna Gyula 
és Schrotti János.

Első nap a westenholzi Heimatverein vezetősége 
és a helyi Volksbank igazgatója mutatta be a település 
legutóbbi fejlesztéseit és látnivalóit, majd helyi vál-
lalkozóknál tettünk látogatást. Este a Heimatverein 
egyesület vacsoravendégei voltunk, ahol ajándékkal 
köszöntük meg vendégszeretetüket, hiszen két napig 
az egyesület vendégei voltunk.

A második napon Werner Peitz, Delbrück-
Westenholz polgármestere fogadta a delegációt hiva-
talában. Ez alkalommal lehetőség nyílt a két polgár-

mester számára városaik kölcsönös bemutatására. 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester asszony 
pedig a Delbrücki Aranykönyvben a látogatásunk em-
lékére készült díszes oldalt ünnepélyesen aláírta.

A találkozón szóba került városaink közelgő 20 éves 
testvérvárosi jubileumi ünnepségsorozatának előké-
szítése és Peitz úr 2016-os budakeszi látogatása is.

Este a delbrücki Stadthalle-ban megtekintettük a 10 
nemzet táncosainak gálaműsorát. Büszkeség töltött el 
bennünket a nemzetek sorában a Bojtár együttes szín-
vonalas előadását látva.

A két napos találkozó fontos esemény volt mind 
a két város, mind a két egyesület meglévő és hosszú 

távú kapcsolatának megerősítésében, elmélyítésében.
Hidas Mátyás a Szépítő Egyesület elnöke



Átadták az új sportpályát
Átadták a Széchenyi István Általános Iskola, 
népszerű nevén a SZIA udvarán azt az új, 
többfunkciós rekortán borítású sportpályát, 
amelyre a Magyar Olimpiai Bizottság pályáza-
tán nyertek közel harminc millió forintot.

A mozgás maga az élet. Aki rendszeresen spor-
tol, annak nem kell bizonygatnom ennek az 

állításnak a megalapozottságát. Aki pedig még 
nem kezdett el rendszeresen sportolni, jobban 
teszi, ha elhiszi, amit mondok - kezdte avatási 
beszédét Czifra Zsuzsanna, a Széchenyi István 
Általános Iskola igazgatója, sportolásra buzdítva 
az iskola tanulóit. Mint mondta, régi közös álmuk 
valósult meg a sportpálya létrejöttével. Budakeszi 
Város Önkormányzata az iskolai sportpálya építé-
sére közel harminc millió forintot nyert a Magyar 
Olimpiai Bizottság által kiírt pályázaton. A 20x40 
m-es alapterületű sportpálya kivitelezése 2015 
májusában készült el. Mint a város polgármeste-

re, dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia hangsúlyozta 
köszöntőjében, Budakeszi Város Önkormányzata 
elkötelezett a városban élő gyermekek sportköz-
pontú nevelése iránt. A sportpálya megépítésével 

javítani kívánják a diáksport feltételeit, megte-
remtve a lehetőségét annak, hogy a budakeszi 
gyermekek hasznosan töltsék szabadidejüket, 
megszeressék a sportolást.

- A sport azokat a tulajdonságokat erősíti az 
emberekben, amelyek a legnemesebbé teszik: be-
csület, kitartás, bajtársiasság, őszinteség, akaraterő, 
bátorság, kreativitás. Ezek mind nemesítik a spor-
tolók lelkét, és a sport erősíti ezeket a tulajdon-
ságokat az emberekben - támasztotta alá ünnepi 
gondolatait a városvezető, átadva a szót Kiss Nor-
bert sportért felelős helyettes államtitkárnak, aki 
reményét fejezte ki, hogy az iskolaudvar sportpá-
lyához vezető kapuja a nyári szünetben is nyitva áll 
majd a sportolni kívánó gyerekek és fiatalok előtt.

A helyettes államtitkár egy brit tanulmányra 
hivatkozva adott még egy útravalót is a hallgató-
ság zömét adó gyerekseregnek, amivel legalább 
másfél évtizeddel meghosszabbíthatják életüket: 
a mindennapi testnevelésen túl minden második 
nap legalább egy órát sportolniuk kell. Vagyis: 
„fontos a testi templom építése”, persze a lelki 
harmónia megteremtése mellett.

A beszédek és a nemzeti színű szalag átvágása 
után a SZIA táncos lányai és az Országos Diák-
olimpián aranyérmet nyert kosaras fiúk tartottak 
színvonalas bemutatót az új sportpályán.
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Ilyen volt…

Kedves Diákok, Kollégák!
„Itt a pálya! Itt vannak a kapuk, zöröghet a háló, és akinek még ez sem elég ahhoz, hogy 
rendszeres sportolásra adja a fejét, azzal majd hosszan elbeszélgetnek a szúrós tekintetű 
testnevelő kollégák...”

A mozgás maga az élet. Aki rendszeresen sportol, annak nem kell bizonygatnom ennek az állí-
tásnak a megalapozottságát. Aki pedig még nem kezdett el rendszeresen sportolni, az jobban 

teszi, ha elhiszi, amit mondok. Nem nagy ügy az egész, csupán annyit kell erősen és határozottan 
megfogadni, hogy mától kezdve bizony nap nem múlik el anélkül, hogy egy keveset ne mozogtam 
volna! Ugye milyen egyszerű? És adódhat-e jobb alkalom egy ilyen fontos fogadalom tételére, mint 
egy sportpálya avatása? Aligha.

Régi közös álmunk valósul meg, amikor most átadjuk az ifjúságnak ezt a sportpályát. Együtt 
nyeltük hosszú éveken át a kora nyári port a Kresz parknak is becézett iskolaudvaron, a gesztenye-
fák árnyékában, és sokszor gondoltunk arra, hogy lehetne ez másként is. Lehetne a lábunk, illetve a 
lábatok alatt egy korszerű rekortánburkolat, melyen remekül tapad a sportcipő talpa, a focizáshoz a 
kapu kijelöléséül szolgáló két iskolatáska helyén pedig feszíthetne egy valódi kapu, amelynek tényleg 
zörög a hálója a parádés gólok után.

Kedves Diákok!
Itt a pálya! Itt vannak a kapuk, zöröghet a háló, és akinek még ez sem 

elég ahhoz, hogy rendszeres sportolásra adja a fejét, azzal majd hosszan 
elbeszélgetnek a szúrós tekintetű testnevelő kollégák…

Használjátok ezt a remek pályát arra, amire való, legyen ez a sport 
szabadtéri szentélye itt az iskolában, ahol csak az ókori olimpiák valaha 
volt jelmondata számít: Citius, Altius, Fortius, azaz Gyorsabban, Maga-
sabbra, Erősebben.

De azért vigyázzatok magatokra és persze a pályára is, hogy az utána-
tok jövő nemzedékek is használhassák!

Czifra Zsuzsanna, igazgató
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Megújuló 
járdaszakasz a 

Temető utcában
Saját hivatali keretéből áldozott a forgalmas 
Temető utcai járdaszakasz felújítására dr. 
Csutoráné dr. Győri Ottilia, Budakeszi polgár-
mestere.

Budakeszi egyik legzsúfoltabb közlekedési út-
vonala a Temető utca, amelynek forgalmához 

méltatlanná és balesetveszélyessé vált a kissé be-
süllyedt, elhasználódott járdaszakasz, amelyen a 

gyalogosok kénytelenek voltak közlekedni. A város 
régóta szerette volna megoldani ezt a problémát.

− Nemcsak polgármester vagyok, hanem a 7. 
számú választókerületnek az egyéni képviselője 
is, amelyhez a Temető utca is tartozik – mondta a 
városvezető, dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia. Hozzá-
tette: az azon sétáló gyalogosok biztonságának érde-
kében is szívügyének tartja a nevezett járdaszakasz 
rendbe tételét. A felújítás a Vásárhelyi Pál utcától 
egészen a Keszi-ligetig húzódó szakaszra terjedt ki.

A nagy kihasználtságra való tekintettel a mun-
kálatok is rohamtempóban folytak: amit reggel fel-
bontottak a BVV, azaz a Budakeszi Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Kft. dolgozói, azt estére már 
le is fedték az új burkolattal. Mint a polgármester 
tájékoztatott, a projekt a járdafelújítási programon 
kívül megvalósuló beruházás, amelyet a városveze-
tő saját keretéből finanszírozott.

− Fontosnak tartom, hogy a polgármesteri keret 
nagy része minden évben felújításokra fordítódjék, 
így lesz ez az idén is – tudtuk meg a polgármes-
ter asszonytól. A mostani projekt részeként került 
sor a Temető utca−Vásárhelyi Pál utca sarkán lévő 
lépcső akadálymentesítésére, ami mostanáig sok 
nehézséget okozott a babakocsival vagy kerekes 
székkel arra közlekedő polgároknak.                       bgy

A közösségek 
felfedezték az értékeiket

PEST MEGYEI ÉRTÉKTÁR KONFERENCIA A BUDAKESZI VÁROSHÁZÁN

Ohr Alajos, Budakeszi alpolgármestere a kö-
szöntőjében hangsúlyozta, hogy a konferen-
cia-sorozatnak köszönhetően egyre nagyobb 
az érdeklődés a megyében az értéktárak 
felállítása, és a helyi értékek összegyűjtésével 
kapcsolatban. Elmondta, hogy Budakeszi 
város több, a közelében lévő településsel 
egyeztetett egy tájegységi értéktár létreho-
zásáról.

Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke 
az előadásában úgy fogalmazott, hogy a tele-

pülések által beküldött pályázatok jól mutatják, 
hogy a közösségek felfedezték az értékeiket. Majd 
arra kérte a jelenlévőket, hogy „Mutassuk meg a 
világnak, milyen Pest megye. Hiszen itt élünk, itt 
járunk iskolába, itt dolgozunk. Ha valaki, akkor mi 
tudjuk, milyen értékeink vannak”.

Fontos az értékek számbavétele - mondta Tö-
rök István. A Megyei Értéktár Bizottság elnöke 
ezt azzal indokolta, hogy a településeknek kiváló 
lehetőség, hogy kicsit másképp is felhívják maguk-
ra a figyelmet. Elmondta, hogy jelenleg 48 érték 
található a megyei értéktárban, és folyamatosan 
érkeznek be újabb pályázatok.

Horváth Zsolt, a Pannon Térség Fejlődéséért 
Alapítvány elnöke az előadásában bemutatta azo-
kat a technikai tudnivalókat, amik a helyi értéktár 
felállításához szükségesek. Jó példaként említette, 
hogy Veszprém megyében fiatalokat is bevontak 
az értékek felkutatásában. Hangsúlyozta, hogy 
nem a mennyiség, hanem a minőség a fontos az 
értékek összegyűjtésénél.

Nem csak régi dolgok, hagyományok kerül-
hetnek be a megyei értéktárba - mondta Ambrus 

Vilmos etnográfus, a megye értéktár szakmai ta-
nácsadója. Felhívta a figyelmet arra, hogy Budake-
szi esetében a német hagyományokat mindenképp 
érdemes a helyi értéktárba bevonni, míg a Vadas-
park, akár megyei értékké is válhat.

A konferencia-sorozaton közel 150 érdeklődő 
vett részt Pest megye településeiről. A megyei ön-
kormányzat kiállítást szervez az értéktárba beke-
rült értékekről nyáron, őszre pedig egy kiadványt 
tervez azokból.

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

budakeszi.hu • Főszerkesztő: Balczó Kornélia • e-mail: szerkesztoseg@budakeszihirmondo.hu • Hirdetésfelvétel: Tel.: 06(30) 630-8597, szerkesztoseg.
hirmondo@gmail.com • lapzárta minden hónap 15-én • Nyomdai munkák: PALETTA PRESS Kft.  Budakeszi, Szőlőskert u. 19., 06(23) 451-959 • Megjele-

nik 6500 példányban • ISSN 1586-2704 •  Lektorálta: Szabó Tibor Mihály •  Fotók: Nagy Bertalan, Vágvölgyi Attila

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 KIJELEN-
TI, HOGY HIRDETÉSÉNEK TARTALMA NEM ÜTKÖZIK A JÓ ERKÖLCSBE ÉS MÁS JOGSZABÁLYOKBA, AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, VÁLLALJA ENNEK KÖVETKEZMÉNYEIT!
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FELHÍVÁS
JAVASLATTÉTELRE 

BETANÍTOTT és RAKTÁRI MUNKA
Páty és Biatorbágy

- szálláslehetőség

- céges busz Budapestről és a környező településekről

- hosszú távú munkalehetőség

- alapbér+műszakpótlék

- cafeteria

Jelentkezés: jelentkezes@pannonwork.hu  
vagy 0670/455-0213

A Virágos Budakeszi 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 22-én, szombaton a XXI. Családi Nap Fesztivál keretében – a főzőverseny eredmény-
hirdetése előtt - kívánjuk átadni a maximum tíz legszebbnek ítélt porta tulajdonosának a Virágos Budake-

sziért 2015 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 2015. július 15-ig beérkező javaslatokat Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ál-
tal 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  

2015. július 15. kedd 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 Önkor-
mányzata Képviselő-testületének Virágos Budakesziért díj adományozásáról szóló 33/2011. (VI. 10.) ön-
kormányzati rendelete értelmében a díj csak 10 év után adható ki ismételten!

Tisztelettel: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester

Felülvizsgálatra 
kerül az 

önkormányzati 
autóbuszjárat

Amint az ismeretes, a tavalyi év nyarán az 
önkormányzat ingyenes autóbuszjáratot 
indított keddi és pénteki napokon 8-14 óra 
között egy órás követési idővel a Honfoglalás 
sétány és a Tesco – Park Center között abból a 
célból, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen 
a nyugati városrés és a bevásárló központ 
között. 

