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Veszélyhelyzet: véget értek a nehéz idők, jöhet az óvatos nyitás

Fokozott, rendszeres köztéri ellenőrzések
Budakeszi összefogott: köszönet minden érintettnek
Online iskola: tanári/tanulói tapasztalatok
Gyermeknapra elkészült a Madár tanösvény

WudiSuli a láthatáron: új szín az oktatásban

„Trianoni történeteink” pályázat
Száz évvel ezelőtt kötötték meg az I. világháborút lezáró trianoni békediktátumot,
melynek keretében Magyarország területének háromnegyedét, lakosságának kétharmadát szakították el az anyaországtól. Budakeszi lakosságának egy része a világháborúk következményeként a jelenlegi határainkon túlról menekült Budakeszire.
Budakeszi Város Önkormányzata „Trianoni történeteink” címmel helytörténeti gyűjtőpályázatot
hirdet diák és felnőtt kategóriában, határon túl
ról származó, Budakeszin új otthonra lelt lakosok
élettörténeteinek lejegyzésére. A közlésre méltó
pályaműveket kiadványba szerkesztve tesszük
közkinccsé.

Beérkezési határidő: 2020. szeptember 15.

„Az én Budakeszim” alkotói pályázat
Idén ünnepeljük Budakeszi várossá válásának 20. évfordulóját.
Az ünnepi év alkalmából Budakeszi Város Önkormányzata alkotói pályázatot hirdet Budakeszin
élő vagy alkotó, településünkhöz kötődő művészek számára „Az én Budakeszim” címmel. Olyan
művészeti alkotásokat várunk, amelyek megörökítik az alkotó és a közösség szemszögéből, hogy
személy szerint mit jelent számára Budakeszi múltja, jelene, jövője. Pályázni bármilyen művé
szeti alkotással lehet a képzőművészettől a zenéig.
A beérkezett pályaműveket kiállítás és összművészeti rendezvény keretében mutatjuk be Buda
keszi közönségének. A legkiválóbb alkotásokat értékes nyereményekkel honoráljuk.
Beérkezési határidő: 2020. június 30. 12 óra
További részletek a hirmondo.budakeszi.hu/palyazatok/ oldalon,
illetve a 23/535-710/111 telefonszámon.
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Kedves Budakesziek!

Polgármesteri tájékoztató

Trianon, 1920. június 4.
Száz esztendeje történt a magyar nemzet történelmének egyik legnagyobb
traumája, mely történelmi léptékben hasonló a százötvenéves török
hódoltság időszakához. Elcsatolták hazánktól a magyar anyanyelvűek
egyharmadát, lakosságának kétharmadát, területének háromnegyedét;
megfosztottak infrastruktúránk, természeti kincseink és iparunk javától.
Sokan azt gondolták, hogy ez Magyarország
végét jelenti, de jött egy karizmatikus kultúrpolitikus, gróf Klebelsberg Kunó, aki
azt mondta: „A magyar hazát ma első
sorban nem a kard, hanem a kultúra
tarthatja meg és teheti ismét naggyá.”
Mára bátran állíthatjuk: a magyar nemzet
talpra állt, a hátrányt előnnyé változtatta,
hiszen hazánknak a környező országokban
többmillió „nagykövete” van, akikkel megértjük egymást: együtt érez a szívünk és
azonos az anyanyelvünk, de a lakóhelyük
szerinti ország nyelvét is bírják. Ez a hatalmas emberi erőforrás segíti Magyar
országot abban, hogy a közép-európai régió
megkerülhetetlen szereplője legyen; és ezt
a folyamatot koronázta meg a határok feletti
nemzetegyesítés: a kedvezményes honosítás
– így lett a trianoni gyásznapból a Nemzeti
Összetartozás Napja.
Budakeszi ezer szállal kötődik az elszakított nemzetrészekhez: városunkban
sokan rendelkeznek határon túli magyar
felmenőkkel vagy rokoni kötelékekkel, és
önkormányzatunk is szoros kapcsolatot
ápol három Kárpát-medencei testvértelepülésünkkel: Csíkszeredával, Beregdédával
és Ipolybaloggal. A Nemzeti Összetartozás
Napján levélben és száz budakeszi polgár
által elmondott videóüzenetben köszöntöttem polgármester kollégáimat és a testvértelepülések minden lakóját.
A történelmi traumák mellett a közelmúltban átélhettünk egy olyan nehéz élethelyzetet, amellyel többségünk még nem
Dr. Türke István
családorvos május
28-án ünnepelte
80. születésnapját.
Isten éltesse sokáig
jó egészségben,
doktor úr!
Köszönjük
az értünk végzett
több évtizedes
gyógyító
munkáját!

találkozhatott: a járványügyi veszélyhelyzetet. Ma már fellélegezve állapíthatjuk
meg, hogy a nehéz időszak egyelőre véget
ért, és lassan visszatérhet az élet a normális kerékvágásba. Magyarország jól kezelte
a járványhelyzetet: idejében meghozott,
arányos és ésszerű döntésekkel, és – nem
utolsósorban a magyar emberek fegyelmezett viselkedésével – úgy akadályoztuk meg
a járvány terjedését, hogy közben nem korlátoztuk szükségtelenül az emberek életét.
Polgármesterként a rendelkezésemre álló
eszközökkel mindent megtettem a járvány
megfékezéséért. Az önkormányzat folyamatosan ellátja védőeszközökkel a város
egészségügyi és szociális dolgozóit, létrehoztuk a Budakeszi Családvédelmi Alapot,
melyből – a budakesziek nagylelkű adományainak köszönhetően – több mint kétmillió
forinttal segítettük a veszélyhelyzet miatt
nehézségekkel küzdő családokat, de emellett
a költségvetés szociális keretéből is számos
krízissegélyt ítéltünk meg a rászorulóknak.
Újjáalakítottuk a polgári védelmi szervezetet, melynek tagjai, továbbá a rendőrség,
a közterület-felügyelet, a polgárőrség és
számos önkéntes segített a szükséges óvintézkedések betartatásában. Köszönjük
munkájukat, és szintén hálásak vagyunk
a budakeszi önkéntes tűzoltóknak a rendszeres közterületi fertőtlenítésért, a Stadt
és a Döner Kebab éttermeknek a több ezer
adag ételadományért, a bölcsődék és óvodák dolgozóinak azért, hogy több mint ezer
mosható maszkot varrtak, továbbá a HÍD

Családsegítő szociális munkásainak, valamint az adakozó budakeszi polgároknak és
vállalkozásoknak.
A városházán a veszélyhelyzet alatt is
folyamatos a munka, gőzerővel dolgozunk
a fejlesztéseken. Bár a veszélyhelyzet végéig
– előreláthatólag június 20-ig – a polgármester saját hatáskörben hozhat döntéseket,
május utolsó csütörtökjén már személyesen
egyeztettem az önkormányzati képviselőkkel, és az ügyek sürgősségétől függően egy
vagy kéthetente megbeszélésre hívom a testület tagjait. Az eddigi e-mailes véleménynyilvánítás helyett jó újra együtt dolgozni,
közösen megvitatni városunk sorskérdéseit.
Bár a tömeges megbetegedés kockázata
egyelőre alábbhagyott, örömmel tapasztalom, hogy kialakult az óvatosság és az
egymásra figyelés, az egymás iránti felelősségtudat kultúrája. Továbbra is vigyázzunk
egymásra!
Tisztelettel:

dr. Győri Ottilia
polgármester

„Egy különleges padon ülve egy különleges kapcsolatra gondolok…” – írta Face
book oldalán dr. Győri Ottilia polgármester a Testvérvárosok Világnap
jának április végi ünnepéhez kapcsolódva. Úgy fogalmazott: „A meseszép
középkori kisvárosra, Lichre, mellyel testvér
városi kapcsolatunk jóval túlmutat a protokollon. Ilyenkor a kisváros központja középkori
zsibongó vásárrá alakul át – mely a vírushelyzet miatt idén elmaradt, talán évszázadok óta
először? Ezt a padot a partnerkapcsolat 10. évfordulójára ajándékozták Budakeszinek. Bízom
benne, hogy még idén együtt ünnepelhetjük meg
nálunk, Budakeszin a tizenötödik évfordulót.”
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A hónap témája

Fokozott ellenőrzés Budakeszi közterületein
„A minapi Deák téri tragikus események és
a városunkban zajló, közrendet zavaró megnyilvánulások is intő jelek, hogy szükség
van a szigorúbb, rendszeres köztéri ellenőrzésre. A járványügyi korlátozások enyhülésével egyre többen jelennek meg a szórakozóhelyeken és a közterületeken. Lakossági
bejelentések szerint a vendéglátóhelyek bezárása után sokan a parkokban, és az utcán
folytatják a szórakozást. A hajléktalanok
jelenléte a parkokban és az erdei pihenőhelyeken szintén megoldandó feladat. Ezért
megerősített ellenőrzésre kértem a rendőr-

ség, a polgárőrség, a közterület-felügyelet,
és a Polgári Védelmi Szervezet munkatár
sait, különösen a késő esti, éjszakai órákban. Önöket, budakeszi lakosokat pedig
arra kérem, hogy segítsék a munkánkat, ha
problémát észlelnek, tegyenek bejelentést a
Budakeszi Védelmi Centrum éjjel-nappal
hívható telefonszámán: 06-20-626-2092.
A védelmi centrum őrszolgálata nemcsak
a rendőrséggel, de a közterület-felügyelettel,
a polgárőrséggel és a tűzoltósággal, a mentőkkel, a katasztrófavédelemmel, közszolgáltatókkal is állandó kapcsolatban áll, így

gyorsabb reagálást tesz lehetővé. Városunk
közbiztonsága legyen mindannyiunk személyes ügye!” – írta a hivatalos Facebook
oldalán dr. Győri Ottilia polgármester.

A veszélyhelyzet idején helytállt az önkormányzat
Dr. Győri Ottilia polgármester
a hivatalos Facebook oldalán
számolt be az önkormányzat
által a rászoruló budakesziek
nek nyújtott segítségről.

Anyagi támogatás
A veszélyhelyzet kihirdetése
óta tizennégy rászoruló budakeszi la
kos kért és kapott az egyéni befizeté
sekből létrehozott Budakeszi Családvé
delmi Alapból egyszeri 100, 70 vagy 50
ezer forintot. A támogatás mértékét az
határozta meg, hogy az igénylő nevel-e
gyermeket. Eddig már több mint két
millió forintot utalt át részükre az ön
kormányzat.
Továbbra is várjuk minden segíte
ni tudó magánszemély, civil szerve
zet, egyház csatlakozását, hogy a jár
vány egész ideje alatt segíthessünk.
Az önkormányzat „társadalmi ös�
szefogás” számlájának számlaszáma:
11742348-15390022-00930000. A meg
jegyzés rovatba írják oda: Budakeszi

Családvédelmi Alap. További összesen
1 315 000 Ft-tal támogattuk az éves szo
ciális támogatási keretből krízis segély
ként a rászoruló budakeszi lakosokat
március 11-e és május 15-e között.

Eszköztámogatás
Az önkormányzat védőmaszkokkal is
segítette a védekezést. 1500 db FFP2-es
és 1000 db sebészi maszkot vásároltunk,
amiből folyamatosan ellátjuk a buda
keszi egészségügyi ellátórendszerben
dolgozókat. Ezen felül több mint ezer
mosható védőmaszkot osztottunk szét
a lakosságnak, amelyeket a budakeszi
bölcsődékben és óvodákban varrnak fo

lyamatosan. Továbbra is bárki
hozzájuthat ilyen maszkokhoz
a hivatal ügyfélszolgálatán.
Több száz védőkesztyűt és
több tucat flakon fertőtlenítő
szert is szétosztottunk az in
tézményeinknek. Az önkor
mányzat 3 és fél millió forintot
fordított ezek beszerzésére, és
egyéni felajánlások is voltak.

Szociális munka és adományok
A HÍD Családsegítő két budakeszi ét
terem közreműködésével a veszély
helyzet idején napi ételadagokkal já
rult hozzá a nehéz helyzetben lévők
támogatásához. 3257 adag meleg ételt
szállítottak ki a munkatársak és az ön
kéntesek az elmúlt hetekben, ebből 1200
adagot a budakeszi Prémium Döner
Kebab House étterem és a Stadt Étte
rem Reggeliző és Kávézó felajánlásával.
Köszönjük szépen minden érintettnek
a támogatást, az önzetlen segítségnyúj
tást!” – írta dr. Győri Ottilia.

Véget értek a nehéz idők, jöhet az óvatos nyitás
A tavasz vége felé, nyár elején mindannyian abban remény
kedünk, hogy lassan újraindul a közösségi élet Budakeszin.
Bízzunk benne, hogy ha betartjuk az előírásokat, a vírushely
zet továbbra is javulni fog, és együtt örülhetünk majd ennek
a családi napon, és ősszel a sörfesztiválon is. Megünnepel
hetjük közösen újra, hogy Budakeszin élni jó! „Most a köszönet
ideje van. Az önkormányzat nevében is köszönöm mindenkinek, aki
tette a dolgát az elmúlt hetekben. Köszönöm az áldozatos munkát a
HÍD Családsegítőnek, a sok-sok önkéntesnek, a védőmaszkokat varró óvónőknek, bölcsődei dolgozóknak, a köztéri fertőtlenítést végző
önkéntes tűzoltóknak, a rászoruló időseket segítő polgárőröknek és
közterület-felügyelőknek, és mindenkinek, aki segítette a védekezést.”

