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A veszélyhelyzet azonban más tekintet-
ben is szokatlan terheket rótt a szülőkre: 
sokaknak ki kellett venni a nyárra ter-
vezett szabadságot, egyesek munkáju-
kat is elvesztették. Ezért idén is nagy 
figyelmetfordítottunkagyermekek
nyári táboroztatására, hogy a szü-
lőket tehermentesítsük. Kedvezményes 
önkormányzati nyári táborunkba jú
nius 29. és augusztus 14. között színes 
programokkal várjuk a gyermekeket: 
sport, zene, tánc, kézműves foglalkozá-
sok, heti egy Gárdony TÓParty ren-
dezvény strand, Vadaspark és a Dinó 
parki játszó tér meglátogatása is része 
a tábornak. Önkormányzatunk elköte-
lezett, hogy segítsen a nehéz helyzetbe 
jutott családokon, ezért amellett, hogy 
a tábor költségeihez közel négymillió fo-
rinttal járultunk hozzá, még a kedvez-
ményes, 13 000 Ft/hét részvételi díjjal 
kapcsolatos szociális támogatásra is van 
lehetőség.

Háromszázezer forint támogatással 
segítettük a Budakesziért Emlékérmes 
Jobb Kor Polgári Egyesület nyári tábo-
rát is, akik rászoruló budakeszi gyerme-
keket táboroztatnak évről évre számos 
önkéntes segítővel és adományozóval, 
akiknek ezúton is köszönöm áldozat-
vállalását. Polgármesteri keretből tá-
mogatom a cserkészeket is abban, hogy 
a táborban a szükséges egészségügyi 
óvintézkedések költségei ne jelentsenek 
többletterhet a családoknak. 

SzentIstvánnapjánvárosunkmér-
földkövét isünnepeljük: idénhúsz
évekaptamegBudakesziavárosi
rangot. Szeretettel hívjuk Önöket az 
augusztus 20i ünnepi képviselőtestü-
leti ülésre és az azt követő eseményekre 
is, ünnepeljünk együtt!

Készülünk nyári–őszi nagy rendezvé-
nyeinkre is. Augusztus21-éntartjuk
aCsaládiNap Fesztivált a Farkas-
hegyi repülőtéren remek ingyenes prog-
ramokkal. A Nemzeti Összetartozás 
Emlékévéhez illeszkedik tematikájában 
a Kiss Kata Zenekar nagykoncertje, 
de idén is minden bizonnyal ínycsik-
landó ételeket kóstolhatunk a bográcsos 
ételfőző versenyen, és a bátrabbak a vi-
torlázórepülést is kipróbálhatják. 

A III. Budakörnyéki Sörfeszti-
válra szeptember 11-12-én kerül
sor, fantasztikus kis és nagyüzemi sö-
rökkel, csodás koncertekkel, sztárvendé-
günk, az Ocho Macho zenekar egyik 
slágeréből idézve biztosíthatom Önöket, 
„hogy jójójójó de jó” lesz nekünk! 
Július 10-én a komolyzenekedve-

lőknek kínálunk színvonalas programot: 
a Honfoglalás sétányon tartandó
szokásos nyári pikniket követően
a Monarchia Rézfúvós Kvintett 
ad könnyed „jegestea-koncertet” 
az Árpád fejedelem téri új iskolaépület 
udvarán, mely arra is jó lehetőséget te-
remt, hogy megcsodálhassák belülről is 
e páratlan építményt. 

Javában zajlanak városunk jelen-
tősberuházásai: elkészült a Kert utca 
felújítása, melyet követően hamarosan 
megkezdődik a makkosmáriai csapadék-
víz gerinchálózat építése is. Véget ért 
a régi szennyvíztelep bontása, és elkez-
dődik a vállalkozói park építése, várjuk 
vállalkozóink jelentkezését az összköz-
műves telkekre. Szeptemberben adjuk 
át a munkaterületet a Lidl építéséhez, 
amely jövőre megnyitja kapuit; ezekkel 
a fejlesztésekkel az egész városrész új 
arculatot kap. Folyamatban van új pia
cunk építésének közbeszerzési eljárása 

is, mely új színfoltja lehet a déli város-
kapunak. 

Fáradhatatlan munkával elértük, hogy 
Budakeszin húsz szakrendelést finanszí-
roz a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap-
kezelő, így sorra nyílnak újabb és
újabb szakrendeléseink. Eddigi hét 
szakrendelésünk mellett az ortopédia és 
a bőrgyógyászat is megkezdte működését 
(dr. Nagy Éva bőrgyógyász, dr. Tompai 
Ferenc és dr. Ijjas Lőrinc ortopédusok), 
szülészetnőgyógyászat szakrendelésünk 
tovább bővült (dr. Ghavami Meshkat és 
dr. Varga Márta szülésznőgyógyászok), 
illetve sebészet szakrendelésünk orvos 
csapata is összeállt: dr. Barabás Loránd, 
dr. Dede Kristóf, dr. Egyed Tamás és 
dr. Mester Gábor. Döntött a képviselő
testület: aFőtérenújegészségházat
építünk, ezzel folytatódik a városköz-
pont fejlesztése. Hogy a szakrendelések 
addig is elindulhassanak, széles körben 
folytatunk tárgyalásokat ideiglenes ren-
delők bérléséről. 

Bízom benne, hogy találkozunk a nyári 
rendezvényeken, mindnyájuknak jó pi-
henést kívánok!

                         dr. Győri Ottilia
                            polgármester

Polgármesteri tájékoztató
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Kedves Budakesziek!
 

…áció, káció, vakáció! 
Eljött a nyár, véget ért az iskola! A nem szokványos tanév, az otthoni 
oktatás miatt ez idén nemcsak a diákokat, de a szülőket is őszinte 
örömmel tölti el, hiszen a munka és a háztartás vezetése mellett rengeteg 
energiát fordítottak arra, hogy gyermekeiket a tanulásban segítsék. 
Ezért pedagógusnap alkalmából ezúttal nemcsak a tanároknak,  
hanem a szülőknek is köszönetet mondtunk fáradhatatlan munkájukért.



A Nemzeti Összetartozás Napján, 
2020. június 4-én emlékeztünk a tria-
noni béke diktátum aláírására. Délelőtt 
a Városháza előtt félárbócra eresztettük 
a magyar és a székely lobogót és Buda-
keszi város zászlaját, majd délután az 
Országzászlónál emlékezett budakeszi 
közössége.

„Ez a tragikus esemény ma a magyar-
ságtudat kitörölhetetlen része, nemzeti 
trauma” – mondta bevezető soraiban 
Berlingerné Kiss Orsolya. A Budakeszi 
Katonai Hagyományőrző Egyesület ál-
tal kezdeményezett és Budakeszi Város 
Önkormányzatával együttműködésben 
szervezett eseményhez csatlakozott a 
Jobb Kor Polgári Egyesület és a Buda-

környéki Székelykör is. Az országunkat 
szétszaggató tragikus diktátum aláírá-
sa pillanatának századik évfordulóján, 
pontban 16:32-kor a honvédtüzér ha-
gyományőrzők három ágyúlövésével 
együtt dobbant a szívünk, elszakított 
nemzetrészeinkre emlékezve.

Az évfordulóra készült új ország-
zászlót a Budai 2-dik honvédzászlóalj 
katonai tiszteletadása mellett Lackner 
Pál evangélikus püspök, nyugalmazott 
dandártábornok, protestáns tábori püs-
pök áldotta meg. Közreműködött Da-
lotti Tibor, a Jobb Kor Polgári Egyesület 
elnöke, Kristófi Ágnes énekművész, a 
Nemzeti Filharmónia énekkari tagja 
és Vesztergám Miklós táro gatóművész. 
Wass Albert „Üzenet haza” c. versét Já-
nosi-Fehér Panna mondta el.

 „A Magyarországra kirótt ítéletet 
nyilvánvalóan halálosnak szánták; 
nincs más nemzet, amely hasonló cson-
kolást túlélt volna. Sokan azt gondolták, 
hogy ez Magyarország végét jelenti. De 
– Gárdonyi Géza szavaival élve: a ma-
gyar ember olyan, mint a kova – minél 
jobban ütik, annál inkább szikrázik!” – 
mondta emlékező beszédében dr. Győri 
Ottilia polgármester.

„A 100. évfordulóra készülve úgy 
döntöttünk, hogy videó-összeállítást 

készítünk Juhász Gyula: Trianon című 
verséből száz budakeszi polgár részvé-
telével. Bennünket is meglepett azon-
ban, hogy amikor még csupán néhány 
e-mail címre küldtük ki a kezdeménye-
zést, mindössze 24 óra alatt összegyűlt 
a száz ember. A versmondók között 
van kétéves gyermek is, de részt vett a 
kezdeményezésben Hollay Márton is a 
tengerentúlról, aki 1920-ban született 
Budakeszin” – méltatta a budakesziek 
elkötelezettségét ’Sigmond Bertalan al-
polgármester.

„A minden magyarok zászlaja alatt 
állva, e vers néhány sorával üzenjük 
minden magyarnak, ahogy Széchenyi, 
a legnagyobb magyar hirdette hévvel: 
Nem volt, de lesz még egyszer Magyar-
ország!” – zárta szavait a polgármester.

A megemlékezést követően a Buda-
keszi Katonai Hagyományőrző Egyesü-
let a Budakörnyéki Székely körrel közö-
sen gyújtott őrtüzet, ezzel csatlakoztak 
az MTVA és a Magyar Huszár és Kato-
nai Hagyományőrző Szövetség határon 
átívelő televíziós körkapcsolásához. 
Másnap a Széchenyi Baráti Kör tartott 
megemlékezést a Széchenyi szobornál, 
egy különleges zászlóval, melyen a 
történelmi Magyarország valamennyi 
jelentősebb településének neve szere-
pel. Vasárnap pedig a reformátusok 
„Határon túli magyarok emléktemp-
lomában” tűzték ki állandó helyére a 
nemzeti lobogót és az egységes Kárpát-
medencei Magyar Református Egyház 
zászlaját, a Karácsony Sándor Cser-
készcsapat tagjai tisztelgése mellett.

Berlinger Gábor
’Sigmond Bertalan

A trianoni diktátum 
100. évfordulójára emlékeztünk

Városi hírek4
„Zokogástól hangos DunaTisza partja,
kacagó ellenség osztozkodik rajta.
Suhog az őszi szél Késmárk felett sírva,
NagyMagyarországot most teszik a sírba,
így volt ez megírva.” 

(katonadal)



Nagy lendülettel ha-
lad a koronavírus el-
leni magyar gyógy-
szer  fejlesztés. Egy Bu-
da ke szihez sok szállal 
kötődő immunológus 
professzor, dr. Kacs-
kovics Imre, egy hazai 
gyógyszerkutató kon-
zorcium vezetője. Az 
ELTE Természettudo-
mányi Kar dékánját, 
egyben az Immunoló-
giai Tanszék vezetőjét 
nyugodtan mondhat-

juk budakeszi illetőségűnek, hisz’ ide 
született, itt járt általános iskolába, és 
csak másfél évvel ezelőtt költözött el vá-
rosunkból. Közvetlen rokonai ma is itt 
élnek. Őt kérdezzük a kutatás meneté-
ről és a várható eredményekről.

Márciusban hallottunk először 
a magyar fejlesztésű koronavírus 
gyógyszerfejlesztés kapcsán az Ön 
által vezetett konzorciumról, miután 
a parlament megszavazta a rend-
kívüli intézkedéseket. Kik a tagjai 
ennek az összefogásnak, és hol tart 
most a kutatás?

Konzorciumunk célja egy olyan ké-
szítmény kifejlesztése, amely megaka-
dályozza, hogy a vírus megfertőzze 
a sejteket és betegséget okozzon. Ilyen 
lehet az általunk is fejlesztett ’ACE2
Fc fúziós fehérje’, ami egy molekuláris 
csapda, mivel a vírus ehhez kötődik, 
nem pedig a sejtekhez. A vezetésem-
mel létrejött konzorcium tagjai a hazai 
akadémiai és gyógyszerkutatói szféra 
kiválóságai, az ELTE TTK biológus és 
vegyész kutatói, a Dr. Bogsch Erik által 
irányított szakértő kutató-fejlesztő cso-
port, akik a gyógyszerkutatás és bio-
technológiai fejlesztésben nemzetközi 
szinten is élen járnak a megfelelő bio-
technológiai gyártási kapacitásokkal 
rendelkező Richter Gedeon Nyrt-ben; 
a Jakab Ferenc professzor által vezetett 
virológus-kutatócsoport, akik a Pécsi 
Tudományegyetem Természettudomá-
nyi Kar Biológiai Intézet, valamint a 
Szentágothai János Kutatóközpont tag-
jai, és az irányításom mellett működő, 
a biotechnológiai fejlesztéseket nem-

zetközi szinten végző Immuno Genes 
Kft. genetikus szakértői. A terápiás fe-
hérje első „prototípusa” elkészült, a múlt 
héten sikerrel teszteltük, illetve igazoltuk, 
hogy nagyon erősen kötődik a koronavírus 
tüskefehérjéihez és megakadályozza, hogy 
a vírus sejteket fertőzzön meg. Még sok 
hasonló elemzést kell végeznünk, illet-
ve állatokban is tesztelnünk kell a ha-
tóanyagot, mielőtt a humán klinikai 
vizsgálatok megkezdődhetnek.

Mi a végcél, hisz a világban számos 
helyen folynak hasonlóképpen lá-
zas ütemű kutatások?