Az egy éves időtartam elegendő volt ahhoz, 
hogy a lakók megismerjék és szükség esetén 

igénybe vegyék a járatot. Mivel a kihasználtságát 
illetően kétségek merültek fel, erre vonatkozóan 
az önkormányzat felmérést készíttet. Amennyi-
ben az valóban jelentősen elmarad a hozzá fűzött 
várakozásoktól, a képviselő-testület várhatóan 
nem fogja meghosszabbítani a szolgáltatóval a 
hamarosan lejáró szerződést. A döntésről a Hír-
mondó honlapján és a következő lapszámunkban 
számolunk be. A járat esetleges megszűntetéséről 
a megállókban elhelyezett hirdetményekből is ér-
tesülhetnek.

Budakeszi Hírmondó támogatásával
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A határozatok megtalálhatók a 
www.budakeszi.hu honlapon

Képviselő-testületi határozatok
TISZTELT BUDAKESZI LAKOSOK! 

Budakeszi Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 2015. 
május 14-én, május 20-án, 
május 28-án és június 8-án tar-
tott képviselő-testületi ülésén 
az alábbi, lakosságot kiemelten 
érintő döntéseket hozta:

177/2015.: A képviselő-testület pá-
lyázatot nyújtott be a Vadász és Társai 
Építőművész Kft.-vel közösen a Mo-
solyvár Bölcsőde Pest Megye Önkor-
mányzatának Építészeti Nívódíjára.

178/2015.: A képviselő-testület kezde-
ményezte az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő, Budakeszi 1388 hrsz.-ú, ter-
mészetben a 2092 Budakeszi Fő u. 102. 
szám alatti épület elbontását, felkérte a 
főépítészt, hogy a bontási tervet készít-
se el, és felkérte a BVV Kft.-t, hogy a 
jogerős bontási engedély megszerzését 
követően bontsa el az épületet.

180/2015.: A BVV Kft. telephelyének 
az önkormányzat tulajdonában lévő, 
Budakeszi 2746 hrsz.-ú ingatlant jelöl-
ték meg 2015. 10. 01. napjától, és fel-
kérték a BVV Kft. ügyvezetőjét, hogy 
a cég jelenlegi telephelye átköltözteté-
sének jogi, pénzügyi és műszaki feltét-
eleit a Felügyelő Bizottság bevonásával 
dolgozza ki, majd terjessze azt a képvi-
selő-testület elé.

183/2015.: A képviselő-testület elfo-
gadja a hirdetmény közzététele nélküli, 
nemzeti közbeszerzési eljárás ajánlati 
dokumentációját a KEOP 1.2.0/09-
11-2011-0025 kódszámú projektben 
érintett utcák emulziós helyreállítása 
tárgyában. Az ajánlati felhívást a PEW 
Budakeszi Konzorcium, SB Dynamic 
Kft., G73 Road Kft. ajánlattevők részé-
re küldik meg.

200/2015.: A Pitypang Sport Óvoda in-
tézményvezetői munkakörének betöl-
tésére vonatkozóan pályázatot írtak ki.

203/2015.: A képviselő-testület a XXI. 
Családi Nap Fesztivál lebonyolítása 
céljából elfogadta a közérdekű kötele-
zettségvállalás szervezésére vonatkozó 
felhívást és megállapodást, valamint 
felhatalmazza a polgármestert a köz-
érdekű célra történő felajánlások el-

fogadására. Felkérte a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy a Budakeszi Város Ön-
kormányzata 11742348-15390022-
00930000 számú „Társadalmi összefo-
gás” számlájára érkező felajánlásokat 
tartsa nyilván.

205/2015.: Együttműködési megál-
lapodást kötöttek a budakeszi gyer-
mekek nyári táboroztatása céljából a 
Hegyvidék Szabadidősport Nonprofit 
Kft.-vel (1122 Budapest, Városmajor 
u. 29.) a gyermekek felügyeletét ellátó 
pedagógusok bérének biztosításával, 
melyre járulékkal együtt bruttó 354 
300 Ft összeget biztosítottak.

206/2015.: A képviselő-testület vissza 
nem térítendő támogatásban része-
sítette az önszerveződő közösségeket 
2 250 000 Ft költségkeret erejéig, és 
felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
támogatási szerződéseket ügyvédi el-
lenjegyzést követően aláírja.

207/2015.: A képviselő-testület döntött 
független műszaki szakértő felkéréséről 
Makkosmária területén a csatornahá-
lózat kiépítésével érintett utcák út hely-
reállítási munkáival kapcsolatban, egy 
hónapos időtartamra, melyre bruttó 250 
000 Ft keretösszeget biztosítottak. A füg-
getlen műszaki szakértő alkalmazására 
legalább három árajánlatot kérnek be.

216/2015.: A képviselő-testület pályá-
zatot nyújtott be a Belügyminisztérium 
által kiírt önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések támogatása – 
egészségügyi alapellátást szolgáló épü-
let, vagy helyiség fejlesztése, felújítása 
– alcélú pályázaton a Budakeszi Orvosi 
Rendelő (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) 
épületének energetikai korszerűsítése 
tárgyában. A támogatás megpályázott 
összege 30 000 000 forint.

222/2015.: A képviselő-testület a 
Díszpolgári cím, a Budakesziért em-
lékérem, a Budakeszi Oktatásügyért 
díj és a Budakeszi Egészségügyért díj 
megalapításáról és az adományozás 
rendjéről szóló 37/1995. (XI. 2.) számú 
rendelet 3/A §-a alapján a Budakeszi 
Egészségügyért díjat 2015. évben dr. 
Sineger Eleonóra és Csikós Lászlóné  ré-
szére adományozta.

225/2015.: A képviselő-testület elfo-
gadta az ivóvíz víziközmű-vagyonra 
vonatkozó vagyonértékelési feladatok 
elvégzése tárgyában kiírt közbeszer-
zési eljáráshoz kapcsolódó bíráló bi-
zottsági értékelést, és szerződést kötött 
az Ateron Consulting Kft.-vel (1098 
Budapest, Napfény utca 5.) az ivóvíz 
víziközmű-vagyonra vonatkozó va-
gyonértékelési feladatok elvégzésére 
bruttó 20 307 300 Ft összegért azzal a 

kikötéssel, hogy a szerződés csak ak-
kor lép hatályba, ha az önkormányzat 
megkapja a Belügyminisztériumtól 
erre a célra igényelt támogatást.

226/2015.: A képviselő-testület pályá-
zatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium által meghirdetett te-
lepülési önkormányzatok helyi kö-
zösségi közlekedésének támogatása 
vonatkozásában, Budakeszi város helyi 
közösségi közlekedésének támogatása 
tárgyában. A támogatás megpályázott 
összege: bruttó 3 704 511 Ft.

227/2015.: A képviselő-testület pályá-
zatot nyújtott be a Belügyminisztérium 
által kiírt önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések támogatása – 
utak, járdák felújítása alcélú – pályáza-
ton Budakeszi, Kossuth utca–Rákóczi 
utca csapadékvíz átereszének felújítása, 
Kert utca csapadékvíz átereszének 
javítása, valamint az alsó szervizút 
útburkolatának helyreállítása, Bakhát 
utca útburkolatának helyreállítása, 
Kuruclesi utcában nagyobb úthibák 
kijavítása, Márity utca útburkolatának 
helyreállítása tárgyában. A támogatás 
megpályázott összege 15 000 000 Ft.

TISZTELT BUDAKESZI LAKÓK, CIVIL EGYESÜLETEK, VÁLLALKOZÁSOK! 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 543/2014. (XI. 04.) határozatával úgy 
döntött, hogy felülvizsgáltatja Budakeszi Város településfejlesztési koncepcióját és településren-

dezési eszközeit. A felülvizsgálat a város teljes közigazgatási területét érinti.

A tervezést közbeszerzési eljárás lefolytatása után a TT1-PLANNER-T Konzorcium nyerte el.
A tervezési munkát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az Önök javaslatait is figyelembe véve 

folytatjuk le, az elkészült egyeztetési tervanyag a júliusi rendes képviselő-testületi ülésen kerül elfogadásra. 
Ezt követően kezdődik meg az államigazgatási eljárás véleményezési szakasza a partnerségi egyeztetés 

szabályai szerint.

Tisztelettel meghívom Budakeszi Város Településfejlesztési Koncepciójának és településrendezési esz-
közeinek felülvizsgálatához kapcsolódó lakossági fórumra, melyet

2015. JÚLIUS 27-ÉN, 18.00 ÓRAKOR

AZ ERKEL FERENC MŰVELŐDÉSI HÁZBAN TARTUNK.

Kérem, hogy a lakossági fórumon tegyen javaslatokat, észrevételeket, és nyilvánítson véleményt. 
Tisztelettel: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester
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Részlet a Nemzeti Összetartozás Napján 
elmondott beszédből

1920.június 4-én a Versailles-i 
Kis Trianon palotában aláírják a 
Magyarországgal kötött békeszer-
ződést.

Az ország területének 2/3-ad ré-
szét vesztettük el, miközben Né-

metország is csak területének 10%-
át. A lakosság több, mint 56%-a, 3,2 
millió magyar élt idegen országban, 
s lettek másodrangú állampolgárok. 
A termőföld 61%-a, a faállomány 
88%-a , a vasút 62%-a , az utak 64%-
a a vasérc bányászat 83%-a elveszett. 
Mintha egyedül Magyarország lett 
volna felelős az első világháború ki-
töréséért, pedig a monarchia állama-
ként nem saját döntéséből lépett be 
a háborúba, ahogy ezt gróf Apponyi 
Albert is elmondta Versailles-ban. A 
háborút lezáró nemzeteket azonban 
nem az igazság vezette, hanem saját 
érdekük. 

A béketárgyalásra Magyarorszá-
got meg sem hívták, a szerződést 
kérésünkre egyetlen ponton sem 
módosították azzal az indoklással, 
hogy összeomlana az előzőleg már 
leegyeztetett feltétel rendszer. 

Gróf Apponyi Albert 1920. janu-
ár 16-án, a béke-diktátum elolvasása 
után megpróbálta megvilágítani a 
győzteseknek, mit tettek hazánkkal. 

” Ha Magyarország abba a hely-
zetbe állíttatnék, hogy választania 
kellene ennek a békének elfogadása 
vagy visszautasítása között, úgy tu-
lajdonképpen arra a kérdésre adna 
választ: helyes-e öngyilkosnak len-
nie, nehogy meghaljon. …Arról van 
szó, hogy Magyarország elveszítse 
területének kétharmad – és népessé-
gének majdnem kétharmad részét, és 
hogy a megmaradt Magyarországtól 
a gazdasági fejlődés majdnem összes 
feltételei megvonassanak…”

Minden szó igaz volt, a helyzet 
reménytelennek látszott.

Mégis: bennünk, magyarokban 
nagy a tehetség arra, hogy a létün-
ket fenyegető helyzetekben újjá-
szervezzük önmagunkat. A kezdeti 
káosz után az ország talpra állt. Az 
anyaországban megjelent több mint 
kétmillió magyar, vagonokban lakott 
évekig. Ez önmagában humanitárius 
katasztrófa volt a hétmillióra csök-
kent lakosságú országban. Lakhatást, 
munkát szerveztek nekik. Földet osz-
tottak, társadalombiztosítást vezet-
tek be, megreformálták az oktatást, 
stabilizálták a gazdaságot és a pénzt, 
mindezt fenyegető, ellenséges nagy-
hatalmi környezetben. Ez önmagá-
ban is magyar csoda volt. 

De sem a trianoni veszteségről, 
sem az ország sikeres talpra állításá-

ról nem volt szabad beszélni a szovjet 
megszállás és Kádár korszak idején. 
A trianoni traumát és az ország ak-
kori újjászervezését kötelező volt el-
felejteni, vagy tévútnak minősíteni. 

Az 1956-os forradalom után pe-
dig a nemzeti gondolat tiltott volt a 
magyar közgondolkodásban, nehogy 
gyakori emlegetésével felébresszük 
az önrendelkezés szellemét, meg-
sértsük a jószomszédi viszonyt a kö-
rülöttünk lévő országokkal. Mintha 
nekünk, áldozatként kellett volna 
bűntudatot érezni azért, amit elkö-
vettek velünk szemben. 

Ezért a rendszerváltás után, a sza-
bad Magyarországon a nemzethez 
tartozás, mint érték, megint csak két-
értelműen jelent meg a magyar köz-
beszédben. Akik a fel nem dolgozott 
múltat, nemzeti tragédiáinkat szeret-
ték volna megvizsgálni, megkapták 
a múltba fordulás, a nosztalgiázás 
és a haladás ellenesség bélyegét. 
Antall József 15 millió magyar mi-
niszterelnöke kívánt lenni. És voltak 
honfitársaink, akik a gondolatra is 
felszisszentek.  A kettős állampolgár-
ságról szóló népszavazás ellen azzal 
kampányoltak, hogy ha győz az igen, 
23 millió román kéri majd a magyar-
országi ellátást. Az alacsony részvétel 
a népszavazáson egy újabb tőr volt 
a határ másik oldalán élő magyarok 
szívében: lám, az anyaország lakos-
sága számára ők nem fontosak. Ez 
pedig nem így van. 

A Budakeszin élő Albert Gábor 
író nagyon lényeglátóan fogalmazta 



meg a határon túl tett utazásainak 
tanulságát a Kárpátaljáért szervezett 
jótékonysági koncerten: ha segítjük 
az elszakadt nemzetrészek magyar-
jait, nemcsak ők lesznek erősebbek, 
hanem mi is. 

