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Kedves Budakesziek!

Hatalmas előrelépés történt a budakeszi egészségügyben! 

Elérhetetlen álomnak tűnt, de mindvégig hittem benne! Sokan és sokat 
dolgoztunk a Városházán azért, ami most valósággá vált! Kitartó le-
velezés, több éves fáradhatatlan munka eredményeként elértük, hogy a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) évi 217 millió forint-
tal húszféle szakrendelést, heti 550 órában finanszíroz meg Budakeszin, 
ezáltal városunkban széleskörű egészségügyi szakellátást hozhatunk 
létre! Ez azt jelenti, hogy számos egészségügyi problémával többé nem 
kell Budapestre bejárni, hanem itt helyben elintézhetjük, ami gyorsabb 
és kényelmesebb ellátást tesz lehetővé, és ezzel rengeteg időt és energiát 
spórolhatnak meg a budakesziek!

Az egészségügyi szolgáltatás 
bővülése

Hosszú út vezetett idáig. Az egészségház 
2018-as teljes felújítását követően létrehoz-
tuk a Budakeszi Egészségügyi Központot, 
majd az Egészséges Budapest Program-
ban sikeresen pályáztunk orvosi eszközök-
re, mintegy hetvenmillió forint értékben. 
Az alapellátás mellett hétféle szakorvosi 
ellátást tettünk településünkön elérhető-
vé – önkormányzati saját finanszírozás-
sal – a budakeszi lakosoknak, ugyanakkor 
azonnal benyújtottuk számos szakrendelés 
finanszírozási igényét a NEAK felé. Óriási 
öröm számomra, hogy a mostani döntés ér-
telmében húsz szakellátás finanszírozásával 
Budakeszi vezeti a támogatott intézmények 
listáját, így a szakrendelések heti óraszáma 
jelentősen bővülni fog, és az önkormányza-
ti finanszírozást mindegyik esetben állami 
támogatás váltja fel! Köszönöm a kormány 
támogatását, és mindazoknak a munkáját, 
akik segítségünkre voltak egészségügyi el-
látórendszerünk fejlesztésében!

Örömmel jelentem, hogy készen állunk 
a feladatra! Az eddigi neurológiai, reuma-
tológiai, audiológiai, foglakozás-egészség-
ügyi, urológiai, szülész-nőgyógyászati és 
szemészeti szakrendelések mellett belgyó-
gyász, radiológus, bőrgyógyász, fül-orr-gé-
gész, urológus, kardiológus, diabetológus, 
sebész és ortopédus szakorvosaink és asz- 
szisztenseink várják, hogy munkába állhas-
sanak! Szeretnénk a fogorvosi ellátást is 
bővíteni fogszabályozással és fogorvosi ra-
diológiával, de gyógytorna, fizikoterápia és 
ultrahang-diagnosztikai szolgáltatás meg-
szervezésén is dolgozunk.

Az új lehetőség ugyanakkor új kihívá-
sok elé is állítja a városvezetést, a jelenlegi 

tíz rendelőhelyiség ugyanis nem elegendő 
a feladatok ellátására. Ezért megvizsgáljuk, 
hogy vajon meglévő épületeinkben, új épí-
téssel, vagy rendelőbérléssel tudunk helyet 
biztosítani a szakrendeléseknek. 

Budakeszi összefog!
A járványügyi veszélyhelyzetben szám-
talan nemes felajánlást, segítséget kap-
tunk a budakeszi intézményektől, civil 
szervezetektől, cégektől és magánembe-
rektől. Bölcsődéink és óvodáink munka-
társai mosható maszkok varrását vállal-
ták, eddig több száz darabot készítettek, 
de cégek és magánszemélyek is adomá-
nyoztak maszkokat, melyekhez a lakos-
ság térítésmentesen hozzájuthat a Vá-
rosházán. Önkormányzati képviselők 
befizetéseivel létrehoztuk a Budakeszi 
Családvédelmi Alapot a nehéz helyzetbe 
kerülő családok megsegítésére, az alap-
hoz eddig már több magánember és cég 
is hozzájárult, de továbbra is várjuk az 
adományokat! Levélben és telefonon ke-
restük meg a 65 év feletti budakeszieket 
és megszerveztük az ellátásukat: a közel 
kétszázötven segítséget kérő nyugdíjast 
a HÍD Szociális, Család- és Gyermekjólé-
ti Szolgálat munkatársai mellett mintegy 
negyven önkéntes is segíti. A Budakeszi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület rendszere-
sen fertőtleníti a közterületeket. Fontos 
feladat, hogy a csoportosulások megaka-
dályozásával lassítsuk a járvány terje-
dését. Ezért polgárőreink, a polgári vé-
delem tagjai, tucatnyi önkéntes járőr és 
a közterület-felügyelők a hétvégéken és 
ünnepnapokon rendszeresen ellenőrzik 
a kirándulóhelyeket és parkokat, és szük-
ség esetén figyelmeztetik a polgárokat az 

óvintézkedések betartására. Hálásan kö-
szönünk minden segítséget, adományt és 
felajánlást! 

Veszélyhelyzetben is dolgozunk!
A járványügyi vészhelyzet ellenére nem 
állt meg a munka a Városházán, fokozott 
óvintézkedések mellett ellátjuk a lakosság 
szolgálatát mind a járvánnyal kapcsolatos, 
mind hétköznapi ügyekben.

Folytatódnak fejlesztéseink is: megvan 
a tanuszoda kivitelezője, már csupán kor-
mányhatározat szükséges a munkák meg-
kezdéséhez. Rövidesen befejeződik a régi 
szennyvíztelep bontása, és hozzáláthatunk 
a vállalkozói park kialakításához, továbbá 
zajlik szép új piacunk kivitelezésének köz-
beszerzési eljárása is.

Április 22-én ünnepeljük a Föld Napját, 
ehhez is kapcsolódva hamarosan elkészül 
a Budakeszi Madártanösvény a Mamut-
fenyőknél, melynek keretében két nagy in-
formációs tábla és tizennyolc kisebb tájé-
koztató lesz az itt élő őshonos madarakról. 
Emellett négyfajta odút és több madárete-
tőt, süntanyát is kihelyezünk, az őszi isko-
lakezdéskor a budakeszi gyerekeknek már 
itt is tarthatják a természetismeret órákat.

 
Önöknek is sok erőt, kitartást és minde-

nekelőtt jó egészséget kívánok!

                                 dr. Győri Ottilia
                                    polgármester

Polgármesteri tájékoztató
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2019. január 1-jén vettem át a Budakeszi 
Egészségügy Központ vezetését. A fel-
adatot azért vállaltam el, mert komoly 
kihívásnak tartottam, hogy egy járási 
központban meg kell szerveznem a 
szakorvosi ellátásokat: egy új, a kör-
nyező településeket is kiszolgáló, va-
lódi szakrendelőt szeretnék létrehozni.

A BKTV-nek kicsit több,mint egy éve 
adott interjúmban beszéltem a terveim-
ről: milyen szakellátásokat szeretnék 
elérhetővé tenni, hogyan és honnan 
tudunk szakembereket toborozni. Az 
utolsó kérdése a riporternek az volt, 
hogy mivel lennék elégedett egy év 
múlva. Válaszomban a Nemzeti Egész-
ségbiztosítási Alapkezelő finanszíro-
zását emeltem ki.  Ez azért szükséges, 
mert így nem az önkormányzat költ-
ségvetéséből kell finanszírozni a rende-
léseket, tudunk szakorvosi beutalókat 
adni. Ezt is megkaptuk most, hála az 
itt élők érdekeit figyelembe vevő Em-
beri Erőforrások Minisztériuma és a 
Pénzügyminisztériumi támogatásnak. 
Ezért kiemelkedően sikeres időszak-
ban vagyunk most, köszönet az önkor-
mányzatnak , a polgármester asszony-
nak és az összes kollégámnak. A város 
történetében még nem sikerült ekkora  
egészségügyi fejlesztést elérni.

Új fejezet kezdődik Budakeszi város 
egészségügyi ellátórendszerében. Ha-
talmas lehetőség előtt állunk, sok mun-
kát elvégeztünk, most még nagyobb 
erőbedobással és még több munkát kell 
végeznünk. Az Egészséges Budapest 
Program keretében teljeskörű szakren-
delésként elindítottuk a neurológiai, a 
reumatológiai, az audiológiai, a foglal-

kozás-egészségügyi, a nőgyógyászati, 
az urológiai és a szemészeti szakrende-
léseinket. Ezeket bővítenünk kell, ehhez 
adottak az eszközeink, újabb orvosok 
csatlakoznak hozzánk, így növelni tud-
juk kapacitásainkat. A járványhelyzet 
előtt megszerveztük a fül-orr-gégészeti 
és bőrgyógyászati szakrendelés eszköz 
és szakember ellátását. Sajnos ezek nem 
indulhattak el, de bármikor készen ál-
lunk rá. 

Erre az évre a teljes körű kardiológi-
ai szakrendelés beindítását terveztük, 
az ehhez szükséges eszközökre az ön-
kormányzat elkülönítette a forrást, a 
beszerzést lefolytattuk, nyáron megér-
kezik a kardiológiai vizsgálófej és a ke-
rékpár-ergométer.

Az Egészséges Budapest Program 
révén komoly informatikai fejlesztést 
tudtunk végrehajtani: 2019. végén ki-
alakítottuk a 10 munkaállomásnak ele-
gendő, szakrendelői szintű informati-
kai rendszerünket. Ez azt jelenti, hogy 
egyszerre 10 szakrendelés működhet 
folyamatosan Budakeszin.

A NEAK finanszírozás új helyzetet 
teremtett: az eddigi szakrendeléseket 
bővíthetjük, és új szakrendeléseket in-
díthatunk. Ennek kapcsán támogatá-
sáról biztosított a képviselő-testület és 
a polgármester asszony is. Feladatunk 
közösen megtalálni a méltó helyet a ki-
bővített rendeléseknek. További orvosi 
műszereket kell beszereznünk a belgyó-
gyászat, a teljeskörű ultrahang diag-
nosztika, a sebészet, az ortopédia, a fi-
zikoterápia és a gyógytorna rendelések 
ellátásához. Új UH-készüléket, kézi mű-
szereket, fizikoterápiás kezelésekhez és 
a gyógytorna elindításához szükséges 
felszereléseket kell beszereznünk.

A fogorvosi szakellátás tekintetében 
a fogszabályozás és a fogászati röntgen 
megszervezése, komoly együtt gon-
dolkodást, új eszközöket és új rendelői 
igényt jelent..

Legfontosabb feladatunk a rendelé-
sek megszervezése. Meg kell keresnünk 
a szakembereket és asszisztenseket, 
akik méltó körülmények között, megfe-
lelő minőségű eszközökkel tudják ellát-
ni feladatukat.

Kik fogják ellátni Önöket? Szeren-
csés helyzetben vagyunk: sokan je-

lentkeztek, akik itt élnek Budakeszin 
és a szerteágazó kapcsolatainknak kö-
szönhetően gyorsan tudtunk szakem-
berekkel egyeztetni. Lesznek kollégá-
ink a Semmelweis Egyetemről, a Szent 
János Kórház és Észak-budai Egyesített 
Kórházakból, a Péterfy Sándor Utcai 
Kórházból, az Uzsoki Utcai Kórházból, 
az NNK Klinikai Osztályáról, az Orszá-
gos Orvosi Rehabilitációs Intézetből és 
a Budai Irgalmasrendi Kórházból.