Ha a rendkívül éles nemzetközi ver-
senyben sikerrel jár a projekt, annak 
eredménye akár a következő évtize-
dekre is meghatározhatja a korona-
vírus, és hasonló megbetegedések 
kezelését Magyarországon, és biztos 
hátteret nyújt a magyar betegek ellá-
tásához. Ezen felül olyan hazai kutatás
fejlesztési bázist hoz létre, amely hasonló 
betegségek esetén is azonnal bevethető.

Az átlagember gyakran csak kap-
kodja a fejét, mikor nap mint nap 
egymásnak ellentmondó híreket 
hall mindenhonnan. Az egyik sze-
rint a megszülető vakcina csak rész-
leges-, a másik szerint örökös védel-
met fog adni. Egyes hírek szerint 
már az ősszel elkészülhet az ellen-
szer, máshonnan meg azt halljuk, 
hogy legkorábban csak a jövő év 
második felében.

Egyelőre nagyon keveset tudunk arról, 
hogyan védekezik a szervezet a koro-
navírus ellen, márpedig a legtöbb eset-
ben ez az immunvédelem nagyon is 
sikeres, hiszen a fertőzöttek túlnyomó 
többsége enyhén vagy egyáltalán 
nem betegszik meg, illetve hamar 
felgyógyul. A koronavírus esetén 
is elengedhetetlen az immunvá-
lasz jobb megismerése a sikeres 
vakcina fejlesztés szempontjából. 
Tudomásul kell vennünk, hogy 
a védőoltás fejlesztése általában 
éveket vesz igénybe. Fontos szem-
pont, hogy a védőoltással mindenkit, 
egészséges gyerekeket, fiatalokat és az 
időseket kell majd beoltani és nem 
szabad, hogy az egészséget komolyan 
veszélyeztető mellékhatás alakuljon 
ki náluk. Ez igazán nagy kihívás! 

Látnunk kell, hogy a sikeres vakcinákat 
sok év alatt fejlesztették ki, sokszor több 
alkalommal is be kell oltani az embe-
reket, hogy a hatékony és évekig tartó 
védettség kialakuljon. Mindezek alap-
ján reálisan inkább a következő évben-
években várom a hatékony védő oltás 
megjelenését és hazai alkalmazását. 
Szeretném hangsúlyozni, hogy még ha-
tékony védőoltás esetén sem lesz mindenki 
védett! Mindazonáltal, ha sok ember szer-
vezete ellenáll a fertőzésnek, akkor kialakul 
az ún. nyájimmunitás, és a járvány nem 
tud jelentős mértékben terjedni. Fontos, 
hogy csak akkor térhetünk vissza a koráb-
ban megszokott életünkhöz, ha a védettség 
globális lesz, ehhez pedig több milliárd em-
bert kell majd beoltani.

Egyre többet hallani, hogy Magyar-
ország az immunológiai kutatatás-
ban Közép- Európában vezető sze-
repbe került. Ez mennyire áll közel 
a valósághoz? 

A hazai egyetemeken és a kutatóköz-
pontokban megvan a versenyképes tu-
dás, kutatói kapacitás és infrastruktu-
rális háttér, továbbá biológiai terápiák 
esetén a Richternek megvan a szaktu-
dása és a hazai gyártóbázisa is. Fontos 
hangsúlyozni, hogy a koronavírus mel-
lett más fertőzések is hasonló globá-
lis pandémiát okozhatnak, és az ilyen 
bonyolult és költséges eljárással előál-
lított – és valószínűsíthetően globális 
szinten korlátozott mennyiségben ren-
delkezésre álló – terápiás szerek nem 
biztos, hogy azonnal eljutnak a magyar 
lakosokhoz. Ezért is fontos a magyaror-
szági kutatásfejlesztés és gyártóhely létre 
hozása és folyamatos rendelkezésre állása.

Budakeszi kötődésű immunológus is 
segíti a koronavírus elleni fellépést

A hónap témája 5



Budakesziért dolgozunk6

Városunk lakossága még emlékszik 
azokra az évekre, mikor heti szin-
ten jöttek hírek betörésekről, gép-
kocsilopásokról és rongálásokról. 
Manapság megritkultak ezek a bűn-
elkövetések!

Budakeszin továbbra is a vagyon elleni 
bűncselekmények a legjellemzőbbek. 
Kollegáimmal nagyon sokat dolgo-
zunk azon, hogy ezeknek a jogsérté-
seknek a  számát is minimalizálni tud-
juk. A betöréses lopások száma is évről 
évre csökken, ami egyébként országos 
tendencia, de igaz ez az előbb említett 
vagyon elleni bűncselekményekre is.

Hadd említsek meg egy márciusi 
cselekményt. Betörésről kaptunk jel-
zést, kollegáim a szemtanútól beszer-
zett információk alapján az elkövetők 
után eredtek. Igaz, hogy Budapestig 
kellett utánuk menniük, de megérte: 
két férfit elfogtak, velük szemben az el-
járás jelenleg is folyamatban van.

Tíz-, vagy akár húszéves adatok ösz-
szehasonlítása milyen arányválto-
zást mutat ezen a téren?

Ahogy azt az előbb is említettem, a re-
gisztrált bűncselekmények  – lopások, 
betörések – száma folyamatosan csök-
kenő tendenciát mutat. Ez az országos 
adatokkal megegyező folyamat. Hatá-
rozott véleményem szerint ez egyrészt 
a folyamatos rendőri jelenlét eredmé-

nye, másrészt érezhetően az emberek is 
jobban odafigyelnek vagyontárgyaik ra 
és egymásra is.

Ezzel párhuzamosan csökkent a 
rablások, egyéb erőszakos, személy 
elleni könnyű, súlyos, netán  halált 
okozó bűncselekmények száma is?

Az ilyen típusú bűncselekmények szin-
te teljesen megszűntek Budakeszin. 
A garázda jellegű cselekmények még 
jelen vannak életünkben, az idei év 
első öt hónapját figyelembe véve azon-
ban mindegyik cselekmény felderítésre 
került, az elkövetőket elszámoltattuk.

Mostanában sok gond volt a köz-
területeken megjelenő alkoholfo-
gyasztókkal! Sikerült ezt megszűn-
tetni?

Közterületi alkoholfogyasztásról a mai 
napig érkeznek bejelentések a rendőr-
ségre, amelyekre reagálunk. Az ilyen 
típusú magatartások felszámolására 
egy közös intézkedést dolgoztunk ki 
a közterület-felügyelettel, illetve a pol-
gárőrséggel. Visszatérő ellenőrzéseket 
tartunk azokon a városrészeken, ahol 
a legjellemzőbb ez a probléma. Az in-
tézkedés hatásairól a későbbiekben fo-
gok tudni beszámolni.

A kábítószer-fogyasztás terén van-
nak helyi tapasztalataik? Ilyen jel-
legű bűncselekmények is előfordul-
nak településünkön?

Minimális számú ilyen jellegű ügy ke-
rült hatóságunk látókörébe az elmúlt 

időszakban, ami természetesen nem 
azt jelenti, hogy Budakeszin nincs je-
len a kábítószer-fogyasztás, nincs jelen 
a kábítószerrel kapcsolatos bűnös ma-
gatartás. Az általunk végrehajtott más 
rendőri intézkedések közben jutott tu-
domásunkra kábítószer-fogyasztásra 
utaló adat, az összes esetben minden 
szükséges intézkedést megtettünk. Vá-
rosunkban ezért is tartjuk fontosnak 
a bűnmegelőzést, a felvilágosító elő-
adások megtartását.

Miben látja a legfőbb okát Budake-
szi közbiztonsága javulásának?

Az emberek hozzáállása, egymáshoz 
és a rendőrséghez való viszonyulása 
fontos a megelőzésben. Úgy szoktam 
fogalmazni, figyeljünk egymásra és 
egymás értékeire.

Ezen felül sikerült egy jól működő 
együttműködést kialakítani a Buda-
környéki Közterület-felügyelettel és 
a helyi Polgárőrséggel is. Rendszere-
sek a közös szolgálatellátások, ezzel is 
növelve a közterületi jelenlétet, mely 
nagyban befolyásolja az itt lakók szub-
jektív közbiztonságérzetét.

A Budakeszi Rendőrőrs állományát 
ismerik, a körzeti megbízottaknak si-
került jó kapcsolatot kialakítani a te-
rületükön élőkkel, a lakók bizalommal 
fordulnak hozzájuk.

Szeretünk Budakeszin és Budake-
sziért dolgozni. 

Horváth Jenő

Sokat javult Budakeszi közbiztonsága
A korábbi évtizedekre visszaemlékezve elmondható, hogy Budakeszi közbiztonsági állapotán látványos javulás érzé
kelhető az elmúlt években. Erről kérdeztük a Budakeszi Rendőrőrs parancsnokát, Hoffmann Kornél r. alezredest
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„Az élet olyan, mint a biciklizés. Ha meg akarod tartani az 
egyensúlyt, mozgásban kell maradnod” – idézte Albert Ein-
stein gondolatait dr. Győri Ottilia polgármester június 24-én 
az új iskola előtti parkolóban tartott rendezvényen. 

Hozzátette: Köszönöm azoknak, akik eljöttek ide, hogy 
egy közös bringázással népszerűsítsük a kerékpározást. Uni-
ós forrásból kerékpárutakat, tárolókat és egyéb létesítménye-
ket építettünk a városban, és folytatjuk a fejlesztéseket! Mert 
bringázni érdemes, egészséges, és jó! Ha menned kell vala-
hova, inkább bringázz! – ezzel a jelmondattal indult országos 
kampány 2020-ban, amelyhez Budakeszi is csatlakozik – tette 
hozzá a polgármester. Elmondta, hogy a Széchenyi 2020 prog-
ram keretében nemrég megvalósult beruházáshoz 118,7 mil-
lió forint támogatást kapott az önkormányzat a magyar kor-
mánytól, és az Európai Uniótól. Ehhez a városunk is hozzátett 
52 millió forintot. Ennek eredménye, amit ma már mindnyá-
jan élvezhetünk. Elhangzott, hogy felújítottuk a Fő utca alsó 
szervizútját, és P+R parkolót építettünk. A Kerekmező utcá-
nál buszöblöt és gyalogos átkelőt létesítettünk. A Szarvas tér-
nél a meglévő gyalogátkelő helyet akadálymentesítettük, jár-
dát építettünk. A Temető utcában buszöblöt és párhuzamos 
parkolókat építettünk. A Tarkabarka Óvodánál jelzőlámpás 
gyalogátkelőhelyet alakítottunk ki. A város területén ajánlott 
kerékpáros útvonalakat jelöltünk ki. Több helyen kerékpár-
támaszokat helyeztünk el. A kivitelező a nyílt közbeszerzési 
pályázaton nyertes Octopus Invest Kft. volt. Egy hosszútá-
vú koncepció első állomása valósult most meg Budakeszin, 
tette hozzá a polgármester. Úgy fogalmazott: „Minden ke-
rékpárossal közös célom, hogy Budapestre, a környező tele-
pülésekre biztonságosan át lehessen kerekezni ezen a szép 
tájon, ahol élünk. Azt szeretnénk elérni, hogy aki biciklire 
ül, annak kijelölt nyomvonala legyen akkor is, ha elhagyja 
a Budakeszi település táblát. Hogy a családok biztonságban 
el tudjanak jutni a Farkashegyi reptéren tartott rendezvé-
nyekre, a zsámbéki medence településeire, a sportolók pedig 
akár a Balatonig tervezhessenek útvonalat edzéseikhez. Ami 
a Farkashegyi reptérre vezető kerékpárutat illeti, a kormány 
tavaly decemberben döntött arról, 200 milliós támogatást ad 
a Patak utcától induló nyomvonal építésére, ennek a tervei 
elkészültek, a nyomvonal melletti területek megvásárlása, 

illetve a kisajátítása folyamatban van, most úgy számolunk, 
hogy ősszel már ki lehet írni a közbeszerzési eljárást, azaz 
amennyiben a koronavírus másként nem gondolja, tavasszal 
elkezdődhetnek munkálatok. És ez csak az első lépés lesz a 
távlati tervhez, hiszen már konkrét tárgyalásokat folytattunk 
Budaörs polgármesterével annak érdekében, hogy Budakeszi 
sikeresen bekerülhessen a Budapest–Balaton kerékpárút há-
lózatába. Örömteli hír, hogy a létesítmény fejlesztése nem áll 
meg, néhány napja kaptuk meg a hivatalos értesítést arról, 
hogy újabb pályázatot nyertünk. Az Országos Bringapark 
Programból 3,5 millió forintot kap az önkormányzat, ezt az 
összeget ugyanennyi önrésszel kipótoljuk, így összesen hét-
millió jut a extrém pálya felújítására, illetve bővítésére. A ki-
vitelezés nyáron elindul, reményeink szerint a Bringaparkot 
már ősszel birtokba vehetik a fiatalok, akik közül néhányan 
el is jöttek ma ide, hogy segítsenek népszerűsíteni a kerékpá-
rozást, a kerékpáros életérzést. Köszönöm, hogy itt vagytok! 
A megújuló Bringapark a tiétek, és azoké a budakeszi fiatalo-
ké, akik számára a biciklizésnek ez az extrém formája jelenti 
az igazi kikapcsolódást” – mondta dr. Győri Ottilia. A ren-
dezvény egy közös bringázással ért véget a közeli játszótér 
körül a Honfoglalás sétányon.

Közös bringázás a sétányon
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A szakmai előélete igen gazdag, 
szerteágazó. Röviden: mik az elvek, 
és mik a tervek, amelyeket követ, 
illetve igyekszik megvalósítani itt 
a Budakeszi Polgármesteri Hivatal-
ban?