2010-ben az országgyűlés meg-
szavazta a gyorsított honosítást a ha-
tárinkon túl élő magyarok számára. 
A kettős állampolgárság a jog eszkö-
zeivel begyógyította a Trianon ütötte 
sebet. Ez óriási lehetőség, történelmi 
sorsforduló! Egy új esély, hogy sike-
res irányba vigyük végre nemzetünk 
sorsát. Nemcsak magyar személyi 
igazolványt adunk a honosítottak-
nak, de lehetőséget is, hogy szabadon 
utazzanak Európában. Szavazhatnak, 
ami azt jelenti, az ő véleményük is 
irányítja a nemzetpolitikát. Csak 
az ő érdekeik figyelembe vételével 
kormányozhat a megválasztott par-
lament.  Mégis vannak, akik fanya-

lognak ezen. Akik nem nemzetben 
gondolkodnak. Amikor 2010 ben 
a Nemzeti Összetartozás Napjának 
megünnepléséről döntött a Parla-
ment, 55-en ellene szavaztak, arra 
hivatkozva, hogy a javaslat „rontja 
Magyarország jó szomszédi kapcso-
latait, és nem szolgálja a határon túli 
magyarok érdekeit. „

Más országban elképzelhetetlen, 
hogy baráti társaságban, vagy a mé-
diában bárki is becsmérlően szóljon 
saját nemzetéről. Hiszen a közmeg-
vetés sújtaná. Az angol, a német, az 
amerikai a legnagyobb természetes-
séggel érezteti, hogy a nemzet szá-
mára mindenekfelett való érték.

Nálunk nem egyszer gúny és iró-
nia tárgya a „nemzeti” szó. A fiatalok 
nem értik ennek okát, és nem tudják 
ennek történetét. Nem tudják, hogy 
az elmúlt rendszerben üldözendő 
volt a magyar nemzeti gondolat, el-
lentétben a többi szocialista ország-
gal, ahol nemzeti érzelmű kommu-
nista pártok irányították az országot. 

Életveszélyes, hogy nem érzéke-
lik, hogy most is nemzetépítés folyik. 
Nem érzékelik, hogy „önazonossá-
guk szabad megválasztása” (az uni-
ós alapjogi chartából való az idézet) 
azért lehetséges, mert védi őket egy 
tágabb közösség. Ennél is nagyobb 
baj, hogy nem ismerik fel saját va-
lódi érdekeiket: azt, hogy személyes 
céljaikat is csak egy szilárd gazdasági 
alapokon álló független országban 
érvényesíthetik. 

Nálunk sokakban hiányoznak 
a természetes önvédelmi reflexek, 
így félre vezetik őket azok, akiket 
az egyéni gazdagodás, vagy hatalmi 
ambíció vezet, akik feketének mond-
ják a fehéret, mert az a „trendi”.

 A körülöttünk élő régi és új nem-
zetek érdekeikért egységesen kiáll-
nak. Tudják, hogy az őket védő nem-
zeti közösség alapérték, létük záloga. 
Csodálkozva nézik, hogy az Európai 
Parlamentben magyarok arra szólít-
ják fel a döntéshozókat, hogy vonják 
meg a támogatást Magyarországtól. 

A nemzeti összetartozás napján 
nemcsak az elszakadt országrészeken 
élő magyarokra gondolunk.  Hanem 
azt is reméljük, hogy egyszer egyet-
értés lesz közös céljainkat illetően, 
és véget ér a belső ellenségeskedést 
szülő hatalmi harc. Mesterségesen 
keltett ellentét osztja meg a magyart, 
éljen bárhol is. 

Ha keressük, meg fogjuk találni 
azt, amiben országon belül is egyet-
értés lehet.

Ennek a reménynek alapja az a ta-
pasztalat, hogy vészhelyzetben min-
dig egy emberként tudunk küzdeni.

Budakeszi önkormányzata a pol-
gári bál bevételét: 1 200 000 forintot 
a kárpátaljai Beregdéda megsegíté-
sére utalta át. A kárpátaljai szórvány 
településekért rendezett jótékonysági 
koncerten több mint 200  000 forint 
jött össze a református testvérek ál-
tal támogatott szórványban élő kár-
pátaljaiaknak. A Széchenyi István 
Általános Iskolában, a Prohászka 
Ottokár Gimnáziumban, a Nagy 
Sándor József gimnáziumban diákok 
gyűjtöttek háborús helyzetben élő 
társaiknak. 

Ma már a határtalanul program 
keretében összes iskolánk diákja jár 
határon túli magyar településeken, 
testvériskolai kapcsolatot ápolnak.

Budakeszi családok utalnak rend-
szeresen havi 10  000 Ft támogatást 
beregdédai családoknak. 

Ez a nemzeti összetartozás gya-
korlati oldala itt Budakeszin. 

Lehet csatlakozni…
Móricz Zsigmond 1926-ban a lé-

nyeget ragadta meg:
„Magyar ember nem tekinthet a 

világra hódító szándékkal, s nem te-
kinthet szolgai kishitűséggel.

A magyarságnak egy lehetősége 
van: birtokba venni ezt az országot s 
kitermelni belőle a legmagasabb ér-
téket, amit lehet.”

Bakács Bernadett, alpolgármester

Emlékezés az  
országunk  

megmaradásáért
SZABADSÁGÁÉRT ÉS FÜGGETLENSÉGÉÉRT 

KÜZDŐ ŐSEINKRE

Dr. Aradszki András a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium 
energetikáért felelős államtit-
kára és Hidas Mátyás, a Szépítő 
Egyesület elnöke mondott 
beszédet Budakeszin a temető-
ben megrendezett Hősök napi 
ünnepségen. 

Dr. Aradszki András ünnepi 
beszédében kiemelte: ,,sokan 

tisztelegnek azok előtt a magyar 
hősök előtt, akik az Árpád-kortól 
kezdve a tatárjárás, a törökdúlás, a 
forradalmak és szabadságharcok, 

valamint az első és a második világháború, illetve a szovjet megszállás 
idején a szabadságért küzdöttek, és védték a nemzetet a külső ellenségtől.

Kevés olyan nemzet van 
még a világon, akiknek oly’ 
gazdag kincstár adatott vol-
na hősökből, mint nekünk, 
magyaroknak.” A 2011-ben 
elfogadott és 2012. január 
1-jén életbe lépett Alaptör-
vényünk Nemzeti  Hitval-
lásában 1945 óta először 
végre megfogalmazhattuk, 
hogy „Büszkék vagyunk az 
országunk  megmaradásá-
ért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre”. Valamint: „Büszkék 
vagyunk arra, hogy  népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s 
tehetségével, szorgalmával gyarapította közös értékeit.” 

Ebben az új alkotmányban végre leszögeztük, hogy kiállunk azon alap-
vető értékek mellett,  amelyeknek követése őseinket naggyá, hőssé tette. 
Ilyen például az emberi méltóság tisztelete, az élet feltétlen védelme, a dik-
tatúrák elutasítása és a magyar nemzet határokon átívelő egysége.

A rendezvényen közreműködtek a Budakeszi Hagyományőrző Asz-
szonykórus és a Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület tagjai. Az 
ünnepséget rögzítette a Buda Környéki Televízió. A megemlékezésről ké-
szült felvételt megtekinthetik a budakornyekitv.hu honlapon.

Matsinhe Dénes
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0 Erkel napok
Gyula város szívélyes meghívására, 2015. már-
cius 15-én Budakeszi delegációja látogatott el 
Gyulára, Erkel Ferenc szülővárosába. Júniusi 
ünnepségsorozatunk alkalmából pedig Buda-
keszi látta vendégül Gyula város delegációját.

A rendezvényeken tiszteletét tette Kónya István, 
Gyula város alpolgármestere, dr. Varga Erzsé-

bet aljegyző és Bagyinszki Zoltán vezető főtaná-
csos. A gyulai vendégekhez szombaton az Erkel 
Ferenc Társaság jóvoltából Perlaki Attila vezeté-
sével a Gyulai Erkel Ferenc Vegyes Kar is csatla-
kozott.

Az ünnepi megemlékezés június 12-én a Him-
nusz- szobornál kezdődött, ahol  Tóthné Fajtha 
Anita, az Erkel Ferenc Művelődési Központ igaz-
gatója köszöntötte a jelenlévőket. Megemléke-
zett  Fáy Péter, a Kölcsey Társaság tagja, Kölcsey 
Ferenc leszármazottja, közreműködött a Budake-
szi Népdalkör Kis Csongor Áronné vezetésével.

Az Erkel Ferenc emlékháznál  Hidas Mátyás, 
a Budakeszi Szépítő Egyesület elnöke, Budakeszi 
díszpolgára mondott beszédet.

A megemlékezések sora az Erkel Ferenc-szo-
bornál folytatódott, ahol  dr. Csutoráné dr. Győri 
Ottilia, Budakeszi város polgármestere üdvözölte 
az Erkel Napok résztvevőit, majd  Kónya István, 
Gyula város alpolgármestere tartott megemlékező 
beszédet:

„Megtiszteltetés számomra, hogy városaink kö-
zös találkozásának újabb eseményén a nagy nemze-

ti zeneköltő, Erkel Ferenc bronzszobránál róhatjuk 
le tiszteletünket művészi nagyságát méltatva. Mert 
való igaz, hogy országunk több zeneköltővel büsz-
kélkedhet, de a legnagyobb, legkedvesebb nekünk, 
aki egészen a mienk, aki hazájának, e kis hazának 
szentelte életét, a magyar klasszikus zene megte-
remtője, s a kor utolérhetetlen mestere Erkel Ferenc 
volt. Ha a Kárpát-medencei magyarság és szűkebb 
hazánk, a benne lakó hazánkfiai büszkék nemzeti 

imádságunk megzenésítőjére, akkor azt gondolom 
és hiszem, hogy városaink közösségei még inkább 
magukénak érzik a mestert és annak életművét, va-
lamint életének két legmeghatározóbb helyszíneit: 
szülővárosát, Gyulát − ahol útjára indult zenei pá-
lyája − és kedves időtöltésének szeretett helyszínét, 
Budakeszit” − mondta Kónya István.

Gyula város alpolgármestere beszédében felele-
venítette Erkel életének legfontosabb állomásait és 
történéseit, hálát mondott hajdani honfitársaink-
nak a magyar nyelv megőrzéséért, használatáért, 
a magyar kultúra fennmaradásáért folytatott küz-
delmükért, amelynek egyik hatalmas jelentőségű 
momentuma Erkel Ferenc munkássága, azon belül 
nemzeti himnuszunk megkomponálása.

A jelenlévők meghallgathatták  Szita Csaba 
vezényletével a Budakeszi Városi Fúvószene-
kart,  Farkas László vezetésével a Budakeszi Erkel 
Ferenc Kamarakórust és Kis Csongor Áronné nép-
dalénekes ünnepi műsorát.

Természetesen a zene ezzel nem ért véget. Az 
Erkel Ferenc-emlékkiállítás és Fodor András kar-
nagy vezényletével a Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnázium kórusának műsora hasonlóan feled-
hetetlen perceket okozott az Erkel Ferenc Művelő-
dési Központban. Zongorán közreműködött Pitter 
Károly.

Az ünnepi percek közepette Somogyváry Ákos 
karnagy, az Erkel Ferenc Társaság elnöke köszön-
tötte a jelenlévőket, majd átadta Budakeszi városa 
számára annak a ritka Erkel-képnek egy másolatát, 
melyet az Erkel-bicentenárium évében Gyula vá-
rosának adott át.

Kedves budakeszi polgárok! 
Megtiszteltetés számomra, hogy 

városaink közös találkozásának 
újabb eseményén a nagy nemzeti ze-
neköltő, Erkel Ferenc bronzszobránál 
róhatjuk le tiszteletünket művészi 
nagyságát méltatva. Mert való igaz, 
hogy országunk több zeneköltővel 
büszkélkedhet, de a legnagyobb, 
legkedvesebb nekünk, aki egészen a 
mienk, aki hazájának, e kis hazának 
szentelte életét, a magyar klasszikus 
zene megteremtője, s a kor utolérhe-
tetlen mestere Erkel Ferenc volt.

Ha a Kárpát-medencei magyar-
ság és szűkebb hazánk, a benne 
lakó hazánkfiai büszkék nemzeti 
imádságunk megzenésítőjére, ak-
kor azt gondolom és hiszem, hogy 
városaink közösségei még inkább 
magukénak érzik a mestert és annak 
életművét, valamint életének két leg-
meghatározóbb helyszíneit: szülővá-
rosát, Gyulát – ahol útjára indult ze-
nei pályája – és kedves időtöltésének 
szeretett helyszínét, Budakeszit.

Mi, gyulaiak viszonylag keveset 
tudunk a mester Budakeszin töltött 
felejthetetlen időszakairól. Ezen fon-
tos eseményeket, baráti, kortársi 

találkozók megannyi apró részletét, 
Erkel e városhoz fűződő élményeit 
évről évre felelevenítik a szónokok, 
az ő tiszteletére és munkásságának 
megbecsülésére életre hívott ünnepi 
rendezvényeken.

Engedjék meg a tisztelt ünneplők, 
hogy ezen a közös, felemelő ünnepi 
alkalmon néhány gondolatban felele-
venítsem Erkel Ferenc gyulai életé-
nek fontosabb állomásait, történéseit, 
emlékezetét a teljesség igénye nélkül.

Az 1810. november 7-én, Gyu-
lán született Erkel Ferenc már 7 
esztendősen a házi muzsikáláso-
kon kottalapozgatóként vett részt. 
Tíz esztendősen már orgonált, 11 
évesen pedig nyilvános zongora-
koncerttel lépett fel. Pozsonyi, ko-
lozsvári és pesti tanulmányai után 
is szívesen visszatért szülővárosába. 
A gyulai Harruckern−Weinckheim 
kastély parkjában komponálta meg 
a Bánk bánt (az idős tölgyfa ma már 
a Várfürdő parkjának egyik ikonikus 
darabja), valamint a Dózsa György 
és a Barankovics György című 
operákat. Mindig hálásan gondolt 
szülővárosára, s ha tudott, igyeke-

zett segíteni: hangversenyt adott a 
szerveződőfélben lévő gyulai kórház 
javára, de így tett az 1855-ös gyu-
lai árvízkárosultak megsegítésére: 
a Nemzeti Múzeumban rendezett 
hangverseny bevételét ajánlotta fel. 
Nem feledkezett meg a gyulai dal-
körök felkarolásáról sem. 1872. au-
gusztus 3−5-e között a Békés megyei 
daláregyesület ünnepélyére ő írta a 
Dalárindulót, amit fia, Erkel Gyula 
vezényletével mutattak be. 