– mondta a Fő téri
parkban tartott május
23-i köztéri koncert
közönségének a pol
gármester. „A Budakeszi Hagyományőrző Kör
Fúvószenekarának külön
is köszönöm a színvonalas köztéri koncerteket
az elmúlt hetekben, és a mai fellépést is. Köszönet jár Ligetfalvi Károly és Schrotti János elnök uraknak is ezért. Büszkék vagyunk rájuk,
mi budakesziek!” – tette hozzá dr. Győri Ottilia.

A hónap témája
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Önkénteseink:
„ahol a kincsed, ott van a szíved is.”
Márciustól a koronavírus, a védekezés
céljából bevezetett intézkedések mind
annyiunkat mélyen érintettek, átfor
málták életünket, mindennapjainkat.
Kapcsolataink, kötődéseink oly fonto
sak és életet adók, mint a növényeknek
a fotoszintézis. Hiánya nyomot hagy.
Az online tér – skype, telefon, internet
– vívmányaival némiképp tompítható
vá vált az elszigetelődés, de szociális
kapcsolatainkat nem pótolhatják.
A vírus nem csupán a fizikai szin
ten veszélyes. Mindannyiunk lelkében
megszólalt egy genetikailag progra
mozott vészcsengő, mely korlátainkat,
a „végesség” harsonáit fújja, ami érzé
sek sokaságára, félelmet, óvó, szerető,
szolidaritásban kinyilvánítható érzé
sekre, szerepekre nyitnak kaput. A kö
zösségek védőhálót nyújtó, megtartó
ereje Budakeszin az önkéntes segítők
által is jól megfoghatóvá vált. Számta
lan segítő felajánlással, motivált, segí
teni akaró, cselekvésbe forgatható em
berségből, szeretettől fűtött önkéntes
segítette a HÍD Családsegítő munkáját
a karantént önként vállaló idősek ellá
tásában.
Szeretnénk ezúton is – idős vagy fo
gyatékkal élő lakosaink háláját is tol
mácsolva – megköszönni nekik az ön
zetlen segítségüket. Kik ők? Taxisofőr,
tanár, színésznő, masszőr, kozmetikus,
mérnök, politikus, újságíró, óvónő, da
dus, takarító, konyhai dolgozó, család
anyák és családapák. 34 budakeszi la
kos vállalta, hogy 40 időst segít ebben
a bizonytalan helyzetben. Heti 2-3-4
napot is rászántak, hogy felhívják a rá

szorulókat és beszélgessenek velük, így
enyhítve bezártságukon. Rendszeresen
bevásároltak, orvosi vizsgálatra segítet
ték el őket, postai vagy hivatali ügyin
tézésben voltak partnerek. Lélekemelő,
hogy a járványhelyzet (korlátozási in
tézkedések) enyhülése után is azt hall
juk rászorulóktól és önkéntestől egya
ránt, hogy a nehézségek ellenére (mert
zárva volt, korlátozás volt, nem enged
ték be…) jó élményt kaptak/kapnak az
önkéntesi programban.
Örülünk, hogy önkéntes progra
munk a Koronavírus szigorú korláto
zásainak enyhülését követően is élő
marad(hat). A város korábban ismeret
len lakói között híd épült, egy képzelet
beli kézfogás, mely erőt, összetartást,

számon tartást sugall. Megélhettük Bu
dakeszin, hogy nem vagyunk egyedül,
fontosak vagyunk egymásnak! A város
nak és polgárainak mindenki számít,
s mint a párkapcsolatban is a megküz
dött/megdolgozott krízisek mélyíthetik,
erősíthetik a kapcsolatot, úgy a közös
ség életében is a válság közös túlélése új
dimenziókat nyithat emberi kapcsolata
inkban. Önkénteseink emblémái mind
ezen értékeknek! „Ahol a kincsed, ott
van a szíved is”. Köszönjük Budakeszi
bajban is erőt adó „kincseit/kincseinek”,
önkénteseinknek!
Bencsik Zsolt
HÍD Szociális, Család és Gyermek
jóléti Szolgálat és Központ
intézményvezető

Képviselői egyeztetés a Városházán
A május 28-i informális megbeszélésen
a számos napirendi pont megvitatása
során az önkormányzati képviselők
egyetértettek abban, hogy az önkor
mányzat teljes egészében vegye igény
be a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap
kezelő által felkínált lehetőséget az
újonnan induló szakrendelések finan
szírozásra, megteremtve ennek szak
mai és ingatlanokra vonatkozó feltéte
leit. Mivel a felújított orvosi rendelőben
a húsz szakrendelésnek csupán a fele

fér el, a képviselők felhatalmazták
a polgármestert egy megfelelő hely
szín kijelölésével, és a településképbe
illeszkedő, a szakmai igényeket kielé
gítő új épület megépítését támogatták.
A helyszínről lakossági konzultáció
lesz. Ugyancsak egyhangú döntéssel
felhatalmazták a képviselők a polgár
mestert, hogy az alapvető szakmai fel
tételek biztosításához szükséges esz
közök beszerzésére a hivatal készítse
elő a közbeszerzési eljárást.
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Városi hírek

Sportpark sok fejlesztéssel,
egy világbajnok szemével
Jelentős fejlesztések történtek az elmúlt években a buda
keszi focipálya környékén, melyek megkoronázása lesz az
elkövetkező időszakban megvalósuló tanuszoda . A Buda
keszin élő Dr. Hargitay András, háromszoros úszó világbaj
nokot ezek kapcsán kereste meg szerkesztőségünk.
Csaknem 40 éve él Budakeszin, így szemtanúja lehetett
a városunk sportéletében bekövetkezett változásoknak,
fejlesztéseknek!
1981-ben költöztem a Felkeszi utcába. A környékbeli utcák
lakói egy remek közösséget alkottak abban az időben, mely
talán annak is volt köszönhető, hogy azok a 4 lakásos sor
házak amolyan „házilagos kivitelben készültek”, elsősorban
a tulajdonosok két kezével. Emlékszem, hogy Mészner Tóni
vezetésével évtizedeken át nagy fociderbik voltak a Barac
kos akkor még beépítetlen grundján. Ma is szemeim előtt lá
tom, ahogyan későbbi Kossuth díjasok, a két jóbarát – Nagy
Gáspár, a költő és Orosz István, a grafikus – együtt slattyog
tak le a pályára, vasárnap délutánonként. Aztán ugyancsak
innen indult el a Hunor utca melletti két teniszpálya meg
építésének a gondolata is. Az akkori kezdeményezők teljes
egészében maguk valósították meg álmukat, valamikor a
80-as évek közepén. A pálya azóta is működik.
Közben eltelt csaknem negyven év! Délutánonként és
főleg a hétvégeken rengeteg bicikliző családot, kocogókat látunk Budakeszin, főleg az erdőben. Óriási lett az
igény a sportosabb életre.
Igen eltelt egy kis idő azóta, jómagam is átköltöztem a város
másik oldalára, Makkosmáriára. És figyelve városunk egy
re dinamikusabb fejlődését, örömmel tapasztalom azt, hogy
egy több helyszínes sportpark kezd körvonalazódni a füves
focipálya körül, sokak igényeit kielégítve. Az este is hasz
nálható, kivilágított műfüves pálya, a 3 teniszpálya, a most
átadott 400 m-es rekortán futópálya a sporteszközökkel, je
lentős fejlődést mutatnak. És ahogyan hallom a fiatalok bike
pályája is megújul a későbbiekben. Ráadásul a sportpark
mellett nagyon fontos szerepet kap a sportra éhes kesziek
körében az új általános iskola hatalmas, impozáns tornacsar
noka is, amely az oktatási időn túl a focistáknak, kéziseknek,
kosarasoknak, asztaliteniszezőknek és egyéb sportágaknak
is helyet ad, a több részre is osztható teremben.
Mindez így együtt, Budakeszi életében erős közösségi
életet generálhat az elkövetkező években.
Persze, nyilván a tanuszoda megvalósulása állhat Önhöz a legközelebb, melynek megvalósulásáról már évtizedek óta beszéltek városunkban, de csak most jött el az
ideje. Különös lehet napjainkban belegondolnia abba,
hogy az egykori Széchy Tamás és tanítványai világraszóló siker története a 1960-as évek közepén, egy öreg,
roskadozó, valamikor a millennium idején, 1890 tájékán épült fedett uszodában kezdte pályafutását, mely
a Császár-fürdő amolyan megtűrt, összeomláshoz közeli épülete volt, mindössze 4 pályával. Öntöttvas, osztott
ablakait szinte teljesen megette már a rozsda azokban
az időkben.

Igen, 1965-ben indult el a mi karrierünk. Amikor Magyar
országra jöttek versenyezni az akkor verhetetlen kelet-né
met- és más nemzetek úszói, nem akarták elhinni, hogy mi
milyen körülmények között készülünk a világversenyekre.
Azóta persze sokat változott a világ.
Ebben az új budakeszi tanuszodában két medence is lesz.
Egy kisebb, 10×6×8 m-es, amely az oktatómedence és egy
nagyobb, hat pályás, 25×15×1,9 m-es úszómedence, feszített
víztükörrel. Ahogyan tájékozódtam, az iskolai oktatáson
túli időben a tanuszodát a budakeszi civilek is használhat
ják majd és a nyári hónapokra egy kisebb strandfunkciót is
kialakítanak ott.
Nem lesz könnyű ennek a sokfunkciós, nagy érdeklődést kiváltó sportpark komplexumnak az üzemeltetése!
Ahogy hallom, az önkormányzat tervezi, hogy önálló stá
tusszal, napi 8 órában, egy , csak sport ügyekkel foglalkozó
munkatársa lesz Budakeszinek. Ez bizony azt jelenti, hogy
a járási központ Budakeszi, jelentős előrelépést tesz a sport
irányába az én legnagyobb örömömre!

Esküvők
Vukov Szonja és Montai Márton 2020. május 9.
Benka Krisztina Mária és Balázs Gábor 2020. május 9.
Tordai Melinda és Petrőcz Dániel 2020. május 16.
Gedei Gábor és Gedei-Rácmolnár Lili 2020. május
16-án tartották az esküvőjüket a Városházán.

Gratulálunk az ifjú pároknak és sok boldogságot
kívánunk nekik!
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Végig a Madár tanösvényen!
Budakeszin van már Madár tanösvény!
Jó ezt így kimondani, különösen azért,
mert amikor először felvetődött lét
rehozásának ötlete a zöld munkacso
port ülésén, magam is csak óvatosan
hittem megvalósulásában. De szeren
csére a BVV munkatársa, Nagy-Kalló
Szilvia komolyan gondolta a dolgot,
beszerezte a Magyar Madártani Egye
sület (MME) oktató/bemutató tábláit,
a városüzemeltetés legyártotta az áll
ványokat és május 7.-én, Havasi Tibor
erdőmérnökkel, a Pilisi Parkerdő ke
rületvezető erdészével közösen kijelöl
tük, hogy mi hova kerüljön. És május
11.-én oda is került!
Az első érdeklődők akkor bogarász
ták végig a táblákat, amikor azok még
a fák alatt, a földön feküdtek. Ma pedig
már bárki bejárhatja a mamutfenyők
nél található ligetes erdő részt körül
futó Madár tanösvényt. Mit láthat az,
aki arra jár? Az MME szakemberei ál
tal összeállított táblák színes képeken
mutatják be a hazai lombos erdőkben,
kertes övezetekben leggyakrabban elő
forduló madarakat, s a képek alatt ott
olvashatók a madarak nevei is, vagy
is kis szerencsével az érdeklődők a
helyszínen tudják azonosítani azokat
a madárfajokat, melyek séta közben a
környező fákon, bokrokon felbukkan
nak. És van is erre esély, hiszen – ta
pasztalataim szerint - ez a liget váro
sunk környékének egyik leginkább
madárjárta területe. Nem is lehet ezen
csodálkozni, hiszen a lelkes helyi ter
mészetbarátok évek óta, minden télen,
rendszeresen etetik itt a madarakat.
Erre egyébként eztán is lesz módjuk,
hiszen – sok egyéb mellett – a Madár
tanösvénynek része egy méretes, nyi