A kitartó munka gyümölcsöt termett, 
az itt élő emberek életkilátásai, egészség-
megőrzése, életminősége ugrásszerűen 
javulni fog. Nagy fejlesztési lehetőség 
ez Budakeszinek, kollégáimmal együtt 
minden erőnkkel azon dolgozunk, 
hogy megháláljuk a bizalmat. Magas 
színvonalon, Önökhöz közel, megfelelő 
környezetben tudunk majd szakorvosi 

ellátást biztosítani itt, helyben. Mit je-
lent ez pontosan Önöknek? Diagnosz-
tikus vizsgálatok, szakorvosi konzíliu-
mok, szakorvosi javaslatok, szakorvosi 
beutalók, szakorvosi vizsgálatkérések 
itt, Budakeszin. Nem kell Önöknek el-
menni egy beutalóért,szakorvosi recep-
tért,  majd magáért a vizsgálatért Buda-
pestre, idehozzuk Önöknek.

Végül szeretném felsorolni a szak-
mákat: audiológia, belgyógyászat, 
bőrgyógyászat, diabetológia, fül-orr-
gégészet, gyógytorna és fizikoterápia, 
kardiológia, neurológia, ortopédia, 
reu matológia, sebészet, szemészet, szü-
lészet-nőgyógyászat, teljes körű UH-
diagnosztika, urológia és ezen felül re-
méljük, a fogorvosi szakellátás bővítése.

dr. Pócza Péter, intézményvezető
Budakeszi Egészségügyi Központ

Hatalmas előrelépés a budakeszi 
egészségügyi ellátásban

A hónap témája4



A koronavírus-járvány megjelenése óta létfontosságú feladatot lát 
el a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és központ. 
Ebben teljes erővel támogatja az önkormányzat, a polgármester, 
a felelős képviselők, az önkormányzat szociális osztálya és az ön-
ként jelentkező budakeszi pol-
gárok is. Mindenki éjjel-nappal 
azon dolgozik, hogy segítsen az 
időseknek, betegeknek, a házi 
karanténba került embereknek, 
a rászoruló budakeszi lakosok-
nak.

A Híd munkatársai jelenleg 
napi háromszori étkezéshez 
elegendő élelmiszert és gyógy-
szert visznek házhoz 185 olyan 
idős embernek, akik vállalták, 
hogy nem hagyják el otthonu-
kat. Heti 440 adag meleg ételt 
szállítanak ki összesen 88 la-
kosnak, ebből heti 150 adag a Prémium Döner Kebab és a Stadt 
Étterem felajánlása, amit ezúton is nagyon köszönünk.

Rendszeresen írásban és telefonon, ha kell személyesen is kap-
csolatot tartanak a lakosokkal, folyamatosan egyeztetik az igé-
nyei ket, a szükséges segítségnyújtást. Az egyik lakó „angyalok-
nak” nevezte őket, mert bevásárláskor emlékeztették az ünnepi 
zárva tartásra, és rákérdeztek, nem kell-e több élelmiszer?

Elintézik az otthon lévők postai ügyeit, csekkbefizetéseit is. Jelző-

rendszeres házi segítségnyújtás keretében 24 órás távfelügyele-
tet biztosítanak. 30 gondozott részesül házi segítségnyújtásban, 
melynek keretében speciális feladatokat látnak el, például fürde-
tés, felületi sebkezelés, gyógyszeradagolás.

Az önkéntes segítők munká-
ját is koordinálják, jelenleg 18-
an dolgoznak önként aktívan, 
akik 38 idős mindennapi ellátá-
sában segítenek.

Az ALDI-ból kapott élelmi-
szeradományokat is házhoz 
viszik a Pitypang Óvoda és a 
Mosolyvár Bölcsőde dolgozó-
inak segítségével, közel 60 fő 
részére.

Ha élelmiszer adomány fel-
ajánlás érkezik vállalkozóktól – 
pél dául 30 kg savanyúság, 1500 
db tojás, valamint liszt, marga-

rin –, azt fogadják, csomagolják és kiszállítják a rászorulóknak.
 Fontos, hogy a pszichológusok, a jogász, a segítő szakemberek 

továbbra is biztosítják a lakosság pszichés támogatását, segítését.
Az alábbi elérhetőségeken várják a lelki támogatásra szorulók 

hívását, akiknek ilyen módon is segít az önkormányzat.
Telefon: 06 23 451-147, 06 20 294-5263, 06 23 451-279
E-mail: szolgalat.hid@gmail.com

 Bencsik Zsolt intézményvezető

Budakeszi ki-
emelkedő alakja 
Guman István, 
aki 2019 decem-
ber 10-én hunyt 
el 100 éves ko-
rában. Szelle-
mi képességét 
mindvégig meg-
őrizte. Bár élete 
utolsó időszakát 
családja közelé-
ben Budapesten 
töltötte, Budakeszi temetőben alussza örök 
álmát, ahol élt, és ahol mindenki szerette és 
nagyra becsülte.

1919 október 22-én Kolozsváron szü-
letett. 1998-ban ezen a napon, a szüle-
tésnapján fedeztek fel egy kisbolygót a 
Piszkéstetői Obszervatóriumban. A csillag-
vizsgáló helyét másokkal együtt ő jelölte 
ki az ötvenes évek közepén. Csillagászati 
életpályája elismeréseként a Nemzetközi 
Csillagászati Unió ezt az aszteroidát róla 
keresztelte el (523954) Guman névre.

100.születésnapján így összegezte em-
lékeit: Szép életem volt. 40 évig éltem felesé-
gemmel, aki hegedűművész volt. A konzerva-
tóriumban elvégeztem a fuvola tanszakot, és 
kamarazenéltünk 40 éven keresztül. Nagyon 
szép élet volt. A zene és a csillagászat az, ami 
engem vonzott – mesélte István, akinek 
egész családja zenész lett. Unokája Derecs-
kei András karmester, zeneszerző.

Guman István gimnáziumi diákként 
Hermann Oberth, a rakétatechnika atyjá-
nak tanítványa. A Budapesti Pázmány Péter 
Egyetemen végezte el a csillagászatot, 1947-
ben Debrecenben doktorált „summa cum 
laude”. Németül és angolul jelentek meg 
tudományos cikkei. Századik születésnap-
ján az MTA elnöke, Lovász László gratuláló 
levélben köszöntötte, hiszen évtizedeken 
át dolgozott akadémiai kutatóként. A sváb-
hegyi Asztrofizikai Obszervatóriumban, 
majd a debreceni Napfizikai Obszervató-
riumban foglalkozott a rövid periódusú 
változócsillagok megfigyelésével, illetve 
napfolt fényképek értékelésével. Nagyot al-
kotott a csillagászatot népszerűsítő ismeret-

átadás területén. Első amatőröknek szóló 
cikke 1940-ben jelent meg. Szerkesztette 
a Természet és Társadalom Csillagos ég című 
rovatát. A Magyar Csillagászati Egyesület 
alapító, majd örökös tagja. 1979-ben vonult 
nyugdíjba, de ezután is aktívan dolgozott. 

Budakeszi otthonából rendszeresen jár 
fel a Csillagda szemináriumra, folytatja 
kutatói munkáját, szerkeszti az évkönyv 
táblázatait, előrejelzéseit, 2006-ban jelenik 
meg Dogon mitológia és csillagászat című kö-
tete, mely…kiemelkedő alkotás – írja Mizser 
Attila búcsúzó cikkében, a Meteor című lap 
februári számában.

Szomszédai, lakótársai mind nagy 
szeretettel emlékeznek rá. Egy olyan év-
században élt, ahol a viharos történelmi 
események mellett tudományterülete is 
rohamosan fejlődött. Kivételes emberi és 
szellemi képességei lehetővé tették, hogy 
tartsa az iramot, ami nem sok embernek 
adatik meg. Munkássága emlékét érdemes 
a városnak megőrizni, ez a feladat az utó-
korra, ránk marad,

BB.

Frontvonalban a Híd családsegítő – 
Szociális munka a járvány idején

Dr. Guman István, Budakeszi csillagásza

Büszkeségeink 5



Kötelékben a koronavírus-járvány 
idején a budakeszi önkéntesek

Létrejött Budakeszin a Családvédelmi Alap adományokból 
Nagyon fontosnak tartom, hogy szeretett városunkban a nehéz időben is segítsük egymást. Ezért elhatároztuk  Budakeszi 
Család védelmi Alap létrehozását, és kértük képviselőinket,  hogy az önkormányzat „társadalmi összefogás” számlájára  fejenként 
100 ezer forint átutalásával segítség az Alap felállítását. Az alapra adományoztak Budakeszi polgárok, vállalkozók, külső kép
viselők is, így eddig 2 094 500 Ft gyűlt össze. Mindenkinek köszönjük a gyors és hatékony segítséget. Ebből az alapból segítjük 
egyszeri 100 ezer forintos támogatással azokat a gyermekeket nevelő családokat, ahol a szülők a járvány miatt elvesztették 
állásukat és egyéb tartalékuk nincs. 

Az önkormányzat „társadalmi összefogás” számlájának számlaszáma: 117423481539002200930000. A megjegyzés rovatba írják 
oda: Budakeszi Családvédelmi Alap.  

Továbbra is várjuk minden segíteni tudó magánszemély, civil szervezet, egyház csatlakozását hogy a járvány egész ideje alatt 
segíthessünk.

Vigyázzunk egymásra, segítsünk egymásnak! Budakeszi összefog!

#miotthonmaradtunk6

Az önkéntes civilek, a budakeszi ön-
kéntes tűzoltók, a polgárőrök, a közte-
rület-felügyelők és a városüzemeltetés 
dolgozói is segítik az önkormányzatot 
a rendkívüli helyzettel járó hétvégi 
köztéri korlátozások betartatását váro-
sunkban. 

A lánglovagok rendszeresen fertőt-
lenítik a közterületeket.  Nagynyomá-
sú locsolóautóval járják a várost klóros 
vegyszert használva. Nemcsak a buda-
keszi parkokat, utcákat, hanem az Or-
szágos Korányi Pulmonológiai Intézet 
előtti buszmegállót is folyamatosan 
fertőtlenítik. 

Húsvétkor helyi rendelet született 
arról, hogy az önkormányzat lezárja 
a közterületeket, korlátozza a Vadas-
parkba környékére látogatók moz-
gását. Hasonló rendeletek születtek 
a következő hétvégéken is. Az érintett 
területeken óránként jelennek meg 
a kitűzővel ellátott segítők, akik ha na-
gyobb csoportosulást észleltek, akkor 
távozásra szólították fel az érintetteket. 

Az elmúlt hetek tapasztalatai alapján 
a budakeszi lakosok fegyelmezetten vi-
selkedtek, betartották a korlátozó sza-
bályokat. Köszönjük, hogy #mindenki-
otthonmaradt!



Hívogatón csillognak a napfényben a street work out  sport-
eszközök a  nagypálya mellett, és csábító a rekortán futókör 
is, de a járvány idején sajnos nem fogadhatja a sportolni vá-
gyókat ez az új fejlesztés sem. 

Április 17-én megtörtént a műszaki átadása a rég várt fu-
tókörnek és sportparknak. Az önkormányzat még 2016-ban 
adta be a pályázatot erre, a sportpark önkormányzati önrész 
nélkül épült meg, a futókör 50%-os finanszírozással.  A pá-
lyázat tömegsportra vonatkozó programrészeinek a megírá-
sához Hellner Donáta és Mayer Marton testnevelés tanárok 
adták önkéntesen a szaktudásukat. Nagyon sokan várták 
ezt a nettó 37 millió forintos beruházást. Holló Miklós nép-

szerű budakeszi sífutó edző javaslatára a későbbiekben fel-
szerelik az időmérő órát, és amint forrás lesz rá, kiépül a pá-
lya menti közvilágítás is. 