Erkel Ferenc életét nemcsak a 
zene szeretete tette teljessé, hanem 
egyik kedvenc időtöltése, a sakkozás. 
Ha a mester neve elhangzik vala-
mely rendezvényen, nagyon kevesen 
tudják – talán elképzelni is –, hogy 
rendkívül mód szerette és művelte 
ezt a szellemi játékot. Mi, gyulaiak 
és budakesziek ellenben jól tudjuk, 
hogy ez így van. Példa nélküli, hogy 
egy ország legjobb zeneszerzője az 
ország legerősebb sakkozója is le-
gyen. Erkel Ferenc az ötvenes évek-
től a magyar sakkozás rangelsője, 
mester szintű játékos volt. A megala-
kuló pesti sakk-körnek pedig éveken 
át ő töltötte be az elnöki tisztét. 

Szülővárosa még életében, 1888. 
december 31-én a díszpolgárává 
választotta, majd halálát követően, 
1896-ban szoborállítással tisztelgett 
a zeneszerző emléke előtt. 

Erkel Ferenc nevét Gyula város 
számos intézménye, közterülete 
őrzi, akárcsak itt, Budakeszin. Ezek 
közül mindenképpen kiemelendő az 
Erkel Ferenc Társaság, mely 1989-
ben azzal a céllal alakult meg, hogy 
minél szélesebb körben ismertté 
tegye Erkel Ferenc életművét. El-
nöki tisztét 2012 óta Somogyvári 
Ákos karnagy, Erkel Ferenc egye-
nes ági leszármazottja tölti be. A 
városközpont Erkel terén található 
Magyarország – véleményünk sze-
rint – legszebb és legnagyobb Erkel 
emlékműve. Szülőháza udvarában 
pedig egy nagy kültéri sakktábla jel-
zi azt, hogy nemcsak a zenében volt 
szó szerint mester Erkel Ferenc.

Nekünk, az utókor gyermekei-
nek sosem szabad elfelejtkeznünk 
a nemzet nagyjairól. Azokról, akik 
kijelölték a magyarság önrendelke-
zésének útját, akik magyarságunkért 
küzdöttek, akik – ha kellett – szembe 
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„ A képet annak a településnek adnám át, 
amely szülővárosa mellett hasonló elkötelezett-
séggel és szeretettel ápolja a zeneszerző emlékét. A 
két település immáron elválaszthatatlan egységet 
képez  Erkel Ferenc emlékének ápolásában” − fo-
galmazott az Erkel-leszármazott. Ajándékát szim-
bolikusan megfejelte a gyulai emlékház avatásakor 
elvágott nemzeti színű szalag egy darabjával is.

A Wurm kávéház az első pesti sakk-kör meg-
alakulásának helyszíne volt, melynek Erkel Ferenc 
törzsvendége volt. A művelődési központ reform-
kori Erkel-kávézójában stílusos delikátesszel: Er-
kel-kávéval és Erkel- fagylalttal zárhatta a vendég-
sereg az idei Erkel Napok első estéjét: A megemlékezés-sorozat június 13-án, szom-

baton 11 órakor folytatódott Erkel Ferenc sírjánál, 
Budapesten, a Kerepesi temetőben, ahol a két város, 
Gyula és Budakeszi képviseletében Kónya István és 
Ohr Alajos alpolgármesterek helyeztek el koszorút, 
közreműködött a Gyulai Erkel Ferenc Vegyes Kar.

A vegyes kar tagjait ebéddel vártuk az Erkel Fe-
renc Művelődési Központban, majd sétát tettek a 
Kálváriához, ahol Hidas Mátyás Budakeszi Szépítő 
Egyesület elnöke várta gyulai vendégeinket.

A Kálvária bemutatását követően ellátogat-
tak a Helytörténeti Gyűjtemény és Tájházba, ahol 
Schrotti János, Budakeszi Város Német Önkor-
mányzatának elnöke és a Budakeszi Helytörténeti 
Gyűjtemény Baráti Köre Egyesület várta a vendé-
geket.

Az Erkel Ferenc Emlékhangversenynek a Ha-
tárainkon Túli Magyarok Református Emlék-
templom adott otthont. Boros Péter református 
lelkész beszédét követően felcsendült Erkel Ferenc 
Szózata, majd fellépett  Kéringer Gábor vezetésé-

vel a Czövek Erna Zeneiskola furulya együttese, 
a  Kádár Ágota által vezényelt Zákányi Zsolt Re-
formátus Vegyes Kar és Perlaki Attila vezetésével 
a Gyulai Erkel Ferenc Vegyes Kar, zongorán közre-
működött Nátor Éva. Az ünnepi műsorban először 
hangzott el Budakeszin az 1867. évi koronázásra 
írott, komponált Magyar Cantate, melyben köz-
reműködött Koós Flóra szoprán, Heim Mercedes 
alt, Kállay Gábor tenor és Jekl László basszus ének-
művészek, vezényelt  Somogyváry Ákos karnagy.

Vasárnap Erkel Ferenc másik nagy szerelme, a 
sakk került előtérbe. Erkel korának egyik legjobb 
sakkjátékosa volt, idén immáron tizenötödik al-
kalommal adóztak emlékének Budakeszi járás 
településeinek körében. Az Erkel Ferenc Sakk 
Emlékverseny június 14-én, 9 órától a helyi Erkel 
Ferenc Művelődési Központban kezdődött. A já-
tékot  Pregitzer György, a Zsámbéki Sportbarátok 
Sakk Szakosztályának vezetője vezette.

Berlinger Gábor
Fotók: Bagyinszky Zoltán, Pék Lajos és az EFMK munkatársai

Támogatóink: Budakeszi Város Önkormányzata, Budakeszi Város Német Önkormányzata, Gyulai Erkel Ferenc Társaság, Buda Környéki Televízió, Paletta Press Nyomda Együttműködő partnereink: 
Andrész Cukrászda, BVV Kft., Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola, Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház, Budakeszi Népdalkör, Budakeszi Református Egyházközség, Budakeszi Szépítő Egyesület, 
Budakeszi Erkel Ferenc Kamarakórus, Erkel Gastro Kft., Gyulai Erkel Ferenc Vegyes Kar, Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, Zákányi Református Vegyes Kar.

mertek nézni a magyarság saját bel-
ső problémájával, s előttük álló aka-
dályokat nem nehézségként, hanem 
megoldandó feladatnak tekintették. 

Belegondoltunk-e már abba, 
hogy miért is maradt fenn magyar-
ságunk, egyáltalán Kárpát-meden-
cei létünk? Pedig hány nép, hány 
kultúra tűnt már el körülöttünk, 
hányszor zuhantunk már eszmé-
letlenül a történelem padlójára, s 
hányan akarták eltiporni, rabigába 
dönteni nemzetünk? Vajon honnan 
van ennek a nemzetnek ekkora ere-
je? Talán onnan, hogy mindig voltak 
olyan nagyjaink történelmünk so-
rán, akik azért küzdöttek, hogy újra 
és újra „legyen ész erő és oly szent 
akarat” a továbblépéshez.  

Erkel Ferenc oly korban élt és al-
kotott, ahol ezeket a nemes és nem-
zetünk létéért folytatott küzdelme-
ket napról napra meg kellett vívni. 
Ezek sorsdöntő pillanatok voltak.

Itt, a Nemzeti Színház ünnepelt 
karmesterének szobra előtt is jus-
sanak eszünkbe a magyar nyelvért, 
annak megőrzéséért, használatáért, 
a magyar kultúra fennmaradásáért 
hullajtott, olykor keserves verejté-
kek: hol a magyar nemesi törekvé-
sek érvényesítése a Habsburgokkal 
szemben, hol az ortológusok és 

neológusok, azaz a maradiak és az 
újítók egymás közötti nyelvészeti 
viaskodásai. Ma már természetes 
számunkra, hogy magyarul beszél-
hetünk egymással, magyar nyelvre 
és irodalomra taníthatjuk gyerme-
keinket, magyarul fogalmazzuk meg 
vágyainkat, érzéseinket, és ennek 
a nyelvnek köszönhetjük irodalmi 
gyöngyszemeinket, a megannyi 
csodálatos lírai, epikai és drámai 
műveinket. Pedig azért sokan, sokat 
áldoztak, hogy 1844-től magyar le-
gyen a hivatalos nyelv és szókészle-
tünk óriási mértékben gyarapodjon, 
ezáltal még kifejezőbbé válhasson. 

Ha a reformkori nagyjaink, így 
gróf Széchenyi István – aki egy évi 
jövedelmét ajánlotta fel egy tudós 
intézet felállítására, mely – idézem: 
„…a magyar nyelvet kifejti…”; a 
„széphalmi mester”, a kor irodalmi 
és nyelvészeti vezérszelleme, Kazin-
czy Ferenc; „A magyar helyesírás és 
szóragasztás főbb szabályai” című 
mű szerzője, Vörösmarty Mihály 
és a többiek – Kölcsey Ferenc, Ver-
seghy Ferenc, Szemere Pál, Révai 
Miklós – meghátrálnak a magyar 
nyelvért vívott küzdelemben, akkor 
a herderi jóslat – miszerint beolvad 
nyelvünk a környező népek nyelvé-
be –, minden bizonnyal beteljesült 

volna. Nem ez történt, s ezért a mai 
ünnepi alkalmon rájuk is illő tiszte-
lettel kell gondolnunk!

Hiszen ők, Erkel Ferenccel együtt 
küzdöttek egy közös cél eléréséért: a 
magyarság felvirágoztatásáért.

És sosem felejthetjük el: minden 
év január 22-én nemcsak a magyar 
kultúra napját ünnepeljük, nemcsak 
nemzeti imádságunk megszületé-
sének atyjának, Kölcsey Ferencnek 
a költői nagyságát, hanem ezzel 
együtt, elválaszthatatlanul, Erkel Fe-
renc Himnusz-komponálását.

Az idős Erkel így emlékezett visz-
sza az alkotás pillanataira: 

„Csend van. Ülök és gondolko-
dok. Hát hogy is kellene ezt a Him-
nuszt megcsinálni? Elém teszem a 
szöveget, olvasom. Megint gondol-
kodom. És amint így elgondolko-
zom, eszembe jut az én első mes-
teremnek a szava, aki Pozsonyban 
tanított, azt mondta: fiam, amikor 
valami szent zenét komponálsz, 
mindig a harangok szava jusson 
eszedbe. És ott a szoba csöndességé-
ben megzendültek az én fülemben 
a pozsonyi harangok. Áhítat szállt 
meg. A kezem a zongorára teszem, 
és hang hang után olvad, egy óra 
sem telik belé, és megvan a Himnu-
szunk.” 

Erkel Ferenc, a magyar nemzeti 
operánk megteremtője bronzszob-
ránál, munkássága előtt tisztelegve 
és azt méltatva, nem szabad megfe-
ledkeznünk – a teljesség igénye nél-
kül – az általam még nem említett 
főbb szerzeményeiről: az 1840-ban 
készült első operájáról, a Bátori Má-
riáról, 1844-ben bemutatott Hunya-
di Lászlóról, az 1857-ben komponált 
Erzsébet, az 1880-ban szerzett Név-
telen hősök és utolsó operáját, az 
1885-ben, az Operaházban bemuta-
tott István királyt.

Erkel Ferenc a magyar zene ha-
talmas egyénisége, pátriárkája volt. 
Kultuszával és méltó elismerésével 
még mindig adós az utókor. Bízunk 
benne, hogy a Gyula városa által fel-
terjesztett szakmai anyagok alapján 
„Erkel Ferenc zeneszerző szülőháza 
és a mester életműve” a hungarikum 
gyűjteménybe kerül. Ahogy a szak-
mai ajánlások közül Prof. Dr. Batta 
András, a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem volt rektora fogalma-
zott: „Ha csak nemzetünk Himnu-
szát és két legnépszerűbb nemzeti 
operánkat, a Hunyadi Lászlót és a 
Bánk bánt komponálta volna, akkor 
is beírta volna nevét legnagyobbja-
ink sorába.”

Kónya István, Gyula város alpolgár-
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Városi Gyermeknap 
a Mamutfenyőknél

Rengeteg program várta idén is ismét a 
kicsiket és a nagyokat egyaránt. A programok 
a Futakeszire való regisztrálással és bemelegí-
téssel kezdődtek.

A Futakeszi idén a Mamutfenyők bejáratától, a 
Mamuthídtól indult. Új útvonalon Mamuthíd-

tól a Fenyő utcán át, és a Tündérkert mellett vissza 
a Mamutfenyőkhöz.

A Törökbálinti Majorett csoport és thai ven-
dégművészek fellépése után a Kaláka együttes 
„Háromszékláb” című koncertje következett. A 
koncert után további művészeti csoportok bemu-
tatóira került sor. Fellépett a SZIA Gyöngyharmat 
Táncegyüttese, a Kiss Zenede AMI növendékei és 
az Országos Baranta Szövetség tagjai.

A hagyományos, közönség kedvenc Vakkantó 
SE Kutyaiskola bemutatója után a Kompánia Szín-
házi Társulat zenészei, Lackfi János Paradicsom-
leves betűtésztával című kötetének megzenésített 
verseit adták elő.

Színpadon ismét művészeti csoportok követ-
keztek a Rúzs Tánciskola növendékei és a Mezei 
Mária AMI indiai tánccsoportja.