Önkormányzatnál még nem dolgoz-
tam, ez az első alkalom, de mindig 
szimpatizáltam vele, valójában nem 
igazán gondolkodtam rajta, hogy vál-
tok, és ilyen területen fogok dolgozni. 
Budakeszit ismertem, itt laktunk hét 
évig a közelben, Remeteszőlősön, so-
kat jártam, járok erre, családtagok is 
laknak itt. Amikor kiderült, hogy van 
ez a lehetőség, akkor igazából Buda-
keszi az egy nyomós érv, szempont 
volt, hogy jelentkezzek erre a beosz-
tásra.
 

Nem budakeszi lakos ezek szerint 
(még)...

Nem, még nem... Igen, beszippanthat 
ez a környezet, mert ahogy elkezdtem 
itt dolgozni egyre jobban előtérbe ke-
rülnek azok a rejtett lehetőségek, ter-
mészeti értékek, amiket eddig külsős-
ként nem ismertem meg. Az erdők és 
a hegyek szerelmese vagyok, úgyhogy 
„veszélyforrás” Budakeszi, beszippant-
hatja a külső szemlélőt.
 

Mi az amin mindenképpen szeret-
ne esetleg változtatni, másképpen 
csinálni itt a hivatalban? Van-e már 
rálátása erre pár hét után?

A hivatal működésével és szervezeti 
felépítésével, struktúrájával, a veze-
tési módszerekkel most ismerkedem, 
a vezetőkkel folyamatosan beszélge-
tek. Ez a két hét a bizottsági ülésekről 
és a képviselő-testületi ülésről szólt, 
az ezekre való felkészülésről. Én úgy 
látom, hogy mindenki motivált, és 
azért van itt, hogy Budakeszi jobb 
hely legyen mindenki számára. Ne-
kem is ez a célom természetesen, és 
azért is vállaltam ezt a munkát egyéb-
ként, mert jó érzés a közösségért ten-
ni. Eddig az ügyvédi munkámban 

egyénekért dolgoztam, most vissza-
tértem a közigazgatásba, ismét a kö-
zösségért tudok valamit tenni, és úgy 
látom, hogy egy dinamikusan fejlődő 
városban ezt maximálisan ki lehet 
használni. Jó érzés, hogy az embernek 
lehetnek olyan látványos eredményei, 
amiket ha elautózik, vagy elsétál mel-
lette, akkor azt mondhatja, hogy igen, 
ennek a létrehozásában neki is szere-
pe volt.
 

Az embereket érdekli a privát szfé-
ra is, amennyire beengedi persze 
a nyilvánosságot ebbe a körbe, de 
a családjáról esetleg mit lehet el-
mondani? A saját emberi, szakmai 
alapelvei, amiket a munkában is 
fontosnak tart, szintén sokakat ér-
dekelhetnek.

Szeretem különválasztani a munkát 
és a magánéletet, de természetesen 
nem titok, hogy van két gyermekem, 
két fiam, az egyik négy, a másik hat 
éves. A nagyobbik épp most kezdi az 
iskolát. Úgy gondolom, hogy az em-
ber életében az egyik legfontosabb 
a család, hogy velük foglalkozzon, 
velük töltsön minél több időt, és úgy 
látom, hogy ez a családközpontúság 
itt az önkormányzatnál is érvényesül, 
a polgármester asszony számára is na-
gyon fontos szempont. Vezetőként én 
is ezt tartom követendőnek, a családos 
munkavállalókra különös figyelmet 
fordítottam régebben is, és fogok a jö-
vőben is. 

A vezetési elvekre visszatérve: sze-
retem a pontos, precíz munkát. Ügy-
védként se lehetett másképp dolgozni, 
a rendőrségnél is ezt várták el. Mindig 
mindent pontosan, a helyesírást is be-
leértve! A rendőrségnél gazdasági te-
rületen dolgoztam, nem nyomoztam, 
nem voltam közterületen, nem vol-
tam egyenruhás rendőr. Az Országos 
Rendőr-főkapitányságnál a gazdaság-
irányítás területén dolgoztam, a rend-
őrség költségvetéséért, beszerzése-
kért, pályázatokért feleltem 12-13 évig.

Az nem kis idő...
Hosszú idő, igen! Jogi főosztályvezető-
helyettesként jöttem el, egy átszervezés 
kapcsán döntöttem úgy, hogy itt a le-
hetőség, az alkalom, megpróbálom az 
ügyvédi pályát. Ebből lett 5 év ügyvédi 
munka. Szerettem is, ment is.
 

De az intézményi keretek, úgy tű-
nik, hogy mégis hiányoztak...

Igen, így van. Újabb kihívás, de termé-
szetesen tanulnom kell azért még pár 
dolgot, meg kell ismerkedni néhány 
helyi szokással, a helyi metodikával. 
A lényeg, hogy az önkormányzat egy 
szolgáltató szerv, tehát azért van, hogy 
a budakeszi lakosok életét megköny-
nyítse, elősegítse. Úgy látom, hogy ez 
alapvetően teljesül is. Én megköve-
telem a pontos, precíz munkát, és azt 
gondolom, hogy az is fontos, hogy 
családias, jó légkör, jó hangulat legyen 
egy munkahelyen, mert akkor fognak 
a munkavállalók megfelelően motivál-
tan dolgozni. Lehet hibázni, azt pedig 
mindig meg kell beszélni, én maxi-
mális őszinteséget várok el, beszéljük 
meg, mi a probléma, miért nem úgy 
sikerült valami, ahogy kellene. Ami 
a legfontosabb, hogy az ügyfélkiszol-
gálásban mindenben maximálisan he-
lyesen járjunk el, az ügyfelek érdekeit 
szem előtt tartva.
 

Hosszú távra tervez itt a hivatalban?
Igen, mindenképpen!

Budakeszi új aljegyzője:

Dr. Lokár Gábor Antal
A precíz, pontos munkavégzést tartja a legfontosabbnak, de az embersé
ges, családbarát munkakörülmények megteremtését is ígéri a hivatali kollé
gák számára. Az ügyfelek az elsők, a lakosság megfelelő szintű szolgálata 
az elsődleges szempont, nyilatkozta a Budakeszi Hírmondónak.
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Június 6-án verőfényes napsütésben rendezték meg 
az I. Budakeszi Target Sprint Kupát a Sportpályán, 
amelyen több budakeszi fiatal versenyző is részt vett, 
és szép eredményeket ért el. A budakeszi önkormány
zati szervezésben ősztől működik majd a Target- 
Sprint sportklub is, amely sok szülő kérésére jön lét
re. A rendezvényt az önkormányzat támogatásával 
a Vasas SC vezetőedzője, Holló Miklós szervezte. 
Köszönjük a munkáját!

A nemzetközi versenyen a következő eredmények születtek: 

Futás és célbalövés 
a Sportpályán

Helyezés Név Egyesület
Felnőtt Férfiak 1999–1975

1. Kohári Dávid Sólyom Lövész Egylet
2. Farkas Gábor Cél-Tudat SE
3. Ajredin Ajeti SK Borac -Serbia
4. Cseke Csaba Vasas SC
5. Boldogh Tamás György Vasas SC
6. Bozóki György Vasas SC

Junior Férfiak 2001–2000
1. Bacsa Gergő Cél-Tudat SE

Ifjúsági I. Fiú  2005–2004 ÁLLÓ
1. Holló Martin Vasas SC
2. Kunos László Sámuel Vasas SC

Serdülő II. Fiú 2007–2006
1. Holló Martin Vasas SC
2. Kunos László Sámuel Vasas SC
3. Tóth-Hetényi Zsombor Vasas SC
4. Cseke Zalán Vasas SC

Serdülő II. Fiú 2007. KEZDŐ
1. Molnár Iván Budakeszi

Serdülő I. Fiú 2009–2008
1. Tunyogi Adorján Cél-Tudat SE
2. Harangozó Gergő Vasas SC
3. Boldogh Tamás Oszkár Vasas SC

Gyermek II. Fiú 2011–2010
1. Hetényi Ágoston Vasas SC
2. Gergely Márton Vasas SC
3. Fekete Boldizsár Vasas SC
4. Kaled Benjamin Budakeszi

Helyezés Név Egyesület
Gyermek I. Fiú  / Kezdő I.

1. Döbrönte Márton Budakeszi
2. Nótás Csongor Budakeszi
3. Zimányi Zalán Budakeszi
4. Szarka Máté Budakeszi
5. Szendrey-Kiss Aba Sám. Vasas SC
6. Bíró Barnabás Budakeszi

Felnőtt Nők 1999–1975
1. Veres Mirella Vasas SC

2. Makhult-Zámbó 
Viktória Vasas SC

Junior Lányok 2001–2000
1. Katerina Vranesevic SD Novi Sad – Serbia
2. Hristina Plavsic SD Novi Sad – Serbia
3. Laczkó Evelin Vivien Vasas SC
4. Dragana Vranesevic SD Novi Sad – Serbia
5. Kanczler Zsófia Vasas SC

Ifjúsági  I. Lányok 2005–2004 ÁLLÓ
1. Jákó Miriam Cél-Tudat SE
2. Galzó Kata Cél-Tudat SE
3. Bozóki Laura Vasas SC
4. Riesing Borka Cél-Tudat SE
5. Sahin Tóth Hanna Cél-Tudat SE

Serdülő  II. Lányok 2007–2006
1. Bozóki Laura Vasas SC
2. Bacsa Dorka Cél-Tudat SE
3. Kovács-Oroszlán Anna Vasas SC
4. Cseke Lilla Vasas SC
5. Mikó Flóra Vasas SC
6. Tolmacsov Eszter Cél-Tudat SE

Helyezés Név Egyesület
Serdülő  I. Lányok 2009–2008

1. Bozóki Tamara Vasas SC
2. Csikász Panni Vasas SC
3. Hetényi Virág Vasas SC
4. Csamangó Jázmin Cél-Tudat SE
5. Zámbó Hanna Vasas SC

Gyermek II. Lányok 2011–2010
1. Cseke Villő Vasas SC
2. Cseke Zille Vasas SC
3. Gergely Laura Vasas SC

4. Szendrey-Kiss Em-
majane Vasas SC

Gyermek I. Lányok /Kezdő L.
1. Bozóki Barbara Vasas SC
2. Gergely Lujza Vasas SC
3. Veres Dorottya Budakeszi
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Az elmúlt időszakban nagyon felgyorsult 
a Márity utcában az evangélikus templom 
építése. Szokatlan, de nagyon látványos an-
nak a 6 oszlopnak a felállítása a templom 
előtt és mögött, melyek az arra haladók fi-
gyelmét is minden bizonnyal felkeltették. 
Az oszlopok felállításának okáról, a rajtuk 
olvasható üzenetről és az építkezés egyéb 
körülményeiről kérdeztük dr. Lackner Pált, 
a Budakeszin élő evangélikus püspököt.

A budakeszi átlagpolgárok azt már 
tudják, hogy az új iskola megépülésé-
vel egy nagyon jelentős építészeti al-
kotás született. Az még csak a jövőben 
lesz igazán látható az itt élők számára, 
hogy az evangélikus templom is ha-
sonlóan egyedülálló értéke lesz váro-
sunknak.

A Márity László utca a bölcsődével, 
óvodával, új iskolával, a sportpályák-
kal, a buszvégállomással Budakeszi 
második városközpontjává lesz. Ez az 
épülő evangélikus templom pedig – 
együtt az új iskolával – maradandó ér-
téke lesz a városnak. Ami különös még 
ebben, hogy a két épület – csaknem 
szemben egymással – két Ybl-díjas épí-
tész alkotása.

Miképpen született az elképzelés, 
hogy a templom tetőszerkezetét 
megtartó 6 oszlop egyúttal keresz-
tény mártírokra emlékező oszlop is 
legyen?

Mikor közel került a templomépítés 
megvalósításának a lehetősége, dr. Fa-
biny Tamás elnök-püspök úr részéről 
merült fel, hogy megemlékezhetnénk 
ebben a templomban a 20. és 21. század 
keresztényüldözéseinek áldozatairól. 
Először 40-50 név került szóba, végül 
az épület tervezőjével, a Budakeszin 
élő Benczur Lászó Ybl- és Príma Pri-
missima-díjas építésszel közösen úgy 
döntöttünk, hogy az oszlopokon 72 
név jelenjen meg, mert a Biblia szerint 
Jézus 72 tanítványt küldött igét hirdet-
ni a világ különböző égtájaira. A hat 
oszlop hat földrajzi régiót jelképez: a 
Kárpát-medencét, Európát, Afrikát, 
Amerikát, a Távol-Keletet és Óceániát, 
valamint a Közel- és Közép-Keletet.

Az ökumené jegyében hány keresz-
tény egyház mártírjainak neve jele-
nik meg az oszlopokon?

Mintegy 20 különböző egyház mártír-
jairól emlékezünk meg. Fontos szem-
pont volt többek között, hogy ne csak 
egyházi vezetők, ne csak ismertek, ne 
csak férfiak nevei legyenek ezeken az 
oszlopokon. A 72 szép és nagy szám, 
de a teljességet természetesen nem le-
het elérni. Nem mindenkiről tudunk, 
emellett pedig az egykori gyarmati 
területeken, a frissen függetlenné vált 
országokban az adatok megbízhatósá-
gával voltak gondok. Minden adatot 
3-4 forrásból kellett összeszedni, ellen-
őrizni.

Mindezekhez még hozzá kell ten-
nem, hogy a 72 név, nem feltétlenül 72 
személyt jelent, mert pl. Indonéziában 
egy református orvos-misszionárius 
házaspárt öltek meg, de említhetném 
Kenyában, a garizai egyetem több száz 
keresztény diákjának a lemészárlását, 
vagy a milliós örmény népirtást is.