A futókör és sportpálya lehetőséget biztosít arra, hogy 
bárki felfedezze a mozgás örömét, kedve legyen a minden-
napos testmozgáshoz. Jó lenne, ha június 6-án megtart-
hatnánk az I. Budakeszi Target Sprint Kupát, a Légpuskás 
Sprint Versenyt a Vasas SC Sífutó és Biathlon Szakosztálya 
rendezésében. Ez nem tőlünk függ sajnos ebben a pilla-
natban, hanem a járványos megbetegedések alakulásától. 
A verseny célja a futó és célbalövő sportág népszerűsítése, 
mely egyszerre fejleszti az izmokat és a koncentrációt.  Mo-
tiválni  szeretnénk a sportág kipróbálására  azokat,  akik 
eddig talán csak a számítógép egerének nyomkodásával 
találtak a célkeresztbe. Holló Mikós kezdeményezésére sze-
retnénk ezt a sportágat Budakeszin is meghonosítani az ön-
kormányzat támogatásával.

Jó hír, hogy az önkormányzat támogatásával, és annak 
biztatására, Peller Márton vezetésével a  civil biciklis csa-
pat is pályázott az Országos Bringapark Programban egy 
minőségi bringapályára, új indítószerkezettel és biztonsági 
szivacsmedencével, valamint kicsiknek alkalmas gyakorló-
szakasszal. Az önkormányzat biztosította a 7 millió forintos 
fejlesztés 50%-os önrészét. Ha nyer a pályázatunk, akkor 
még az idén megvalósulhat ez a fejlesztés is. 

Hajrá, budakeszi sport!

A sportpálya újabb fejlesztéseként 
elkészült a futókör és a sportpark

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ hétköznapi mun-
kája, mint más közművelődési intézményeké is, a jár-
ványügyi helyzetben teljesen megváltozott. Március 
közepétől a művelődési központoknak be kellett zárni 
kapuikat így közönségünkkel és közösségeinkkel a sze-
mélyes kapcsolatuk megszűnt.

A kultúra átmenetileg az online térbe költözött és bár 
egy ideig valóban nem találkozhatunk személyesen, 
a kultúra közvetítése akkor sem állhat meg!

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ munkatársai-
ként azóta a háttérben folyamatosan azon dolgozunk, 
hogy kapcsolatot tartsuk, kultúrát közvetítsünk, szépít-
sünk, szervezzünk, készüljünk a nagyon várt hétközna-
pok visszatérésére.

A mostani időszakra kialakítottunk egy heti temati-
kájú, napi rendszerességgel közvetített kulturális prog-
ramajánló, melyet az intézmény facebook oldalán meg-
találhatnak.

Szeretnénk a teljes közönségünket megszólítani, nap 
mint nap érdekes, tartalmas online programokkal meg-
tölteni a hétköznapjaikat.

A MOZGALMAS HÉTFŐ keretében otthon is elvégez-
hető tornagyakorlatsorok videóját tesszük közzé, meg-
mozgatva vendégeinket. Minden korosztályhoz külön-
külön szólunk, más-más nehézségi fokú gyakorlatokkal.

A VIDÁM KEDD alkalmával zenés anyagokat, kon-
certvideókat és emlékezetes színházi előadások közvetí-
téseit teszünk közzé.

A KÍVÁNCSI SZERDÁN interaktív, online kiállítá-
sokra és múzeumokba invitáljuk közönségünket. A vi-
lágon számos nemzetközi hírű múzeum nyitotta meg 
jelképesen a kapuit az online térben. Bebarangolhatjuk 
a kiállítótereket és minden fontos információt megtud-
hatunk az egyes alkotásokról.

A KREATÍV CSÜTÖRTÖK napján otthon, akár gye-
rekekkel alkotható kreatív tárgyak elkészítését mutatjuk 
be, figyelembe véve az évszak adta ünnepeket.

A KUCKÓS PÉNTEK keretében ráhangolódva a hétvé-
gékre online nézhető filmeket, valamint letölthető köny-
veket ajánlunk.

Várjuk minden kedves látogatónkat! Keressék bátran 
napi ajánlóinkat! Kellemes időtöltést kívánunk!

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ programajánlója
Maradj otthon, de legyél velünk online is!
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Budakeszinek korábban nem volt 
főkertésze. Ez nyilván annak a jele, 
hogy a jövőben nagyobb jelentőséget 
szán városunk vezetése a település 
zöld arculatának, melynek a megva-
lósítását Öntől várják.

Szívügyem a város természetközeli 
jellegének hangsúlyossá tétele, annak 
minden pozitívumával együtt, ebben 
partnere kívánok lenni többek között 
az önkormányzat által kezdeményezett 
Budakeszi Zöld Munkacsoportnak, az 
ÖkoKeszi civil szervezetnek, valamint 
minden helyi környezetvédőnek.

Bár csak január óta lett városunk fő-
kertésze, de a fentebb említett újsze-
rű kertépítési megoldások már az Ön 
nevéhez köthetőek.

Valóban, már 2018-tól, egyedi megbízást 
kaptam ezek megvalósítására a város 
vezetésétől.

Mi állítja meg az embereket, mitől 
mások ezek az új koncepciójú, 21. 
századi virágszigetek Budakeszin, 
melynek közigazgatási területét − 
körös-körül − csaknem háromne-
gyed részben erdők borítják, szinte 
egyedülállóan az országban?

Még Nyugat-Európában sem túl gya-
koriak az olyan kertészeti megoldások, 
melyek most Budakeszin láthatóak. 
Ezek megjelenése több okra is visz-
szavezethető. A klímaváltozás okoz-
ta trópusi forrósággal párhuzamosan 
a kézi munkaerő jelentős csökkenése, 
a leszűkült anyagi források új megoldá-
sokat kívánnak. Olyan zöldfelületeket 
próbálunk kialakítani, melyek jobban 
tűrik a forróságot, kevesebb munkás-
kéz szükséges a fenntartásukhoz, hosz-
szabb távon olcsóbb a szaporítóanyag. 
Az elültetett növények nem az eddig 
megszokott egynyári virágok, hanem 
a gyorsan terebélyesedő, minden szem-
pontból igénytelenebb, de életerősebb, 
tőosztással szaporítható évelők, melyek 

saját magukat árnyékolva lényegesen 
kevesebb öntözést kívánnak, és még a 
nem kívánatos gaz elől is elveszik az 
életteret. Csakhogy érzékeltessem: az 
egynyári növények bekerülési költsége 
a telepítéssel együtt hasonló, mint az 
évelőké, tehát hosszabb távon a biodi-
verz évelőágyások telepítése lényege-
sen olcsóbb. Sokkal kevesebb munkát, 
bár jóval több szellemi kapacitást igé-
nyelnek.

Ez azt is jelenti tehát, hogy ezek a te-
re bélyesedő, nagy gyökerű évelők, 
tőszaporítással más helyeken is meg-
jelenhetnek Budakeszin az elkövet-
kező években?

Természetesen! Mindemellett hozzá kell 
tennem, hogy az elmúlt csaknem 2 év-
ben Budakeszin elültetett növényekből, 
már mintegy 100 féle cserje és évelő 
kápráztatja el csodálóit, hatalmas szín-
orgiá val. Tavasztól őszig egymást vált-
ják a virágzással. Célunk, hogy ezeket 
a növényeket, a közöttük elhelyezett 
táblácskákkal részletesebben is megis-
mertessük az itt lakókkal.

Az elkövetkező időkben tehát újabb 
helyeken is találkozunk majd velük?

Az Erdő utca és a Budaörsi út között, 
a felújított szervizút melletti, mintegy 
400 m-es sáv hangsúlyosabb részein, 
tehát az elején és végén fogjuk őket el-
ültetni, a már Budakeszin kifejlődött 
évelők tőszaporításából. A köztes, hosz-
szabb részen pedig vetni fogunk egy 
másik újdonságot, az ún. diverz, tájba 
illő, vadvirágos, gyógynövényes gye-
pet, melyet itt-ott kombinálunk majd 
„véletlenszerűen” elültetett, nagyobb 
méretű, ezzel harmonizáló, kultúr éve-
lőkkel. Ez végül is olyan lesz, mint egy 
vadvirágos rét, melyet évente legfeljebb 
két alkalommal kell nyírni. Ugyanezt 
a megoldást fogjuk alkalmazni az új 
iskola oldalában is, azzal a különbség-
gel, hogy itt az ún. vadvirágos, diverz 

gyepes rét egy létező helyi adottság. Ide 
csak a „véletlenszerűen” közéjük helye-
zett kultúrnövények lesznek elültetve. 
Ezekre a változatos felületű gyepek-
re egyébként jellemző, hogy jól bírják 
a taposást, járkálást is, bár kétségtelen, 
hogy ez az újszerű, még nem megszo-
kott technológia az első időkben esetleg 
ellenérzést is kelthet a helyi lakosság 
körében, mondván, hogy nem kap kellő 
gondozást a terület.

Ez a két újszerű megoldás – bár „szá-
razságtűrő”– a forró nyári hónapok-
ban azért igényel némi locsolást?

Igen, de ezt az elkövetkező években 
nem kézi locsolással, hanem a növények 
közötti, gazdaságos, költséghatékony, 
csepegtető rendszer kialakításával sze-
retnénk megoldani, a legoptimálisabb, 
hajnali időszakban. Ezt már az önkor-
mányzat, az egészségügyi központ kör-
nyékén és az új iskolánál megvalósítot-
tuk.

 Ezek a kialakuló zöld szigetek mik-
roklímájukkal, a sok-sok „tápnövény-
nyel”, szinte vonzzák a csodálatos színű 
és mintázatú lepkéket.

Az erdőkkel körülölelt Budakeszin, 
a lepkék akár 10 km-ről is becsalogatha-
tóak ezekre a zöld szigetekre. Az eddig 
megvalósult helyeken ez már tapasztal-
ható.

Milyen tervei vannak az elkövetke-
ző évekre?

Szeretném egy zöld kataszterrel felmér-
ni azokat a beavatkozási pontokat Buda-
keszin, ahol a legköltséghatékonyabban 
tudunk – a fentiekhez hasonló – öko-
szisztémákat telepíteni az elkövetkező 
években.

Ezek a Budakeszin megvalósuló 21. 
századi, kertépítő, ökoszisztematikus, 
példaértékű megoldások akár országos 
szintű érdeklődést is kiválthatnak a jö-
vőben!

Én is ezt remélem!

Új arculatot kapnak városunk zöld szigetei
Új zöld arculatot kap az elkövetkező években Budakeszi. Az egészségügyi 
központ , a Városháza környéke és annak belső udvara, majd a Mosolyvár 
Bölcsőde, legutóbb pedig az új iskola környezete elbűvöli és megállásra 
készteti az arra járókat. Különös, máshol nemigen látható újszerű meg
oldásoknak lehetnek tanúi az arra fogékony budakeszi polgárok. De miért is 
mások ezek a kertészeti megoldások, mint amelyekhez eddig szokhattunk, 
mire számíthatunk még a jövőben ennek kapcsán? Erről kérdeztük 
Sirkó Zoltán kertépítő és környezetvédelmi mérnököt – aki korábban 3 évig 
Szeged főkertésze is volt –, Budakeszi január elsején kinevezett főkertészét.
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Kedves barátunk, a budakeszi Erkel 
Napok és kórustalálkozóink rend-
szeres szakmai segítője Somogyváry 
Ákos karnagy, az Erkel Ferenc Társa-
ság elnöke Gyula Város Kultúrájáért 
kitüntetésben részesült.

Somogyváry Ákos Erkel Ferenc szép-
unokája, karnagy, zenetanár a Caritas 
Collectio Kamarazenekar és a Ciszterci 
Szent Alberik Kórus művészeti vezető-
je, az Erkel Ferenc Társaság és a Magyar 
Kórusok és Zenekarok Szövetsége Vá-
lasztmányának elnöke. 1989-ben diplo-
mázott, felsőfokú tanulmányai mellett 
a Budafoki Ifjúsági (a mai Dohnányi 
Ernő) Szimfonikus Zenekar tagja volt. 
A középiskolás korosztálynak 1988 óta 
folyamatosan tanít zenét. 