tott etető is, amely októbertől már
ciusig továbbra is látogathatnak majd
az idehaza telelő madarak. Tavasztól
őszig pedig a madarak beköltözhetnek
a táblák mögötti fákra felakasztott, az
egyes fajták szokásaihoz igazodva ki
alakított költőodúkba, ezzel élő illuszt
rációt és persze érdekes megfigyelési
lehetőséget kínálva a színes táblákhoz.
És ha már a fákról, cserjékről esett
szó, mondjuk el azt is, hogy a Madár
tanösvény környezetét adó előrészben
megtalálhatók a városunkat övező
vegyes erdők zömét adó fa- és bokor
fajták: nyár; tölgy; som; juhar stb. Eze
ket a növényfajokat rövid leírásokból
ismerhetik meg a látogatók. Mind
ezek mellett a sétálók képet kaphatnak
a környék más, gyakran előforduló ál
latfajairól is: békákról, denevérekről,
vagy éppen a sünökről.
Miért jó az, hogy Budakeszin immár
van Madár tanösvény? Úgy gondolom,
hogy az ösvény hozzájárulhat ahhoz,
hogy az arra sétálók – korosztálytól
függetlenül – jobban megismerhessék
a bennünket körülvevő, létünk éltető
fundamentumát adó természeti kör
nyezetet. Biztos vagyok abban, hogy
a madarak, s általában a természet
rajzban az átlagosnál tájékozottabbak
is találnak majd az ösvényen egy-két
érdekességet, újdonságot, hiszen míg
a széncinegét, vagy feketerigót szinte
mindenki ismeri, a nyaktekercs, vagy
éppen a barátposzáta azonosítása még
a gyakorlott erdőjáró számára is kínál
hat kihívást.
Mindezeken túl pedig a Madár tan
ösvény jó terepet kínál ahhoz, hogy
a településünkön működő tanintézmé
nyek természetrajzot oktató pedagógu
sai a – mással aligha
pótolható – szabad és
közvetlen megfigye
léssel egészíthessék
ki a kisiskolások tan
óráit, illetve az óvo
dások foglalkozásait.
Hiszek abban, hogy
a természet megsze
rettetését legjobb mi
nél előbb elkezdeni,
mert az ember inkább
megbecsüli azt, amit
ismer, s amit az in
tellektuális kötődés
okán némileg magáé

nak is tud. Ezt a megismerést pedig –
a magunk szerény eszközeivel – mi is
igyekszünk majd segíteni.
„Megfigyelések a Madár tanösvé
nyen” munkacímmel állandó rova
tot indítunk a Budakeszi Hírmondó
ban és a hozzá tartozó weboldalon.
A rovat célja, hogy rövid leírásokkal
mutassa be a Madár tanösvényen és
annak környékén előforduló fajokat,
madarakat, hüllőket, rovarokat, vagy
éppen érdekesebb növényeket. A ro
vat gazdája – e sorok szerzője – szen
vedélyes, de hangsúlyozottan amatőr
természetbúvár, aki évtizedek óta járja
a település környéki erdőket, mezőket.
Személyes megfigyeléseimet így nálam
jóval felkészültebb szakemberek – má
sok mellett –, Schmidt Egon, Hermann
Ottó leírásaival egészítem ki, de bőven
támaszkodom majd az MME honlap
ján található bőséges adattárra is.
Arra kérem az Olvasókat, hogy erő
feszítésemre tekintsenek jó szándék
kal, én pedig minden barátságos ki
egészítést, pontosítást szívesen veszek.
És arra is lesz lehetőség, hogy a Hír
mondó weboldalára felkerülő cikkeket
kiegészítve az Olvasók az adott fajjal
kapcsolatos esetleges saját megfigye
léseiket is rögzítsék. Így előbb-utóbb
még teljesebb képet kaphatunk a tele
pülésünket övező, páratlanul értékes
természeti környezetről.
Dr. Illisz László
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Virágültetéssel és túrázással
a természetvédelemért
Az elmúlt időszakban, felértékelőd
tek azok a pillanatok, amelyeket a
szabadban tölthettünk. Egészségügyi
sétáink során, vagy erkélyünkre, ker
tünkbe kilépve csodálhattuk az ébre
dező természet sokféleségét. Egy-egy
rozmaring bokor a legnagyobb elszi
geteltség idejében is döngicsélő méhek
népes társaságát vonzotta körénk. A
növények iránt érdeklődő rovarhadra
szintén akadt kereslet, akár egy-egy
bátor, emberközelbe fészkelő rozsda
farkú, vagy légykapó család képében.
Ez a gazdag sokszínűség csalt mosolyt
az arcunkra a mögöttünk álló óvatos
sággal teli hetekben, és ez az, amitől
magunk is, létünkben függünk. E
sokféleség jelentőségére igyekszik rá
világítani a május 22-i Biológiai Sok
féleség Nemzetközi Napja, melyet
Magyarországon 15 éve ünnepeltünk
először. A figyelemfelhívásra azért
is nagy szükség van, mert az emberi
tevékenységnek köszönhetően világ
szinten egymillió állat- és növényfaj
sodródott veszélybe. Az elkövetkező
évtized intézkedései, életmódunk vál
tozásai kulcsszerepet játszanak majd
élővilágunk alakulásának szempont
jából. Egyénileg, mikrokörnyezetünk
ben is tehetünk a biodiverzitás meg
óvásáért. Azzal, hogy balkonunkon,
kiskertünkben különböző növényeket
telepítünk, a közvetlen környezetünk
ben élő fajok sokféleségének megőrzé
sét is szolgáljuk.
1999-től a védelem alatt álló terüle
tek fontosságáról is megemlékezünk,
a május 24-i Nemzeti Parkok Nemzet
közi Világnapján, amely a természet
védelem ügyének általános támogatá
sát is célul tűzi ki. Használjuk ki ezt
az alkalmat, és a május hónapot arra,
hogy a természeti értékeinket felfedez
ve többet tudjunk meg környezetünk
ről, hiszen ez kell ahhoz, hogy aztán
védeni tudjuk. Szerencsére a kijárási
korlátozás feloldásával most már a ki
rándulásokra is több lehetőségünk
lesz. Magyarország 10 nemzeti parkja
és megannyi természet- és tájvédelmi
területe rengeteg túracélpontot szol
gáltat a kimozdulni vágyóknak. A vé
delem alatt álló területek feltérképe
zésére túraútvonalak és tanösvények
állnak rendelkezésünkre, melyek még

élvezetesebbé tehetik barangolásain
kat. Nekünk Budakesziről nem is kell
messzire mennünk mindehhez. Itt él
vezhetjük a „főváros tüdejének”, a kö
zeli Budai Tájvédelmi Körzetnek és
a Budai - hegységnek megannyi áldá
sát, többek között a túrázásra alkalmas
útvonalak közelségét. Minthogy a je
lenlegi helyzetben sokan még nem vál
lalkozunk távolabbi kiruccanásokra, itt
a remek alkalom, hogy a karanténból
kiszabadulva bebarangoljuk közvet
len környezetünk vadregényes tájait.
A Sorrento- vagy a Szekrényes sziklák,
a Csíki-hegyek, Nagykopasz, vagy ép
pen a Nagy-Hárs-hegyi Kaán Károly
kilátó remek célpontok lehetnek egyegy napsütéses túrához.
Közben érdemes néhány fontos
környezeti szempontot is figyelembe
venni, hogy a lehető legkisebb negatív
hatást gyakoroljuk környezetünkre a
sétáink alkalmával. A lelkiismeretes
ökotúrázó azon kívül, hogy minél kö
zelebbi, kerékpárral, vagy tömegköz
lekedéssel megközelíthető kiindulási
pontot keres, sok más egyébre is oda
figyel a környezete megóvása érdeké
ben. Nem gondolnánk például, milyen
fontos természetvédelmi szempontból
is a megfelelő túraöltözet megválasz
tása. Hogy meg ne ijesszük az erdők
lakóit, érdemes kerülnünk a feltűnő
színű ruházatot, és a kijelölt túraösvé
nyeken, a lehető legkevesebb zajt csap
va haladnunk. Megpihenéshez mindig
válasszuk az erre kijelölt helyeket (te
lepített padok, pihenőhelyek), melyeket
úgy alakítottak ki, hogy az élővilágot
elhelyezkedésük a legkevésbé zavarja.
Túráinkat érdemes előre, az útvona
lak feltérképezésével megterveznünk,
és úgy ütemeznünk, hogy kényelmes
tempóban sétálhassuk végig. Készül
jünk fel élelemmel és innivalóval az
útra, és sétánk során szemetet az erdő

Kilátás a Szekrényes sziklákról – fotó: András Márton

Túra a Sorrento szikláknál – fotó: András Márton

ben ne hagyjunk hátra. Ehhez válas�
szuk az újrahasználható eszközöket:
kulacsot, textil szalvétát, uzsonnás
dobozt és kanálgépet vigyünk ma
gunkkal az eldobható verziók helyett.
Ezekkel az apró lépésekkel magunk
is képviselhetjük a természetvédelem
fontosságát úgy, hogy közben a turisz
tikai felfedezésekről sem kell lemonda
nunk! Útra fel!
Leggyakoribb turistajelzések:
A túraútvonalakon az eligazodást
a fákra festett színes jelölések segítik:
a kék, piros, sárga és zöld vonalak az
országos, megyei, vagy helyi útvonala
kat jelzik.
A leggyakrabban látható leágazó jelzé
sek közül
✚ a kereszt útváltozatokra
és átkötésekre,
▲ a háromszög hegycsúcsra,
● a kör forráshoz,
■ a négyzet pedig városhoz vezető
leágazásra hívja fel a figyelmet.
Ozga Linda, Ökokeszi
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Rovarok a kertben
A rovarok az élővilág fajokban leggazdagabb törzse, sokan mégsem
szeretik őket, pedig a rovarok csodás képességekkel rendelkeznek.
Mi néhány csípő vagy kártevő rovar miatt a hasznosakat is meg
akarjuk ölni. A rovarok a természet körforgásában, az építő-lebontó
folyamatokban, a rovarevő táplálékláncokban pótolhatatlanok.
Terményeink 30%-a nem terem gyümölcsöt rovarbeporzás
nélkül. Már a napraforgó sem, nemcsak a paradicsom, az
eper, az őszibarack vagy az összes többi gyümölcs. Súlyos
figyelmeztető jel, hogy Kína egyes részein már olyan sike
resen kiirtották a rovarvilágot, hogy a gyümölcsfák csak
akkor teremnek, ha a gyerekek kis papírzacskó virágpor
ral felmásznak a fára és ecsettel porozzák be a virágokat,
amelyeket elérnek. Amerikában a Sziklás-hegység lábánál

Fotó: Jánossy László

az egyik poszméhfajt már kiirtották az egyre mérgezőbb
rovarirtó szerekkel. Pedig a poszméhek még a méheknél is
hatékonyabb virágbeporzók, már kora tavasszal, 5-10 fokon
repülnek, amikor a sokkal kényesebb méhek még el sem in
dulnak a kaptárból.
Már nemcsak Ázsiában, hanem Európában és Ameriká
ban is rohamosan pusztul a rovarvilág. Német kutatók meg
állapították, hogy a repülő rovarok 75%-a tűnt el 30 év alatt
a fenntarthatatlan mezőgazdasági, kertészkedési gyakor
lat, a rovarirtó szerek használata és a megfelelő élőhelyek
megsemmisítése miatt. Kanadai kutatók ugyanezt találták.
Semmivel sem jobb a helyzet hazánkban sem. Meleg nyá
ri estéken autózva néhány éve még sokat kellett takarítani
a szélvédőt, mert rengeteg rovar kenődött el rajta. Ma már
ez nem így van.

Mit tehetünk?

Fotó: Jánossy Balázs

Segítsük a hasznos rovarok megtelepedését a kertben, ala
kítsunk ki változatos élőhelyeket. A bokrok alatt hagyjuk
meg az avart, ugyanúgy lebomlik, mint az erdőben. Egy
kert ajakos, ernyős virágai, de a nyári orgona is odacsalo
gatja a környék lepkéit.
Telepíthetünk magányos méheket is, farönkbe fúrjunk
nekik 6-9 mm átmérőjű és jó mély lyukakat, azokat elfog
lalják és a virágainkat is beporozzák. A poszméhek és a kék
fadongók is hasznosak és nem támadnak.
Vigyázzunk a kártevők természetes ellenségeire, a fut
rinkákra, fátyolkákra, zengőlegyekre, katicákra. A kártevő
rovarokat bio megoldásokkal és ne vegyszerekkel tüntessük
el. Az inváziós márványpoloskát csak a lódarázs eszi meg.
Sok kártevő ellen védekezhetünk feromonos rovarcsapdák
kal, vagy ezekkel figyelhetjük, mikor kezdenek szaporod
ni. Szúnyog ellen szúnyoghálóval, a műanyag edényekben,
ereszcsatornákban pangó esővíz kiszárításával és szelektív
baktérium készítménnyel védekezhetünk. Hagyjuk abba
a rovarirtó szerek használatát, helyette válasszunk vegy
szermentes, bio megoldásokat!
dr. Jánossy László, Ökokeszi

Szeretne környezettudatosabban élni?
Várjuk szeretettel az Ökokeszi Csütörtökökre, minden
páros héten 5–7 óra között a Punktum Galériában
(Fő utca 250.). Találkozzon a helyi zöldközösség tagjaival, akik a mindennapi környezettudatos élethez
hasznos tapasztalataikat, ismereteiket osztják meg
egymással, illetve szó esik a szerveződés folyamatban
lévő munkáiról is.

Részletek: https://www.facebook.com/okokeszi/
Fotó: Jánossy László
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Hulladék kisokos
Az elmúlt hónapokban egyre többször
vetődött fel, hogy kellene egy komplett
leírás az igénybe vehető szemétlerakó
megoldásokról. A teljesség igénye nél
kül néhány ötlet: hogyan váljunk meg a
szeméttől, úgy, hogy az ne az erdő szé
lén végezze.