Kik az elkövetők?
Többségében a kommunista, fasiszta 
rendszerek és az iszlám.

Nem tudok róla, hogy az ökumené 
jegyében ilyen sok keresztény már-
tírról lenne kőbe vésett megemléke-
zés!

Igen, azt hiszem, 
ez egyedülálló, 
és ezt még kiegé-
szíteném azzal, 
hogy a hatodik 
oszlopon, a 72. 
név helyén egy 
nyitott mondat 
olvasható: „A 
néven most meg 
nem nevezettek, 
az ismeretlenek, 
az eltűntek és a 
következők… És 
akik most név 
szerint nincse-
nek megemlítve, mert nem teljesek az 
adatok. A dráma folytatódik.”

Mikor várható a templom építésé-
nek befejezése és a felszentelése?

Az ősz második felében.

Keresztény mártírok emlékoszlopai 
ez épülő evangélikus templomban

75. születésnapját követően 
távozott el közülünk örökre 
Marót Péter kardvívó olimpikon
Születésnapja előtt felesége, Marót-
né Tóth Anikó a következő sorokkal 
köszöntötte: „Marót Péter Miskolcon 
született 1945. május 27én. Gyermekko-
rát a Kodály körönd környékén és a liget-
ben töltötte. Szeretett focizni, teniszezni 
de a végén a vívás mellett kötött ki nem 
kis sikerekkel. Mindhárom vívónemben 
jó eredményeket ért el. Vívói körökben 
a Macska névre hallgat. Párbajtőrben 
másodosztályú, tőrben és kardban el-
sőosztályú eredményeket ért el. Végül a 
kardvívásnál kötött ki, ahol 1972ben a 
müncheni olimpián egyéniben 2., csa-
patban pedig 3. helyezést ért el. Emellett 
világbajnok, világkupa győztes, BEK 
győztes stb. Az egyik leggyorsabb kezű 
vívónak számított – talán még ma is. Bu-
dakeszin rövid ideje él, de szereti a nyu-
godt környezetet. Bár egy stroke miatt 
kerekesszékbe kényszerül, ami nem kis 
nehézségeket okoz, de így is szeret élni. 
Isten éltessen, Macska!”

Pár nap múlva kaptuk a szomorú 
hírt, hogy elhunyt Marót Péter olim-
piai ezüst- és bronzérmes kardvívó, a 
Vasas legendája. Születésnapja előtt 
pár nappal súlyos közúti balesetet 
szenvedett, kórházban ápolták, ám 
az életét nem sikerült megmenteni. 
Temetése július 7-én, kedden, 14:30 
órakor lesz a Farkasréti Temető Ma-
kovecz Termében.
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Online gyermeknap (május 30.)

A gyermeknap semmiképp sem ma-
radhatott el, így május 30-án 10 órától 
egyórás blokkokban 5 órányi színes 
gyermekprogrammal vártuk kis kö-
zönségünket. Mindenki megtalálhatta 
a kedvencét, hisz láthattak-hallhattak 
koncertet, mesét, táncot, éneket. A rend-
kívüli helyzet minket, szervezőket is új 
kihívások elé állított. Hetekig készül-
tünk erre a napra, hogy a gyerekek arcát 
mosolyra fakasszuk. A műsor összeállí-
tásából, felvételéből, vágásából minden 
munkatárs kivette a részét. Három hét 
alatt mintegy húsz felvételt készítettünk 
számos helyszínen, többek között a ma-
mutfenyőknél és a művészek ottho-
naiban is. Akik esetleg lemaradtak, az 
EFMK Facebook oldalán visszanézhetik 
a teljes anyagot. Köszönjük a több mint 
ötven résztvevőnek a közreműködést!

Bánó Attila előadása (június 4.)

Bánó Attila író „Ami nem veszhet el: a 
szívünkben hordott haza” című előadásá-
ra eredetileg 2020. május 25-én került 
volna sor az  EFMK-ban. Az előadás 
olyan ismert és kevésbé ismert honfi-
társainkról szól, akik Trianon miatt 
arra kényszerültek, hogy megváljanak 
szülőföldjüktől, és akik minden sors-
csapás ellenére hazafiak maradtak. Szó 
esik a nemzet iránti elkötelezettség né-
hány szép példájáról és az ezekkel kap-
csolatos tanulságokról is.

A rendkívüli helyzet miatt az elő-
adást végül közönség nélkül rögzí-

tettük, az elkészült filmet pedig 2020. 
június 4-én, a trianoni békediktátum 
aláírásának századik évfordulóján vetí-
tettük le a Facebook oldalunkon. A fel-
vétel visszanézhető honlapunkon.

Online II. RockSzombat (június 6.)

Második alkalommal rendeztük meg 
az EFMK-ban az Online RockSzomba-
tot, ezúttal az Appa+Cs és a Blackwater 
Bullfrog zenekarok közreműködésével. 
A koncerteket ez alkalommal is stream 
technológiával közvetítettük. A műsort 
élőben lehetett követni a Buda Környé-
ki Televízió csatornáján, a Streamsport 
honlapján valamint az EFMK honlap-
ján és a Facebook oldalakon.

A négytagú pilisszentkereszti Appa+ 
Cs zenekar először volt a vendégünk. 
A Blackwater Bullfrog zenekar már 
ismerős terepen játszott, hiszen idén 
januártól, a karantén előtt a havon-
ta megrendezett Rock&Roll táncház 
házi gazdái voltak, melyet ősszel foly-
tatni szeretnénk. Köszönjük a zeneka-
roknak a fellépést, valamint mindkét 
csatornának az együttműködést és a 
közvetítést!

XXXII. Erkel Nap (június 12.)

Június 12-én, pénteken 15 órakor az Er-
kel szobornál hagyományosan ünne-
pi megemlékezést tartottunk. Tóthné 
Fajtha Anita köszöntőjében, az Erkel 
Ferenc karnagyi pályájának 50 éves év-
fordulója alkalmából tartott nagysza-

bású ünnepségen elhangzott Jókai Mór 
beszédből idézett:

„És miránk nézve legbecsesebbé 
teszi Erkel zeneköltészetét az, hogy 
az minden izében nemzeti és eredeti. 
A fenségestől kezdve a népiesig, a pa-
loták komoly méltóságától, a tragikum 
gyászától elkezdve a puszták méla áb-
rándozásáig, mindent feltalálunk, esz-
ményítve, megnemesítve Erkel dalmű-
vében, ami magyar, ami a miénk.

Azért becses, mert magyar tárgyat 
dolgozott fel, vehetett volna bármily me-
sét s innen-onnan valamely idegen dalt, 
azokkal a két világrészt meghódíthatta 
volna, de ő nem akart másnak alkotni, 
mint a nemzetnek, nem akart más által 
megértetni, mint a magyar által.”

Jókai így zárta beszédét: „Az ég tart-
sa meg hazánknak, nemzetünknek, 
művészetünknek sokáig ünnepelt ze-
neköltőnket, Erkel Ferenczet.”

A Himnusz közös eléneklése után 
Bakács Bernadett tanácsnok asszony, 
az Erkel Társaság tagja mondott ünnepi 
beszédet, ebőől idézünk: „Erkel szinte 
a semmiből hozta létre a magyar operát, 
mert tudta, hogy ez a küldetése. Az Ün-
nepi nyitány Erkel élete alkonyán már 
nem a zenéről szól, hanem a magyarok 
történelméről, és milyen hihetetlen, de 
belengi a jövőbe vetett hit, és lelkesít 
minket, akik megértük, hogy szabad 
nemzet lettünk, és rendelkezünk sor-
sunkkal. Ez az ő igazi nagysága: nem-
csak utat tört, de géniuszi  megérzéssel 
tovább adta a hitet, mintha azt sugallná, 
menjetek csak előre, meg fogtok érkezni.

Ennél többet nem adhat egy alkotó 
népének, egy szülő a gyermekének, egy 
nemzedék az utána jövőknek: Menjetek 
csak előre, eléritek majd a célt, amelyért 
oly sokat áldoztatok, olyan sokat szen-
vedtetek, mert mindig lesznek, akik át-
veszik a fáklyát, és hajlandóak lesznek 
veletek, értetetek,  áldozatkészen, min-
dent odaadva dolgozni.” 

A megemlékezésen közreműködött 
a Budakeszi Népdalkör Kis Csongor 
Áronné vezetésével, citerán kísért Kis 
Csongor Áron.

EFMK visszatekintések
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Szinte napra pontosan két hónap telt el 
úgy, hogy a járványügyi helyzet miatt 
bölcsődénkben rendkívüli szünet el-
rendelése miatt csak ügyeletet tudtunk 
biztosítani, és ez határozta meg bölcső-
dénk működésének rendjét.  A járvány-
ügyi előírások szigorú betartása mellett 
egy hónapja teljes nyitvatartással, és 
nagy szeretettel fogadjuk a bölcsődénk-
be beíratott gyermekeket.

Az elmúlt időszakra visszagondolva 
mérleget készítettünk arról, hogy mit ho-
zott bölcsődei életünkbe a veszélyhely-
zet. Nem voltunk még ilyen helyzetben, 
nem volt ismeretünk, módszertanunk; 
gyorsan és a lehető legrugalmasabban 
kellett alkalmazkodnunk az új helyzet-
hez, mely igazán jól sikerült.

Első gondolatunk az online bölcsi 
megvalósítása nagy lendületet adott 
csapatunknak, mely pozitív hozadé-
ka volt az online felületek, videószer-
kesztésekről szerzett új ismeretünk, 
illetve annak alkalmazása. Néhány 

munkatársunk kimagasló minőségű 
videóanyagot készített, rengeteg jó öt-
lettel dalokkal, mesékkel, kézműves 
lehetőségekkel. Sok pozitív visszajel-
zést kaptunk a szülőktől, gyerekektől, 
mely további terveink kigondolásában 
nyújtott segítséget számunkra. Jelenleg 
azon munkálkodunk, hogy az új web-
oldalunkra feltölthető videóanyagokat 
készítsünk, bemutatva bölcsődénket, 
munkatársainkat, szemléletünket.

Segítséget vállaltunk a város szociá-
lis ellátásában, az ételosztásban segéd-
keztünk. Azon túl, hogy részt tudtunk 
venni ebben az áldozatos munkában, 

tudtunk segíteni embertársainkon, 
boldogok vagyunk, hisz sok kiváló em-
bert ismertünk meg a HÍD Családsegí-
tő munkatársai között.

Ügyeletet biztosítottunk, mellyel 
azoknak a családoknak tudtunk segí-
teni, ahol a szülők a veszélyhelyzet ide-
jén is aktívan dolgoztak, és nem tudták 
megoldani gyermekük otthoni ellátását.

Igyekeztünk úgy beosztani a tenni-
valókat, hogy mindenki abban tudjon 
részt venni, amiben a legjobb. Voltak 
kolléganők, akik megvarrták a gyere-
kek lepedőit, így 120 lepedőt készítet-
tek, varrtunk asztalterítőket, és persze 
több mint 150 db maszkot is.

Ezúton szeretném kifejezni köszöne-
tem munkatársaimnak kitartásukért, 
önzetlen erőfeszítésükért, hogy ebben 
a nem mindennapi helyzetben is meg 
tudtuk őrizni a bölcsődei ellátás pozitív 
szemléletét, értékeit.

Benkő Gáborné Zsuzsa, 
intézményvezető

Tisztelt Budakesziek!
2020. június 5-én a Széchenyi-emlék-
ünnepségen elhangzott egy beszéd, 
amelyet sérelmezett több erdélyi 
honfitársam. Mivel az ünnepségen 
nem tudtunk személyesen részt ven-
ni, így a média segítségével szeret-
nénk reagálni minderre.

Schrotti János, Budakeszi Város 
Német Önkormányzatának elnö-
ke sérelmezte a félárbócra eresztett 
székely zászlót, mondván, hogy ez 
a Nemzeti Összetartozás Napja, és 
csak a magyar zászlónak lenne ott 
a helye. Tisztelt elnök úr, a mi véle-
ményünk az, hogy minden nap az év 
365 napjából az összetartozás napja 
kellene hogy legyen, de június 4-e 
Magyar ország gyásznapja!

Miért éppen csak a székely zászló? 
Nagyon egyszerű oka van. A töb-
bi elcsatolt területnek nincs külön 
zászlója és himnusza, mivel tudjuk, 
a kárpátaljaiak, a felvidékiek és szé-
kelyek  több mint 1000 éven át védték 
az ősi magyar határt, a Délvidékről 
nem is beszélve. Mi szoros kapcsola-
tot ápolunk velük is – pl. Sándoregy-
háza, Hertelenfalva, Székelykeve stb. 
–, de ők is, amikor ünnepelnek vagy 
megemlékeznek, ezalatt a zászló alatt 

teszik. Továbbá ajánlom figyelmébe 
V. Molnár József történészt, aki az 
Őrségben született, de székelynek 
vallja nem csak magát, hanem az őr-
ségieket is! (Ők a nyugati székelyek.) 
Tehát, amikor mi felvonjuk a székely 
zászlót, a székely himnuszt énekel-
jük, akkor ezt nemcsak Erdélyért 
vagy az itt élő székelyekért tesszük, 
hanem az anyaországtól elszakított 
valamennyi véreinkért!