Szakmai tevékenységének első je-
lentős állomása 1994–ben, a Zene-
akadémián, a Hymnus születésének 
150. évfordulójára szervezett ünnepi 
hangverseny volt. Zenekari-, kórus- és 
oratórikus hangversenyek alkalmával 
megszámlálhatatlan énekes, hang-
szeres szólistával és hozzávetőleg 50 
magyar és külföldi kórussal dolgozott 
együtt. Együtteseivel és vendégkar-
nagyként számos rádió- és televízió-
közvetítés dirigense volt, Európa nyolc 
országában adott koncerteket. 1998 és 
2011 között kilenc saját CD-felvétel el-
készítése fűződik a nevéhez.

Somogyváry Ákos a díjjal járó pénz-
jutalmat a Viharsarki Koraszülöttmen-
tő Alapítványnak ajánlotta fel.

Somogyváry Ákos a Budakeszi és 
Gyula városa közötti − elsősorban Er-
kel Ferenc kapcsán létrejött − kulturá-

lis kapcsolat legfőbb mozgatórugója és 
támogatója.

Erkel Galériánkban két személyes 
ajándéka is látható. Az egyik annak 
a ritka Erkel-képnek a másolata, melyet 
az Erkel-bicentenárium évében Gyula 
városának adott át, és az ünnepélyes 
átadáskor így fogalmazott:  A képet 
annak a településnek adnám át, amely 
szülővárosa mellett hasonló elkötele-
zettséggel és szeretettel ápolja a zene-
szerző emlékét. A két település immá-
ron elválaszthatatlan egységet képez 
Erkel Ferenc emlékének ápolásában.

Ajándékát szimbolikusan megfejel-
te a gyulai emlékház avatásakor elvá-
gott nemzeti színű szalag egy darabjá-
val is.

A másik felajánlás Erkel Ferenc ha-
gyatékának tárgyi emlékeit felelevení-
tő, a család egykori tulajdonát képező 
komód.

Kedves Ákos! Reméljük, nemsokára 
ismét személyesen is találkozhatunk, 
talán már júniusban a XXXII. Erkel Na-
pok alkalmával, addig is jó egészséget 
és további szép sikereket kívánunk!

Az EFMK munkatársai

Gratulálunk Somogyváry Ákosnak!

Városi hírek 9

MEGLEPETÉSKONCERT BUDAKESZIN

„A zene az egyetlen olyan vírus, ami gyógyít. (ByeAlex)” – írta hivatalos Face
book oldalán dr. Győri Ottilia. Délutáni meglepetés koncertet adott ugyan
is a Honvéd utcai lakótelepen április 25én, szombaton a Budakeszi Hagyo
mányőrző Kör Fúvószenekara. „Egy kis vidámságot, jókedvet csempésztek 
a bezártságba, a karanténos hangulatba. Köszönöm a szép délutánt!  ❤ ” – írta 
a polgármester.



Városi hírek10

A madár Isten kertjének egyik legin-
kább csodálatra méltó ékessége. Elég 
csak végigtekintenünk a németországi 
palakőzetben talált ősmadár, az archa-
eopteryx megkövesedett csontvázától 
a téli etetőről magot csipegető szén-
cinegéig végigfutó fejődési ívet, s rá 
kell döbbenünk, hogy kevés hasonlóan 
sokoldalú, alkalmazkodóképes állat-
csoport lakja Földet. Ráadásul itt élnek 
a közvetlen közelünkben, tavasszal da-
lukra ébredünk, tarka tollazatukban 
gyönyörködünk, és még azt a szíves-
séget is megteszik nekünk, hogy pusz-
títják a kertjeinkben haszonnövénye-
inket dézsmáló, rontó bogarat, férget. 
Vagyis hasznosak. A tudomány korai 
szakaszában még megkülönböztettek 
hasznos és káros madarakat, így jeles 
természettudósunk, Hermann Ottó az 
A madarak hasznáról és káráról írott re-
mek könyvében is ezt a felosztást kö-
veti. Az én amatőr madarász pályám 
is ezzel a csudálatos könyvvel indult, 
amikor negyed évszázaddal ezelőtt 
egy Múzeum körúti antikváriumban 
ráakadtam egy 1914-ben, Darányi Ig-
nác támogatásával kiadott példányára. 
Elragadott a szöveg veretes nyelvezete, 
a tudós pontos megfigyeléseinek egy-
szerű, közérthető leírása. Azóta járom 
távcsővel az erdőt.

A hamarosan elkészülő budakeszi 
madárösvény már nem különböztet 
meg majd hasznos és káros madarakat, 
mert ma a tudomány már nem tűr ilyen 
megbélyegzést. Mert miért ne volna 
hasznos például a Hermann Ottó által 
annak idején még tolvaj, prédálónak 
titulált, s Budakeszi környékén az el-
múlt évtizedben örvendetesen elsza-

porodott holló, aki mostanában legin-
kább a pusztító sertéspestiben elhullott 
vaddisznók húsán neveli fiókáit, ellátva 
ezzel – a róka, a borz, a sakál mellett – 
az erdő közegészségügyi takarítójának 
feladatát. Ez csak egy példa, de hosz-
szan lehetne még sorolni a közismerten 
hasznos madarakat, a sokféle harkályt, 
a pintyfélék tarka társaságát, a kék-, 
szén-, barát- és egyéb cinegéket vagy 
éppen a korábban sokat üldözött, ám 
mára egytől egyig szigorúan védett, 
egeret, pockot pusztító prédálóma-
darakat, az ölyvet, a kányát, a héját és 
a többit.

Vajon tudunk-e eleget ezekről a ma-
darakról, közvetlen szomszédainkról, 
akik itt élnek velünk a településünket 
övező erdőkben, illetve kertjeinkben? 
Egész bizonyosan kevesebbet annál, 
mint amennyit érdemelnek.

Ezért is örültem, amikor a város 
zöld munkacsoportjának egy korábbi 
ülésén a BVV munkatársa, Nagy-Kálló 
Szilvia felvetette, hogy egy madártan-
ösvényt kellene létrehozni Budakeszin. 
Ötlete mellett azzal érvelt, hogy a te-
lepülés iskoláinak tanulói így jobban 
megismerhetnék a környezetükben élő 
madarakat, a pedagógusok pedig egy-
egy természetrajz órán hasznos edu-
kációs segítséget kaphatnának munká-
jukhoz. A tanösvényben az a jó, hogy 
nem tarka könyvlapokon mutatja be 
a természet csodáit, hanem kicsalogat 
a szabadba, felfedezésre hív, s úgy ok-
tat, hogy kis szerencsével az élő – nem 
az évtizedek óta szertárban porosodó, 
kitömött! – szemléltető eszközt is pre-
zentálja a leírás mellé, hiszen az oktató 
tábla melletti fa ágain bármikor felbuk-

kanhatnak azok madarak, melyekről 
éppen olvasunk.

A madárösvény első helyszíneként 
a MOL-benzinkút és a körforgalom 
szegélyezte, nagyjából háromszög 
alakú ligetes területet szemelték ki. 
Előnyének látszott, hogy közel fek-
szik az iskolákhoz, egyébként pedig 
mint városi közterületnek különösebb 
funkciója nincsen.  Időközben azonban 
buszmegálló létesült a parkocska olda-
lában, tovább növelve ezzel a terület 
amúgy sem elhanyagolható forgalmát, 
zajterhelését.

Szilvia azzal keresett meg engem, 
hogy találjunk együtt új, alkalmasabb 
helyszínt a madárösvénynek, olyat, 
ahol az oktatás és tartalmas kikapcso-
lódás szempontjai egyaránt érvénye-
sülhetnek. Magam azt vetettem fel, 
hogy oda kell vinni a tanösvényt, ahol 
a madarak egyébként is laknak. A ma-
mutfenyők mögötti, a lucernás sarka és 
két gyalogút által határolt ligetes részt 
javasoltam, méghozzá azért, mert ott a 
helyi madárbarátok már évek óta, min-
den télen rendszeresen etetik a mada-
rakat. A lelkes természetjáró, Mogyo-
rósi Imre kezdte talán el, s úgy tudom, 
ma már többen követik jó példáját. 
Munkájuk eredményeképp a területen 
rendszeresen megfigyelhető a helyben 
élő madárfajok többsége. Meleg nyári 
éjszakákon még a fülemüle is fújja a fák 
hegyén!

Április 17-én dr. Győri Ottilia pol-
gármester asszony, Nagy-Kálló Szilvia, 
Korondy Tamás, a BVV vezetője is be-
járta a területet, és teljes nézetazonos-
sággal megállapították, hogy a terület 
alkalmas a madárösvény kialakítására. 
Vagyis a dolgok mai állása szerint ide 
kerülnek majd ki a Magyar Madár-
tani és Természetvédelmi Egyesülettől 
vásárolt, a leggyakoribb madárfajok 
képeit és szakértő leírásait tartalmazó 
táblák; a különféle apróbb és nagyobb 
madaraknak otthont adó fészekodúk, 
illetve a madáretetők. Az is felvetődött, 
hogy az erdészettel összefogva, a terü-
leten található fafajták leíró tábláit is 
ki lehetne helyezni, jobban megismer-
tetve ezzel a madaraknak életteret adó 
erdőt.

Dr. Illisz László

Lesz madártanösvény Budakeszin – 
Legyen jó ismerős a szomszéd!
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Április 21. a Bölcsődék Napja Ma-
gyarországon. Ebből az alkalomból 
Győri Ottilia polgármester és Bakács 
Bernadett önkormányzati képviselő, 
tanácsnok köszöntötte az ott dolgozó-
kat. Kicsit más volt ez a nap, mint len-
ni szokott, az intézmények csendesek 
voltak, gyerekzsivajt sehol sem lehetett 
hallani. 

„A bölcsődékre nagy szükség van, mert 
a rendkívüli járványhelyzetben is támogat-
ják, segítik a budakeszi családokat, most ez 
az egyik legfontosabb feladat” – mondta 
Győri Ottilia. Az intézmény vezetők 
elmondták, szervezett munka folyik a 
háttérben. A Fő utcai Budakeszi Böl-
csődében maszkokat varrnak, takarí-
tanak, kertészkednek és fertőtlenítik 
a játékokat. A Mosolyvár Bölcsődében 
pedig online tréninget, csapatépítést 
tartanak, valamint a digitális készsé-
gek fejlesztését tűzték ki célul. A „Mo-
solygós Nevelők” program a mun-
katársak szakmai tapasztalatainak 
összehangolását szolgálja. 

A „Lélekmelengető”-re keresztelt 
projektnek a dolgozók mentális tá-
mogatása, segítése a célja. Humoros 
történeteket, novellákat, idézeteket 
osztanak meg egymással. A nevelők 
a „Családi Mosoly” online bölcsőde 
keretei között találkozhatnak a gyer-
mekekkel és szülőkkel. Rövid videók-
kal készülnek, meséket, bábjelneteket, 
kézműves ötleteket, mondókákat, éne-
kes, mozgásos, vidám tevékenységet 
osztanak meg naponta a csoportjukba 
járó családokkal.  

Az intézmény nagyon sok pozitív 
visszajelzést kap a szülőktől:

„Köszönjük ezt a dalcsokrot, csodálatos, 
hogy ugyanaz a dal, mégis mennyire kü-
lönbözően hangzik mindhármótoktól, mert 
mindenki hozzátette a saját személyiségét, 
puszi nektek.”

„Köszönjük szépen, nagyon kedves volt 
így reggel, XX nagyon megörült nektek.”

A szülők lefotózzák és elküldik a 
gyermekek kézműves foglalkozásának 
alkotásait. 