Idén első alkalommal „Ahogy én látom a gyer-
meknapot” címmel rajzversenyt hirdettünk óvodá-
soknak, kisiskolásoknak. A pályázatra érkezett raj-
zokat szakmai zsűri bírálta, melynek elnöke Gábor 
Emese képzőművész volt. Az első helyezett, Varga 
Emma, a SZIA 2/b osztályos tanulója lett. A díjnyer-
tes rajz a 2016-os gyermeknap emblémája lesz. 

10.00 órától színpad melletti programokkal vár-
tuk az érdeklődőket. Bemutatkozott az  EFMK Tök-



mag játszóháza, a Keszi Íjászok, a Budakeszi Ifjúsági 
Klub, a HÍD Családsegítő Szolgálat játszóháza, a Bu-
dakeszi Bölcsőde játszóháza, a „Zöld” BVV Kft. „Ül-
tetés másképp“ címmel, a Cini-cini Családi Napközi 
játszóháza, a Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház 
kiállítása és kézműves foglalkozása, a Nagy Gáspár 
Városi Könyvtár könyvvásárral és kvíz kérdésekkel, a 
Viadal SE-Virágvölgy Síiskola ügyességi akadálypá-
lyákkal, az ABC Autósiskola, a Helen-Doron Angol 
Nyelviskola, és a MÁV Vitorlázó Egyesület. 

Újdonság volt az idei évben a Vidámpark a Fe-
nyő utca és az Úrbéres utca találkozásánál, mely 
egész hétvégén várta a közönséget.

A Nádas-réten 17 órakor kezdődött a hagyo-
mányos, idén negyedik alkalommal megrendezett 
Nemzetközi Lovaspóló Kupa a La Ballena Egyesü-
let rendezésében. 

Szervezők: Budakeszi Város Önkormányza-
ta, Erkel Ferenc Művelődési Központ, La Ballena 
Egyesület, Széchenyi István Általános Iskola, 
együttműködve a Budakeszi Hírmondóval és a 
Buda Környéki Televízióval.

Támogatóink: ABC Autósiskola, Andrész cuk-
rászda, Angyal patika, Betűtészta Kiadó, BVV Kft., 
Budakeszi Vadaspark Kalandpark, Budai Gesztenyés 
étterem, Budakeszi Polgárőrség, Cini-cini Családi 
Napközi és Játszóház, Ergoline szolárium, Gyógy-
ászai Segédeszköz Forgalmazó, GP. Shop, Gräfl cuk-
rászda, Kórósi vegytisztító, Mountain-Béka kerék-
párbolt és szerviz, Nagykovácsi Öregiskola Közösségi 
Ház és Könyvtár, Opel Interát, Supi cipő, Stulwerk 
Kft., Pátyi Waldorf Iskola, Virágh Szabolcs. 

Mind a szervezőknek, mind támogatóinknak 
köszönjük a segítségét és támogatását!
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Zeneiskolai  
Álom-koncertek
2015. február 5-én, és március 19-én két nagy 
sikerű koncertet adott a Czövek Erna Zeneis-
kola. A hangversenyek a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnáziumban kerültek megrende-
zésre. Mindkét esemény a Budakeszi Zeneis-
kola Baráti Egyesülete, és a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával jött létre.

A koncerteken olyan művek kerültek bemutatásra, 
melyek az éjszakával, az álommal, álmodozással 

kapcsolatosak. Célunk az volt, hogy a zeneirodalom 
korszakainak lehető legszélesebb skálájáról válasz-
szuk ki az előadásra szánt zeneműveket. Így a re-
neszánsztól egészen a kortárs alkotásokig rengeteg 
ismert és kevésbé ismert alkotás került terítékre. 

Másik fontos elképzelésünk az volt, hogy kü-
lönböző művészeti ágak és műfajok is jelen le-
gyenek a rendezvényeken. Így tehát februárban 
vendégünk volt a Trojka Színházi Társulás négy 
művésze, akik projektoros vetítéssel részleteket 
mutattak be a világviszonylatban is egyedülálló, 

mintegy 3000 darabból álló álomkollekciójukból, 
melyet a világ különböző pontjain, többek között 
Berlinben, Indonéziában, Angliában, Erdélyben, 
és Magyarországon gyűjtöttek. A koncert második 
felében a nézők által megosztott álmokra a színé-
szek improvizációs játékát láthattuk.

Márciusi programunkon arra kaptunk választ, 
hogy a  komolyzene, a népzene és a dzsessz milyen 
kifejezési formákkal jeleníti meg az éjszaka képze-
tét. Vendégünk volt Esze Zsolt dzsessz együttese, 
és a Rojtos népzenei együttes. Meghívott művésze-
inken kívül mindkét alkalom-
mal a zeneiskola növendékei, és 
művésztanárai léptek fel. 
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Az ország  
legjobb B33-asai 

a SZIA-sok!
Már korábban beszámoltunk róla, milyen jól 
menetelnek a fiúk a B33 – egy palánkos – 
kosárlabda-vetélkedő elődöntőjében. 2015. 
május 23-án, Pécsett elérkezett a döntő napja, 
melyen iskolánk fiú csapata: Csík Richárd, 
Kereszturi Ákos, Gonda Zsombor és Szabó Mar-
cell állt pályára a döntőben maradt iskolákkal 
szemben.

Két selejtezőn túl, közel 200 csapatot maguk 
mögé utasítva, egy meccset kivéve (ahol, hoz-

záteszem, másodikként mentek tovább) veretlenül 
jutottak el a döntőig, és nyerték meg azt, nem ér-
demtelenül!

Nagyon büszkék vagyunk rájuk, nagyszerű tel-
jesítmény, gratulálunk nekik! Ennek a sportágnak 
idén először rendeztek ilyen szintű versenyt, me-
lyen a fiúk mint első bajnokcsapat írták be magu-
kat a „történelemkönyvekbe”.

A héten, június 4-én, csütörtöki napon Deb-
recenben rendezik meg az Országos Kosárlabda 
Diákolimpiát is, melyen iskolánk történelme során 
kosárcsapat csak egyszer jutott be! Most ott van-
nak a fiúk a véghajrában, szorítsunk értük!

Farkas Gábor, testnevelő tanár

Kosárlabdában a legjobbak
Nem mindennapi sporteljesíményeknek lehet-
tünk szemtanui a 2014/2015-ös tanévben a 
Széchenyi István Általános Iskola kosarasainak 
köszönhetően. A fiúk országos bajnokok lettek 
a B33-as Diákolimpián, és a 4-es korcsoportú 
kosárlabda Diákolimpián országos 2. helyezést 
értek el.

De mi is az a B33?! Sokan nem tudhatják, de 
ez nem is csoda, hiszen először szerepelt a 

diákolimpiai sportágak között a 3 a 3 elleni, egy 
palánkra történő kosárlabdázás, ismertebb nevén 
“streetball”. Kosárlabdacsapatunkból 4-en nevez-
ték magukat a versenyre: Csík Richárd, Gonda 
Zsombor, Keresztúri Ákos és Szabó Márton. Az 
első két fordulót Törökbálinton rendezték, ahol 
szemet gyönyörködtető játékkal lettek elsők, ki-
emelkedve a 26 csapatból álló mezőnyből. Két 
hétre rá a 8 csapatból álló 2. forduló döntőjében 
hosszabbítás után ugyan alulmaradtak, de 2.-ként 
bejutottak az országos döntőbe.

Két selejtezőn túljutva, közel 200 csapatot ma-
guk mögé utasítva, a srácok már az ország legjobb 
8 csapata között tudhadták magukat.

A döntőt 2015. május 23-án, Pécsett rendezték 
meg, ahol a fiúk mint első bajnokcsapat írták be 
magukat a “történelem könyvekbe”. 

A 4-es korcsoportú Diákolimpián a hetedik és 
nyolcadik osztályos tanulók mérik össze sporttu-
dásukat. A fiúk két fordulót megnyerve utaztak 
megyei bajnokként Kaposvárra, ahol Székesfehér-

várt és a házigazdákat is 20-30 pont különbséggel 
verve jutottak be magabiztosan az országos döntő-
re. A döntő tornát június 4. és 7. között rendezték 
meg Debrecenben, ahol az ország legjobb 8 csapa-
ta képviselte iskoláját. Diákjaink szoros, kiélezett 
csatákatban jutottak túl a csoportkörön, majd az 
azt követő elődöntőn is. A döntőben a házigazda 
Debrecen várta őket, ahol a fiúk remekül helyt 
álltak ugyan, de sajnos alulmaradtak.  Idén az or-
szág 2. legjobb kosárlabdacsapata tehát Budakeszi 
SZIA tanulói lettek, akikre nemcsak az iskola, de az 
egész város is büszke lehet.

A csapatban már volt egy korosztályos váloga-
tott, Csík Richárd személyében (akit Debrecenben 
az “All Star” csapatba is beválasztottak), de az idei 
kimagasló teljesítményének köszönhetően Szabó 
Márton is meghívást kapott.

 A csapat tagjai: Bódi Ferenc (edző), Bánki Zol-
tán, Béres Marcell, Béres Milán, Boinitzer Bence, 
Csík Richárd, Gonda Zsombor, Juhász Bence, 
Kereszturi Ákos, Kereszturi Soma, Schrotti Má-
tyás, Sömjén Dominik és végül, de nem utolsó sor-
ban Szabó Márton.

Gratulálunk a szép eredményhez és reméljük, 
hogy ez a teljesítmény sportkarriereteknek csupán 
az első lépcsőfoka!

Farkas Gábor testnevelő tanár

„Véletlen lett” foltok
A Széchenyi István Általános Iskola aulájában 
megtekinthető a 2014/2015. tanév végi gyer-
mekrajz kiállítás, amelyet az 5−8. évfolyamos 
diákok képeiből állítottam ki. Törekedtem 
arra, hogy tanítványaim új, önálló formavi-
lágot teremtsenek a rajzlapon, kifejező felada-
tok megoldása közben, többféle technika 
egyidejű alkalmazása során. 

A „véletlen lett” foltok által előhívott kreatív 
munkákat, az ábrázoló- és a szerkesztéses fel-

adatokat is kiegészítettük díszítő motívumokkal 
szín- és részletgazdagsággal. 

 Fogadják olyan szeretettel a rajzokat, ahogyan 
készültek! Örömteli nézelődést kívánok július 10-
éig. Szívesen tartok tárlatvezetést is!

Tarkovács Edina, rajztanár
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„BŐRÖNDBE 
ZÁRT 

SÖTÉTSÉG”
SZIA LÁTHATATLAN KIÁLLÍTÁS

Milyen természetesnek tartjuk a fényt, a 
csodálatos színeket, s hogy az életünk minden 
apró cselekvéséhez szükséges teendőket a 
látásunkkal érzékeljük.   Sokszor csak akkor 
értékelünk igazán valamit, ha annak hiányát 
éljük meg!

A „Fény éve” alkalmából választottam ezt a ta-
pasztalási lehetőséget a gyerekek számára. A 

címét pedig tiszteletből és szeretetből egy Szolno-
ki Vakok-és Gyengénlátók csoportja által kitalált 
programjától kölcsönöztem.

A délelőtt folyamán iskolánk közel 160 tanuló-
ja, az osztályok és a 6-os, 7-es segítők folyamatos 
váltásában a következőket tették:

A bekötött szemű gyerkőc kezét megfogta egy 
társa:

- Szia! (pl.) Zsófi vagyok. Én leszek a segítőd! 
És bevezette a 204-es terembe, ahol a követke-

zőt mondta neki:
- Megérkeztél egy feladathoz. Előtted van… és 

az a feladatod, hogy…
A kosárban lévő tárgyakat válogasd szét! Me-

lyek a konyhai eszközök? Melyeket használjuk für-
dőszobában?

Hajtsd össze az előtted lévő pólót!
Keress ki a lencsék közül 10 gombot!
Melyik zokninak melyik a párja?
Tölts a pohárba félig vizet!
Kóstold meg, és ismerd fel a tányéron lévő ételt!
Melyek lehetnek az előtted lévő fűszerek?
Minek hallod a hangját?
Rakd össze a játékot!
Írd le a neved a lapra!

A lapon rajta volt, amit a segítő felírt, hogy ho-
gyan is sikerült mindezt megoldani. Ezzel a lappal 
és azzal az élménnyel gazdagodtak a gyerekek, 
hogy hogyan lehet a világot megtapasztalni FÉNY 
NÉLKÜL. 

Mikor kijöttek sokan azt mondták:
- De jó látni!
A segítők pedig azt tanulgatták, hogyan kell vi-

gyázni egy nem látó társuknak.

Jó volt látni!   
Baka Erzsébet tanárnő

Ora et labora 
HUMÁN TEHETSÉGTÁBOR 2015. JÚNIUS 2.-6., PANNONHALMA

Már második alkalommal rendezzük meg 
iskolánkban, a Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnáziumban a Tehetségtábort, amelyre 20-
25 szaktanári ajánlással kiválasztott 8-10.-es 
diákunkat hívjuk és várjuk. 

Tavaly az első ilyen jellegű tábor a természettu-
dományok jegyében zajlott le, Kincsesbányán a 

helyi növény- és állatvilággal ismerkedtek diákja-
ink, emellett a helyszínhez kapcsolódó földrajzi, 
matematikai, fizikai problémákat vizsgáltak.

Idei Tehetségtáborunkban, amelyhez a bencés 
szerzetesek jelmondatát választottuk mottóként, 
a humán tárgyak voltak a főszereplők, elsősorban 
a történelem és az irodalom, illetve nyelvészet. A 
tehetségébresztő-tehetséggondozó program té-
mája a középkori monostor sokrétű küldetésének 
bemutatása volt. A tábort, amely 80%-ban pályá-
zati pénzből valósult meg (NTP-KKT-B-14-0016 
pályázati azonosító), és 26 dák, valamint hat tanár 
vett benne részt, a szervezők (Jámbor Erzsébet, 
Rubovszky Péter, Pelyachné Pingiczer Klára) Pan-
nonhalmára képzelték el – a több mint ezer éves 
apátság környezete kitűnő választásnak bizonyult, 
az Apátság közelségének különleges hangulata és 
a Szent Jakab Vendégház minden kényelemmel 
felszerelt szálláshelye nagyban hozzájárult a tábor 
sikeréhez. 