Bár Ön népnek, népcsoportnak ne-
vezte a székelyeket, hadd szabadjon 
megjegyeznem: köztudott, hogy csak 
nemzeteknek van zászlója és himnu-
sza! Nekünk nem csak zászlónk és 
himnuszunk van, hanem saját – töb-
bezer éves – (rovás)írásunk is, ezért a 
székely nemzet nevében kérem, hogy 

több tiszteletet tanúsítson az őseink 
iránt  – akiknek vitathatatlan érdeme 
van Magyarország történelmében – 
és a leszármazottak iránt is.

Végre Magyarországnak olyan 
kormánya van, amely nemcsak tisztá-
ban van, hanem tiszteli is a történel-
met. Ezért június 4-én is elénekelték 
a székely himnuszt, és a magyar Par-
lamenten ott lobog a székely zászló. 
Higgyük el, rászolgáltak erre az áldott 
lelkű őseink, legalább másfél ezer éve 
védik a Kárpát-medencét, ennyi jár 
a méltatlanul elfelejtett testvéreknek!

Meggyőződésünk, hogy a Kárpát- 
medence elég nagy ahhoz, hogy he-
lyet adjon több „népnek” és nemzet-
nek, akik hű állampolgáruk hazájuk-
nak.

Bízunk abban, hogy a kommu-
nizmussal együtt eltemettük a kite-

lepítéssel, betelepítéssel 
előidézett embertelensé-
geket, és a XXI. század-
hoz méltó módon tudunk 
településünk hasznára 
válni!

Tisztelettel:

Bege Atilla, 
 a Budakörnyéki 

Székely Kör elnöke

Kedves Mosolyváros Családjaink, Gyerekeink!

A székely nemzet pecsétje és címere, 1220
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Az Ívfény Múzeum egy műszaki 
gyűjtemény, Afrikába nem tech-
nikatörténeti dolgokért szoktak 
utazni, mégis akkor miért mentetek 
Szenegálba az idén?

Szirmai Gábor múzeumtulajdonos:
Pont ezért! Afrikában valóban nagyon 
nehéz találni ilyen dolgokat, sokszor 
lesújtóak a körülmények, a biztonság. 
Timbuktuba nem is tudtunk elmenni, 
gerillaháború folyt, az utat lezárták. 
Azonban éppen ezért, ezt alig vállalja 
valaki, így kísérletünk egyedi. Más-
felől a koloniális időszak cca. 1900-tól 
a második világháborúig csodákat te-
remtett, amiknek a maradványai a gaz-
dasági pangás, a sokszor véget nem érő 
háborúk, a hozzá nem értés miatt néha 
megmaradtak. De visszatérek egy 
mondat erejéig a kérdésedre! Az igaz, 
hogy gyűjteményünk főleg műszaki 
jellegű, de a dokumentációs tárunkban 
és a könyvtárunkban a humán érdek-
lődésű ember is csodálatos, bőrkötésű 
könyveket találhat, (múlt)századfor-
dulós városképekben gyönyörködhet. 
Száz éve nem tudtak csak funkcióra 
koncentrált, silány tárgyakat készíteni, 
mint ma, a régi tárgyak mívesek, gyö-
nyörűek – ennek eszköze volt a művé-
szi ornamentika.

Mi a gyűjtőkörötök?
Főleg a felhagyott vasútvonalakat, kikö-
tőket, régi vízierőtelepeket keressük fel, 
de tematikusan keressük a régi gyar-
matosítók egykori palotáit is. Ugandá-
ban egyszer benéztem egy udvarra, s 
ott láttam egy 1900-ban készült diesel 
motort, melyet beindítottunk, film is 
készült róla. Khartum mellett a Nílus 
partján sátorveréskor találtam egy kis 
folyami, elásott (!) bronz ágyúval is 
felszerelt gőznaszádot-még a Mahdi-
felkelés idejéből. Ezt is lefény képeztem. 
Mauritiuson a cukornád-kultúra gőz-
gépeit filmeztük, de találtunk mellé-
kesen ívlámpás anyagot is. Elsősor-
ban fényképekkel dokumentáljuk a 
maradványokat, azonban tárgyakat is 
gyűjtünk. Például idén novemberben 
Maliból és Szenegálból is hoztunk cca. 
százéves porcelán szigetelőket, melyek 
a régi francia tele gráf-vonalak vezeté-
keit tartották. (Megjegyzés: a távírdának 
is vannak ívfényes vonzatai!) 

Jáva ugyan nem Afrika, mégis a mú-
zeum látogatásának kedvéért megjegy-
zem, hogy onnét egy hadihajó morze-
reflektorát hoztuk el, Szudánból a régi 
London-Fokváros kommunikációs 
vonalának egy alkatrészét, Ugandá-
ból egy lámpa gyönyörű bronz öntvé-
nyét, Mexikóból egy ívlámpás vetítő 
fényadó elemét. A múzeum sok díszes 
porcelán dugaszoló aljzata, izzó fogla-
lata, kapcsolója származik elhagyott, 
romos házakból. A gyarmatosítók sok-
szor hatalmas vagyont halmoztak fel, 
ebből tellett már az első világháború 
előtt is elektromos ívfény-világításra, 
amit sok fényképen dokumentáltunk 
is. A gyarmatosítók német, angol, fran-
cia könyveit a feketék nem tudták el-
olvasni, ezért a könyvtárak többnyire 
elpusztultak, a papírt hasznosították 
legfeljebb. Azonban néha egy-egy kö-
tet felbukkan – nekem az egyik kedves 
kötetem Ceylonból való. Sziámban ott-
jártamkor éppen restaurálták a király 
palotáját: azonban a régi elektromos 
szerelvényekkel nem tudtak mit kez-
deni a történészek. Ezeket kihajították, 
én meg elhoztam a múzeumba. 

Kubában a Castro-rendszer idején 
a fejlesztésre semmi pénz nem jutott. 
Minden műszaki berendezés haszná-
latban maradt. Így fillérekért lehetett 
venni százéves műszaki dolgokat, 
melyeket pár napja (a sors fintora) egy 
amerikai látogatónak mutattam éppen. 
Burmában szintén sokszor azt hittem, 
hogy megállt az idő: innét olyan szige-
telő, elektrotechnikai elemet hoztam, 
ami nemrég készült, de Európában 
már fél évszázada túlléptek rajta, hit-
vány műanyagból készítik, jellegtelen 
tömegigényt kielégítve. 

Hol lehet ezeket a dolgokat látni?
A múzeum berendezés alatt áll, állami 
támogatásunk nincs, hatalmas a felfor-
dulás. Ennek ellenére bárkit szívesen 
látunk egy tárlatvezetésre. Belépődíjat 
senkitől sem kérünk. Ezenkívül több 
múzeum adott már helyt kiállításaink-
nak (pl. Hadtörténeti Múzeum, Elekt-
rotechnikai Múzeum, Pedagógiai Mú-
zeum). A Múzeumok Éjszakájának 
programsorozatában már négy éve 
rendezünk bemutatókat, amikor mű-
ködés közben is láthatóak lámpáink, 

az ívlámpa elvén működő berendezé-
seink.

Mire vagytok a legbüszkébbek?
Talán a motorkerékpáros útjainkra 
2002–2016 között, amikor Budapestről 
Tanganyikáig jutottunk el, visszafelé 
érintve Szudánt, Egyiptomot. A múze-
um ívkisülést bemutató 1938-as évjára-
tú motorjával mentünk. (A motor gyúj-
tószikrája is rokon az ívfénnyel!) Azonban, 
ha szélsőséges viszonylatban kell vá-
laszolnom, akkor a kerékpáros gyűjtő-
utak jelentették a legnagyobb fizikai 
erőpróbát, annak dacára, hogy a mú-
zeum 1941-es évjáratú, Wanderer gyár-
tású gépének olajban úszó fogaskerekes 
sebességváltója sokat segített. Kevesen 
sejtik, de ezen a bringán is volt ívkisütő 
berendezés, ezért került a múzeumba.

Miért nem elégít ki a fényképezés?
Egyfelől utálom a kiforratlan digi-
talizmust, mely írói pályámat ketté-
törte, nagyon sok rosszat köszönhe-
tek neki nemcsak anyagilag, hanem 
szellemi, lelki értelemben is. Analóg 
fényképező gépeim elpusztultak, meg 
a szerkesztőségek sem fogadják el az 
analóg anyagokat. Ezért a feleségem 
rajzol. A rajzon a hangsúlyos, vagy alig 
megvilágított műszaki részletek is jól 
láthatóak. A múzeum rajzfüzetében 
gőzgépek, ívlámpák, vízszivattyúk, 
prések, gőzdaru, gyárak, muzeális 
járművek, világháborús erődök tanul-
mányozhatók, remélem érdekes lesz 
mindez az utókornak.

A Budakeszi Ívfény Múzeum 
trópusi gyűjtőútjai

(Folytatjuk!)



Zöld Budakeszi14

A multivitamin tabletták igen rossz 
arányban szívódnak fel a szervezetben, 
túladagolva pedig károsak is lehetnek. 
Ha valóban természetes, jól felszívódó vi-
taminokra és ásványi anyagokra vágysz, 
a legegyszerűbb csíráztatni. Magas tápér-
tékük, fehérje- és rosttartalmuk, vitamin- 
és ásványianyag-, valamint enzim- és 
antioxidánstartalmuk miatt a csírák tö-
kéletes élelmiszerek, hiszen a kifejlett nö-
vény minden jótékony anyagát koncent-
ráltan, sokszorosan tartalmazzák. Mivel 
teljesen természetesek, nagyon könnyen 
felszívódnak és hasznosulnak, mentesek 
minden csomósodást gátló vagy fényező 
anyagtól, ráadásul nem is hizlalnak, tehát 
fogyókúrázók is nyugodtan ehetik.

Bár a legtöbb boltban már kapható 
sokféle csíra, ezek drágák, ráadásul nem 
lehet tudni, hol, ki és hogyan készítette, 
és nem olyan friss, mintha mi magunk 
készítjük el.

A készítése igen egyszerű, kevés időt 
igényel.

A magvakat először alaposan meg 
kell mosni, majd áztatni kell, az áztatási 
idő a magfajtánként változó lehet.

Ennek a folyamatnak a természetes 
ritmust kell követnie, tehát este kezdjük, 
hogy először a sötétben kezdje meg a fej-
lődést.

Ezt követően naponta kétszer át kell 
mosni, hogy nedvesek legyenek, de ne 
álljanak vízben. A csíráztatás ideje a 
mag fajtájától és a felhasználás céljától 
függően változó, 3–5 nap.

Mihez fogyasszuk a csírát?

Néha a vajas kenyérre téve is egy kü-
lönleges ízkalandban találjuk magun-
kat, fontos tudni, hogy némelyik csírá-
nak egészen karakteres íze van, enyhén 
csípős akár. Saláták remek kiegészítője 
is lehet, sokan pedig a reggeli joghurt-
jukba is belekeverik, hiszen – amelyik 
íze nem markáns –, nem fogja elrontani 
a gyümölcsös joghurt ízét sem. Ugyan-
így turmixok, smoothie-k plusz alap-
anyagául is szolgálhat; ezeket inkább 
akkor érdemes már kipróbálni, ha meg-
vannak a kedvenceink íz alapján.

Néhány csíra gyógyító hatása:

• búza: a klorofill segítségével növeli 
a vér oxigénszintjét;
• hajdina: riboflavin- és rutintartalma 
serkenti az agyat és erősíti az érfalakat;
• brokkoli: sulphoraphane-t tartalmaz, 
ami megakadályozza a rosszindulatú 
sejtburjánzást;

• retek: természetes antibiotikum, 
tisztító, méregtelenítő, immunerősítő 
hatású;
• vöröskáposzta: fekélygyógyító, gyul-
ladáscsökkentő, U-vitamint tartalmaz, 
ami a nyálkahártyák egészségét bizto-
sítja;
• lucerna: ásványi só tartalma lúgosítja 
a vért – candida fertőzésben szenvedők-
nek segítség; rostja lelöki a koleszterin-
lerakódásokat az erek faláról, szaponin-
tartalma feloldja azt;
• káposzta, repce: magas az omega-3 és 
omega-6 zsírsavtartalma, közvetlenül 
hat a szív munkájára, az érfalak rugal-
masságát visszaadja.

Néhány fontos tanács 
csírafogyasztáshoz:

• Gyerekek, várandós nők, idősek és 
gyenge immunrendszerrel rendelkezők 
ne fogyasszanak nyers csírát.
• Vásárláskor mindig hűtött, friss ter-
méket válasszunk.
• Ne fogyasszunk kellemetlen szagú 
terméket.
• Soha ne puszta kézzel, hanem csipesz-
szel vagy tiszta gumikesztyűben nyúl-
junk a dobozba, és vegyük ki az étkezés-
re szánt csírát.
• Étteremben ne fogyasszunk nyers csí-
rát.

 Jó egészséget kívánunk!
Budakeszi védőnők

Csírákkal egészségesen
Az őszi-téli időszakban a kevesebb friss zöldség és gyümölcs fogyasztása 
miatt vitaminraktáraink ürülni kezdenek, mely rossz hatással van az immun
rendszer működésére. A könnyen elérhető csírák segítségével viszont újra 
formába hozhatjuk  magunkat!

Fotó: oazis.hu

JÓGA-MÓKA napközis tábor 8–12 éves korosztály számára 
2020. augusztus 3–7-éig az Erkel Ferenc Művelődési Központban 
A táborban minden nap gyerekjógán vesznek részt a gyerekek, ami gerincerősítő, 
tartásjavító, harmóniát hozó, játékos és mesés mozgásforma.

Fontos az egészséges életmód meg szerettetése, gondolkodásmód ki ala kítása. 
A természet tisztelete, fontossága, környezetvédelem a mindennapokban.