A polgármester és a képviselő asz-
szony nem érkezett üres kézzel. Mind-
két helyre virágot, védőmaszkot és fer-
tőtlenítőszert vittek. 

Győri Ottilia közösségi oldalán azt 
írta: „A gyerekek mindenhonnan nagyon 
hiányoznak! ❤❤”

A 2020–2021 nevelési évre történő 
bölcsődei beiratkozás időpontja má-
jus 4–6. között lesz, de élethelyzettől 
függően egész évben folyamatosan be 
lehet iratkozni, a járványügyi helyzet-
re való tekintettel online formában. A 
felvételi kérelmet a Budakeszi Önkor-
mányzat honlapjáról (intézmények, 
bölcsődék), lehet letölteni, online is ki-
tölthető. 

A kérelmeket az alábbi e-mail cí-
mekre várják: 
Mosolyvár bölcsőde: 

ujbolcsi@gmail.com
Manóvár Bölcsőde: 

bkeszi.bolcsi@gmail.com

Bölcsődék napja 
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Bár az utóbbi időben eddig megszokott 
életünk kissé kitért medréből, a ter-
mészetet ez mit sem zavarja, a tavasz 
ugyanúgy elérkezett hozzánk idén is. 
Idén sajnos a majálisok elmaradnak, 
és ha ki is mozdulunk a természetbe, 
akkor is óvakodnunk kell a tömegtől, 
csoportosulástól, de a tavasz hangula-
tát szerencsére már az ablakon kinézve 
is érezhetjük.

Mint oly sok magyar ünnep, így 
május elseje is összevont esemény: a 

magyar hagyományok szerint 
a tavaszt köszöntjük, a nem-
zetközi szokások és a keresz-
tény kultúrkör pedig a mun-
kások által elért gazdasági és 
szociális vívmányokról em-
lékezik meg ezen a napon, 
mely egyben Szent Józsefnek, 
a munkások védőszentjének is 
a napja.

A munkások szolidaritási 
napjaként 1890 óta ünnepeljük, arra 
emlékezve, hogy arra az 1886-os meg-
mozdulásra emlékezve, mely során 
chicagói munkások és az Amerikai 
Munkásszövetség a nyolcórás munka-
nap bevezetését követelte. A tüntetésre 
a rendőrség agresszívan reagált, elfojtá-
sa után munkásvezetőket végeztek ki.

A néphagyomány szerint május első 
napján virágokkal, zöld növényekkel 
díszítették a házakat, a májusfa állítás 
hagyományát pedig már az 1400-as 
évektől jegyzik. Az ifjú férfiak állítot-
tak májusfát azoknak a lányoknak, 

akinek udvarolni szerettek volna. Ez 
a tradíció az egész ország területén el-
terjedt, jellemzően magas fák (jegenye 
vagy nyárfa) ágait díszítették színes 
szalagokkal. A sváb hagyományokhoz 
hozzá tartozik, hogy a színes papírcsí-
kokon kívül minden ágára borosüve-
geket és kolbászkákat aggattak.

Május a Szűzanya ünnepe is. Május 
hónap természeti szépsége, a rügyező 
fák, a fakadó virágok csodálata indítot-
ták a Szűzanya tisztelőit, ezért a római 
katolikus egyházban ez a hónap Szűz 
Mária hónapja.

Májusi forgatag

SNIDLINGES TOJÁSKRÉM
Friss, tavaszi reggelinek vagy uzson
nának való szendvicskrém, felnőttek
nek és gyerekeknek egyaránt. 

Hozzávalók (4 személyre): 
8 db főtt tojás l 90 g tejföl l 2 ek. 
majonéz l 1/2 ek. mustár l 1/2 cso
kor snidling (vagy 1/2 kis fej hagy
ma) l 1/4 csokor petrezselyem l só, 
bors, ízlés szerint

Elkészítés: A tojásokat megfőzzük, 
megpucoljuk, tojásszeletelővel elő
ször keresztben, majd hosszában, 
kockákra vágjuk. Végül hozzáadjuk 
a tejfölt, majonézt, mustárt, majd 
a felaprított zöldeket és ízlés szerint 
sózzuk, borsozzuk.

Sz
in

ye
i M

er
se

 P
ál

: M
aj

ál
is

, 1
87

3

A Soltvadkertről érkezett állat egy éves, de ígéretes, szépen fejlett, életerős. Ne-
véről a vadaspark látogatói, követői Facebook-szavazáson döntöttek. A szava-
zás végeredményéről, a lehetséges név változatokról és az új dámbika nevéről 
a Budakeszi Vadaspark Facebook-oldalán lévő bejegyzésekben találhatnak friss 
információkat.

Forrás: Budakeszi Vadaspark
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Egy fiatal fehér dámbika 
költözött a vadasparkba
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Kutyasétáltatás során mindannyian 
szeretnénk békésen, nyugodtan sé-
tálni, ehhez pedig nem árt betarta-
nunk néhány íratlan szabályt, amely 
nem csak bennünket, de a hozzánk 
hasonló sétáltatókat és sétálókat is 
megóvja a kellemetlen helyzetektől.

Ha belterület közterületén vagy termé-
szeti/védett természeti területen sétál-
tatunk, kötelező a póráz használata. 
Igaz ez a vadászterületekre és közfor-
galmú közlekedési eszközökre is (ez 
utóbbin a szájkosár használata is köte-

lező). Tehát közterületen a kutyánkat 
csak a kijelölt kutyafuttatókon enged-
hetjük el a pórázról. Mindig szedjük 
össze a kutyánk után a piszkot. Gon-
doljunk arra, hogy mi sem szívesen 
takarítjuk a cipőnket, miután belelé-
pünk. Ne engedjük oda a kutyánkat 
idegenekhez – sem emberekhez, sem 
más kutyákhoz –, és különösen figyel-
jünk oda a gyerekekre! Mi ismerjük 
a kutyánkat, mások viszont nem. Ne 
okozzunk nekik kellemetlen élményt 
kontrollálatlan ebünkkel. Ne engedjük 
oda kutyánkat kerítésen belül ugató 
fajtársaihoz sem. A másik eb ingerlé-
sével sajnos nem kívánatos viselke-
dést váltunk ki belőle, és egy óvatlan 
pillanatban el is kaphatja a miénket, 
akár súlyosabb sérüléseket okozva. 
Ha kutyusunk nem visszahívható, ne 
engedjük el a pórázról. Ha minden-
képp szeretnénk elengedni, tanítsuk 
meg arra, hogy vezényszóra minden 

körülmények között visszajöjjön hoz-
zánk. (Többek között emiatt is érdemes 
kutyaiskolába járnunk.) Ne engedjük 
a kutyánkat olyan távol magunktól, 
ahol már nem tudunk rá hatni, ahon-
nan már nem tudjuk visszahívni. Fél 
szemünk folyamatosan legyen a négy-
lábú társunkon, bármikor történhet 
olyan váratlan esemény, ami miatt 
azonnal közbe kell lépnünk. Ne en-
gedjük a kutyusunknak, hogy rongálja 
a környezetét – mókás lehet figyelni, 
ahogyan a földet ássa, vagy kisebb ál-
latokat kerget, de ha védett élőlényben, 

természeti értékben tesz kárt, az a mi 
felelősségünk! A szabadon sétáló ku-
tyusok által okozott károkért, esetle-
ges közúti balesetekért szintén a gazdi 
vonható akár büntetőjogi felelősségre. 
Több kutya találkozásakor addig játék 
a játék, amíg mindketten élvezik. Ne 
csak a saját kutyusunkat figyeljük, ha-
nem a többi kutyát is, és ha kell, avat-
kozzunk közbe, állítsuk le a játékot.

Ne zavarjuk más kutya–gazda pá-
ros játékát, munkáját.

Erdei séták során különösen oda 
kell figyelnünk háziállatunkra! Sem-
miképp ne felejtsük el, hogy mi csak 
látogatók vagyunk ott, se mi, se a ku-
tyánk ne zavarja meg az ott élő álla-
tok életét! Pórázról semmiképp nem 
ajánlott elengedni a kutyát, mivel még 
a legjólneveltebb állat is hajlamos az 
ösztönei után menni: elfuthat egy vad 
után, kárt tehet benne. A kutyánk ál-
tal okozott vadkárért minket terhel 

a felelősség, ami akár pénzbüntetést is 
vonhat maga után. De ez a jobbik eset, 
ugyanis gazdátlan, vadat űző kutyát 
a vadász joggal kilőheti.

Ne feledkezzünk meg az erdőben 
élő, kutyánkra káros kórokozókról, 
élősködőkről sem: a kullancsok és 
egyes szúnyogok a kutyákra akár 
halálos betegségeket is okozhatnak, 
mint a babéziózis vagy a szívférgesség 
(ezek ellen különböző nyakörvekkel, 
cseppekkel, gyógyszerekkel tudunk 
védekezni). A vaddisznók maradékai 
pedig álveszettséget okozhatnak, ami 
szintén halálos, és nincs ellene véde-
lem, a legtöbb, amit tehetünk, hogy 
nem engedjük kedvencünket falatoz-
ni az erdőben. Ne feledkezzünk meg 
róla: a Szabálysértési törvény 193. § 
(1) bekezdése értelmében „aki a fel-
ügyelete alatt álló kutyát természeti 
és védett természeti területen vagy 
vadászterületen – a vadászkutya és 
a triflakereső kutya kivételével – pó-
ráz nélkül elengedi vagy kóborolni 
hagyja, szabálysértést követ el.”

De mindenek előtt: legyünk tekin-
tettel ember- és kutyatársainkra! Mer-
jünk egymástól kérni, és ha minket 
kérnek meg, működjünk együtt! Ne 
adjunk alapot arra, hogy a kutyás tár-
sadalmat negatívan ítéljék meg. Figye-
lem! Amennyiben sárga szalagot lá-
tunk egy kutyus nyakörvére, pórázára 
kötve, tartsuk a távolságot: a kutyus 
lehet antiszociális, agresszív, félős, be-
teg. Ugyanakkor, ha a mi kutyusunk 
szorong, fél, ne féljünk ezt jelezni, mi 
is kössünk rá sárga szalagot!

Zsilinszky Fanni Rea

A felelős kutyatartás – 3. rész
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Ezen a napon számtalan szervezet, 
kormány és magánember világszer-
te a Föld természeti értékeinek meg-
óvására próbálja felhívni a figyelmet. 
Májusban szokták megrendezni a 
Fenntarthatósági témahetet mind ha-
zai, mind európai szinten, amely idén 
sajnos későbbre (szeptember-októ-
ber környékére) tolódik, és aminek 
során iskolák, óvodák, magánembe-
rek csatlakoznak a mozgalomhoz.

A Föld napja fontos problémákra hív-
ja fel a figyelmet, és bár kezdetben az 
élővilág megóvására fókuszált, nap-
jaink ra egyre több környezeti kihí-
vással kell szembenéznünk, melyek 
mind hatással vannak természeti kör-

nyezetünkre és ránk, ezért mára már 
nagyon komplex, sokrétű problémák-
kal kell szembenéznünk, ha kevesebb 
káros hatással szeretnénk lenni a ter-
mészetre.

A biológiai sokféleség az élővilág 
sokféleségét jelenti, amely a földi öko-
szisztéma alapját adja. Jelenleg is folyik 
a hatodik nagy kihalási hullám, mely-
nek során óvatos becslések alapján is 
óránként egy faj eltűnik. Szibériai tig-
ris, jegesmedve, kék bálna, méhek…. a 
veszélyeztetett állatok listája végtelen, 
és felmerülhet bennünk a kérdés, mi 
közünk is van nekünk mindehhez?