Sitt
Kisebb mennyiség esetén, amikor egy
konténert csak összepiszkolnánk:
– BVV Kft. telephelye, 900 Ft/zsák.
– Hulladéklerakó: hozzánk viszony
lag közel a sóskúti van, az M7-es tárnoki
lehajtójánál. Csak „tiszta” sittet vesznek
be 1500 Ft + áfa/m3 áron, de a gyakorlat
ban tömeget mérnek, körülbelül 1000 Ft/
tonna.
– Vannak cégek, akik zsákos sittet is
elszállítanak, ezekre az interneten ke
reshetünk rá.

Zöldhulladék
Komposztáló: a BVV. Kft. városszerte
kihelyezett közterületi komposztáló
kat, amelyek a közterületen keletkezett
avar gyűjtésére szolgálnak. A saját tel
künkön keletkezett zöldhulladékot mi
magunk is komposztálhatjuk.
– A Depónia évi 8 matricát ad zöld
hulladék elszállításra. Nem túl szeren
csés a rendszer, mivel mindenki 8 mat
ricát kap, függetlenül attól, mekkora a
telek. Ha van ismerős/szomszéd kisebb
telekkel, akkor tőle el lehet kérni. A Bu
dakeszi Csevegő és Ökokeszi facebook
csoportokban is szokott menni a csere
bere, főleg ősszel. De lehet venni is (390
Ft): Zöld Pont Kertészeti Áruda és Vi
rágüzletben (Szél utca 1. – Temető utca –
Szél utca sarok), Pál Ildikó e.v. (Fő tér 3.)
– Árdaráló program: szintén a BVV
Kft.-nél lehet érdeklődni.
– Ha a szomszédról tudjuk, hogy
fával fűt, akkor a felvágott gallyak jók
lehetnek neki gyújtósnak. Pláne, ha a
szomszédról tudjuk, hogy nem csak fá
val fűt, hanem időnként régi cipőt vagy
fáradt olajat használ gyújtósnak.

Akkumulátor, régi háztartási gépek
Habár ezeket veszélyes hulladék gyűj
téskor (évi kétszer van Budakeszin) is le
lehet adni, a MÉH-telepeken még pénzt
is kapunk értük.

A régi háztartási gépeket az ilyeneket
árusító áruházak átveszik, oda el lehet
vinni (pl. Media Mark – Budaörs).
Vashulladék ügyében bátran ajánlom
a Zsolbert Kft.-t. Törökbálint, Kamara
erdő melletti részén. MÉH-telepektől
szokatlan módon kedves, segítőkész a
személyzet. Sokat ne várjunk: évek óta
padlón a hulladék vas ára, amibe a koro
navírus még egyet belerúgott.
Akkumulátort a budakeszi Mol-töltő
állomáson is átvesznek.

Veszélyes hulladék
Festéket, vegyszereket, autógumikat (4
db), műszaki cikkeket, fáradt olajat, stb.
évente kétszer 3 órában a Pátyi úti fate
lep mellett (most tavasszal elmaradt) át
veszi a Depónia Kft. Csak helyi lakosok
nak, befizetett szemétcsekkel igazolva.

Fáradt sütőolaj
Minden Mol-kúton átveszik.

Fáradt motorolaj
Egyes Mol-kutak átveszik: pl a budaörsi
Metro-OBI melletti.

Használt elem, izzók, fénycsövek
A Tescóban van gyűjtő, izzókat, fénycsö
veket a Media Mark is bevesz (Budaörs).

Lomok
A Depónia-szerződéssel rendelkezők
évente egyszer 3 m3 lom elszállításra
jogosultak. A kihelyezhető lomok lis
tája a cég honlapján megtalálható, tele
fonon vagy e-mailben lehet időpontot
egyeztetni.
Csak lomokat visznek el, pl. bontás
ból maradt nyílászárókat nem.
– Vegyes konténer
– Vannak lomtalanításra/teljes házki
űrítésre szakosodott cégek. Itt azért ér
demes körültekintően választani, mert
vannak olyan vállalkozók, akik után
könnyen az erdei szemétkupacokon lan
dolhat a lomunk.
– Érdemes ingyen elvihető csoportok
ba is felrakni egy régi bútort, megunt,
akár törött cuccokat; hihetetlen, hogy
mik gazdát tudnak így cserélni a kido
bás helyett.

Használt ruha
A Tescónál megszűnt a gyűjtő, de Bu
daörsön még van. Ha még használható:
karitatív szervezetek, bár a vírushelyzet
miatt ez most nehézkes. A H&M (pl.
Budaörs) beveszi mind a használható,
mind a használhatatlan ruhákat (a ví
rushelyzet miatt szintén felfüggesztet
ték egy időre).

Pala
Különösen veszélyes anyagnak minő
sül, Dunaújvárosban van megsemmisí
tő. Méretéhez és tömegéhez képest na
gyon drága az elszállíttatása. Interneten
nézzünk utána, hogy kik szállítják el,
szabályosan, de mindenképpen fizet
nünk kell érte.

Hulladékudvarok
2011-es a legrégebbi cikk, ami szerint
hamarosan Budakeszin is lesz hulladék
udvar. A Budakeszi Hírmondóban 1,5–2
évente adnak hírt arról, hogy most már
tényleg nemsokára lesz.
Viszont amíg hamarosan elkészül vá
rosunkban is, addig igénybe lehet venni
más települések hulladékudvarait, hul
ladékkezelési díj ellenében. Hozzánk
közel Budapesten, a budai részen elég
kevés van. Pl: Óbuda, Testvérhegyi út,
viszont itt elég korlátozott a leadható
anyagok listája az fkf.hu tájékoztatása
alapján.
A 15. kerületi, Károlyi úti hulladék
udvar kiemelt hulladékudvar, oda na
gyon sok minden lehet vinni, a fékolaj
tól kezdve a növényvédő szerekig, sitt is
mehet. Vannak mennyiségi korlátok.
Jelenleg időpontfoglalás van érvény
ben ezeken a helyeken a vírushelyzet
miatt.
Pusztazámoron is van lerakója a FKF
Nonprofit Zrt.-nek. Lakossági beszállí
tás is van: zöldhulladék, sitt, veszélyes
hulladéktól mentes vegyes szemét. De
a vírushelyzet miatt a lakossági beszál
lítás szünetel.
Bordács Gábor
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Megjelent Makkosmária csapadékvízelvezetésének közbeszerzési kiírása
Budakeszi Város Önkormányzata
2017-ben Vis Maior pályázatot nyert
bruttó 100,5 millió forint értékben
(11,6 millió forint önerő mellett) a Bel
ügyminisztériumtól a Kert utca csa
padékvíz elvezetésének kiépítésére,
és az út helyreállítására. 2018-ban az
Önkormányzat Makkosmária város
rész csapadékvíz-elvezető rendsze
rének kiépítésére is pályázatot nyert
300 millió forint értékben, 27 millió
forint önerő biztosítása mellett.
Mivel a területen a természetbeni
ingatlanhatárok számos helyen nem
felelnek meg a Helyi Építési Szabály
zatnak, a lakossággal megkezdett
egyeztetés elhúzódott, egyes ingatla
noknál a mai napig tart. A Belügymi
nisztérium a Vis Maior pályázat 2019.
augusztus 28-i felhasználási határ
idején nem tudott változtatni, viszont
egyedi Kormányhatározatban biz
tosította a szükséges összeget: brut
tó 55 millió forint támogatást a Kert
utca útfelújítására, és 45 millió forint
többlettámogatást a csapadékvíz-el
vezetésre, mely utóbbihoz a képvise
lő-testület további 53,7 millió forin
tot különített el. Így a makkosmáriai
csapadékvíz-gerinchálózat kivitele
zésére összesen 425,7 millió forint áll

rendelkezésünkre. Ebből kivitelezésre
bruttó 410 millió forint fordítható, a
többi a tervezés, műszaki ellenőrzés,
projektelőkészítés és menedzsment,
nyilvánosság biztosításá
nak költségei.
Az
Önkormányzat
célja az, hogy Kert utcai
útépítést és a csapadékvíz-hálózat kivitelezését
összehangolja,
hiszen
ez a lakosságnak kedvezőbb, továbbá műszaki
és pénzügyi szempontok
szerint is indokolt. Ezért
2020 januárjában az útfelújításra és a csapadékvíz
elvezetés
kivitelezésre
irányuló közbeszerzési
eljárást is megindította az
Önkormányzat.
A Kert utca útfelújítására az eljárás eredményes lett, az ehhez felhasz
nálható bruttó 55 millió
Ft támogatást az Önkor
mányzat 3,3 millió Ft-al kiegészítve
vállalkozási szerződést kötött a Hor
nyák Kft.-vel 2020. május 13-án. A ki
vitelezés 2020. május 19-én kezdődött,
befejezési határideje 2020. június 28.

Budakeszi legifjabb
polgárai –
Gratulálunk!
Laczkó Csanád

Somlóvári Máté

Zsikla Gergő Erik

Szoboszlai Marcell

Hellner Péter

Hetyey Kinga

Bede Mia

Lakatos Szelim Krisztián

Kövesi Fülöp

Dénes Merlin Doma

Simon Dávid

Herein Kálmán

(született 2020. április 2-án)
(született 2020. április 3-án)
(született 2020. április 7-én)
(született 2020. április 27-én)
(született 2020. április 28-án)
(született 2020. április 29-én)

(született 2020. május 1-jén)
(született 2020. május 5-én)
(született 2020. május 10-én)
(született 2020. május 13-án)
(született 2020. május 21-én)
(született 2020. május 25-én)

A csapadékvíz-elvezetés kivite
lezésére a közbeszerzés eredmény
telen lett, a beérkezett ajánlat bruttó
226 millió Ft-tal haladta meg a ren

delkezésre álló 410 millió Ft összeget.
Ezért a műszaki csoport javaslatára
a képviselőtestület a projektet rész
munkaterületekre osztva írta ki az
új közbeszerzést, kedvezőbb ajánla
tok beérkezését várva. Ezzel a pro
jekt térben és időben ütemezhető az
idén épülő Lidl áruház és vállalkozói
park kivitelezéséhez, egyúttal az Ön
kormányzat kezdeményezte a pro
jekt megvalósításának véghatáride
jét 2021. augusztus 10-re módosítani.
Makkosmária csapadékvíz elvezetésének közbeszerzési kiírása 2020.
május 21-én jelent meg az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer oldalán,
ajánlattételi határidő: 2020. június 5.
(https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000472542020/reszletek)
A Lidl áruház építéséhez 2020.
szeptember 10-én adunk munkate
rületet, a Kert–Domb–Patak utcák
kereszteződésében körforgalom építé
se a Lidl-beruházás része. Az áruház
lehetőség szerint karácsonyra, de leg
később 2021 tavaszán szeretné meg
nyitni kapuit.
’Sigmond Bertalan alpolgármester
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Online oktatás, érettségi és egy sajátos
évvége a budakeszi iskolákban
Minden tekintetben felejthetetlen hónapokon vannak túl városunk pedagógusai, diákjai, akik előtt a koronavírus
március 16-án bezárta az iskolák kapuit, szinte egyik pillanatról a másikra. Az intézmények igazgatói mondják el
az azóta eltelt időszak rendkívüli, embert próbáló hónapjainak történéseit, tapasztalataikat.
Miképpen sikerült az átállás az
online oktatásra?

Széchenyi István Általános Iskola, Bódi
Zsuzsanna igazgató asszony: A digitális
oktatás infrastrukturális, tárgyi felté
telei tulajdonképpen az iskola mindkét
épületében már korábban is megvol
tak, emellett felmértük, hogy a távok
tatáshoz szükséges eszközök adottak-e
a pedagógusaink és a gyerekek számá
ra az otthonaikban. Azok a kollégák,
akiknek nem volt számítógépe, ott az
informatikusunk házhoz vitte a tech
nikát, a gyerekek pedig tableteket kap
tak tokkal, töltővel.

Iskolánkat nem érte teljesen várat
lanul az online oktatás. Már tavaly
elkészítettük a SZIA digitális fejlesz
tési tervét, és sikerült egy digitális fej
lesztési pályázaton is részt vennie 10
kollégánknak a térség másik három
iskolájának pedagógusaival együtt. Ez
a 10 kolléga már 2019. év nyarán 100
óravázlatot töltött fel, és az óráik 40%át már az újonnan elsajátított digitális
módszerek birtokában oktatták tavaly
szeptembertől.
Sokféle oktatásra alkalmas rend
szer létezik a világban. Mi a Microsoft
Office 365 Teams-et használjuk. Ehhez
az 1000 tanulónknak ezer, a 100 kol
légának száz e-mai címet kellett kre
álnunk. Nyílt órákkal, bemutatókkal,
megbeszélésekkel készültünk már de
cembertől, a korlátozások és az iskola
bezárása előtt is.
Az első időben persze egy kicsit ne
hezebben ment, de két-három héten
belül kialakult a Teams rendszer egy
séges használata, egy online órarendet
is kialakítottunk. Rengeteget jelentett
annak a 10 tanárunknak a felkészült
sége, akik a tavalyi digitális pályázaton
részt vettek, valamint diákjaink és szü
leik észrevételei, önfeláldozó, minden

napos együttműködése. Az egyik
informatikus szülőtől különösen sok
segítséget kaptunk és kapunk a mai
napig. Számos családnál mindkét szülő
home office-ben dolgozott és dolgozik a
mai napig, és közben a gyerekek online
oktatására is oda kellett figyelniük.