Mindezt könnyedén, játékosan, a kíváncsiságot fenntartva tanulják meg a tábor 
ideje alatt a résztvevő gyerekek.

Ezeket beépítve, együtt, kreatívan, játszva megtervezik és elkészítik a közös 
társasjátékukat, saját szabályaikkal, kvízjátékokkal, különböző festészeti techni-
kákat alkalmazva.

A szervezők minőségi, egészséges étkezést biztosítanak idénygyümölcsökkel 
kiegészítve. A tábor során ezek fontosságáról is beszélgetnek a gyerekekkel, és 
természetesen figyelembe veszik az egyéni igényeket.

Jelentkezni lehet a 0620/3606237 telefonszámon vagy emailben: viva.oriental@gmail.com
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Ezek a címszavak már-már napi szin-
ten szembejönnek velünk, ezért azt 
gondolhatjuk, hogy már meg is oldó-
dott minden, hiszen milyen sokan fog-
lalkoznak ezekkel a témákkal.

Egyelőre még sajnos kevesen tesznek 
aktívan a fenti célok megvalósításért, 
hiszen a szemléletformálás, ami ennek 
szerves része, igencsak lassú folyamat.

Ehhez tud hozzájárulni például egy 
kosárközösség.

A bevásárlóközösségek – más neve-
ken: kosárközösségek, szatyor közössé-
gek, batyu közösségek – olyan önkéntes 
alapon szerveződő csoportok, ame-
lyekben a helyi élelmiszer termelők és 
vásárlók közvetlen kapcsolatba kerül-
nek. A bevásárlóközösségeket 
önkéntes alapon hozzák létre, 
ők szervezik meg a közösség 
létrejöttét és működését.

Sokan azt gondolják, hogy a 
bevásárlóközösség azt jelenti, 
hogy többen összefogunk, és 
így kedvezőbb áron, nagyobb 
tételben tudunk vásárolni dol-
gokat. Ilyen is lehet, de a mi ér-
telmezésünkben ez a közösség 
nem az olcsóbb beszerzésről 
szól, hanem arról, hogy ösz-
szeköti a helyi termelőket és 
fogyasztókat egymással.

A gazdálkodóknak ez egy megbíz-
ható, tervezhető értékesítési csatorna, 
a vásárlóknak pedig lehetőség, hogy 
helyi, szezonális, friss élelmiszereket 
kaphassanak megbízható forrásból.

Miért jó kosárközösséget 
létrehozni?

● Piacot lehet biztosítani a helyi termé-
kek számára.
● Népszerűsíteni lehet az egészséges 
élelmiszereket a vásárlók számára.
● Aktívan részt lehet venni a helyi gaz-
daság fejlesztésében.
● Aktív közösségi taggá lehet válni és a 
közösségben együtt dolgozni, sikereket 
elérni.
● Az élelmiszerre elköltött pénz he-
lyi gazdaságban való áramoltatásának 
biztosítása.
● Szemléletformálás lehetősége, isme-
retátadás, a tudásmegosztás, a közös 

tanulás, termelői és fogyasztói oldalon 
egyaránt. A témák terjedhetnek  a kör-
nyezetkímélő mezőgazdasági gyakor-
lat ismertetésétől kezdve a főzőtanfo-
lyamokon át a környezetbarát háztartás 
vezetéséig.

Tudatosság a vásárlásban

Ma már nagyon divatos fogalom lett 
a tudatos vásárló. Egyre többen vásáro-
lunk tudatosan. De mit is jelent tudato-
san vásárolni?

Lehet valaki pénztárca tudatos, 
akinek a legfontosabb szempont az 
ár. Van, aki környezettudatos, van aki 
egészségtudatos. És létezik ezek kom-

binációja, sőt a mértékek és arányok 
mindenkinek mást jelentenek.

Hogy a tudatosság melyik része szól 
a kosárközösségből való vásárlás mel-
lett? Nézzünk néhány szempontot a 
kosárközösséggel való összefüggésben. 
Mindenki szabadon eldöntheti, hogy 
kinek melyik szempont éri meg:
● hogy egészséges élelmiszerhez juss 
hozzá;
● hogy helyi bio élelmiszereket ehess;
● hogy legyen valamilyen közösségi 
ellenőrzés az élelmiszereink felett;
● mert ha együtt lépünk fel a piacon, 
akkor az érdekeinket jobban tudjuk 
képviselni;
● hogy ne legyek Skype-nagyi, aki csak 
a virtuális térben látja az unokáit, mert 
a gyerekek elmennek külföldre;
● mert az egészségi állapotom meg-
kívánja, hogy vegyszermentes élelmi-
szerhez jussak, mert más úton egyre 
nehezebb ezt beszerezni.

A gazdák/termelők szempontjából 

A kosárközösségnek sok fontos szem-
pontja van, a helyi termelés és a helyi 
forgalom, a helyi gazdaság erősítése 
mellett, az egészséges életmód és még 
sorolhatnánk. Nézzük a gazdák olda-
láról néhány szempontot.

Régebbi kosárközösségek megkér-
dezték a velük együtt dolgozó gazdá-
kat, termelőket, hogy nekik hogyan 
segít a kosárközösség? Többek között 
ilyen válaszok születnek:
● hogy versenyezni tudjunk a multik-
kal, szükséges az összefogás;
● hogy piacot találjunk a portékáink 
számára;

● hogy legyen visszajelzé-
sünk a piacunkról;
● hogy ne egymás konkuren-
ciái legyünk, hanem találjuk 
meg az együttműködésben 
rejlő lehetőségeket;
● hogy legyen jövedelmünk, 
kifiezetődjön a befektetett 
munkánk.
A zöldségek értékesítése 
a nagybani piacon fárasztó, ki-
számíthatatlan és sokszor csak 
nagyon nyomott áron veszik 
át a zöldségeket. Többen ezzel 
szemben azt látják, hogy a kö-

zösségi mezőgazdaságban, a jól kiala-
kított értékesítési rendszernek köszön-
hetően nincs felesleg, mert mindent 
megkapnak a tagok. A gazda a terme-
lésre tud koncentrálni, arra, hogy évről 
évre egyre ügyesebb legyen.

A helyi mezőgazdaság újjáélesztése 
értékteremtő munkát, a vásárlóknak 
pedig választási lehetőséget ad. 

Mindenki tehet valamit a saját helyi 
közössége érdekében. Van, aki termel, 
van, aki vásárol, van, aki összehozza 
a termelőt a vásárlóval. Ez egy olyan 
összefogás, ami mindenkinek megéri, 
hiszen helyben tartja a helyi pénzt, 
alternatívát kínál egészséges élelmi-
szerekre, termékekre, amelyeket helyi 
kistermelők állítanak elő. Kisebb az 
ökológiai lábnyom, ellenőrzött a mi-
nőség, van lehetőség visszajelzést adni 
egymásnak

Fazekas Andrea, Ökokeszi
(Folytatjuk!)

Élesszük újra a helyi gazdaságot  
és legyünk tudatos vásárlók!
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A tövisszúró gébics 
Ha a Madárösvényt övező csalitos-
ban sétálva, egy bokor felkopaszodott 
ághegyén tarka madarat látunk üldö-
gélni, szinte biztos, hogy a tövisszúró 
gébiccsel akadtunk össze. Inkább 
csak messzelátóval tűnik föl, 
hogy mennyire dekoratív 
madár: feje búbja szürke, 
háta vörösesbarna, cső-
rétől a szemén át éles fe-
kete sáv húzódik. És ha 
már a csőréről esett szó, 
az egyik legfontosabb 
megfigyelésre már tény-
leg csak az erős nagyítá-
sú optika ad lehetőséget, 
ugyanis ezzel láthatjuk jól, 
hogy a gébics csőrének felső ká-
vája elöl kissé legörbül. Éppen úgy, 
mint a ragadozó madaraknak – mond-
hatnánk –, ám rögtön eszükbe ötlik: 
ugyan miféle prédára vetheti rá magát 
ez az egyébként erős, de leginkább csak 
pacsirta nagyságú madár?

Pedig a tövisszúró gébics – miként 
közeli és a budakeszi mezőkön ugyan-
csak előforduló őrgébics – vérbeli raga-
dozó madár! Ha türelmesen figyeljük 
az ághegyen ülő, szinte őrt álló – őrgé-
bics! – madarat, akkor láthatjuk, hogy 
hirtelen szárnyra kap, cikázva felrep-
pen a rekkenő hőségben reszkető  leve-
gőbe, nem ritkán 10-15 métert is repül-
ve megtorpan, és elkap egy-egy repülő 
rovart. Jó messzelátóval még a találko-
zás, a bogárság számára végzetes pilla-
natát is meg lehet figyelni! Ezután a gé-
bics szépen visszaül leshelyére és várja 
a következő alkalmat.

Miként az őrgébics neve, a tövisz-
szúró gébicsé is viselkedésére utal. 
Herman Ottó madaras könyvében népi 
neveit így sorolja: vasfejű gábor, vas-
gáborján, törökveréb. Talán ez utóbbi 
népi elnevezés vezet el leginkább a 
madár manapság használt nevéhez. A 
tövisszúró gébics leginkább az erdő-
széleket, ott is a galagonyásokat, köké-
nyeseket szereti, melyek tudvalevőleg 
igen szúrósak, hiszen ágaik méretes 
tövisekkel vannak tele. A gébics pe-
dig éppen ezt keresi! Szokása ugyanis, 
hogy azt a prédát, amit megenni már 
nem bír, ügyesen felszúrja ezekre a 
tövisekre, teszi ezt éppen úgy, mint a 
történelmi időkben a könyörtelen török 
hódítók az elrettentésül karóba húzott 

ellenségeikkel tették. Persze a gébics-
ben nincsen sem bosszúvágy, sem aljas 
szándék, egyszerűen csak elraktározza 
éppen felesleges zsákmányát a szűkö-
sebb napokra. A mezőn tekeregve még 

méretes, tüskére felhúzott egeret, 
gyíkot is láttam! A gébics, mi-

ként a legtöbb ragadozó ál-
lat, erősen őrzi területét, 
ezért a közelében fészke-
lő apróbb madarak fiókái 
sincsenek tőle bizton-
ságban.

A tövisszúró gébics 
vonuló madár, a telet Af-

rikában, a Szaharán túl 
tölti. Csaknem egész Euró-

pában költ, Ázsiában pedig 
Szibériáig húzódik elterjedési 

területe. Hazánkban a zárt erdők 
kivételével szinte mindenhol megfi-
gyelhető. Évente egy alkalommal költ, 
annak sikertelensége esetén viszont 
pótköltésbe kezd. A hím fészkelő he-
lyeket mutat, melyek közül a párja vá-
lasztja ki a számára leginkább megfele-
lőt. A fészket a tojó építi egy bokorra, a 
hím az építőanyag hordásában segéd-
kezik. A gébics 5-7 tojást rak, melyeken 
szinte kizárólag a tojó kotlik. A fiókákat 
mindkét szülő eteti.

Az egerészölyv
Nagy, barna madár köröz magasan, 
a Madárösvény melletti öreg füzes fe-
lett. Jellegzetes, „kiő-kiő” kiáltása mesz-
szire hallatszik. Szárnya szinte 
rezzenetlen, szárnyvégein 
az evezőtollak ujjasan me-
rednek szét. Majd hirte-
len megáll a levegőben, 
mintha rögzítették vol-
na a végtelen levegőég 
egyetlen pontjára. Szár-
nyaival szaporán verdes, 
szitál, lefelé figyel, aztán 
könnyed lebbenéssel indul 
tovább, rátalál egy felfelé 
tartó légáramlásra, termikre, 
és mint a Farkashegyi repülőtér 
vitorlázó repülőgépei, egyre táguló spi-
rális vonalban emelkedik mind feljebb 
és feljebb. Ha pedig elunja, összekapja 
szárnyait, 50-80 métert zuhan a föld 
felé, majd szárnyra kap újra és kezdődik 
minden elölről.

Az egerészölyvet talán minden er-
dőt, mezőt járó ember megfigyelte már. 

De nem csak nekik tűnik fel a hollónál 
is nagyobb, 110–130 cm szárnyfesztá-
volságú, vagyis jócskán méretes ma-
dár. Ismerhetik azok is, akik az autó-
pályákon suhanva az utat védő kerítés 
oszlopaira is kipillantanak néha. Ott 
is rendszeresen üldögélnek ölyvek, az 
út menti árokba tartó rézsűket figye-
lik. Amint a nevük is mutatja, ege-
résznek. (...) Hazánkban manapság az 
egerészölyv a leggyakoribb ragadozó 
madár. Az állomány állandó, de télen 
észak-európai madarak érkeznek Ma-
gyarországra. A vadászok részéről újra 
felmerült az igény, hogy ismét vadász-
ható faj legyen, de – a már idézett szer-
zőkhöz hasonlóan – a jelen természet-
védelmi szakemberei is cáfolják, hogy 
az egerészölyv érdemben kárt okozna 
a vadállományban. Így aztán védett, 
eszmei értéke példányonként 25 000 Ft.