A földi ökoszisztéma egy hajóhoz 
hasonló, aminek mindannyian az 
utasai vagyunk. Képzeljük el, hogy 
hajókázás során sorra esnek ki kisebb-
nagyobb alkatrészek a hajóból. Egy 
ideig nem veszünk észre semmit, de el 
fog érkezni a pillanat, amikor túl sok, 
vagy épp létfontosságú alkatrészt ve-
szít el a hajó, és elsüllyed, minden uta-
sával együtt.

Miért is vannak veszélyben miat-
tunk a vadon élő fajok? Az emberiség 

túlterjeszkedése, túlfogyasztása elfog-
lalja a helyet a növény- és állatvilág 
elől. A mezőgazdasági, ipari terme-
léssel, a kibocsátott káros anyagokkal 
és szeméttel felborítjuk a természe-
tes egyensúlyt, és rengeteg olyan fajt 
pusztítunk ki, amelyekre nekünk köz-
vetlenül is szükségünk lenne, mint a 
talajlakó élőlények, beporzó rovarok 
vagy a vándormadarak.

Ha közvetlenül is szeretnénk tenni 
az élővilágért, tegyünk még ma! Tele-
pítsünk madáretetőket, bogárszállókat 
kertünkbe, teraszunkra. Ne verjük 
le a madárfészkeket, különösképp a 
fecskefészkeket, sőt, ha lehet, telepít-
sünk műfészkeket! Ültessünk honos, 
nem tájidegen növényeket, vagy épp 
hagyjunk teret kertünkben a vadvi-
rágoknak! Ne használjunk káros nö-
vényvédő vegyszereket, ha muszáj 
permetezzünk, keressük az organi-
kus, környezetkímélő szereket!

Mindemellett fontos hangsúlyozni, 
hogy nem csak a vadon élő állatok szo-
rulnak védelemre, de háziasított társa-
ik is, akikért felelősséggel tartozunk. 
Tanítsuk gyermekeinket is az élőlények 
szeretetére, tiszteletére, mert ők tár-
saink, nem szolgáink ebben az életben.

„Ne szégyelld te azt, ha szereted 
az állatokat. Ne röstelld, ha egy kutya 
közelebb van lelkedhez, mint a leg-
több ember, akit személyesen ismersz. 
Hazug próféták és otromba, komisz 
emberek azok, akik megrónak e von-
zalom miatt, s ezt mondják: 

»Az emberektől lopja el az érzéseket, 
melyeket a kutyáira pazarol! önző, ri-
deg fráter!« – ne törődj velük. Szeresd 
csak nyugodtan kutyádat, ezt a csil-
logó szemű, fáradhatatlan barátodat, 

aki nem kér barátságáért mást és töb-
bet, mint valamilyen szerény koncot 
és egy-egy simogatást. Ne hidd, hogy 
gyöngédség és önzés késztet az állato-
kat szeretni. Testvéreink ők, s ugyan-
abban a műhelyben készültek, mint 
az ember, s értelmük is van, néha bo-
nyolultabb és finomabb, mint a legtöbb 
embernek. Mások nevezzék gyönge-
ségnek az állatszeretetet, gúnyoljanak 
ezért, te sétálj csak kutyáddal. Jó tár-
saságban maradsz; s Isten tudja ezt.” 
(Márai Sándor)

Zsilinszky Fanni Rea

Április 22. A Föld napja
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A Föld napja alkalmából dr. Győri 
Ottilia polgármester Facebook ol-
dalán hívta fel a figyelmet az élő-
világ fontosságára, tiszteletére, 
szeretetére. Ez alkalomból a ki-
hívás állatos képek feltöltése volt 
a poszthoz, melyekből ez a mon-
tázs készült.

Föld napi 
kihívás
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Mostanság a járvány miatt a Gyermek-
vasút sem működik. Ez az első hosszabb 
üzemszünet története során. 1948. jú lius 
31-én adták át az első szakaszt, azóta 
kanyarog és adja le vidám füttyjeleit a 
budai hegyek között. 1948-tól 1990-ig 
Úttörővasút néven ismertük. Létreho-
zása egyértelműen politikai döntés volt, 
szorosan összekapcsolódott az úttörő-
mozgalommal, a Csillebérci Úttörővá-
ros építésével. A kisvasút útvonalának 

olyan kedvelt kirándulóhelyet kerestek, 
ahová nem csak a gyermekek, hanem a 
felnőttek is szívesen ellátogatnak majd. 
Felvetődött helyszínként a Margitsziget, 
Gödöllő, a Népliget is. Végül a válasz-
tás a Széchényi-hegyre és környékére 
esett. Több nyomvonal-változat elvetése 
után a Széchenyi-hegy és a Hűvösvölgy 
közé tervezték meg a vasutat. Szerencsés 
döntés volt, mert mindkét végállomása 
jól megközelíthető, a főváros legkedvel-
tebb kiránduló erdejében halad végig. A 
vasút építése és üzemeltetése a Magyar 
Államvasutakhoz került, a mai napig a 
MÁV tulajdonában és kezelésében van. 
A Széchenyi-hegyi végállomás alig 
200 méterre található a fogaskerekűtől, 
466 m tengerszint feletti magasságban. 
A Normafa megálló épület nélküli, azaz 
táblás megálló. A hajdani Úttörőváros, 
ma Csillebérc elnevezésű állomás épü-
letén még láthatók az úttörőéletet be-
mutató kerámia domborművek. Az első 
szakasz vége a tervekben még a Szent 
Anna-kápolna nevet viselte, mire átad-
ták, már Előre állomásra nevezték át (ma 
Virágvölgy állomás). Az Előre elnevezés 
egyrészt az úttörők köszönésére utal, 

másrészt jelezni kívánták, hogy nem 
fejeződött be az építés. Elismeréssel kell 
szólnunk az építőkről, hiszen alapvető 
céljuk volt, hogy minél kisebb természeti 
károkat okozzanak a csodálatos vidéken.

A második szakasz építése egy évig 
tartott. Komoly műszaki feladat volt, hi-
szen 9,5 méteres sziklabevágást kellett 
készíteni, majd 10 m magas töltést épí-
tettek az egyik völgy áthidalására. Az 
Erzsébet-kilátótól levezető erdei út met-
szésénél helyezkedik el a János-hegy 
megálló. Mielőtt a vasút megérkezik a 
második szakasz végállomásához, a 
Budakeszi-nyeregbe, egy híd íveli át a 
Budakeszi utat. Az átadó ünnepségen a 
majd két évszázados Szépjuhászné ne-
vet Ságvári-ligetre változtatták. Eredeti 
nevét a rendszerváltás követően vissza-
kapta a terület és az állomás is.

A harmadik szakasz megépítése 
bizonyult a legnehezebb műszaki fel-
adatnak a nagy szintkülönbség miatt. 
A Hárs-hegy oldalában egy 198,5 m 
hosszú, ún. fordító alagút épült, amely 
a vasútvonal irányát a hegyi szerpentin 
szakaszon patkó alakban fordította visz-
sza. A kisvonat a hegyről leérve újabb 
hídon halad át a Nagykovácsi út felett, 
hogy kisvártatva megérkezzen a Hűvös-
völgy végállomásra.

A pálya hossza 11,7 km, hét állomás-
sal és két megállóval (a Kis-Hárshegy 
megálló 1953-ban megszűnt). A teljes 
menetidő 45-55 perc a kitérőkben való 
várakozástól függően. A biztosító beren-
dezések kiválasztásakor arra töreked-
tek, hogy olyan mintavasutat hozzanak 
létre, ahol a MÁV forgalmi 
szakos hallgatói szinte va-
lamennyi berendezéstípust 
tanulmányozhatták. A Hű-
vösvölgy végállomásnál 
épült fel a vasút műszaki 
bázisa a motorszínnel és 
fordítókoronggal. A vasút 
télen-nyáron menetrend 
szerint járt és jár a mai na-
pig. Fénykorát az első 25 
évében élte, évente 1 millió 
utassal büszkélkedhetett. 
1981-től visszaesett az uta-
sok száma, fenntartása oly 

mértékben veszteségessé vált, hogy a 
1990-es évek elején még a bezárásának 
gondolata is felmerült. Társadalmi ösz-
szefogás, új szellemiségű vezetés azon-
ban megújította a Gyermekvasutat. Sok 
izgalmas, a mai kor igényeinek megfe-
lelő szolgáltatással várja látogatóit. Kü-
lönféle rendezvényekkel színesítik a kis-
vasutazást: pl. telente Mikulásvonatok 
közlekednek, nyílt napokat, gyermek-
programokat szerveznek.

A Gyermekvasút legnagyobb érde-
kessége, amely megkülönbözteti más 
erdei kisvasúttól, hogy a kezdetektől 
gyermekek irányítják felnőttek felügye-
lete mellett. Gyermekek látják el mind a 
forgalmi, mind a kereskedelmi szolgála-
tot. A vasút irányítása veszélyes üzem, 
nagyfokú fegyelmezettséget kíván a 
gyermekektől. Ahhoz, hogy valaki 
gyer mekvasutassá váljék, jó bizonyít-
vánnyal kell rendelkeznie, tanfolyamot 
kell elvégeznie és komolyan kell vennie 
a szolgálatot.

 
Salamin András: Buda-hegyvidéki vasutak 
c. könyve alapján készítette: Ádám Éva

Kedvencünk a Gyermekvasút
Minden budakeszi ismeri a Gyermekvasutat, hiszen vasúti hídja keresztezi a Budakeszire vezető utat a Szépjuhásznénál, akár naponta 
többször elhaladunk alatta. Legtöbbünk utazott is már rajta vagy gyermekkorában, vagy gyermekeit, unokáit vitte el egy izgalmas ka-
landra. Erdei sétánk közben mindenképp zakatolt el már mellettünk a kisvonat. Nekünk, budakeszieknek a mindennapok természetes 
része, az ország távoli részein élő honfitársainknak egyedülálló turisztikai látványosság.
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1924-ben írta Móricz egyik legked-
vesebb regényét. Ez egy romantikus 
történet, Darabos Jóska és Hitves 
Zsuzsika szerelméről szól. A történet 
az Alföldön, Debrecenben játszódik. 
Az idénymunkák alatt a két fiatal 
megismerkedik, egymásba szeret-
nek. Egy ideig úgy tűnik, a szülők en-
gedik, hogy összeházasodjanak. Ké-
sőbb viszont kiderül, hogy mindkét 
család szerény anyagi körülmények 
között él, Jóskának és Zsuzsinak is a 
szülei már eldöntötték, kivel fog összeházasodni. A román-
cuk emiatt sok szomorúsággal, fájdalommal jár együtt. Jós-
ka végül enged a szüleinek, és elveszi feleségül a neki szánt 
lányt. A történet vége azonban még tartogat meglepetéseket 
az olvasó számára. A könyv kordokumentum is egyben, a 
XX. század parasztságának életéről, mentalitásáról is képet 
kaphatunk a regényből. Külön értéke a műnek, hogy Móricz 
tájszólásban írta meg a szöveget, sok olyan szót olvashatunk, 
amit ma már nem használunk. Az író maga is ebben a világ-
ban nőtt fel, Tiszacsécsén született, így jól ismerte ezeket az 
embereket, több regénye, novellája is a földművelő emberek 
éléről szól. A könyv internetes elérhetősége: http://mek.oszk.
hu/04400/04417/04417.pdf Szőtsné Szabados Zsófia