Nagy Sándor József Gimnázium, Borók
Edit igazgató asszony: A tantermen kívü
li digitális oktatásra való átállás megle
pően gyorsan megtörtént iskolánkban.
Büszke vagyok tanártársaimra és isko
lánk minden diákjára a gyors, lelkes és
hatékony összmunkáért. A digitális ok
tatás beindítása azonban csak az első,
és nem is feltétlenül a legnehezebb fel
adat. A rendszer beállítása, a nyomon
követés, finomítás végig rendszeres
kell, hogy legyen, de a folyamat elején
döntő fontosságú. Nálunk a digitális
munkarend első tapasztalatainak ös�
szegzése már az első hét péntekjén
megtörtént egy online kérdőív segít
ségével. Ekkor már 100%-ban a közös
platformon, a Classroomban történt
a kommunikáció, a tananyag-kiadás,
a házi feladatok beküldése, az eredmé
nyek nyilvántartása. A G-Suit rendszer
ből a Classroomon kívül rendszeresen
használjuk még a Meet eszközt online
órák, megbeszélések és értekezletek
tartására, a Naptárat és a Drive-ot.
Iskolai szinten a tanárok, diákok és
szülők visszajelzései alapján a máso
dik hét végére sikerült egyensúlyba
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Az érettségi előtt állók hány százaléka ment el érettségizni, örültek
a lehetőségnek? Volt, aki félt?

hoznunk a tananyag mennyiségét, a
feldolgozás módját, a felhasznált se
gédeszközök fajtáit, annak érdekében,
hogy a diákok megfelelő időbeosztás
sal, minél eredményesebben tudjanak
dolgozni otthon. Minden szaktanár
kialakította a tantárgyához, csoport
létszámhoz és saját egyéniségéhez il
leszkedő tanítási/tanulási formákat,
módszereket, és iskolai szinten is ki
egyensúlyoztuk az online órák és az
offline módon közvetített tananyag fel
dolgozásának arányát. Tudatosan igye
keztünk növelni az olyan feladatok
mennyiségét, aminek végrehajtásához
nem szükséges digitális eszköz, hogy
ne kelljen diákjainknak egész nap a
gép előtt ülniük (mozgás, rajzok és il
lusztrációk, gyakorlati feladatok). Hu
moros napirend-ajánlatot készítettünk
a diákoknak, tanároknak, mivel azt
láttuk, hogy ebben a tanulási formá
ban a fegyelmezett időbeosztásra nagy
szükségünk van. Saját, Tanárok nevű
osztálytermünkben folyik az iskolai
munka szervezése, a tanárok közötti
kommunikáció, a tudás- és tapasztalat
megosztás, a folyamat nyomon követé
se, statisztikák készítése.
Az elmúlt két hónap azt igazolta
tehát, hogy működik ez a bizalomra
épülő, új rendszer, de nekünk, taná
roknak már nagyon hiányoznak a ta
nítványaink. Sok-sok üzenetből, gesz
tusból, búcsúfilmből tudjuk, hogy ők
is hiányolnak bennünket. Az iskola
másról is szól, mint csupán tanításról.
Ez a hiány meggyőző bizonyíték arra,
hogy létezik az a „más”, és ez az iskola
lényege. Őszintén és egyre jobban vár
juk a viszontlátást!

Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium,
Török Csaba igazgató: Az online okta
tásra való átállásunk viszonylag gyor
san megtörtént. Iskolánk az Microsoft
Office 365 Teams programját használ
ja. Már az elején létrehoztuk az online
órarendeket, amelyek lehetővé teszik a
tanulók számára az átláthatóságot, ki
számíthatóságot.

Borók Edit: Ebben az évben, a vizsgák
megkezdése előtt volt arra lehetőség,
hogy a végzősök visszavonják a feb
ruárban leadott érettségi jelentkezésü
ket, illetve bizonyos esetekben vizsga
szintet módosítsanak. A Budakeszi
Nagy Sándor József Gimnáziumban
senki sem vonta vissza az érettségire
való jelentkezését, négy vizsgaszint
módosítást rögzítettünk. Gimnáziu
munkban összesen 66 tanuló kezdte
meg 2020. május 4-én az idei érettségi
vizsgát. Több mint 320 tantárgyi vizs
ga (ebből 65 emelt szintű) zajlott le az
óta, a részvétel 100%-os volt. A számok
magukért beszélnek, a mi végzőseink
érettségizni akartak.
Török Csaba: A diákok szinte teljes lét
számban túl vannak az írásbeli érettsé
gin. Egy közülük egészségi okok miatt
nem tudta megkezdeni a vizsgáit.
Diákjaink várták a nagy eseményt,
készültek rá. Ők örültek annak, hogy
csak írásban vizsgáznak. Tanáraink
pedig nagyon sajnálják, hogy a szóbeli
vizsgákat nem lehet megtartani, hiszen
ez a nyolcéves munka megkoronázása.
Ilyenkor látjuk, hogy milyen nagysze
rűen felkészült fiatalokat engedhetünk
útnak gimnáziumunkból.
Milyen körülmények között zajlott az érettségi (fertőtlenítés, ültetés stb.), élmények, tapasztalatok,
ezekről a napokról?

Az osztályfőnökök segítségével fel
mértük, kinek okoz nehézséget az in
formatikai háttér hiánya, majd a szülői
szervezet segítségével igyekeztünk el
érni azt, hogy minden diákunk be tud
jon kapcsolódni a távoktatásba. A kol
légáinkat folyamatosan tájékoztattuk
a teendőkről, igyekeztünk kialakítani
az új helyzethez igazodó egységes sza
bályrendszert. A diákokat, szüleiket
bátorítottuk arra, ha valami gondjuk
van, jelezzék. Gondolok itt a tananyag
mennyiségére, kiszámíthatóságára, az
értékelés módjára.
Mára elmondhatjuk, hogy a tanu
lóink 99%-a helytállt a megváltozott
körülmények között.

Borók Edit: A teljes vizsgaidőszakra
jellemző volt, hogy a diákok, a taná
rok, és az iskola valamennyi dolgozó
ja nagyon higgadtan, fegyelmezetten
kezelte az egyáltalán nem hétköznapi
helyzetet. Minden résztvevő részletes
tájékoztatót kapott a vizsga menetéről,
és a betartandó szabályokról. A tan
kerület biztosította a feltételeket és
eszközöket az egészségügyi előírások
körültekintő betartásához. Az épületet
(minden használt helyiséget) a nagy
létszámú vizsganapok előtt fertőtlení
tették; kéz és felület-fertőtlenítőszert,
maszkot, kesztyűt biztosítottak szá
munkra. A beléptetés szervezetten,
mind a két bejáraton egyszerre folyt,
és kevesebb, mint 10 percet vett igény
be. Minden diák (és minden épületbe
belépő személy) kézfertőtlenítés után
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egyszer használatos maszkot vett fel,
aminek a viselését a folyosókon és az
aulában előírtuk.
A vizsgázók ezután azonnal a
vizsgaterembe mentek, ahol a fel
ügyelő tanárok már várták Őket.
Egy terembe maximum 7 vizsgázót
osztottunk, ennél többen sehol sem
voltak. (10 főben maximálta a rende
let a létszámot.) Betartottuk a 1.5 m
távolságot egymás között az épületen
belül és kívül egyaránt. A vizsgázók,
a felügyelő tanárok, a lebonyolítás
ban segédkező iskolai alkalmazot
tak mindannyian felelősségteljesen,
szabálykövetőn viselkedtek végig az
érettségi ideje alatt, Mindegyik vizs
ga nyugalmasan, rendkívüli esemény
nélkül zajlott. A középszintű feladato
kat a diákok nem találták nehéznek,
az emelt szintű dolgozatok persze
nagyobb kihívást jelentettek. Diák
jaink többsége – annak ellenére, hogy
a szóbelin javítani szoktak a diákok
a vizsgaeredményükön – nem bánja,
hogy az idén csupán írásbeli része
lesz az érettséginek.
Török Csaba: Az épületben a vizsgákat
megelőzően teljes körű fertőtlenítő
takarítást végeztünk. A vizsgák alatt
ügyeletes takarítók folyamatosan fer
tőtlenítették a mosdókat, illetve a vizs
ganapokon a vizsgák végeztével az
érintett termekben ismét fertőtlenítő
takarítást végeztek. Az érettségi vizs

gára az intézménybe 3 bejáraton tud
tuk beengedni a diákjainkat. Elcsúsz
tatott időpontokban fogadtuk őket, 10
percenként egy-egy kapunál 5 diák
jött az épületbe. Aki nem rendelkezett
védőeszközzel, az a bejáratnál masz
kot, gumikesztyűt kapott. A termek
ben, mosdókban kézfertőtlenítő állt
rendelkezésre. A legnagyobb légterű
termeinket használtuk, köztük a torna
csarnokot is, a tanulók közötti távolság
jóval meghaladta a másfél métert. A
nagy termekben 10-en, a kisebbekben
5-en foglaltak helyet.
Végzőseink dicséretre méltó fegyel
mezettséggel álltak helyt a rendkí

vüli körülmények között. Betartották
a szabályokat, a számukra megjelölt
időpontban, pontosan érkeztek meg,
az iskola előtti várakozás közben is tar
tották a biztonságos távolságot, tehát
elmondhatjuk, hogy nagyon éretten
viselkedtek.
A június 2-i újrakezdés mit jelent az
iskola életében, közel a nyári szünethez?
Bódi Zsuzsanna: Június 2-ától is folyta
tódik a digitális tanrend, a kollégák
csak azokat a diákokat kérik meg a sze
mélyes találkozóra, akiknek pótolni
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valójuk van. Tehát ez a két hét a segít
ségnyújtás, ügyelet ideje június 15-ig.
Június 15-e után két hétig nyári tábor
szerveződik iskolánkban, ahol szintén
a mi pedagógusaink adják a felügye
letet, majd a nyár folyamán az önkor
mányzat szervezésében folytatódik
tovább.
Borók Edit: A Budakeszi Nagy Sándor
József Gimnáziumban marad a tan
termen kívüli digitális oktatás ebben
a tanévben, ami az eredeti terveknek
megfelelően június 15-ig tart Az aján
lásnak megfelelően iskolánkban nem
szervezünk kötelező jelenléthez kötött
hagyományos tanévzáró ünnepséget.
A bizonyítványosztást osztálykere
teken belül fogjuk megvalósítani. Az

Intézményvezető engedélyezte a kis
csoportos jelenlétet az iskolában a szó
beli érettségi vizsgák előkészítéséhez,
korrepetálásokhoz és egyéb tantárgyi
fejlesztésekhez. A szülők és diákok tá
jékoztatása erről megtörtént.
Török Csaba: A következő időszakban
az évzárással kapcsolatos feladatokra
koncentrálunk. Június 2-ától diákja
ink számára ügyeletet biztosítunk, az
igények szerint. Szaktanáraink javas
lata alapján, azoknak a tanulóinknak,
akiknek szüksége van a tovább hala
dásuk érdekében, konzultációs lehető
séget szervezünk iskolánkban. Június
végén nyári iskolai foglalkozásokon

vehetnek részt tanítványaink, ahol ér
dekes programokkal várjuk őket.
Mivel elmaradt egy felejthetetlen,
életre szóló élmény, a ballagás, ezt
miképpen fogják pótolni, ha ezt
már megengedi a járvány elmúlta?
Bódi Zsuzsanna: Kormányzati döntés
született arról, hogy júniusban csak
kiscsoportos keretek között lehet bár
milyen rendezvényt tartani, így az
osztályfőnökök úgy döntöttek, hogy
a ballagás elmarad, más formában fo
gunk elbúcsúzni a gyerekektől. Ennek
szervezése még folyamatban van.
Borók Edit: Készítettünk egy filmet em
lékül a ballagóinknak, amiben minden