A tábor szervezettségét a bőséges programvá-
laszték is jól bizonyítja – tanároknak és diákoknak 
egyaránt kevés idő jutott unatkozni. Kedden dél-
után érkeztek meg a táborozók Pannonhalmára, 
és foglalták el szálláshelyüket, majd az estét kü-
lönféle csapatépítő játékokkal töltötték Jámbor 
tanárnő vezetésével. Szerda délelőtt Rubovszky 
tanár úr irányításával a középkor történelmét és 
művészetét felölelő kvízjáték tesztelte diákjaink 
tudását, majd ebéd után idegenvezetéssel megte-
kintettük a Vár és az Apátság látogatható részeit: 
a Bazilikát, a kerengőt, a könyvtárat, valamint az 
apátsági gyógynövénykertet, ahol csokoládékósto-
lóval egybekötött idegenvezetésen vehettünk részt. 
Miután hazaértünk, a médiafoglalkozás keretein 
belül a sajtóműfajokkal ismerkedtek diákjaink, és 
fiktív középkori apátsági újságot állítottak össze. A 
vacsora után Jámbor tanárnő drámajáték-foglal-
kozásával zárult az este hivatalos programja, mert 
a fáradhatatlan diákok éjszakába nyúlóan forgóz-
tak a számunkra felállított pingpongasztaloknál. 
Csütörtökön délelőtt a Bazilikában indult az az-
napi program, ahol az üvegablakok fénytörését és 

a Bazilika akusztikai adottságait figyelhették meg 
diákjaink Kokas tanárnő és Fodor tanár úr vezeté-
sével – a fény egyébként is a tábor egyik központi 
motívuma volt, többek között a keddi csapatépítő 
foglalkozáson is fontos szerepet kapott. Ez a dél-
előtti kirándulás a késő délutáni program előké-
szítése volt – ekkor ugyanis középkori gregorián 
kottákat és színes templomrajzokat, iniciálékat, 
illetve üvegablakokat készítettek diákjaink külön-
leges papírra – a lapok pedig összefűzve egy kóde-
xet alkottak. A kódexek és más középkori iratok 
a nap többi részében is fontos szerepet játszottak: 
az Apátságban középkori nyelvemlékekkel, többek 
között A tihanyi apátság alapítólevelével ismerked-
tek diákjaink, majd a Látogatóközpontban maguk 
is kipróbálhatták a különféle festékeket. Az esti 
médiafoglalkozás keretében kissé elszakadtunk a 
középkortól, és a jelenkori technikai eszközök ke-
rültek szóba – főként az okostelefonok használata. 

A pénteki nap nagy része szintén az Apát-
ságban, illetve a városban telt – rövid körséta 
keretében megtekintettük az egykori Zsinagó-
ga épületét, majd felsétáltunk a várba, és nagyot 
túráztunk a Boldogasszony Kápolna és a Millen-
niumi emlékmű érintésével. Ebéd után pedig a 
városközpontban lévő, nemrég felújított apátsági 
épületegyüttesbe, a Majorságba látogattunk, ahol 
a borkultúrához és a középkori szerzetesi élethez 
kapcsolódó kiállításokat tekinthettünk meg. Az 
összes táborlakónak szóló médiafeladatokon kívül 
három diákunk azt a feladatot kapta, hogy egy el-
készítendő „Pannonhalma egykor és most” mun-
kacímet viselő filmhez gyűjtsön anyagot, így le-
hetőségünk volt arra, hogy interjút készíthessünk 
Pintér Ambrus bencés szerzetessel, matematika-
fizika szakos tanárral, Bagó Ferenc pannonhalmi 
polgármesterrel és Hefter László üvegművésszel. 
A tábor összegzésére szombat délelőtt került sor, 
majd elhagytuk a szállást, és hazabuszoztunk Bu-
dakeszire. 

A tehetségtáborok kiváló alkalmat nyújtanak 
arra, hogy az egy-egy tudományterület iránt ér-
deklődő diákok elmélyíthessék tudásukat, gya-
korlati tapasztalatokat szerezzenek, olyan módsze-
rekkel, amelyekre a tanórák keretein belül ritkán 
nyílik lehetőség. Idén – mint tavaly is – diákjaink 
lelkesen, érdeklődéssel végezték a feladatokat és 
vettek részt a programokon. Azt gondolom, mind 
diákjaink, mind a résztvevő tanárok sokat gazda-
godtak e négy nap során lelkiekben és szellemiek-
ben egyaránt.

Iványi-Szabó Rita
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, Budakeszi
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Megannyi érték
Finom illatok, ízek, derűs jókedv, szeretet, 
összetartozás, egymás számontartása és meg-
annyi érték mutatta meg magát a Híd Szociális 
és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett 
bográcsozással összekötött találkozáson, mely 
meghívás városunk nyugdíjas klubjait hivatott 
meglepni. 

Részben történt ez köszönetként, hiszen az Idős-
ügyi Tanács kezdeményezésére a Borostyán és 

a Fenyőfagyöngye nyugdíjasklubok tagjai már má-
sodik éve támogatják házi lekvárral, gyümölcsök-
kel a Családsegítő Szolgálat bevonásával a fiatalabb 
generációkat, családokat. Nagymamáink lekvár-
jához legtöbbünknek társul egy illat, érzet, emlék 
nagyszüleink gondoskodásának lenyomataként.  

Az Erdő utca 83.sz alatt található korszerű, ott-
honos, barátságos épület komfortos otthont adott 
és ad számos nyílt rendezvénynek. A fák hűs ár-
nyékával is szolgáló kertben közös kvízjátékunk 

derűjét alátámasztó kacajok fűszerezték a napsü-
tést. De az idős klubok nem jöttek ajándék nélkül. 
Nagyon szép dalokkal és versekkel válhatott még 
emlékezetesebbé e találkozás.

Például az egyik alkalmon Kozák Márta mű-
vésznő az operaház nagyköveteként varázsolt min-
ket a színházi kulisszák mögé, ahol bájos, vicces 
megtörtént narratívákon keresztül ismerhettük 
meg a zene és művelői izgalmas, élménydús, egy-
ben nagyon is emberi, olykor csetlő-botló, olykor 
magasságokba emelő világát.

   Köszönjük nyugdíjasainknak, időseinknek az 
együtt töltött emlékezetes délutánokat.

Bízunk benne, hogy nagyon színes, gazdag és 
tartalmas programjainkon, az értük újjáépült in-

tézményben még sokat találkozunk velük és min-
den érdeklődővel, hiszen hivatásunk, utunk egy: 
budakeszi város időseinek egy olyan színes hori-
zontot mutató ajtót nyitni, mely alátámasztja, hogy 
a nyugdíjas kor nem csupán élettapasztalatot, pihe-
nést és egy életszakasz lezárását hozza, hanem egy-
ben lehetőségeket, új utakat, élményeket, tapasz-
talásokat! Reményünk, hogy még sok élményben, 

programban lesz közösen részünk, s hisszük, hogy 
elnyerve nyugdíjasaink bizalmát, intézményünk 
szeretettel övezve, aktívan részt tud venni, vállalni 
az időskor minden ciklusát érintő „utazásban”.   

Bencsik Zsolt
intézményvezető, HÍD



Tavaszi finomságok a SZIA-ban
Évek óta hagyomány, hogy a 
Széchenyi István Általános Iskola, 
népszerű nevén SZIA napközis 
diákjai tavasszal a saját csoport-
jukkal készítenek valamilyen 
ételt, amit aztán megosztanak 
a többi napközis tanulóval. Idén 
sem történt másként.

Régi hagyománya a SZIA napközi-
seinek, hogy a tavaszi finomságok 

napján csoportszobánként ízletes 
ételeket készítenek egymásnak a ta-
nulók – avatott be a tradícióba Suda 
Éva igazgatóhelyettes. Mint mesélte, 
az elkészült ételek külleme éppúgy 
fontos, mint az ízhatása, amit a közös 
kóstolások alkalmával tapasztalhat-
nak meg a gyerekek. Elsősorban ta-
vaszi zöldségekből és gyümölcsökből 
lehetett készíteni az egyes csemegéket. 
Az elsődleges cél az egészséges táplál-
kozásra való nevelés, hisz a tél végére 
megmutatkozó vitaminhiány pótlása 
rendkívül fontos a gyerekeknek.

Természetesen nemcsak zöld-
ségekből és gyümölcsökből készült 
ételek, főleg saláták készülnek ilyen-
kor, hanem ugyancsak friss termé-
nyekből facsart ivólevek is, amelyek 

vitamintartalomban és ízben messze 
fölülmúlják a divatos és drága cuk-
rozott és szénsavas üdítőitalokat. Ezt 
a kóstolgató gyerekek is megerősí-
tették riporterünknek, de azért még 
rengeteget kell tenni, hogy az egész-
séges táplálkozás iránti igény gyöke-
ret verjen a családokban. 

Az igazgatóhelyettestől meg-
tudtuk: ezúttal elmaradt a szokásos 
zsűrizés, mivel borzasztó hosszú lett 
volna, ha mind a 18 napközis csoport 
delegáltja végigkóstolja valamennyi 
finomságot. Helyette most „csupán” 
a közös ízlelgetés maradt, aminek a 
legfőbb hozadéka az volt, hogy a gye-
rekek valamennyi ételféleséget kipró-

bálhatták, így végső soron hatalmas 
adag vitaminbombához juthattak 
hozzá. 

Ez alkalommal minden csoport 
készített egy receptet a saját ételéről, 
ami a közös faliújságon valameny-
nyi tanuló számára megtekinthető. 
Ráadásul az ételleírásokat színes 
rajzokkal is kiegészítették a tanulók, 
ami hatásos propagandája a korszerű 
táplálkozásnak. E célt szolgálhatja az 
igényes tálalás is, ami jelenthet egy 
asztalon pompázó friss virágcsokrot 
éppúgy, mint néhány díszes szalvétát.

Suda Éva arról is beszámolt, hogy 
ősszel az évszak terményeiből ren-
deznek kiállítást a napközisek, ami 
nem ehető ugyan, de remek csemege 
a szemnek. Addig azonban még sok 
idő van hátra. A nyári hónapokban 
a legkülönfélébb ízű, illatú, színű 
zöldségekkel és gyümölcsökkel ehe-
ti tele magát az, akinek – talán épp 
a fenti rendezvénynek köszönhetően 
– megjött a kedve az egészséges táp-
lálkozáshoz.

bgy
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 „Tavaszi finomságok” című programot a gyerekek óriási lelkese-
déssel és izgalommal vártak

Az előkészületek során a napközis tanítók irányításával és lelkesítésé-
vel a diákok megmutathatták: mennyire ügyes kis konyhaművészek. 

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy közülük sokan nagyon jól bánnak 
a konyhai eszközökkel, serények és segítőkészek. Élvezet volt a közös al-
kotótevékenység!

A csoportok az általuk készített finomságokkal az ebédlőben lévő asz-
taloknál sorakoztak fel, ügyelve az ínycsiklandó étkek minél ízlésesebb 
tálalására is. 

A különböző gyümölcs- és zöldségsaláta kompozíciók, itókák szí-
nes kavalkádjában mindenki talált ízlésének megfelelőt, így nem csoda, 
hogy a finomságokból szinte semmi nem maradt az esemény végeztével.

A csoportok színes étlapon megjelenítették az elkészült finomságok 
receptjeit, amit összefűzünk és közzétesszük.

Szeretnénk, ha jövőre megismétlődne ez a program, hiszen fontosnak 
tartjuk támogatni az egészséges életmódra nevelést, valamint remek kö-
zösségi élményt nyújtani tanulóink számára.

Budakeszi, 2015. 05. 18.
Murányi Réka az 1. csoport napközis tanítója

Budakörnyéki 
Közterület-felügyelet 

pályázatot 
hirdet 

közterület-felügyelő mun-
kakör 

betöltésére Biatorbágy telepü-
lésre.

A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök: Biatorbágy 
város közigazgatási területén a köz-
területek jogszerű használatának 
ellenőrzése, engedélyhez, illetve út-
kezelői hozzájáruláshoz kötött tevé-
kenységek ellenőrzése, köztisztasági 
szabályok betartásának ellenőrzése, 
behajtási engedélyek ellenőrzése.

Pályázati feltételek:
•	 Magyar állampolgárság,
•	 Cselekvőképesség,
•	 Büntetlen előélet,
•	 Középiskola/gimnázium, és 

közterület-felügyelői vizsga.
•	 B kategóriás jogosítvány
•	 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás 

lefolytatása,
•	 6 hónapos próbiadő vállalása,
•	 Egészségi, fizikai és pszicholó-

giai alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó  
iratok, igazolások:
•	 Önéletrajz a 45/2012.(III.20.) 

Korm. rendelet 1. sz. mellékle-
te szerint.

•	 Oklevél- és bizonyítványmá-
solatok.

•	 Három hónapnál nem régeb-
bi erkölcsi bizonyítvány, vagy 
másolat, vagy igénylőlap be-
mutatása annak megkéréséről.

A pályázatok benyújtásának módja:
•	 Postai úton, a pályázatnak a 

Budakörnyéki Közterület-fel-
ügyelet címére történő meg-
küldésével (2092 Budakeszi, 
Fő utca 179. ). Kérjük a borí-
tékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azono-
sítószámot: KF/497/2015, va-
lamint a munkakör megneve-
zését: közterület-felügyelő.

•	 Elektronikus úton Uzsoki Gá-
bor - intézményvezető részére 
a kozbiztonsag@budakeszi.hu 
e-mail címen keresztül.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 
2015. július 3.