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ  
Aranysárkány 

A regény főhőse Novák Antal, aki 
Sárszegen a helyi gimnáziumban 
matematikát és fizikát oktat. Öz-
vegy, egyetlen lányával, Hildával 
él együtt. A lánya sok gondot okoz 
számára, nem tartja be az apja által 
hozott otthoni szabályokat, és vi-
szonyt folytat édesapja egyik tanít-
ványával, akitől később várandós 
lesz. A történet másik szálaként be-
tekintést kapunk az akkori iskolai 
életbe, tanár-diák viszonyba, illetve 
sok mindent megtudhatunk az XX. század eleji kisvárosok 
polgárságának életéről. A tanítványok közül Liszner Vili 
kap szerepet a történetben, aki érettségi előtt áll, és nagyon 
rosszak a jegyei. Az érettségikor Novák nem tud elégséges 
osztályzatot adni neki, amit Vili megbosszul. A történet 
végén Hilda terhessége is kiderül, a köztiszteletben álló ta-
nárból pedig Vilinek sikerül gúnyt űznie. Ezen okok miatt 
Novák Antal végzetes lépésre szánja el magát. A történet 
vége mégis megnyugvást ad az olvasók számára. Ajánlom 
mindenkinek a művet, aki szeretne többet tudni a száz év-
vel ezelőtti polgárság életéről, illetve szeretné jobban megis-
merni Kosztolányi Dezső munkásságát. A könyv internetes 
elérhetősége: http://mek.niif.hu/04500/04538/04538.htm

OROSZ ISTVÁN  
Pótszarv   

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ  
Édes Anna   

Szokatlan könyvajánló rendhagyó 
időkben. A Budakeszin élő Kossuth-
díjas grafikus, animációs filmren-
dező, író új novelláskötetét nem ve-
hettem még kézbe, hiszen 2020-ban 
jelent meg, és még nem érkezett meg 
könyvtárunkba. A szerző azonban 
leleményesen segítségünkre sietett. 
Április 8-án feltett a Youtube-ra egy 
videót, melyben felolvassa a kötet 
címadó elbeszélését.  Hallgassuk 
meg ezt a rendkívüli „hangosköny-
vet”! (https://www.youtube.com/watch?v=UD-czEn-qhc) Mellé 
ajánlom Oláh Andrea interjúját a könyvről, mely szintén meg-
hallgatható az interneten. (https://soundcloud.com/konyvben-
utazom-olah-andreaval/potszarv-orosz-istvan). A beszélgetésből 
megtudhatjuk, hogy a szerző a kötetben foglalkozik a való-
ság és a művészet, a valóság és a szavak között feszülő ellen-
téttel, a képzelet természetével, a térben és időben létrejövő 
elágazások rejtélyével, az események látszólagos ok nélküli 
egybeesésével, a megkettőződéssel. Nem szakértő szemmel 
is könnyen felfedezhető, hogy Orosz István rajzai és írásai 
hasonlatosak egymáshoz. A Typotex Kiadó ajánlójában ezt 
olvashatjuk: „ ...lehet, hogy személyes történetek, önvallo-
más: a szerző maga a rinocérosz, akinek az igazi szarva a 
képzőművészet, a pót meg az irodalom.” Ádám Éva

MÓRICZ ZSIGMOND  
Pillangó 

Kosztolányi Dezső, a lírikus, újságíró, 
műfordító, regényíró, a feleségével 
együtt egy legendát (reklámot?) ke-
rekített az Édes Anna c. regény törté-
nete köré. A tökéletes, robotszerű cse-
lédlány képe ugyan fikció, de mégis 
merítettek tapasztalatból, a házmes-
ter és a cselédlány mintából.

Édes Anna visszahúzódó cseléd-
lányként kerül a Vizy házaspárhoz 
1919-ben, a tanácsköztársaság buká-
sa idején a budapesti Krisztinavá-
rosba, ahol minden feladatát kérdés nélkül, hibátlanul végzi 
el, ami viszont eddig Vizynénél nem volt jellemző a cselé-
dekre. Mindenkinek dicséri a lányt, híre megy mindenütt 
„az Annának”. Ám a dicséretek és híresztelések mögött Vi-
zyné mégis kegyetlenül bánik vele, próbára teszi, bünteti, 
idővel beleszól az életének folyásába.

Ezt a regényt szívesen ajánlom azoknak, akiket foglal-
koztatnak a karakterek bámulatos lélektani fejlődései, a kor 
körülményei, történelme, és a komoly kérdések, amelye-
ket ez a mű feszeget, mind történelmileg, mind bűnügyi-
leg. A könyv internetes elérhetősége: https://mek.oszk.hu/ 
04700/04772/04772.pdf

Hosszu Eszter 12. b, Nagy Sándor József Gimnázium
Összeállította: Nagy Gáspár Városi Könyvtár
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Szabó Péter 
(született 2020. március 21én)

Harasztosi Katalin 
(született 2020. március 25én)

Harasztosi Réka 
(született 2020. március 25én)

Papp Amanda Borbála
(született 2020. március 11én)

Szilágyi Máté 
(született 2020. március 19én)

Budakeszi legifjabb  
polgárai –
Gratulálunk!

László Zsolt és Fodor Zsófia  
március 7én kötött házasságot  

a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban. 
Sok boldogságot kívánunk nekik!

Locsolóvers versenyt hirdetett a Bu-
dakeszi Hírmondó húsvétkor. Sokan 
ragadtak tollat, hogy megmutassák: 
így írnak ők... locsolóverset. Termé-
szetesen a versikék többsége tükröz-
te a karanténos valóságot, humorral 
fűszerezve. A három legjobbnak ítélt 
pályamunkát egy-egy ajándékkosárral 
díjazta szerkesztőségünk.

1. helyezett: wP-KF
2. helyezett: Nyulász Péter
3. helyezett: Miklós Tünde  
 és 11 éves kisfia
Különdíjas: Rékasi Zsigmond

Az alábbiakban közreadjuk a nyertes 
pályamunkákat.
 
E vers e-vers
Nyuszi helyett vírus járkál,
Veszélyes most ez a járvány!

Korlátozás van érvényben,
Bajos lehet egy légtérben!
Digi.kölni, offline puszi,
Bit-tel locsol most a nyuszi!
(wP-KF.)
 
Zölderdőt csak madár járja
a parkolót kordon zárja.
Kétezerhúsz húsvét bája,
locsolkodás coronája:
digitális távlocsolás,
virtuális hímes tojás.
Ha nem akarsz elhervadni,
akkor szabad „e-locsolni”.
Ugye, hogy?
(Nyulász Péter)

Zölderdőben jártam,
Győrfi Palit láttam,
elbújtam a sáncban,
de lebuktam gyorsan,

hazaküldött nyomban!!!
Én kis kertész legény volnék,
locsolkodni elindulnék,
ha nem hallanám folyton,
hogy maradjon mindenki otthon!
(Miklós Tünde)

Turulháton jön a táltos,
locsoljon meg téged Álmos!
(Rékasi Zsigmond)

A Budakeszi Hírmondó köszöni a poé-
táknak, hogy csatlakoztak a felhívás-
hoz! Jövőre is várjuk a remek locsoló-
verseket!

Budakeszi nem csak  
a húsvéti poéták városa

  Alapító: Budakeszi Város Önkormányzata, 2092 Budakeszi, Fő u. 179., Tel.: +36 (23) 535-710, hon-
lap: www.hirmondo.budakeszi.hu  Lapkiadó: Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Kft., 2092 Budakeszi, Fő u. 179., Tel.: +36 (23) 535-711  Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: pm.titkar@
buda keszi.hu, Zsilinszky Fanni Rea, +36 (23) 535-711  Lapzárta: minden hónap 9-én  Nyomdai 

munkák: Paletta Press Kft., 2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 19., tel.: +36 (23) 451-959  Megjelenik 5800 példányban  ISSN 1586-2704  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 meg-
jelenéskor kijelenti, hogy hirdetésének tartalma nem ütközik a jó erkölcsbe és jogszabályokba. Ha ettől eltér, vállalja ennek következményeit.

Budakeszi

www.hirmondo.budakeszi.hu 2017 augusztus-szeptember
HÍRmondó
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A 2020. április 22-én meghozott 
polgármesteri döntések

1. Új helyre költözött a Budakeszi Város
fejlesztési és Városüzemeltetési Kft.  

Budakeszi Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Vá-
rosfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. telep-
helye 2020. május 01. napjától 2092 Budakeszi, 
Erdő utca 70., egyidejűleg a korábbi telephely 
2092 Budakeszi, 2747 hrsz. törlésre kerül.
Budakeszi Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete elfogadja a Budakeszi Városfejlesz-
tési és Városüzemeltetési Kft. módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.
Budakeszi Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete felkéri dr. Disztós Dóra ügyvédet, 
hogy az 1.-2. pontban foglalt döntések alapján 
a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósá-
gához nyújtsa be a módosítás átvezetéséhez 
szükséges dokumentumokat.

2. Egyszeri vásárlási utalványt kapnak 
a budakeszi pedagógusok 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a 2020. évi Pedagógusnap alkal-
mából a pedagógusok, az óvodapedagógusok, 
a pedagógiai asszisztensek, a gyógypedagógu-
sok részére személyenként 10 000 Ft értékben, 
valamint a részmunkaidőben foglalkoztatottak 
részére arányosítva biztosít vásárlási utalványt, 
melynek 2 500 000 Ft-os fedezetét az önkor-
mányzat 2020. évi költségvetésének terhére 
biztosítja. Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri Budakeszi Város 
Jegyzőjét a vásárlási utalványok beszerzésére.

3. A Czövek Erna Alapfokú Művészeti 
Iskola tetőfelújítása

Budakeszi Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete hozzájárul, hogy az Érdi Tankerü-
leti Központ a Czövek Erna Alapfokú Művésze-
ti Iskola tetőszerkezetét felújítsa a felek között, 
2016. december 14. napján létrejött vagyonkeze-
lési szerződés alapján.
Budakeszi Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete nem kíván hozzájárulni az Érdi 
Tankerületi Központ vagyonkezelése alatt álló, 

Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola tető-
felújításának költségeihez. Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 
a polgármestert, hogy a döntésről az Érdi Tan-
kerületi Központ igazgatóját értesítse.

4. Év végéig meghosszabbították 
az elővárosi személyszállítási 
szolgáltatásokkal kapcsolatos 
megállapodást

Magyarország Innovációs és Technológiai Mi-
nisztere és Budakeszi Város Önkormányzata 
2020. december 31-ig meghosszabbították a 
közöttük fennálló, a személyszállítási szol-
gáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény 5. § (3) 
bekezdés a) pontjában meghatározott elővárosi 
személyszállítási közszolgáltatások ellátása 
feltételeiről kötött Megállapodást.

5. A Dózsa György téri piac felújításához 
kapcsolódó nyílt pályázat  

Budakeszi Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a PM_PIAC_2018/3 a Dózsa György 
téri piac felújítása pályázattal kapcsolatos kö-
telező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos 
feladatainak ellátása tárgyában nyílt pályáza-
tot hirdet azzal, hogy felkéri a polgármestert, 
hogy az ajánlattételi felhívást az alábbi ajánlat-
tevők részére küldje meg:
–  Info Partners Como Kft. (1113 Budapest, Bocs-

kai u. 52–54.)
–  Siklósi Nóra egyéni vállalkozó (1126 Buda-

pest, Márvány utca 31. V/12a.)
–  Protask Esemény- és Projektmenedzsment 

Kft. (7633 Pécs, Esztergár L. u. 4/1.)
Budakeszi Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a feladat ellátására mindösszesen 
bruttó 575 000 forint keretösszeget biztosít az 
elnyert támogatás terhére.
Budakeszi Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel 
a szerződést jogi megfelelőség igazolását köve-
tően aláírja.

6. A budakeszi önkormányzat 2020. évi 
közbeszerzési tervéről

Budakeszi Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a 2020. évre vonatkozó Közbe-
szerzési Tervet a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja.
Budakeszi Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a 2020. évre vonatkozó Köz-
beszerzési Terv városháza honlapján történő 
megjelentetéséről és az ARZANO Management 
Kft-hez történő eljuttatásáról.