tanáruk személyesen búcsúzik, és a
diákok is beleillesztették a búcsúztató
gondolataikat.
Ha lesz lehetőségünk arra, hogy
hagyományos évzárót szervezzünk,
akkor – a ballagók kérésére – ebben az
időpontban fogjuk megtartani az ün
nepélyes ballagást is.
Török Csaba: A diákokkal beszélgetve –
természetesen – a ballagás elmaradását
sajnálják a legjobban. Reméljük, nem
elmarad, hanem „csak” elhalasztjuk,
s reményeink szerint augusztus 28-án
– a hagyományainkhoz híven – balla
gási hálaadó szentmisén, azt követően
bensőséges ünnepségen tudunk majd
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tőlük elköszönni. A ballagás napján
osztályfőnökeik az online térben meg
tartották az utolsó osztályfőnöki órát.
A kollégáim beszámolójából az derült
ki, hogy ezen az alkalmon diákjaik
mindannyian megjelentek, ünneplőt
öltöttek, így búcsúztak egymástól, az
őket tanító kollégáktól.
Még szerenádot is kaptunk! Mind
két osztály verses összeállítással ked
veskedett a tantestületnek, amelyet
osztályfőnökeik segítségével juttattak
el tanáraikhoz.
Egyéb emlékezetes, ami ebből a sajátos, nem mindennapi időszakból
fennmaradt?
Bódi Zsuzsanna: A diákok aktívan vesz
nek részt az online órákon, a Föld Nap
ja és a Madarak és Fák Napja kapcsán
rengeteg önálló feladatot készítettek,
ami nagyon színvonalas és megosz
tásra érdemes, ebből következik, hogy
a tanulók digitális kompetenciája ren
geteget fejlődött (valószínűleg a szülő
ké és a kollégáké is), de már a tanulók
nagy része szeretné a személyes talál
kozást is, erre azonban őszig várnunk
kell. A kapcsolatépítést is szolgálta ez
az időszak, hiszen együttműködés
nélkül nem tudott volna létrejönni ez
a színvonalas munka. A kollégák tu
dásmegosztása szintén új dimenzió
ba lépett, megosztva egymás között a
megismert új felületeket.
Borók Edit: Ilyen sok átgondolt, felnőtt
megnyilvánulást, ennyi pozitív reak
ciót nagyon régen tapasztaltam kajla
kamaszoktól, mint az elmúlt időszak
ban. A gyermekeink meghatározó
többsége tud felelősségteljes véleményt
formálni, és tanácsadó irányítás mel
lett önállóan tanulni.
Létrehoztunk egy gyűjteményt „A
digitális oktatás gyöngyszemei”-ből,
amit a megfelelő fórumokon szeretnénk
majd megosztani diákjainkkal, a szü
lőkkel, esetleg szélesebb közönséggel is.
Török Csaba: Számomra ez a rendkívü
li időszak megmutatta, hogy iskolánk
pedagógusai, tanulói, a hátterüket
biztosító családok hogyan tudnak ös�
szefogni, a rendkívüli körülmények
között is egymásra figyelve dolgozni,
teljesíteni. Ha fizikailag távol is vol
tunk, szellemileg és lelki értelemben
talán még sosem voltunk ennyire kö
zel egymáshoz.
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WudiSuli a láthatáron: új szín
városunk oktatási palettáján
Budakeszi Város Német Önkormány
zatának fenntartásában alapított Buda
keszi Német Nemzetiségi Általános Is
kolát a területileg illetékes hivatal 2020
áprilisában nyilvántartásba vette.
A 8 évfolyamos német nemzetisé
gi nyelvoktató forma szerinti általános
iskolai képzést nyújtó intézményünk
működési engedélyeztetési eljárása fo
lyamatban van.
Örömmel és reménnyel tölt el ben
nünket a 2020/2021. tanévre első évfo
lyamosként a Széchenyi István Általá
nos Iskola német nemzetiségi tagozatára
jelentkező és beiratkozó gyermekek lét
száma (70-72 tanuló).
Köszönjük a Tisztelt Szülőknek a bi
zalmat!
A létszám a két meghirdetett nemze
tiségi osztály mellett egy harmadik in

dítását is lehetővé teszi. Önkormányza
tunk, mint fenntartó a létszám alapján
három első osztály indulását tervezi.
Az osztályfőnökök, akik elkötelezetten
törekszenek az iskolakezdés nehézsége
inek megkönnyítésére, szeretettel vár
nak minden gyermeket: Farkas Pálné
Terka Néni és dr. Kotmayerné Egyed
Anna Néni és Martin Andrea Néni.
Az új iskola indulásakor minden
gyermeknek és szüleiknek – a most
nemzetiségi tagozatra jelentkezett, be
iratkozott elsősök és a következő tanév
ben 2-8. évfolyamos nemzetiségi tagoza
tos képzésben részt vevő gyermeknek
– lehetősége lesz átvételét kérni.
Az átjelentkezés lehetősége ugyanak
kor minden, általános iskolai tanulmá
nyait 2020. szeptember 1-jén megkezdő
és folytató gyermek és szülei előtt nyitva

áll, függetlenül attól, hogy most milyen osztályba sorolták.
Szeretettel várunk minden érdeklő
dőt, kicsiket és nagyobbakat, akik sze
retnének átiratkozni az új német nemze
tiségi általános iskolába!
Az átjelentkezés pontos idejéről és
módjáról részletesen tájékoztatjuk Önö
ket honlapunkon (www. bvno.hu) és emailben is.
Kérdés, észrevétel esetén írjanak a
schule@bvno.hu email-címre.
A jelen tanév előttünk álló napjaira
erőt, kitartást és szép eredményekkel
záruló befejezést kívánunk!
Schrotti János, elnök

Karantén koncertek a Hagyományőrző zenekarral
Zenekarunk a Budakeszi Hagyományőrző Kör fúvószenekara
karantén mini koncertet adott április 25-én és május 9-én a
Honvéd és Arany János utcai lakótelep lakóinak.
Az alapötlet a közösségi médiából származik, ahol külön
böző zenészek és zenekarok lakótelepi koncerteket adnak. A
mi célunk is az volt, hogy egy kis színt, vidámságot és élő ze
nét vigyünk a lakóközösségek életébe, hiszen ők azok, akik

– kert hiányában – nem tudnak kimozdulni lakásaikból a jár
vány okozta különleges helyzet miatt.
Sajnos én is megtapasztaltam feleségemmel a bezártságot,
mivel a járvány kitörésekor az észak-olasz tartományban,
Lombardiában tartózkodtunk. Egy bérházban laktunk, mely
nek nem volt kertje. Ezért is kezdtük el szervezni nagy öröm
mel ezt a kis koncertsorozatot.
A hatóságokkal egyeztetve zöld utat kapott a kezdeménye
zés. A próbán – amit a szabadban tartottunk – és a fellépése
ken is ügyeltünk a megfelelő távolság tartására, bár így kicsit
furcsán mutattunk mint zenekar. Maszkot csak a dobosunk
tudott viselni.
Egyelőre a rendszeres közös próbáinkat felfüggesztettük,
de ez a kezdeményezés, igaz nem teljes létszámban, de össze
hozta a zenekart.
Jó ötletnek tartották és nagyon sokat segítettek az esemé
nyek szervezésében, Schrotti János, Budakeszi Város Német
Önkormányzatának elnöke és Ligetfalvi Károly, a Budakeszi
Hagyományőrző Kör Egyesület vezetője. Polgármester asszo
nyunk, dr. Győri Ottilia személyesen köszönte meg koncer
tünket. Előadásainkat nagy örömmel fogadták a lakók. Sü
teménnyel és édességekkel kedveskedtek nekünk. A járvány
elmúltával zenekarunk tovább folytatja a munkát.
Heti rendszerességgel tartjuk próbáinkat egy tehetséges
fiatalember, Varga Lőrinc szakmai vezetésével. A csapat me
nedzselése az én feladatom. Zenekarunk egyben baráti kö
zösség is, ahol családias légkör uralkodik, és szívesen fogad
új tagokat, legyen lelkes amatőr vagy profi zenész. (Új tagok
részére az elérhetőség a szerkesztőségben.)
Azt kívánjuk a kedves budakeszi lakosoknak, hogy tovább
ra is türelemmel viseljék a járvány okozta kellemetlenségeket.
Vigyázzunk magunkra és egymásra!
Nagy Attila
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Digitális oktatás a Zeneiskolában

Dicséret szülőnek, pedagógusnak,
tanulónak egyaránt
Az oktatás áthelyezését a digitális
térbe nagy kihívást jelentett a szülők,
pedagógusok, tanulók részére, akik
egyaránt és dicséretesen teljesítették a
váratlan feladatot.
A zeneiskola pedagógusai az első
héten a saját növendékeik körében fel
mérték, hogy melyik csatornán tudnák
a digitális oktatás bevezetésével a to
vábbiakban tartani a kapcsolatot.
Az átállásban a legtöbb gon
dot az elavult informatikai esz
közök és kezelésük nehézkes mi
volta okozta. A zeneiskolai órák
megtartását a személyes órákat
felváltották az online órák és elő
re kiadott feladatok, majd a da
rabokról készült videófelvételek
visszaküldése, meghallgatása,
elemzése. Az online hangszeres
játék sokszor szaggatott, gyen
ge minőségű hangot ad, ezért
alkalmazzák a pedagógusok a
videón átküldött, feljátszott zene
darabokat, melyek sokkal élvez
hetőbbek. A saját tanulói videók
visszakérése arra ösztönzi őket,
hogy amit visszaküldenek, valóban
ügyes, sokszor hibátlan produkció le
gyen, ezért előfordul, hogy többet is
gyakorolnak. Többféle próbálkozás
történt, messenger, skype, zoom, viber,
telefon, hiszen hangszeres oktatásnál a
– technikai lehetőségekhez mérten – a
minél jobb hangminőség is cél volt. A
legnehezebb feladat a kamarazenélés
megoldása, erre több kísérletet is tet
tünk. Így például a hangszeres tanár
feljátssza az egyik szólamot, melyhez a
növendék otthon tudja hozzá játszani a
másik szólamot. A technikai eszközök
minősége, az internetkapcsolat erőssé
ge az, ami az értéklehető online zené
lést nagyban befolyásolja.
Az első kapkodások és rengeteg
internetes tartalom tanulmányozása
után, az Érdi Tankerületi Központ ja
vaslatára a Microsoft Teams alkalma
zást vezettük be. Minden zeneiskolás
tanulója saját nevével és @cemai.onmic
rosoft.com kiterjesztésű e-mail-címével
tud bejelentkezni a zeneiskolás Teams
felületére. Pedagógusainak kevés ta
pasztalata volt az office 365 használa

tában, és a Teams felület kezelését is
meg kellet tanulnunk. A hangszeres
tanárok többsége a szeptemberben
megbeszélt órarend szerint tanít, a cso
portos szolfézs óráknál pedig meghatá
rozásra került a hetente a feladatküldés
napja, illetve a feladatok visszaérkezé
sének időhatára. A kisiskolás, 7-8 éves
tanulóknál nagy szükség van a szülői
segítségre, nemcsak a informatikai

eszközök kezelésében, hanem az adott
zenei gyakorlatok megtalálásában a
kottában. Köszönjük a szülők támoga
tását, amit gyermekeik óráink háttér
beli segítségével nyújtanak. A fiatalabb
gyerekeknél nagyon jól jön a felnőtt se
gítség, így a szülők is jobban belelátnak
a hangszertanulás rejtelmeibe. A szülői
jelenlét, támogató hozzáállás akkor is
érezhető a gyerekeken, amikor esetleg
az online kamera nem mutatja őket. A
sok nehézség ellenére azonban vannak
sikerélményeink is, és nagy örömünk
re a felszabadult, otthon töltött időben
vannak olyan tanulók, akit meglepően
jó teljesítményt nyújtottak a digitális
oktatás időszakában, ezért őket és szü
leiket hatalmas dicséret illeti meg.
A hangszeres órák ugyan még ve
gyesen folynak több felületen, de a
zeneiskolában a tanév végi vizsgák
szerevezése már áprilisban átkerült a
Teams felületre. A zeneiskolában év vé
gén hangszeres vizsgabeszámolón kell
részt venniük a tanulóknak. A jelenlegi
helyzetre való tekintettel a hangsze
resen tanulók év végi érdemjegye az

eddig elért eredmény alapján lesz meg
állapítva. Dicséretet érdemel minden
tanuló, aki hangszeres játékáról videó
felvételt töltött fel a Teams felületére.
Akiknek kötelezően részt kell ven
niük a vizsgákon, az alapvizsgázók, to
vábbképzősök és a B tagozatos – emelt
szinten tanulók – is ide töltik majd fel
a hangszeres tanárukkal egyeztetett
vizsgadarabjaikat, valamint a szolfézs
alapvizsgázók ezen a felületen,
online kapcsolatban vizsgáznak.
Zeneiskolánk
hagyományosan
megrendezésre kerülő családi
hangversenye is átkerült a digi
tális térbe, és létrejött az első ehangversenyünk. Tassi-Ködöböcz
Judit tanárnő kitartó szervező
munkája és a Holczmann család
technikai segítségével elkészült
a családok otthoni felvételekből
összeállított e-hangverseny, mely
május 9-én lehetett megtekinteni
a Youtoube csatornán. Hatalmas
munka és szervezés előzte meg
ennek létrejöttét, melyért dicséret
illet meg minden közreműködőt.
Az Érdi Tankerületi művészeti iskolák
VII. Művészeti Iskolák Találkozója is a
Youtoube csatornán követhető rendez
vénnyé alakult át a Pilisvörösvári Czifra
György AMI szervezésében. A február
végén megtartott kamarazenei hangver
senyünk kiválasztott részletei kerültek
megosztásra, és meglepetésként létrejött,
és nyilvánosságra is került zeneiskolánk
első nem valós idejű kamaraprodukció
ja is. A pedagógusok is óriási fejlődésen
mennek át az informatikai eszközök
használatának tekintetében, és egyönte
tűen nagyon igyekvők, együttműködők
a digitális oktatásban.
A személyes kapcsolatot, a hangszer
tanítás mestertől tanítványig átadás ha
gyományos módját nem tudja a digitális
oktatás kiváltani. Várjuk már, hogy is
mét visszatérjünk a hagyományos okta
táshoz, hogy személyesen találkozhas
sunk a tanítványainkkal. A zeneoktatás
digitális formáit kipróbálva, megtapasz
taltuk annak előnyét és hátrányát egy
aránt. Biztosan lesz olyan része ennek
a tanításnak, melyet a jövőben is alkal
mazni tudunk a zeneoktatásban.
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Zeneiskolai népdalénekesek
A Czövek Erna Alapfokú Művészeti
Iskola két népzenei csoportja – a Tárnicska és a Dercevirág énekegyüttes – is
továbbjutott a IX. Országos Népzenei
Verseny Pest és Nógrád megyei válo
gatóról, melyet a Kalász Alapfokú Mű
vészeti Iskola rendezett 2020. február
17-én a budakalászi Kós Károly Mű
velődési Házban. A válogatóra négy
korcsoportban összesen 45 induló ne
vezett hangszeres és énekes, csoportos
és szóló kategóriában.