Nemrégiben három madarat fi-
gyeltem a júniusi, vakítóan kék égen. 
A 8×56-os távcső szinte karnyújtás-
nyi közelségbe hozta őket. Szűk körö-
ket írtak le, szinte egymás szárnyait 
érintve tekeregtek a levegőben, nem 
volt könnyű eldönteni, hogy ez játék, 
vagy inkább valami alkalmi rivalizá-
lás. A három közül kettőt azonnal fel-
ismertem, az egerészölyv jellegzetes, 
alulról barna-világos drapp színezetét 
mutatták. De harmadik gyanús volt. 
Tollazata egészen világos, szinte fe-
hér alapon apró sötétebb pettyekkel 
szórt képet mutatott, messziről egészen 

olyan volt, mint egy kinőtt héja. 
De mit keres egy héja az öly-

vek társaságában? Miért ri-
valizálnak, mert az aligha 
valószínű, hogy kedvük 
támadt egy alkalmi, égi 
játszadozásra. Hazaérve 
a madárhatározó adta 
meg kérdéseimre a vá-
laszt. Megtudtam belő-

le, hogy az egyébként is 
rendkívüli színösszetételi 

változatosságot mutató ege-
részölyv fiatal, vagyis nemrég 

kikelt példányainak hasi oldala rend 
szerint egészen világos és csak az élet-
kor haladtával válik vegyesen barna-
drapp színezetűvé.

Vagyis nem játék és nem rivalizálás 
volt a repülőmutatvány, hanem a gon-
dos ölyvszülők az életre, a repülésre ké-
szítették fel idei csemetéjüket. I. L. L.

Megfigyelések a Madár tanösvényen

(Források: Herman Ottó: A madarak hasznáról és káráról, Bp., Pallas Rt. Nyomdája, 1914.; www.mme.hu; Fekete István: Vadászatok erdőn, mezőn, Mezőgazdasági Kiadó, 
Bp., 1987. • Fotók: https://www.tiszatoelovilaga.hu/ege resz  olyv/#&gid=1&pid=1 • Bővebben minderről: https://hirmondo.budakeszi.hu/megfigyelesekamadarosvenyen/)

https://www.tiszatoelovilaga.hu/egereszolyv/#&gid=1&pid=1
https://www.tiszatoelovilaga.hu/egereszolyv/#&gid=1&pid=1
https://hirmondo.budakeszi.hu/megfigyelesek-a-madarosvenyen/
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A Kecskeméti Katona József Múzeum 
idén is kiírta pályázatát a keresztény 
tematikájú országos képző- és ipar-
művészeti kiállítás megrendezésére. 
A biennálé tematikája ezúttal a 2020 
szeptemberére tervezett (de a korona-
vírus-járvány miatt egy évvel elhalasz-
tott) Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszushoz is kapcsolódik, címe: Szent 
vendégség (Eucharisztia/Úrvacsora).

A Budakeszin 
élő Kaippel Emí-
lia festőművész, a 
Keszi-Art Egyesü-
let tagja festménye 
témájának a buda-
keszi svábok több 
száz éves, ma is élő 
hagyományát, az úr-
napi virágszőnyeget 
választotta.

A katolikus nap-
tárban úrnapja a 
pünkösd utáni ti-
zedik napra, csü-
törtökre esik. Ezen 
a napon „Krisztus 

titokzatos testét”, az oltáriszentséget ün-
nepli az egyház. Az ünnepi szentmise fő 
eseménye a körmenet, amelyen körül-
hordozzák az oltáriszentséget. A XIV. 
században német nyelvterületen szokás-
ba jött a körmenet útján négy oltárt, fölé 
lombokból kápolnát állítani, ahol rövid 
szertartást, éneklést tartottak. Az elha-
ladó oltáriszentség elé virágszirmokat 
szórtak. Ezt a hagyományt hozták ma-
gukkal a Budakeszire települő svábok, 
akik – bár különböző településékről ér-
keztek – mindannyian katolikus vallású-
ak voltak.

A következő évi virágszőnyeget már 
a hosszú téli estéken megtervezték. Min-
den család gondosan őrizte a saját mintá-
ját, így az egykor a Fő utcán 2 km hosszan 
elhelyezkedő virágszőnyegen egyetlen 
minta sem ismétlődött. A vadvirágok 
gyűjtését már napokkal az ünnep előtt 
elkezdték. Az időjárástól is függ, hogy 
éppen milyen virágot lehet gyűjteni. Jel-
lemzően repce, ökörfarkkóró, sárga- és 
lilaakác, búzavirág, lósóska, zsálya, cic-
kafark fordult elő az alapanyagok között. 
A kerti virágok gyűjtése szombatra ma-
radt, mert ez nem olyan munkaigényes. 

A férfiak feladata a 
kápolnák felépítése és 
a virágszőnyeg alapjá-
nak elkészítése fehér 
kőporból, majd fehér 
homokból. A virágsző-
nyeg készítéshez régen 
is, ma is vasárnap haj-
nalban kezdenek hoz-
zá, egy-egy család vagy 
egyesület vállal egy-
egy szakaszt a sok éves 
hagyomány alapján. 
A mintákat általában 
fémszalagból készült sablonnal alakítják 
ki. Virágmotívumokat, vallási szimbólu-
mokat, pl. lángoló szívet, kelyhet, Jézus 
arcát töviskoszorúval, a régi budakeszi 
templomot formálják ki virágszirmok-
ból. A régi sváb motívumok mellett meg-
jelennek jelképek is, pl. a cserkészliliom, 
a magyar címer. A virágszőnyeg – úgy 
mondják – azért készül, hogy az oltári-
szentség és ünnepi kísérete méltó kör-
nyezetet kapjanak. A 2. világháború előtt 
a katolikus templomtól egészen a Koller 
kápolnáig, a Hősök szobráig jött fel, a má-
sik oldalon egészen a buszvégállomásig, 
a Schieli kápolnáig tartott. Régen a virág-
szőnyeg mentén zöld ágakat tűztek le. Az 
50-es évektől, az egyházüldözés éveiben 
csak a templom köré készült a virágsző-
nyeg a négy lombsátorral. Napjainkban 
a Fő utca nagy forgalma már nem teszi 
lehetővé az eredeti útvonal visszaállítá-
sát. E régi szokás is formálódik, változik 
az idők folyamán, ma a cserkészek mel-
lett magyar családok is bekapcsolódnak 

a virágszőnyeg készítésébe. Az úrnapi 
körmenet és a virágszőnyeg a budake-
szi egyházi év leglátványosabb, legszebb 
ünnepe.

Kaippel Emília a virágszőnyeg min-
táit emeli be festményébe. A művésznő 
elmondta, hogy a felkészülés során ta-
nulmányozta a plébánián őrzött minta-
gyűjteményt. Tájékozódott Pest megye 
más településein készített hasonló virág-
szőnyegekről. A budakeszit találja a leg-
szebbnek, legkifinomultabbnak, legjelen-
tősebbnek. A festményen megjelennek a 
legrégebbi motívumok mellett az újabb 
korok jelképei is. Mikor e sorokat írom, 
még csak virtuálisan tekinthető meg 
a kiállítás a múzeum honlapján: https://
muzeum.kecskemet.hu/esemenyek/xkortars
keresztenyikonografiaibiennaleonlinekial-
litas/

Úrnapja Budakeszin c. képéhez a mű-
vésznő az alábbi sorokat írta: „Budake-
szin Úrnapján a családok a templom kö-
rül elkészített virágszőnyegekkel díszítik 
fel a körmenet útvonalát. A virágminták 
többnyire ősi hagyomány szerint ké-
szülnek. Szépségük, különlegességük 
adta az ötletet, hogy olajfestményen is 
megörökítsem ezeket a gyorsan elmúló 
alkotásokat. A motívumok egyaránt kép-
viselnek hagyományos és kortárs vizuá-
lis és ikonográfiai szimbólumokat.”

Gratulálunk a művésznőnek! Remél-
jük, hogy a következő helyszíneken, 
Budapesten a Párbeszéd Házában és 
a Műcsarnokban a valóságban is meg-
tekinthetjük alkotását.

Készítette Ádám Éva,
a virágszőnyegről szóló rész 

Czifra Zsuzsanna kézirata alapján

A budakeszi úrnapi virágszőnyeg 
a X. Kortárs Ikonográfiai Biennálén
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MOLNÁR FERENC  
Egy pesti leány története  

LOIS LOWRY  
Az emlékek őre  

Molnár Ferencet általában A Pál 
utcai fiúk című könyvéről ismeri 
a nagyközönség. Az író azonban 
rengeteg színművet és regényt írt. 
Ennek a regénynek a főhőse Elza, 
egy középosztálybeli elszegénye-
dő család sarja. Gyermekkorában 
már megismerte jelenlegi szerel-
mét, Gál Miklóst. A szülei ellen-
zik ezt a házasságot. Miklós vi-
szonozza a lány érzéseit, mégsem 
egészen határozott a házasság 
kérdésében. A történet második 
felében feltűnik Ketty, egy ameri-
kai lány. Miklós beleszeret Ketty-
be, és végül úgy dönt, őt veszi feleségül. Elza családja pedig 
csak úgy menekülhet meg az anyagi csődtől, ha Elza igent 
mond Vermesnek, egy szép jövő előtt álló fiatalembernek. 
Elza természetesen semmit sem érez Vermes iránt, de kényte-
len férjhez menni hozzá. Elza és Miklós is boldogtalanok a sa-
ját házasságukban, ezért a történet a végén nem várt fordula-
tot vesz. A cselekmény alapvetően a szerelemről szól, viszont 
a századelő Budapestjét is megismerhetjük regényből: a bálok 
világát, az épülő Budapestet a Városligettel stb. Könnyű ki-
kapcsolódást jelent a könyv minden korosztály számára.

Összeállította: Nagy Gáspár Városi Könyvtár

Lois Lowry története a jövőben ját-
szódik. Az alapkoncepció az, hogy 
létrehoztak egy „tökéletes” világot, 
amelyben nincsen időjárás, nincse-
nek érzelmek, nincsenek színek. 
Közösségekben élnek az emberek, 
szigorú szabályok alapján és telje-
sen egyformán. Mindenki számá-
ra eldönti egy bizottság, ki legyen a  
házastársa, melyik gyereket kapja 
a közösségből, illetve milyen mun-
kát végezzen. Az ételt is mindenki 
megkapja minden nap. Egy kivétel 
van az emberek között, az emlékek 
őre. Neki az a foglalkozása, hogy az emberiség régi emlékeit 
(háborúk, színek, születésnapok, állatok stb.) őrzi. Erre azért 
van szükség, hogy a többi embernek ne kelljen hordoznia eze-
ket az emlékeket. A jelenlegi őrző már nagyon idős, ezért a tör-
ténet főhősét, Jonast bízzák meg ezzel a feladattal. Fokozatosan, 
kézrátétellel elkezdi megkapni az őrzőtől az emlékeket. A fiú 
fokozatosan megismeri a régi világot, amelyben lehetett szán-
kózni, lehetett születésnapot ünnepelni, a szerelmet is megta-
pasztalja egyik iskolatársával. A történet végén úgy döntenek 
az emlékek őrével, hogy nem mehet így tovább a közösség éle-
te, ezért Jonas komoly lépésre szánja el magát. A könyv elsősor-
ban gyerekeknek szól, de felnőttek számára is elgondolkodtató, 
érdekes történet ez a mű. Szőtsné Szabados Zsófia

LISA WINGATE  
Elrabolt életek  

Vajon hányan tudják, hogy a sza-
badság földjén egykor valóságos 
gyerekbörze működött még a 20. 
század elején? Olyan tőzsde volt 
ez, ahol nem értékpapírok, hanem 
eleven, hús-vér csecsemők cserél-
tek gazdát. Egy memphisi székhe-
lyű árvaház igazgatónője, Georgia 
Tann több mint ötezer szegény 
gyereket és újszülöttet rabolt el 
fondorlatos módon szerető szü-
leiktől, és adta őket szinte egekbe 
szökő összegekért örökbe gyer-
mektelen, jómódú házaspároknak.  
A hölgy tevékenységére – a korrupt hivatalnokok hathatós 
közreműködésével – csak 1950-ben derült fény. Lisa Wingate 
valós eseményeken és egykori áldozatok beszámolóin alapuló 
történelmi regénye magával ragadó, megrendítő mű a testvéri 
szeretetről és az összetartás erejéről. A téma ugyan nehezen 
emészthető, megrázó, és semmiképpen sem könnyen feledhe-
tő, de minden olvasással töltött perce élvezetes. A cselekmény 
két szálon fut, az egyik a múlt melódiáját meséli el, a másik 
szál egyik ragyogó karrierű nő narrációja, aki a jövő dallamá-
ból próbálja visszafejteni egy makulátlannak hitt politikus 
család gyökereit. Tökéletes, elgondolkodtató olvasmány, ami 
rávezet a jelen dallamára való táncolás elengedhetetlenségére.

Ténai Viktória, 10. B, Nagy Sándor József Gimnázium

Keszy-Harmath Benedek 
(született 2020. június 6-án)
Takács Lilianna  
(született 2020. június 7-én)
David  Sofia Maria 
(született 2020. június 12-én)

Herein Milán
(született 2020. június 13-án)
Bátyi Örs 
(született 2020. június 22-én)

Budakeszi legifjabb  
polgárai –
Gratulálunk!

Bámli Viola Julianna 
és Kovács Adrián 
2020. május 29-én kötöttek 
házasságot a budakeszi 
Városházán.

Zsiros Enikő és Békefi Tamás 2020. június 12-én 
kötöttek házasságot szintén a budakeszi Városházán.

Nekik, és a többi friss házaspárnak is 
sok boldogságot kívánunk! 



Önkormányzati hírek 19

  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

Képviselő-testületi határozatok
Vizsgálóbizottság alakult az orvosi  
ügyelet működési zavarai miatt 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a polgármestert, hogy állítson fel 
4 fős bizottságot azzal kapcsolatban, hogy a szer-
ződésben vállaltakat ellenőrizzék. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
hibás teljesítés okán hibás teljesítési kötbért álla-
pítson meg 2020. május hónapra vonatkozóan.