7. Rendelet a veszélyhelyzeti szociális 
támogatásról 

A rendelet célja, hogy a veszélyhelyzeti szoci-
ális támogatás igénybevételének helyi szabá-
lyait megállapítsa, rendelkezzék az ellátások 
igénybevételének jogosultságáról, mértékéről 
és igénybevétel módjáról. E rendelet hatálya 
Budakeszi Város közigazgatási területén – 
a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai 
alapján – bejelentett lakóhellyel, vagy bizo-
nyíthatóan életvitelszerű tartózkodási hellyel 
rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a továb-
biakban: Szoc.tv.) 3. §-a szerinti személyekre 
terjed ki.
A kérelmet – ha a Szoc.tv. másként nem rendel-
kezik  - az a szociális hatáskört gyakorló szerv 
bírálja el, amelynek illetékességi területén 
a kérelmező lakcíme van. Ha a kérelmezőnek 
több lakcíme van, az illetékességet az a lakó-
hely vagy tartózkodási hely alapozza meg, ahol 
életvitelszerűen lakik.
Veszélyhelyzeti szociális támogatás nyújtható 
azoknak a személyeknek, illetve családoknak, 
akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartá-
sáról más módon nem tudnak gondoskodni, 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gon-
dokkal küzdenek.
A veszélyhelyzeti szociális támogatás annak 
a személynek vagy családnak állapítható meg, 
ahol legalább az egyik fő, vagy szülő/törvé-
nyes képviselő munkaviszonya igazolhatóan 
a veszélyhelyzet időszakában szűnt meg, és re-
gisztrált a Pest Megyei Kormányhivatal Buda-

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör
vény 46. § (4) bekezdése, valamint a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 1. §a alapján, 
a veszély helyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre való hivatkozással a Képviselőtestület 
feladat és hatáskörét a polgármester gyakorolja és – a Képviselőtestülettel konzultálva – saját hatáskörben az 
alábbi döntéseket hozta:
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keszi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályán, 
illetve munkaviszonya fennáll, azonban mun-
káltatója semmilyen javadalmazásban nem ré-
szesíti, és táppénzben sem részesül.
A veszélyhelyzeti szociális támogatás összegét 
a  kérelemben foglalt indokok megalapozott-
ságának vizsgálata után a Budakeszi Polgár-
mesteri Hivatal Igazgatási Osztálya és a HÍD 
Szociális Család és Gyermekjóléti Szolgálat és 
Központ javaslatára Budakeszi Város Polgár-
mestere hagyja jóvá.
A veszélyhelyzeti szociális támogatás a váratlan 
élethelyzetre tekintettel azonnal kifizetendő.
A veszélyhelyzeti támogatás a veszélyhelyzet 
fennállása alatt egy alkalommal vehető igénybe.
A veszélyhelyzeti támogatás összege gyerme-
ket nevelő család esetén 100 000 Ft, egyéb eset-
ben 50 000 Ft-tól 70 000 Ft-ig terjed.
A veszélyhelyzeti szociális támogatásra vonat-
kozó kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz (a to-
vábbiakban: Hivatal) kell formanyomtatványon 
benyújtani. Az eljárás költség- és illetékmentes.
A kérelemben foglaltakat hitelt érdemlő módon 
bizonyító jövedelemigazolással és egyéb iga-
zolásokkal kell igazolni. A jövedelemigazolás 
mellett vagyonnyilatkozatot is be kell nyújtani.
A szociális ellátás elbírálásához a Hivatal köte-
les bekérni a jogszabályban és ezen rendeletben 
meghatározott feltételeket hitelt érdemlően iga-
zoló bizonylatokat. A Hivatal az eljárást végzés-
sel megszünteti, ha az ügyfél a hiánypótlásra 

való felhívásnak a kézhezvételt követő 8 napon 
belül nem tesz eleget.
Ha az önkormányzat hivatalos tudomása alap-
ján a kérelmező életkörülményeire tekintettel 
a (3) bekezdésben kért jövedelemnyilatkozatban 
foglaltakat vitatja, felhívja a kérelmezőt az álta-
la lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdo-
nában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló 
dokumentumok benyújtására. Abban az eset-
ben, ha a fenntartási költségek meghaladják 
a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 
50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek 
figye lem be vé te lé vel vélelmezhető.
A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat 
érintő jog és kötelezettség megállapítására, 
továbbá a hatósági ellenőrzésre az általános 
köz igazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény rendelkezéseit a Szoc.tv.-ben meghatá-
rozott eltérésekkel kell alkalmazni.
A Szoc.tv.3. § (3) bekezdése szerint a személy 
a kérelméhez csatolja továbbá az alábbi iratokat:
a) a tartózkodás jogcímét igazoló iratokat (re-
gisztrációs kártya, lakcím igazoló kártya, leg-
alább 1 éve fennálló bérleti szerződés),
b) igazolást a munkaviszony, munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszony megszűnéséről, il-
letve fizetés nélküli szabadság kiadásáról.
A Hivatal tájékoztatást nyújt az ellátás igénybe-
vételi feltételeiről és az igényléshez szükséges 
iratokról, valamint az igénybevétel eljárási kér-
déseiről.

Az ellátásban részesülő a jogosultság feltéte leit 
érintő lényeges tények, adatok körülmények 
megváltozásáról a változástól számított 15 na-
pon belül köteles értesíteni a Hivatalt.
A kérelemnek teljes egészében helyt adó elsőfo-
kú döntés esetén, ellenérdekű ügyfél hiányában 
mellőzhető a döntésből az indokolás és a jogor-
voslatról szóló tájékoztatás.

8. A településkép védelméről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása 

A rendelet módosítása során pontosításra ke-
rült bizonyos településképi szempontból meg-
határozó területeken alkalmazható homlokzati 
színhasználat, szerkezeti megoldások és meg-
engedett tetőhajlásszög. Kibővült az előzetes te-
lepülésképi bejelentési eljárás alá tartozó építési 
tevékenységek köre. A reklámokon, reklámhor-
dozókon felül településképi bejelentési eljá-
rást kell lefolytatni: 1. minden egyéb műszaki 
berendezésnek minősülő 3 méter vagy annál 
nagyobb antennatartó szerkezet, antenna lé-
tesítése esetén; 2. külterületi, településképi 
szempontból meghatározó területen minden, 
az engedélyhez és egyszerű bejelentéshez nem 
kötött építési tevékenységekre és rendeltetésvál-
tozásra; 3. a Fő utca–Pátyi út menti ingatlano-
kon, az utcai telekhatártól 20 méteren belül az 
építési engedélyhez és egyszerű bejelentéshez 
nem kötött építési tevékenységekre.

A további határozatok szövegét a https://varoshaza.budakeszi.hu/kepviselo-testuleti-hatarozatok/ oldalon olvashatják.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

A Budakeszi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 

koordinációs ügyintéző  

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen 
előélet, felsőfokú képesítés, I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett 
közszolgálati, jogi, műszaki, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, 
andragógus, művelődésszervező szakképzettség, és vagyonnyilatkozat 
tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz 
a 87/2019. (IV. 23.) kormányrendelet 1. számú melléklete szerint, oklevelek, 
bizonyítványok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul, motivációs levél.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 15.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton 
a humanpolitika@budakeszi.hu email címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 31.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

A Budakeszi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 

titkársági csoportvezető  

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, 
büntetlen előélet, főiskola, egyetemi felsőoktatásban szerzett közszolgálati, 
jogi, igazgatásszervező, igazságügyi igazgatási szakképzettség, 
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz 
a 87/2019. (IV. 23.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerint, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul, oklevelek, bizonyítványok másolata, 
motivációs levél.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 15.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton 
a humanpolitika@budakeszi.hu email címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 31.



Hirdetések 21

ÁLLÁSLEHETŐSÉG • JELENTKEZZ TŰZOLTÓNAK!
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség felvételt 

hirdet beosztott tűzoltó munkakör betöltésére.  
Minden érdeklődő jelentkezését várjuk, aki elkötelezett a hivatásos szolgálat iránt.

Előnyök:
• biztos munkahely
• hivatás
• változatos munkakör
•  a kiképzést követően átlagosan 

havi 8 szolgálat
• sok szabadidő
•  tanulási, továbbképzési lehetőség
•  egyéb szakma megszerzésének 

lehetősége
• tervezhető életpálya
• előmeneteli lehetőség
• sportolási lehetőség
• béren kívüli juttatások
•  felszereléssel, ruházattal történő 

ellátás
• kedvezményes üdültetés
• gyermektáboroztatás

Elvárások:
• 18. életév betöltése 
•  büntetlen és kifogástalan életvitel
• cselekvőképesség
• magyar állampolgárság
• bejelentett belföldi lakóhely
•  legalább középfokú állami iskolai 

végzettség 
(érettségi vagy szakiskolai 
végzettség)

•  alkalmassági vizsgálatokon 
való megfelelés

•  törvény szerinti alkotmányos jogok 
korlátozásának  
elfogadása

A tűzoltó szakképzés 5 hónapig 
tart. A képzés ideje alatt nettó 
150.000 forint támogatást, 
egészségbiztosítási járulékfizetést, 
ruházatot, szállást és napi háromszori 
étkezést térítésmentesen biztosítunk 
a képzésben résztvevőknek.
A képzést követően bruttó  
250 000–270 000 forintos illetményt 
tudunk biztosítani.
Amennyiben érdeklődik a tűzoltó 
szakmai iránt, jelentkezni, bővebb 
tájékoztatást kérni  
a +36 1 469-4105-ös,  
a +36 23 524-570-es telefonszámon 
vagy a Pest.Human@katved.gov.hu,  
illetve az erd.human@katved.gov.hu 
e-mail címen lehet.
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VÍZ, GÁZ, FŰTÉS SZERELÉS, 
KARBANTARTÁS, 

KÉSZÜLÉKJAVÍTÁS,
VÍZSZERELÉS, 

KOMPLETT FŰTÉSI 
RENDSZER TERVEZÉSE, 

KIVITELEZÉSE.
Radiátor és konvektor cserék.

Telefon: +36-30-364-6424.

KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY 

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

AZ ÜZLETEKBEN 
ÉS A KÖZÖSSÉGI 

KÖZLEKEDÉS 
HASZNÁLATAKOR

 VISELJENEK 
SZÁJMASZKOT, 

KESZTYŰT!

Térítésmentesen hozzájuthatnak mosható 
maszkokhoz a Városházán, melyeket bölcsődéink 
és óvodáink munkatársai folyamatosan varrnak.
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Jellemző megrendeléseink:

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

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

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

www.palettapress.hu

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



ÁLLÁSHIRDETÉS – SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÁLLÁSLEHETŐSÉG

A Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. struktúraváltás miatt 
keresi új kollégáit. 

Keresünk:

– közterületi, zöldterületi karbantartókat,
–  zöldhulladék hasznosításhoz munka

társakat, szak és segédmunkásokat,
– kőműves és segédmunkást.

Várjuk a jelentkezőket!

Jelentkezni a bvv.ugyintezo@gmail.com email címen, vagy a 0630/567-51-04-es 
telefonszámon lehet.

Megváltozott munka
képességű takarítót  

keresünk 

a budakeszi Szivárvány Óvodába, 8 órás munkaidőbe, heti 5 napra, 
határozott időtartamra, 2020. december 31-ig.

Feladatok: 
–  takarítás (söprés, porszívózás, felmosás), 
–  gyermek mosdók, wc-k takarítása, 
–  portalanítás, 
–  dolgozói mosdók takarítása, 
–  az óvoda környékének rendben tartása,
–  esetlegesen udvari segítség.

Jelentkezés telefonon Ligetiné Komáromi Gabriella óvodavezetőnél lehet 
a 0630/227-88-84-es telefonszámon.

Kizárólag megváltozott munkaképességűek jelentkezését várjuk.