A zsűri elnöke Vavrinecz András
népzenész, népzenekutató, a zsűri tag
jai Széles András citeraművész, népze
netanár és Vakler Anna népdalénekes,
népzenetanár volt.
A Tárnicska énekegyüttes Kalmár
Noémi Etelkával és Sigmond Zselyke
Zsófiával, a Dercevirág énekegyüttes,
Lovas Boróka, Lovas Réka, Sigmond
Emese Márta és Szabó Léda Boróka
tanulókkal versenyeztek, Fejér megyei,
illetve palóc népdalokat énekeltek.
A lányok külön
böző
hangszereken
tanulnak a zeneisko
lában és a kötelező
tárgy szolfézs mellett
szabadidejükben heti
rendszereséggel járnak
népdaléneklési „össze
jövetelre”, melyet So
mogyiné Tassi Valéria
vezet. Szívesen járnak
az órákra és az odafi
gyelő munka mellett a
vidámság és jókedv is
elengedhetetlen része
a találkozásoknak. Egy
igazán jó együttműkö
déshez az is nagyon
fontos, hogy az ének
lés szeretete mellett az
adott kis csoportban
lévők szeressék is egy
mást. Nagyon szép pél
da volt erre a versenyre
való készülés, hiszen
ez egy közösség, a két
énekegyüttesként tör
ténő nevezés valójában
csak a versenyen tör

ténő életkor szerinti csoportba sorolás
miatt alakult. A két énekegyüttes segí
tette, biztatta egymást, és tiszta szív
vel izgult a másikért. Az pedig, hogy
mindketten továbbjutottak óriási öröm
volt a lányok, a szülők és a zeneiskola
részére egyaránt.
Köszönettel tartozunk a Bojtár Nép
zenei Együttesnek a Dercevirág ének
együttes részére adott fellépőruhákért,
így igazán egységesen, csinosan áll
hattak a lányok a színpadra.
Sajnos a háromnapos országos nép
zenei verseny, mely márciusban Szen
tesen lett volna, a koronavírus miatt
kialakult helyzet miatt elmaradt, de
ezekkel a szép eredményekkel, tudás
sal, példaértékű hozzáállással és ké
pességekkel, biztos hallhatunk még a
zeneiskolai népdalénekesekről.
Somogyiné Tassi Valéria

JELENTKEZÉS – FELVÉTELI –
BEIRATKOZÁS
a 2020/2021-es tanévre a CZÖVEK ERNA Alapfokú Művészeti Iskolába
A járványügyi helyzetre és korlátozásokra
való tekintettel a zeneiskolába jelentkezni
az ONLINE JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével
lehet, mely zeneiskolánk honlapján található: http://zeneiskola.budakeszi.hu
https://forms.gle/rBMNg4aEM3adWMCU9
FELVÉTELI
Az új jelentkezőket – az online jelentkezési
lap kitöltése és elküldését követően – felvételi
meghallgatásra hívjuk be, melynek időpontjáról előre egyeztetünk a szülőkkel.
BEIRATKOZÁS
Az eredményes felvételit követő értesítés után
a KRÉTA felületen lesz rá lehetőség 2020.
szeptember 10-ig.

Idén is lesz önkormányzat által támogatott nyári tábor
Helyben szervezzük meg a járványhelyzet miatt ebben az évben az önkormányzat által támogatott nyári tábort. Törekszünk arra,
hogy kislétszámú csoport legyen együtt, maximum 10 fő, a program változatos és élményszerű legyen, és ha több turnusra is beíratja a szülő
a gyermekét, akkor is jól érezze magát.
Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy június és augusztus utolsó két hetében a tankerület gondoskodik a gyermekfelügyelet megszervezéséről.
Önkormányzatunk június 29. és július 3. között a Keszi-Köszi táborba várja a gyermekeket, melynek programját a múlt évihez hasonlóan
a HÍD Családsegítő és Gyermekjóléti központ állítja össze. Nagyon népszerű volt, a gyermekek nagyon élvezték a szakemberek személyes
figyelmét a foglalkozások alatt.
Július 6. és augusztus 14. között a Széchenyi Iskola területén szervezzük meg a tábort, ez lesz a bázis. Reggel 7:30-tól délután 16:30-ig
várjuk a gyermekeket. Sport, zene, tánc, kézműves foglalkozások, heti egy Velencei-tó, Északi-strand fürdőzés szerepel a tervben, a költségek függvényében. Célunk, hogy a szülőknek ne kerüljön többe 13 ezer forintnál az öt nap. A végleges összeget június második felében
tudjuk megmondani.
Már várjuk a jelentkezéseket a Széchenyi Iskolában Németh Katalinnál, a katalinmm@gmail.com, az önkormányzatnál pedig
a bede.bakacs@gmail.com és a tajti.eniko@budakeszi.hu e-mail címen. Érdeklődni lehet a +36 23 535-710/110-es melléken
vagy a +36 30 951 3368-as telefonszámon Bakács Bermadettnél.
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Bejelentkezünk

Nincs megállás az EFMK-ban
Kedves Budakesziek!
Igaz, az Erkel Ferenc Művelődési Köz
pont falai az elmúlt hetekben zárva vol
tak, de a karbantartási munkálatok, a
tavaszi kerttakarítás, a művelődési köz
pont festési és csinosítási munkálatai to
vább is zajlanak. Minden kollégánk ki
veszi részét a feladatokból. Szeretnénk
egy kis képes összefoglalóval bemutat

ni, mi történik a háttérben, hogyan ké
szülünk mi, dolgozók az őszi program
tervezéseken kívül az újbóli nyitásra.
Az elmúlt időszakban látogatóink
kal, közösségeinkkel, csoportjainkkal
csak az online térben, a Facebookon és
a honlapunkon keresztül tudtunk ta
lálkozni. Köszönjük és örülünk, hogy
így is folyamatosan nyomon követik
munkánkat: a heti tematikában, napi
rendszerességgel közvetített kulturális
programajánlóinkat. Az alkotó közös
ségeink, mozgásművészeti csoportjaink
online, élő bemutatkozásait, például
Tóth Csilla salsation és Iza zumba órá
ját, a Zsonglőr klub – Papp Gergely és
Almádi Bálint – bemutatóját. Így került
sor az első, közönség nélküli Karan
tén-Rockszombat élő közvetítésére má
jus 9-én. A koncerten közreműködött

HÍRmondó
Budakeszi

a Nemcsak Berry, a Wasbeton zenekar
és az Écska, Kyru, Huba akusztikus for
máció. A Streamsport és a Buda Környé
ki TV élő közvetítését, majd azóta a fel
vett anyagot 23 településen, a Facebook
oldalakon és a honlapokon lehetett és
lehet látni. Tervezzük és szervezzük a
további koncerteket.
A  bezáráskor az Erkel Galériában
lévő kiállítást is online elérhetővé, néz
hetővé tettük, így mutattuk be Németh
Krisztina „Nagyik” című fotókiállítá
sát, majd a Krajczáros Alapítvány „Em
lékezet a Hősökre 1914–1918 – Ecsettel
a Békéért” című gyűjteményének része
ként Törő Gergő tusrajzait.
Egyszerűsített formában meghirdet
tük ismét a Zöld Pixel Buda környéki
turisztikai és természetfotó pályázatot,
melyet most online bonyolítunk. A pá
lyázatra beérkező fotókat augusztus
végéig folyamatosan megjelentetjük
az EFMK és A Mi kisvárosunk Face
book oldalán, ősszel pedig konkrét
kiállítást rendezünk az Erkel Galériá
ban. Köszönjük az új pályázatra eddig
küldött fotókat, várjuk szeretettel a to
vábbiakat az info@efmk-budakeszi.hu
e-mail címre.
A közösségi téren felállított szeretet
fánkkal kapcsolódtunk a virtuális „Kö
zösségek hete – Így is összetartozunk!”
című, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum,
az Országos Széchényi Könyvtár és az
NMI Művelődési Intézet együttműkö
désében immár negyedik éve megren
dezésre kerülő országos programsoro
zathoz.
Az őszi-téli időszakra szervezzük
állandó és új programjainkat, amelyek
ről hamarosan plakát formájában is
értesülhetnek. Pályázatokat készítünk,
hogy közösségeink működését, vala
mint új programok megvalósítását elő
segítsük. Elkészítjük intézményünk he
lyi értéktárba vételének anyagát, írjuk
közel 40 éves történetünket, ugyanis az

intézmény jövő évben, 2021-ben ünnep
li fennállásának 40. évfordulóját. A jubi
leummal kapcsolatban felhívást tettünk
közzé, melyben várjuk közönségünk,
rendszeres látogatóink saját tárgyi em
lékekeit, dokumentumokat, fotókat,
filmeket is, melyek intézményünkkel
kapcsolatosak, és szívesen megosztják
velünk.
A napokban írták ki a „Minősített
Közművelődési Intézmény Cím” pá
lyázati felhívást. Már nagyon vártuk!
Erre a pályázatra ugyanis, már régóta
készülünk, 2019 tavaszán végeztük el
a „Minőségfejlesztés a közművelődés
ben I–II.” továbbképzést. Most a pá
lyázati anyag összeállítását, a hiányzó
dokumentumok pótlását végezzük.
Tevékenységeink közül ismeretterjesz
tésre, rendezvényekre, a művelődő kö
zösségekre és kiállítások szervezésére
adjuk be pályázatunkat. Itt is szeret
nénk megköszönni minden látogatónk
nak, hogy rendszeresen rendezvénye
ink után kitöltötték kérdőíveinket, és
segítették szakmai munkánkat.
Bízunk benne, hogy hamarosan újra
megnyithatjuk az intézmény kapuit lá
togatóink előtt, és újra találkozhatunk.
Az EFMK csapata

 Alapító: Budakeszi Város Önkormányzata, 2092 Budakeszi, Fő u. 179., Tel.: +36 (23) 535-710, hon
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Kft., 2092 Budakeszi, Fő u. 179., Tel.: +36 (23) 535-711  Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: pm.titkar@
budakeszi.hu, Zsilinszky Fanni Rea, +36 (23) 535-711  Lapzárta: minden hónap 9-én  Nyomdai
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Az első, élőben közvetített Karantén-Rockszombat – közönség nélkül az EFMK-ból
Az élő koncert három
kiváló formáció, a Nem
csak Berry zenekar,
a Huba, Écska, Kyru
akusztik és a Wasbeton
zenekar közreműködé
sével, stream technoló
giával jött létre.
A koncertet élőben
lehetett követni a Buda
Környéki Televízió csa
tornáján 23 településen
(Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Nagykovácsi, Páty, Per
bál, Piliscsaba, Remeteszőlős, Solymár, Telki, Tök, Tinnye,
Zsámbék, Budapest XXIII. kerület, Dunaharaszti, Dunavar

sány, Dömsöd, Halásztelek, Szigethalom, Szigetszentmik
lós, Szigetszentmiklós [Alsóbucka, Lakihegy], Taksony és
Törökbálint), a Streamsport honlapján, valamint az EFMK
honlapján és a Facebook oldalakon.
Aki lemaradt az élő közvetítésről, az alábbi csatornákon
tudja megnézni a koncertről készült felvételt:
Vimeo: https://vimeo.com/416654649
Streamsport: http://www.streamsport.hu/online-koezvetites
Youtube: https://youtu.be/C6nZ22u6tMU
Erkel Ferenc Művelődési Központ: https://efmk-budakeszi.
hu/teszt/rockszombat
Köszönjük a zenekaroknak a fellépést, valamint mindkét
televíziónak az együttműködést és a közvetítést!
A Karantén-Rockszombat koncert-sorozatot élőben foly
tatjuk június 6-án, szombaton 19 órakor.