A pályázati kiírással kapcsolato-
san további információt Uzsoki 
Gábor – intézményvezető nyújt a 
06-23/535-710/107-es telefonszá-
mon.
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 APRÓ HiRDETÉSEK 
 

ÁLLÁS AJÁNLAT 

A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
Budakeszi Idősek Napközi Otthonába szociális 

étkeztetés szakfeladatra szakirányú végzettségű 
munkatársat keres (képesítési előírás: 1/200 SzCsM 
rendeletben előírtak szerint). Az álláshely betölté-

sénél elvárás: precíz adminisztráció.  
Előny: szociális területen szerzett gyakorlat.  

Az önéletrajzokat és a motivációs leveleket az ino.
budakeszi@gmail.com e-mail címre várjuk.   

További információ a 06/23/451-279-es   
telefonszámon Maus Annától kérhető.

A Gyertyaláng Temetkezési Kft.  keres jogosítvány-
nyal rendelkező férfi munkatársat.  

 Jelentkezni: 06-30-900-1117 

Projektmenedzser asszisztens munkakör,  
azonnali kezdés Budakeszin a  

TELECOM-FORT Kft.-nél (tel.: 30/931-0561,  
munkaköri leírás kérhető  

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

 felsőfokú végzettség szükséges.
 

A pátyi Fenyves csárdába 
 felszolgálót alkalmazok.  

Érdeklődni a 06-20-315-2712-es telefonon.

Keres? Kínál? Eladna? Venne?  Hirdessen nálunk! 
Apróhirdetés 30 szóig  1 600 Ft+Áfa. 

Hirdetésfelvétel: e-mail: szatibo54@gmail.com  
 tel.: 06(23) 455-097 vagy  

e-mail:  budakeszihirdetes@gmail.com,   
tel.: 06(20) 912-7451

Holland református 
lelkészek látogatása  

és szolgálata Budakeszin
A Magyarországi Református Egyház és a 
Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk 
in Nederland (PKN) szervezésében 2015. május 
29. és június 4. között holland lelkipásztorok 
egy küldöttsége érkezett Magyarországra. 
Fogadta őket Balog Zoltán emberi erőforrá-
sokért felelős miniszter, aki bemutatta nekik 
az egyházak és a kormányzat közti együttmű-
ködést. A vendégek részt vettek a Református 
Zenei  Fesztivál rendezvényein Budapesten, 
majd a hét végére gyülekezetekbe látogattak. 

A budakeszi református 
gyülekezet Wim Moehn 

és prof. dr Wim Verboom 
lelkipásztorokat látta ven-
dégül. Szombaton a gyüle-
kezeti tagok, presbiterek és 
a lelkészek beszélgettek a 
vendégekkel gyülekezetünk 
életéről, szolgálatainkról, 
örömeinkről és nehézsége-
inkről, a helyi keresztyén 
gyülekezetek közti együtt-
működésről. Délután a ven-
dégeket budapesti városné-
zésre vittük. 

A vasárnapi istentisztele-
ten Wim Verboom hirdette az igét holland nyel-
ven, amit fordításban is hallgathatott a gyülekezet 
Pál apostol efezusiakhoz írt levele 1. rész 13−14 
vers alapján: 

„[Az Úr} Őbenne [Jézus Krisztusban] pedig 
titeket is − miután hallottátok az igazság igéjét, 
üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek 

− eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, 
örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon 
népét az ő dicsőségének magasztalására.”

Vasárnap délutántól a holland lelkészek a mát-
raházi református üdülőben előadásokat hallgat-
tak meg, és egyik nap a sárospataki református 
intézményekkel ismerkedtek.

Az első holland−magyar lelkésztalálkozóra 2009-
ben került sor Mátraházán. 2014 novemberében Hol-
landiába szerveztek tanulmányutat és tanácskozást, 
ahol részt vett a budakeszi református gyülekezet be-
osztott lelkésze, Borosné Varga Edina. Akkori útju-
kon a magyar lelkészek is megismerhették a holland 
gyülekezeti lelkipásztori szolgálatot és gyakorlatot. 

Wim Moehn holland lelkipásztor előadásban mutat-
ta be gyülekezetét, és ott is mód volt arra, hogy a ma-
gyar lelkészek holland gyülekezetekbe látogassanak, 
megismerkedjenek a közösség életével, a presbiterek 
szolgálatával, a gyülekezeti tagokkal, illetve igét hir-
dethessenek a vasárnapi istentiszteleteken.

Fábián Zsuzsa
(Fotók: Svigruha Gyula és Jászkovics Anna)

A Nagy Gáspár Városi Könyvtár július 6-ától 
(hétfő) augusztus 2-áig (vasárnap) zárva tart.

Nyitás: augusztus 3-án, 13 órakor.
AUGUSZTUSI NYITVA TARTÁSUNK:

hétfő, csütörtök, péntek: 13−17,
keddi napokon: 10−12/13−19,  

(a gyerekkönyvtár: 13−18),
szerda, szombat: zárva.

Augusztus 31-étől a szokásos nyitva tartási 
időben várjuk olvasóinkat.

A nyárra kölcsönzött könyveket szeptember 
8-áig késedelmi díj nélkül vesszük vissza.
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Elsőáldozás
A katolikus közösségeknek talán az egyik legszebb ünnepe az elsőáldo-
zás. Idén 77 gyermek járult először az Úr asztalához. 

 

A szentmisén sok-sok ministráns segítette Kristóf atya szolgálatát. Az első-
áldozók sorban odajárultak Kristóf atya elé, és fogadták kezéből Krisztus 

Testét, aztán közösen, imádságban adtak hálát az Oltáriszentség ajándékáért, 
amiben részesültek. A szentmise után egy kis szeretetlakoma várta a gyerme-
keket, hozzátartozókat.

 Hálát adunk a szülőknek gyermekeik keresztény nevelésükért, hogy idáig 
segítették őket a hitben, hiszen a gyermekek elsős koruk óta járnak rendszere-
sen hittanórára, szentmisére, az idei tanévben heti két hittanóra segítette őket 
az elsőáldozásra való előkészületben. 

 
Az elsőáldozók névsora: Asztalos Eni-
kő, Bárczi István, Bege Ádám, Bernát 
Lotti, Bohár Nikolett, Bridge Zsigmond, 
Brückner Orsolya, Cavani Anna, Cavani 
Eszter, Czifra Veronika, Czuczor Móni-
ka, Csalay Gergely, Cserni Bálint, Csidei 
Bence, Dabis Dávid, Deák Sebestyén, 
Draskóczy Anna Róza, Eszes Hunor, Faze-
kas Alida, Fekete Janka, Ferenczi Zerind 
Tibor, Földi Ádám, Gágyor  Tamás, Géth 
Lilla, Gyuricza Ádám, Gyuricza Emma, 
Haosi Tamás, Harmatos Anna, Hámori Dóra, Hegedűs Máté Miklós, Hidas Anna, Hidas Réka, Kaczur 
Gergely, Kalivoda Flóra, Karácsony Botond, Kerekes Mihály, Keszei Emma, Kiss Domonkos, Kóbor Sára, 
Lelkes Abigél Léna, Lendvay Bogáta, Lőrincz Ábel, Mahunka Dorina, Matkó Zsófia, Molnár Anna, Mong 
Nándor, Müller Bianka, Müller Luca, Nagy Benjamin, Nagy Borbála, Nagy Noémi, Nagy Sarolt Berta, 
Nagy Tamás, Németh Flóra, Nyulász Lőrinc, Oncsa Denisz Márk, Orczy György, Osváth Zsombor, Perhács 
Jázmin, Peszmeg Mátyás, Rab Mihály, Riedl Veronika, Simai Andrea, Solt Maja, Szabados Dorottya, 
Szabó Anna, Szalay Laura, Szeltner Levente, Szemereki Barna, Szeremley Júlia, Szíjjártó Bálint, Tímár 
Vince, Vajda Gábor, Vendéghegyi Barnabás, Windisch Petra, Zágoni Ágota, Zsila Zsuzsanna.

Isten tegye teljessé a jót, 
amit megkezdett Benned!
Keresztelő Szent János ünnepén 
tartották hagyományosan a 
papszentelést a fehérvári Székes-
egyházban. Spányi Antal püspök 
Takács Nándor ny. püspök, és a 
papság körében pappá szentelte 
a Budakeszin szolgálatot teljesítő 
Bozai Mártont és Oravecki Attilát, 
diakónussá Tóth Andrást. 

A fölszenteltek megbízatást kap-
tak az áldozópapi illetve a szer-

papi szolgálat betöltésére. Ebben a 
szentmisében ünnepelték az egy-
házmegye jubiláló papjait is: a rubin-
misés Izeli Józsefet, az aranymisés 
Eberhardt Ferencet, Kandi Istvánt és 
Maklári Istvánt, valamint az ezüst-
misés Boros Zoltánt. A szentelésre 
nagy számban érkeztek az egyház-
megyéből szerzetesnővérek, hívek, 
rokonok és barátok, hogy együtt ün-
nepeljenek és imádkozzanak a szen-
telendőkért és a jubiláns papokért.

A szentmise elején Kiss János 
nagyprépost, általános helynök mu-
tatta be a szentelendőket, akiket az 
áldozó - és szerpapi rend fokozatá-
nak felvételére méltónak talált.

Spányi Antal püspök beszédé-
ben a papi hivatás alapjait, feladatait 
taglalta. Kitért arra, hogy az Egy-
ház Krisztustól kapott, kétezer éves 
kincseit, a kinyilatkoztatás minden 
igazságát és az arra épülő tanítást 
minden körülmények között őrizni 
kell. Majd a szentelendőkhöz szólva 
hozzátette: „Isten ajándéka mindig 
több mint amire számítunk. A pap-
ság hivatása és küldetése magasztos 
és szent dolog. Istentől ered, amelyet 
senki sem érdemelhet ki, Ő hívja 
meg azokat, akiknek ezt a küldetést 
szánja. Azzal, hogy az Úr kiválasz-
tott Benneteket, egy egész közösség 
gazdagodik, Isten választott népe 
erősödik általatok hitben és istenis-
meretben. Másokat az Úrhoz vezet-
ni, a legnagyobb ajándék - mondta 
a főpásztor - az Ige, az oltár, a jóté-
konyság szolgálatában mindenki 
iránt a szeretetet közvetítve.”

A püspök beszéde arra kérte a 
szentelendőket, egészen odaadott 
szívvel és lélekkel végezzék munká-
jukat, mert öröm nélkül hiteltelen a 
papi szolgálat. Isten bőséges kegyel-
met ad ehhez azoknak, akikre nyá-
ját bízza. „Ezt a kegyelmet adjátok 
át a Szentlélek vezetésével, amikor 
gyakoroljátok pásztori tevékenysé-
geteket a szentségek kiszolgáltatásá-
ban, a pasztorációs munkátokban, a 
lelkek mentésében.” Végül a megyés 
püspök azt kívánta, szolgálatukban 
találják meg a kiteljesedett papi éle-
tet, Isten dicsőségére, a keresztény 
nép megszentelésére. Napról napra 
kapcsolódjanak szorosabban Krisz-
tushoz, gazdagon teremjen gyümöl-
csöket papságuk az egyháznak.

A pap a feltámadt Üdvözítőnek 
szentségi jelenlétét és működését 
jeleníti meg a földön. Ő a látható 
emberi eszköze Krisztusnak - hang-
súlyozta a püspök. Felelősségteljes 
szolgálatában, szoros kapcsolatban 
püspökével hirdeti az evangéliumot, 
vezeti Isten népét, gondja van az 
istentiszteletre, elsősorban Urunk 
áldozatának vasárnapi megünnep-
lésére. 

A homília után a szentelendők 
ígérete következett feladatuk hűséges 
vállalásáról. Fogadalmat tettek püs-
pökük előtt, hogy egy életen át szol-
gálják az Egyházat, hivatásukat Isten 
és az emberek szolgálatára végzik. A 
püspök kezét a szentelendők fejére 
tette csendben imádkozott, majd el-
mondta a szentelés imádságát. A fel-
szentelt új papokra ráadták a stólát és 
miseruhát és a főpásztor megkente 
kezüket krizmával. Átadta szolgála-
tuk eszközeit: az ostyát a paténán és 
a kelyhet a borral, a diakónusnak pe-
dig az evangéliumos könyvet.

A főpásztor a szentmise végén 
megköszönte mindazoknak, akik a 
felszenteltek útját segítették a papi 
hivatás felé: a családtagoknak, a sze-
mináriumi tanároknak, az egyházi 
közösségeknek, a Prohászka Imaszö-
vetségnek, hogy két új papi hivatás 
születhetett az egyházmegyében. 
Személyesen köszönte meg a hívek 
közössége előtt a jelenlevő jubiláns 
atyáknak buzgóságukat és hűségü-
ket, az „Úr szőlőjében” elvégzett sok 
évtizedes szolgálatukat. Átadva a 
Szentatya áldását, azt kívánta, hogy 
életkörülményüknek megfelelően, 
imáikban vagy tevékeny szolgála-
tukkal építsék tovább köztünk Isten 
országát.

Az ünnepi szentmise után az új-
misés atyák először a püspököket, 
majd minden jelenlévőt megáldot-
tak. A papszentelés a jubiláló pa-
pok áldása után a megyés főpásztor 
záróáldásával ért véget.
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Figyeljünk az idősekre!
Időskorú hozzátartozóink sokszor tőlünk kissé 
elszeparáltan élnek. Jóindulatuk, jóhiszemű-
ségük vagy pusztán figyelmetlenségük miatt 
fokozott odafigyelést igényelnek, hiszen 
egyre gyakrabban szemelik ki őket könnyű 
prédaként a bűnelkövetők.

A bűnelkövetők körében nem vesztett népszerű-
ségéből a melynek forgatókönyve alapjaiban 

megegyezik ezzel a történettel:

 „Az idős Zsuzsa néninek csörög a telefonja, melyre 
válaszol. Zsuzsa néni gyanútlanul felveszi a készülé-
ket, az alábbihoz hasonló párbeszéd folyik le:

Idegen: Szia, nagyi, 
én vagyok az!

Zsuzsa néni: Kicso-
da? Nem értettem!

Idegen: Hát én va-
gyok az, nagyi!

Zsuzsa néni:  Te 
vagy az, Pisti? 

Idegen: Igen anyu, 
én vagyok az, Pisti! 
Balesetet szenvedtem, 
itt állok az út szélén, a 
semmi közepén. Az au-
tóm teljesen összetört, 

meg engem is kórházba kell szállítani, mert vérzik a 
fejem. El kéne szállíttatni a kocsit, nehogy ellopják, 
de nálam csak kártya van. Az autómentőnél viszont 
készpénzben kell fizetni. Azt mondják, olyan 100 
000 forint lesz. Tudnál kölcsönadni? A barátom épp 
errefele dolgozik, úgyhogy ha odaadod neki, elhozza 
nekem a pénzt. 

Zsuzsa néni: Jaj, persze, kicsikém! De ne menjek 
inkább én érted?

Idegen: Nem kell, a barátom, Sanyi, már úton 
van feléd, ő erre jön! Ne költs feleslegesen utazásra! 
Ha valamit tudok, szólok! Mi a pontos címed, hogy 
oda tudjam irányítani hozzád?

Zsuzsa néni: ….

Rövid idő múlva csöngetnek az ajtóban, addigra 
Zsuzsa néni összeszedte a kért összeget, ismerve a 
kórházi ellátás menetét, talán egy kicsivel többet is 
összekészít a szeretett unokának. Az ajtóban már 
vár az ismeretlen férfi (vagy nő), akinek a lelkére 
bízza az aggódó nagyszülő, hogy vigyázzon a pici 
unokájára és a pénzre, és meghagyja neki, hogy Pisti 
hívja őt azonnal, ahogy tudni valamit!

Néhány óra vagy nap múlva Zsuzsa néni felhív-
ja Pistit, hogy jobban érzi-e magát? Ekkor derül ki, 
hogy se Pistinek, se az autójának nincs semmi baja, 
élnek és virulnak. Ekkor ébrednek rá, hogy az egész 
telefonbeszélgetés átverés volt. Esetleg megkísérlik 
visszakeresni, visszahívni a telefonszámot, melyről 
a csalók telefonáltak, de addigra ők már minden 
nyomot eltüntettek.”

Egyre gyakrabban fordul elő, hogy hasonló 
módszerrel csalnak ki akár többszázezres összeget 
időskorútól. Nem lehet elégszer figyelmeztetni a 
lakosságot a rafinált csalók fejlett módszereire. Az 
ilyen vagy ehhez hasonló bűncselekmények meg-
előzése érdekében az alábbiakat javasoljuk:
•	 tartsák rendszeresen a kapcsolatot időskorú 

hozzátartozójukkal! 
•	 tájékoztassák őket arról, ha elutaznak, hogy 

ne lehessen mondvacsinált indokokkal meg-

megtéveszteni őket!
•	 nyomatékosan, többször figyelmeztessék 

őket a fenti esethez hasonló elkövetési mód-
ra. Ha ismeretlen számról keresik őket hozzá-
tartozóra hivatkozással, ellenőrizzék a hozzá-
tartozó kilétét az általuk ismert számon! 

•	 tudatosítsák bennük, hogy ne álljanak szóba 
jó szándékúnak tűnő idegenekkel, hiszen a 
hátsó szándék lehet rosszhiszemű a mézes-
mázos felszín alatt! 

Gyakran kísérelnek meg az ismeretlenek be-
jutni az ingatlanba, illetve pénzt kicsalni valamely, 
nem otthon tartózkodó hozzátartozóra hivatkoz-
va. Ezt az elkövetési módszert leginkább a kevés 
hozzátartozóval rendelkező, elszigetelt idősek-
nél alkalmazzák. A „barátok” általában a rokon 
megbízásából vagy annak megsegítésére kérnek 
kölcsön egy kitalált történetet előadva. Sokszor 
néhány részletet is ismernek a hivatkozott személy 
magánéletéből, így a meséjüket még hihetőbb 
köntösbe tudják bújtatni. Ellenőrzésként hívjuk fel 
saját telefonkészülékünkön a hivatkozott személyt!

A fentieken kívül a téli időszakban az ismeret-
len faárusok, a húsvéti időszakban a becsöngető 
locsolkodók okozhatnak komoly anyagi károkat. 
Amennyiben nem viszik magukkal első „láto-
gatásuk” alkalmával az értékeket, a látogatás egy 
későbbi, komolyabb bűncselekmény előkészítése 
is lehet! Ne beszéljünk idegeneknek nyugdíjunk-
ról, annak átvételi részleteiről, napi rutinunkról, 
hiszen ezen információk birtokában az ártó szán-
dékú személyek pontosan fel tudják térképezni, 
mikor és kikkel leszünk otthon, mikor tudnak 
zavartalanul betörni, a legkisebb kockázattal kárt 
okozni nekünk!

Ha ismeretlen, gyanús személyeket, autót lát 
többször elhaladni a környéken, jegyezze fel a 
rendszámát vagy típusát, ismertetőjelét, vegye 
fel a kapcsolatot munkatársainkkal, vagy hívja 
azonnal ingyenesen hívható telefonszámainkat!

GYÁSZHÍR

OHR  
ALAJOSNÉ 

(1933–2015)

OHR ALAJOSNÉ
sz.: Páll Ilona

 1933. 08. 19. – 2015. 06. 01.
 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szeretett feleséget,  
édesanyát és nagymamát

2015. június 1-jén, életének 82. évében, 
hosszan tartó, példás türelemmel viselt, 

súlyos betegsége elragadta tőlünk. 
 

2015. június 12-én, pénteken 13 órakor,
a budakeszi temető ravatalozójából, 

a római katolikus vallás  
szertartása szerint kísértük 

imádott unokája és férje mellé,  
végső nyughelyére.

Hála és köszönet a Teremtőnek,  
hogy Őt rendelte nekünk!

 Szívből jövő köszönetemet szeretném ki-
fejezni mindazoknak, akik fájdalmamban, 

gyászomban osztoztak és ezt bármilyen 
formában kinyilvánították!

Ohr Alajos alpolgármester

Ketten ütöttek egyet 
A budakeszi rendőrök két helyi férfit fogtak 
el, akik egy söröző előtt bántalmazták a 
sértettet. 

A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osz-
tálya indított eljárást testi sértés bűntett 

elkövetésének megalapozott gyanúja miatt M. 
László 36 éves és F. Zoltán 43 éves budakeszi 
lakosok ellen.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján 
a gyanúsítottak 2015. június 15-én 19 óra kö-
rüli időben egy budakeszi sörözőben a sértettel 
szóváltásba keveredtek, majd, amikor a férfi 

kiment a vendéglátóhelyről, M. László és társa 
követték, és az utcán több alkalommal megütöt-
ték. A bántalmazás következtében a sértett - az 
előzetes orvosi vélemény alapján − 8 napon túl 
gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett. Ezt kö-
vetően a két helyi férfi távozott a helyszínről.

A budakeszi rendőrök a beszerzett infor-
mációk alapján 2015. június 16-án a délutáni 
órákban elfogták, és előállították a férfiakat, 
akiket a budaörsi nyomozók gyanúsítottként 
hallgattak ki.

A további eljárást ellenük – szabadlábon ha-
gyásuk mellett – a Budaörsi Rendőrkapitányság 
Vizsgálati Osztálya folytatja le.
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Jelentkezni lehet a tábor kezdése előtt minimum 1 héttel! 
Jelentkezési lap a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban, 

az ügyfélszolgálaton vehető át.
Legyen gyermekének vidám, programoktól színes nyara!

Rendőrség 
egy családi napköziben

Ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani, a Budakeszi Rendőrőrs-
nek, amiért 2015. június 11-én 
délelőtt, kérésünkre, ellátogattak 
hozzánk városunk rendőrei, és 
megismertették velünk a minden-
napi élethez szorosan hozzátar-
tozó, ám a gyermekek számára 
felettébb izgalmas munkájukat. 

Csütörtök délelőtt a gyermekek 
meglepetésére egy igazi rendőr-

autó érkezett és parkolt le az Elmer 
Családi Napközi udvarában. Az au-

tóból kiszálló Kürtösi Pál r. törzsőr-
mester megmutatta a gyerekeknek, 
hogy milyen az  „igazi rendőr bácsi”. 
Bemutatta az egyenruhája színét, 
formáját, a rajta lévő jelvényeket, 
váll-lapokat és a munkája közben 
használatos eszközöket.  Megnéz-
hették a gyerekek, milyen a rendőr-
autó, amibe be lehetett ülni, milyen 
a megkülönböztetésre szolgáló vil-
logó lámpa, milyen hangosan szól 
a sziréna, felvehették a láthatósági 
mellényt, és kipróbálhatták milyen 
nehéz a bilincs, ha a karjukra teszik. 
A jó hangulatú programot egy közös 
fotózás tette még emlékezetesebbé. 

Köszönjük a Bu-
dakeszi Rendőr-
őrs vezetőjének, 
Braczkó Gábor 
r. főhadnagynak, 
hogy biztosította 
a látogatás feltét-
eleit, Kürtösi Pál 
r. törzsőrmester-
nek és kollégájá-
nak a szemléle-
tes, élményszerű 
bemutatást.                      

              Elmer Családi 
Napközi
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Mi zajlik a gyerekek 
agyában,  

ha tévéznek? 3. rész

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

Írásunk az májusi számban megje-
lent cikk folyatatása. 

− De mi történik azokkal a gyere-
kekkel, akik még alig szereztek tapasz-
talatot a passzív médiával?

- A gyerek agya meg fogja próbál-
ni ezt az új képet, akármilyen zava-
ró is az, már meglévőhöz illeszteni, 
hogy megértse azt. A benyomásait 
az emberek közötti kommunikáció 
egyik formájaként fogja tárolni. Na-
gyon fontos, hogy a szülők akkor 
világosan elmagyarázzák: ez nem a 
másokkal való együttélés kívánatos 
formája. Ha valaki ezt tenné veled 
a valóságban, akkor az borzasztóan 
fájna neked.

− A gyerekeknek tehát nemcsak 
olyan feladatokra van szükségük, 
amelyek a fejlődésüket segítik, hanem 
olyan emberekre is, akik vezetik őket.

− Igen, sürgősen olyan példaké-
pekre van szükségük, akik segítenek 
nekik abban, hogy ne kerülhessenek 
bele kétes közösségekbe, és ne állít-
tassanak megkérdőjelezhető felada-

tok elé. Akkor romlik el mindig a 
dolog, ha a gyerekek nem tudják ké-
pességeiket kibontakoztatni.

Ehhez megint a felnőttek kelle-
nek. A komputeripar csak a keresle-
tet elégíti ki. És amíg lesz elég szülő, 
aki nem érti meg, hogy a gyerekeinek 
olyan szükségletei vannak, melyeket 
a reális világban tudnak kielégíteni, 
addig növekedni fog a kínálat a digi-
tális médiából. És ha a gyerekek ilyen 
körülmények között nőnek fel, akkor 
a fejlődésükhöz szükséges feladato-
kat ott fogják keresni.

Érdemes elgondolkodni azon, mi 
lesz abból a társadalomból, melynek 
gyerekei elbúcsúznak a reális világ-
tól. Melynek eredménye egy olyan 
agy, optimálisan alkalmazkodott  egy 
internetes virtuális világhoz és a szá-
mítógépes játékokhoz.

− Igazolható-e ez neurológiailag ?
− Már rendelkezése állnak olyan 

tanulmányok, melyek bizonyítják: 
sehol másutt nem tanul az ember 
olyan jól kézügyességet, pontosab-
ban szólva ujjtechnikát, mint egy 
billentyűzet kezelésekor vagy egy 
sms írásakor. Ez nyomokat hagy az 
agyban. Így az utóbbi tíz évben sok-
kal nagyobb lett a fiatalok agyának 
azon régiója, amely a hüvelykujjat 
irányítja.

Ott alakultak ki egyre finomabb, 
sűrűbb hálózatok, melyek lehető-
vé teszik számukra a bámulatosan 
gyors hüvelykujjmozgásokat. A fiata-
lok úgy fejlesztik az agyukat, hogy az 
optimálisan alkalmazkodjék ezekhez 
a követelményekhez. Most már csak 
az a kérdés, hogy a jövő társadal-
mában fontos-e az, hogy az ember a 
hüvelykujját a lehető leggyorsabban 
mozgatni tudja. A gyerekek ezt a kér-
dést még nem tudják megválaszolni 
− a felnőttekre vár ez a feladat.

Budakeszi védőnők
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A visszatapsolt előadás,  
ősszel újra megtartva

Dr. Bartos Mária gyermekgyógyász szakorvos május 11-én „Vészhelyzet 
csecsemő és kisgyermek korban” címmel tartott felvilágosító előadást a 
Védőnői Szolgálat rendelőjében.

Az előadásra nemcsak kisgyermekes anyukák, hanem várandós anyák is 
nagy érdeklődéssel érkeztek.

Sok vészhelyzetet átbeszéltek az anyák a doktornővel, mint a félrenyelés, 
idegen test a testben, fulladás, csípés, allergia, magas láz, áramütés, véletlen 
leforrázás esetén mit tegyenek, kihez forduljanak. Szó volt a bölcsőhalálról, 
az újraélesztésről is.

Gyakorlati bemutatást is láttak az „Ambu baby” oktató újraélesztő baba 
segítségével.

Az anyák az előadás végén még sok kérdést tettek fel.
 A nagy érdeklődésre való tekintettel a felvilágosító előadást − a védőnők 

szervezésével − a doktornő ősszel ismét megtartja. 