Online Erkel Galéria –
Törő Gergő tusrajzai
A Krajczáros Alapítványt (http://kraj
czarosalapitvany.hu/) és Törő Gergőt Né
meth István kuratóriumi elnök mutatja
be röviden: a székesfehérvári Krajczá
ros Alapítvány fő profilja a katonai sír
kertek gondozása, valamint az e témá
hoz köthető kulturális tevékenység (pl.
könyvkiadás, emlékművek állítása, ki
állítások szervezése, megemlékezések
és kegyeleti utak bonyolítása stb.).
„Emlékezet a Hősökre 1914–1918 –
Ecsettel a Békéért” címmel 2013-ban
indult projekt, melynek keretében az
alkotók a Nagy Háború emlékezetét,
a BÉKE megőrzése iránti elkötelezett
ségüket kívánták a ma élő nemzedék
számára a festészet eszközeivel élővé
tenni.
Az alapítvány mindezekkel kívánja
a figyelmet ráirányítani a közös Euró
pában a megbékélés, a közös emlékezet
szükségességére. Mottója: „Együtt, többet, jobban.”
Mostanra közel 600 alkotás van
a birtokukban, melyet 130 erdélyi és
lengyel, magyar, szlovák, ukrán mű
vész – jellemzően grátisz – készített.
A képekből rendezett kiállításoknak

máig 60 hazai és határon túli település
adott otthont.
Most az alapítvány egyik fontos ön
kéntesének, Törő Gergőnek a tusrajza
it láthatják az érdeklődők. Az eredeti
alkotások 50 × 70 cm-es formátumban
készültek, és népszerűsítik a magyar
katonai helytállás iránti emlékezetün
ket.
Hogyan lehetne az alkotót röviden
jellemezni? Művész? Kézműves? De
koratőr? Restaurátor? Ipari alpinista?
Mindegyik találó…
Gergő olyan ifjú önkéntese a Kraj
czáros Alapítványnak, aki igen sokol
dalú, kiváló tehetséggel megáldott, de
legfőképpen rendkívül elfoglalt ember.
Értéket teremt maga körül. Amikor
elkapja az alkotói ihlet, akkor akár éj
szakákba nyúlóan is képes dolgozni az
önmaga előtt felvállaltak megformázá
sáért, valóra váltásáért.
Autodidaktaként a kiváló rajzkész
ségén túl csont, fa, fém, bőr anyagból
készít különféle (közte kovácsolt vas
stb.) kézműves dolgokat. A Felvidéken,
Zbojné (Bajna) katonai sírkertjében az
általa készített emlékmű látható.

A centenárium időszakában a Vár
kert bazárban megrendezett I. világ
háborús kiállításon felállított lovas
szobornak a pikáját (míves szálfegy
verét) is ő készítette. Az alapítvány ál
tal 2010-től szervezett hadisírgondozó
táborokban való rendszeres részvétele
nyomán – javaslatunkra – kiérdemelte
a Schwarzes Kreuz (nemzetközi lépték
ben is jegyzett) kitüntetését is.
Rendszeresen járja Erdély, Felvidék,
Isonzó térségét, ahol igen nehéz hegyi
túrákon kutatja a magyar emlékhelye
ket, a természet szépségeit. Az elköte
lezett hazafias érzületű, sárospataki
illetőségű, 1985-ben született nagysze
rű fiatalember jelenleg Budapesten él.
Anyai dédapja a székelyudvarhelyi 82es ezrednek volt a katonája.
Munkáit és az előbb említett te
vékenységeit itt lehet megtekinteni:
https://www.facebook.com/gergo.toro/photos_albums
Németh István,
a Krajczáros Alapítvány
kuratóriumi elnöke

Kedves közönségünk! Kérjük Önöket – vendégkönyv hiányában –, pozitív visszajelzésüket, az alkotónak szóló lelkesítő észrevételeiket
online kiállítási vendégkönyvünkbe, azaz itt, Facebook oldalunkon tegyék meg.
Nagy Mónika, az EFMK kiállításrendezője
Törő Gergő tusrajzai: https://efmk-budakeszi.hu/teszt/krajczaros

Könyvajánló

GYARMATI ANDREA

FÁBIÁN JANKA

Hányattatásaim

A könyvárus lány

A szerző olimpiai bajnok szü
lők (Székely Éva és Gyarmati
Dezső) olimpiai ezüstérmes
lánya, aki gyermekorvos lett,
a televízióból is ismert, és
számos orvosi témájú könyv
szerzője is. E könyvének címe
konkrét és átvitt értelemben
is igaz: nagy őszinteséggel ír
evészavaráról, és főleg az oda
vezető útról. Tanulságos meg
tudni, hogy mennyit számí
tott, hogy az 1972-es müncheni
olimpián szerzett második he
lyét hogyan élte meg. Annak, hogy az edzője a saját édes
anyja volt, nem csak előnyei voltak, kettejük kapcsolatáról
is vall a könyvben. Meg persze arról, mennyire nehéz volt
segítséget kérnie, illetve elmenni egy önsegítő csoportba, de
megérte, mivel megtapasztalhatta, sokan küzdenek hason
ló problémákkal, és neki is sikerült javulást elérnie. Ebben
nagy segítsége volt az a felismerés, hogy a körülményeknek
nagy szerepe van az evészavar kialakulásában, de az egyén
felelőssége az, hogy ezekre a körülményekre hogyan reagál,
például tud-e adott esetben nemet mondani egy hozzá közel
álló embernek, ha az úgy akar jót, hogy azzal ugyanakkor
sérüléseket okoz. Tanulságos olvasmány, és az érintettek
nek biztatást jelenthet, hogy egy ismert ember is hasonló
cipőben jár.
Szőts Dávid
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Fábián Janka történelmi-ro
mantikus regényeket ír, min
dig egy-egy fontos történelmi
eseményt helyez regényei kö
zéppontjába. Legújabb műve
a Rákosi-korszakot, az 1956-os
forradalmat mutatja be, majd
az amerikai történelmet követ
hetjük végig J.F. Kennedy meg
gyilkolásáig. A történet főhőse
Julcsi, aki a Rákosi-korszakban
még kisiskolás. Osztályidegen
család gyermeke, az édesapja
csak az otthonukban meri el
mondani véleményét a fennálló rendszerről, amit Julcsinak
nem szabad az iskolában elmondania. A történet további
részében a főhős a forradalom alatt elveszti családját, ezután
nagynénje veszi magához, aki Amerikában él. Julcsi kény
telen elhagyni a hazáját, és új otthonra kell találnia Ameri
kában, ami nem egyszerű feladat számára. Új barátokra lel,
a szerelmet is megtalálja, de a kamaszlány életében így is
nagy szerepet kapnak a történelem eseményei. Julcsi nagyon
szeret olvasni, Magyarországon és az USA-ban is sokat jelen
tenek neki a könyvek. A lány nagy álma, hogy egyszer köny
vesboltja lehessen. A könyv végére kiderül, sikerül-e véghez
vinnie tervét. Az író igyekszik pontos képet adni az adott
történelmi helyzetről, ehhez a lábjegyzetekben érdekessége
ket szokott közölni.
Szőtsné Szabados Zsófia

MIKSZÁTH KÁLMÁN
Két választás Magyarországon

A boldog békeidők alkonyán íródott történet
páratlan mikszáthi iróniával és humorral fi
gurázza ki a magyar politikai életet. Főhő
se Katánghy Menyhért, egy elszegényedett
dzsentricsalád ivadéka, aki – mivel nem tudott
kiteljesedni semmiféle pályán – képviselő lett,
ami igen bölcs döntés volt részéről, hiszen csu
pán sokat beszélni, alakoskodni, képmutatós
kodni és lumpolni kell tudni egy millennium
kori hírneves képviselőnek.
A mű három részből áll, első része a fiatal
Katánghyt mutatja be: hogyan próbál – minél
kevesebb munkával – érvényesülni. Érdekből
kötött házassága zátonyra fut, mert az esküvő
után kiderül, hogy a felesége is szegény, mint a templom
egere. Így hősünk végül politikai pályára lép egyik roko
na tanácsára, aki fondorlatos módon meg is választatja egy
kerület képviselőjévé. A második részben az immár parla
menti képviselő Katánghy Menyhért feleségéhez írott le
veleit olvashatjuk, melyekből megismerhetjük a Wekerleéra korabeli képviselőéletet és a parlamenti küzdelmeket
Katánghy szemüvegén át, aki elsősorban azért örül magas
pozíciójának, hogy a fontos közügyekre hivatkozva bizton
ságos távolságra lehessen hitvesétől. Levelei végén mindig

megjegyzi, hogy „sajnos” nem talált lakást
a fővárosban, így kéri nejét, legyen türelem
mel. A történet harmadik része már a máso
dik sikeres megválasztásáról szól: hősünknek
Körtvélyesen kell megválasztatnia magát,
s a furfang és a retorika fegyvereinek beveté
sével célhoz is ér.
A hatásos tömegmanipulációt Mikszáth
igen tréfásan mutatja be: Katánghy érzelgős
hazugságokkal – elég csupán hazafiúi érzel
meit és állítólagos száműzetését megemlíte
nie – szédíti meg és állítja maga mellé a vá
lasztóit.
A mulatságos történet érdekessége, hogy
a főhős és a többi szereplő jelentős része is csaló, kalandor,
népszédítő, demagóg, de Mikszáth ellenállhatatlan humo
rának köszönhetően az olvasó mégis szinte szurkol ezeknek
a figuráknak.
Ajánlom a könyv elolvasását mindenkinek, aki szeretne
nevetni, nem csupán bosszankodni a politika csalárdsá
gain, élvezve az élet sötét oldalát is megszínesítő, tragiko
mikus mikszáthi világszemléletet.
Magos István 11. b, Nagy Sándor József Gimnázium
Összeállította: Nagy Gáspár Városi Könyvtár
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A Budakeszi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Humánpolitikai ügyintéző

Útügyi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen
előélet, főiskola, egyetem, jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi,
pedagógus, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi,
szociális felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban
szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási,
humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási
felsőfokú szakképesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz
a 87/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint motivációs
levél, oklevelek, bizonyítványok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázó
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 19.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton
a humanpolitika@budakeszi.hu email címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 22.

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: Pest megye, 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. számú melléklete szerint
motivációs levél, oklevelek, bizonyítványok másolata, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul, oklevelek, bizonyítványok másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 19.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton
a humanpolitika@budakeszi.hu email címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 22.

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen
előélet, felsőfokú képesítés, az I. besorolási osztályban: felsőoktatásban
szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó,
gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus
szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és
környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési
felsőfokú szakképesítés, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz
a 87/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint, motivációs
levél, oklevelek, bizonyítványok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázó
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 19.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton
a humanpolitika@budakeszi.hu email címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 22.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Budakeszi székhelyű, egészségügyi termékeket forgalmazó cég
jelentkezőket vár

RAKTÁROS

munkakör betöltésére.
Feladat:
– a beérkezett áruk nyilvántartásba vétele, áruátvételi és árukiadási
folyamatok végzése.
Elvárás:
– számítógépes ismeretek (word, excel), pontos, precíz munkavégzés
– önálló munkavégzésre való képesség, kikérhető erkölcsi bizonyítvány
Amit kínálunk:
– alkalmazotti jogviszony, megfelelő bérezés;
– kellemes munkahelyi környezet.
Fényképes önéletrajzokat az eva.vaczi@3med.hu címre kérjük.

HALÁLHÍR
Édesapám, Bárkányi János, budakeszi lakos (2092 Budakeszi,
Arany János utca 13.), 2020. április 28-án, életének 74. évében
elhunyt.
Részvétnyilvánítás: barkanyicsaladreszvet@gmail.com

Hirdetések

A hallásprobléma
nem téma többé!
Modern és szinte észrevehetetlen
hallókészülékeinkkel újra felfedezheti
az önt körülvevő világot. Vegyen
részt ingyenes hallásvizsgálatunkon,
ahol segítünk megtalálni a tökéletes
megoldást!

Ingyen

es
hallásv
izsgála
t!

Jelentkezzen be!
06 30 399 7808

Audiopont Halláscentrum

Budakeszi Orvosi Rendelő, Audiológia - 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

Hangulatos
környezetben,specialty kávéval,
kézzel-szívvel-kovásszal készült
péktermékekkel, süteményekkel és
sok más finomsággal várjuk
kedves vendégeinket.
szerda-vasárnap: 11:00-18:00
hétfő-kedd: zárva
Budajenő, Fő tér 11.
a volt tűzoltószertár épülete
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A LEGFONTOSABB ELÉRHETŐSÉGEK EGY HELYEN
Kedves Budakeszi Lakosok! A következő telefonszámokon kérhetnek segítséget:
• Gondozási Központ:
+36 20 426 9046, +36 23 451 279;
• Család és Gyermekjóléti Szolgálat:
+36 20 294 5263, +36 23 451 147
• Polgármesteri Hivatal: +36 20 224 5938, +36 30 951 33 68 –
Bakács Bernadett;
• Beszerzésben vagy egyéb ügyekben az alábbi elérhetőségeken lehet
segítséget kérni: igazgatas@budakeszi.hu , budakeszisegit@budakeszi.hu
• A Budakeszi Egészségügyi Központ információs száma: +36 20 362 7065
Dr. Pócza Péter intézményvezető főorvos elérhetősége: +36 20 257 2134
• A budakeszi orvosi ügyelet diszpécsere a +36 1 646 4090 számon érhető el.
• A Polgármesteri Hivatal ügyeleti telefonszáma: +36 23 535 710
• Általános segélyhívó, illetve közbiztonsággal kapcsolatos probléma esetén
hívható 24 órás ügyeleti telefonszám (Budakeszi Védelmi Centrum):
+36 20 626 2092

Fő profilunk a minőségi color ofszet
és digitális nyomtatás.
Jellemző megrendeléseink:
2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 19.
Telefon: (23) 451 351, (23) 451 959
Fax: (23) 452 853
E-mail: info@palettapress.hu
www.palettapress.hu
paletta_hirmondo_hird.indd 1

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!
2014. 05. 25. 8:44