178/2020. (VI.25.) Kt. határozat

Újabb döntés az új szakrendelések 
elindításáért 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Budakeszi Egészségügyi Központtal 
feladatellátási megállapodást köt az egészség-
ügyi járóbeteg ellátások tárgyában. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
1. pontban foglalt megállapodást jogi megfelelő-
ség igazolását követően aláírja.

179/2020. (VI.25.) Kt. határozat

Új szakrendelő építésének előkészítése
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 
ismét keresse meg a szakrendelők elhelyezésé-
hez szükséges 300 m2 hasznos alapterületű új 
egészségügyi szakrendelő épület engedélyezési 
és kiviteli építészeti műszaki tervdokumentáció 
elkészítésére ajánlatot adó vállalkozókat arra vo-
natkozóan, hogy új árajánlatot adjanak hagyomá-
nyos szerkezetű épület engedélyezési és kiviteli 
építészeti műszaki tervdokumentációjának elké-
szítésére. 181/2020. (VI.25.) Kt. határozat

Ingyenes használatba adási szerződés 
az Érdi Tankerületi Központtal
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Érdi Tankerületi Központ és Budake-
szi Város Önkormányzata között kötendő ingye-
nes használatba adási szerződésről szóló 73/2020. 
(II. 27.) Kt. határozatát visszavonja. A Képviselő-
testület a Széchényi István Általános Iskola Ár-
pád fejedelem téri telephelyén lévő tornaterem 
ingyenes használatára használatba adási szerző-
dést köt az Érdi Tankerületi Központtal.

185/2020. (VI.25.) Kt. határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete csatlakozik a 2021. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat-
hoz, melyre 1 600 000 Ft keretösszeg-fedezetet 
biztosít a 2021. évi önkormányzati költségvetés 
terhére. A Képviselő-testület felkéri a polgár-
mestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon az 
1. pontban szereplő összeg fedezetének tervezé-
séről a 2021. évi önkormányzati költségvetés ösz-
szeállítása során. 187/2020. (VI.25.) Kt. határozat

Döntés a budakeszi gyermekek nyári 
kedvezményes táboroztatásáról 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2020. július 6-tól 2020. augusztus 14-ig 
nyári tábort biztosít a budakeszi gyermekek ré-
szére a Budakeszi Széchenyi István Általános 
Iskolában. A helyiség ingyenes biztosítása ér-
dekében megállapodást köt az Érdi Tankerületi 
Központtal. Budakeszi Város Önkormányzata 
3 841 338 Ft-al járul hozzá a táboroztatás költsé-
geinek fedezéséhez.

188/2020. (VI. 25.) Kt. határozat

A Kert utcai útpadka készítés  
költségeinek biztosítása 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megrendeli a Kert utca útfelújítás útpad-
ka készítés pótmunkát a Hornyák Útépítő és Szol-
gáltató Kft.-től. A Képviselő-testület az 1. pont 
szerinti pótmunkára összesen bruttó 1 522  842 Ft 
forrást biztosít, melynek fedezete az 2020. évi 
költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 18.) rendelet 
2. számú mellékletének Beruházások sora.

194/2020. (VI. 25.) Kt. határozat

Támogatás a sípálya fejlesztésére
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete bruttó 1 041 400 Ft támogatást nyújt a 
Viadal SE részére az általuk működtetett sípálya 
fejlesztésére. A támogatás fedezete az Önkor-
mányzat költségvetéséről szóló 5/2020. (II.18.) ön-
kormányzati rendelet 11. számú melléklet Általá-
nos tartalékok sora.

200/2020. (VI.25.) Kt. határozat

Döntés az Álom-völgy helyi jelentőségű 
védett természeti területté nyilvánítása 
ügyében
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete módosítja a helyi jelentőségű védett 
természeti területté nyilvánítást megalapozó 
vizsgálat, dokumentáció készítésére és védetté 
nyilvánító rendelet és kezelési terv előkészítésére 

vonatkozó szakértői árajánlat elfogadásáról szóló 
154/2020. (VI. 04.) Kt. határozat 1. pontját az aláb-
biak szerint: „1. Budakeszi Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete szerződést köt Zsólyo-
mi Tamás egyéni vállalkozóval az élőhelytérkép 
elkészítésére, botanikai és zoológiai adatok gyűj-
tésére, védetté nyilvánítást megalapozó doku-
mentáció készítésére, védetté nyilvánító rendelet 
és kezelési terv előkészítésére az Álomvölgy (...), 
a Bodzás-árok (...) hrsz-ú ingatlanok vonatkozásá-
ban a természetben a vízfolyás partéltől számított 
10-10 méteren belüli élőhelyeire vonatkozóan, 
a Nádas-tó és Mamutfenyők területére vonatko-
zóan, bruttó ára 710 000 Ft., azaz hétszáztízezer 
forint összegben, mely összegre a fedezetet az 
önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 
5/2020 (II.18.) rendelet 2. melléklet I. 3. dologi ki-
adások sora biztosítja.”.

204/2020. (VI. 25.) Kt. határozat

Többlettámogatási igény a piac 
felújítására 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a polgármestert, hogy bruttó 
14 999 999 Ft összegben többlettámogatási igényt 
nyújtson be a Pénzügyminisztérium részére 
a Dózsa György téri piac felújítása tárgyban. 
A Képviselő-testület a Dózsa György téri piac ki-
vitelezéséhez a pályázatban vállalt bruttó 20 M Ft 
önerő mellett további bruttó 14 999 999 Ft-ot biz-
tosít, melynek fedezete az Önkormányzat 2020. 
évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 18.) rendelet 
2. számú mellékletének 1.3. Dologi kiadások sora.

205/2020. (VI. 25.) Kt. határozat

Döntés a piac ideiglenes működése 
ügyében 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 
vizsgálja meg a Városi Piac Közösségi téren törté-
nő ideiglenes működésének lehetőségeit, engedé-
lyeztetését. 207/2020. (VI. 25.) Kt. határozat

Döntés testkamerák vásárlásáról 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja 3 db Budakeszin felhasználás-
ra kerülő testkamera vásárlását a Budakörnyéki 
Közterület-felügyelet számára. A Képviselő-tes-
tület az 1. pont foglalt eszközök megrendelésére 
130 000 Ft keretösszeget biztosít az önkormány-
zat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 18.) 
rendelet közbiztonsági kerete terhére.

208/2020. (VI.25.) Kt. határozat

A veszélyhelyzet feloldását követően 2020. június 25-én tartották az első képviselő-testületi ülést.
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Az elmúlt időszak minden 
vállalkozás életében mély-
repülés volt, így történt ez 
a Vadaspark Étteremmel 
is, mely 1986 óta működik, 
és évről évre egyre na-
gyobb számban köszönt-
hette vendégeit.

Az étterem vezetősége 
bízik az újrakezdésben. 
Ahogy a múltban, úgy a 
jövőben is minden tőlük 
telhetőt megtesznek, hogy 
a kedves vendégek őriz-
zék az étterem jó hírét, 
hiszen úgy tartják, igaz a 
mondás: „jó bornak nem 
kell cégér…”

Napjaink felgyorsult világa megköveteli, hogy az étter-
mek számára is nélkülözhetetlen eszköz legyen a marke-
ting, ha vendéget is szeretnének látni az asztaloknál, mind-
ezek mellett sokan megfeledkeznek arról a talán régiesnek 
tűnő, de a tapasztalatok szerint igencsak hatékony módszer-
ről, miszerint „az elégedetten távozó vendég, újabb vendé-
get szül…”. Jelenleg ebben látja a kiutat az étterem csapata, 
melyhez elengedhetetlen segítséget nyújt a tekintélyes múlt 
és a hozzáértő, szakmailag jól képzett stáb.

Az évek során kialakult 
profil elsősorban a klasz-
szikus magyaros kisven-
déglő „csárda” hangulatát 
kedvelő vendégeket von-
zotta a környékről és kül-
földről is, hiszen az elmúlt 
évtizedek alatt közkedvelt 
helyszínévé vált a cso-
portos idegenforgalmi 
rendezvényeknek, talán 
sokak számára elsősorban 
ezáltal ismert.

Az újranyitás új időszá-
mítást jelent a lassan 35 
éve működő étteremben. 
Ez nem egyszerű dolog, 
szigorú intézkedésekkel 

bővültek a mindennapok, melyek a vendégek és a személy-
zet részére is új feladatot jelentenek.

A csodás hangulatú, kellemes madárcsicsergős teraszát 
fedett résszel is bővítette az étterem, az előírásoknak megfe-
lelően a belső termeket is átrendezték, hogy a pillanatnyilag 
érvényes előírásoknak megfelelően tudják tartani az aszta-
lok közötti távolságot.

A Vadaspark Étterem rendületlenül várja kedves vendé-
geit továbbra is sok szeretettel!

Új időszámítás a Vadaspark Étteremben
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FELHÍVÁS

JAVASLATTÉTELRE
A BUDAKESZI DÍSZPOLGÁRA CÍM 

ADOMÁNYOZÁSÁRA
Tisztelt Állampolgárok! 

Budakeszi Város Önkormányzata 2020. augusztus 20-án, a képviselő- 
testület díszülésén elismeri és díjazza azon magyar vagy külföldi 
állampolgár jelentős eredményt hozó munkáját, aki egész életművével 
a város fejlődése, hírnevének öregbítése, anyagi, szellemi értékeinek 
gyarapodása érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett 
és példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.

A díszpolgári címre magánszemély, szervezet, közösség tehet javaslatot.

Kérem városunk lakosságát, hogy indoklással ellátott írásos javaslataikat 
2020. július 13-án, hétfőn 17:30 óráig
a Budakeszi Polgármesteri Hivatalba (Fő u. 179.), vagy e-mailen  
a pm.titkar@budakeszi.hu címre eljuttatni szíveskedjenek!

FELHÍVÁS

JAVASLATTÉTELRE
A BUDAKESZI ÖRÖKSÉGE DÍJ 

ADOMÁNYOZÁSÁRA
Tisztelt Állampolgárok! 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete attól 
a céltól vezérelve, hogy azon személyeket és szervezeteket, akik 
Budakeszi városát a múltban, illetve a jelenben például a művészet, 
az építészet, a sport, a magyar és nemzetiségi hagyományok 
ápolása, a közösségformálás területén kiemelkedő produktummal 
gazdagították méltó elismerésben részesíthesse, Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének 
és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 
2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a 2018. július 26-i ülésén Budakeszi Öröksége díjat alapított.

A Budakeszi Öröksége díjra magánszemély, szervezet, közösség tehet 
javaslatot. A díj átadására az augusztus 20-i ünnepségen kerül sor.

Kérem városunk lakosságát, hogy indoklással ellátott írásos 
javaslataikat 2020. július 13-án, hétfőn 17:30 óráig
a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára (2092 Budakeszi, 
Fő u. 179.), vagy e-mailen a pm.titkar@budakeszi.hu e-mail címre 
eljuttatni szíveskedjenek!

FELHÍVÁS

JAVASLATTÉTELRE
A BUDAKESZI KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT DÍJ 

ADOMÁNYOZÁSÁRA

Tisztelt Állampolgárok! 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete attól 
a céltól vezérelve, hogy a város közművelődéséért kimagasló 
munkát végző személyeket és szervezeteket méltó elismerésben 
részesíthesse, valamint életművüket, személyüket és cselekedetüket 
megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az 
utókor elé, Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § 
(9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2019. március 28-i 
ülésén Budakeszi Közművelődéséért díjat alapított.

A Budakeszi Közművelődéséért díjra magánszemély, szervezet, 
közösség tehet javaslatot. A díj átadására az augusztus 20-i 
ünnepségen kerül sor.

Kérem városunk lakosságát, hogy indoklással ellátott írásos 
javaslataikat 2020. július 13-án, hétfőn 17:30 óráig
a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára (2092 Budakeszi, 
Fő u. 179.), vagy e-mailen a pm.titkar@budakeszi.hu email címre 
eljuttatni szíveskedjenek!

FELHÍVÁS

JAVASLATTÉTELRE
A VIRÁGOS BUDAKESZIÉRT DÍJ 

ADOMÁNYOZÁSÁRA
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a város 
lakóit, hogy
– saját, közvetlen környezetük tisztán és rendben tartásával, rendezésével,
– az épülethomlokzat felújításával,
– utcai, kerti virágok, dísznövények és virágos cserjék ültetésével,
– utcai ablakokba, balkonokra cserepes virágok elhelyezésével járuljanak 
hozzá lakókörnyezetük csinosításához.
Ez évben augusztus 21-én, pénteken a XXVI. Családi Nap Fesztivál 
keretében – a főzőverseny eredményhirdetése előtt – kívánjuk átadni 
a maximum tíz legszebbnek ítélt porta tulajdonosának a Virágos 
Budakesziért 2020 feliratú, stilizált virágcsokrot ábrázoló, házfalra 
kihelyezhető, fém emléktáblát. A díjjal 10.000 Ft értékű dísznövény 
vásárlására jogosító utalvány is jár, mely a Budakeszi Oázis Kertészet 
felajánlása.
A 2020. július 13-ig beérkező javaslatokat Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által felkért bíráló bizottság 
helyszíni megtekintést követően értékeli és maximum a tíz legjobbat 
kiválasztja, és a képviselő-testület elé terjeszti.
Kérem városunk lakosságát, hogy írásos javaslataikat 2020. július 13.  
17:30 óráig a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban (Fő u. 179.) 
elhelyezett gyűjtődobozba vagy e-mailen a pm.titkar@budakeszi.hu 
email címre eljuttatni szíveskedjenek!
Kérjük, hogy korábban már díjazott portákra ne tegyenek javaslatot, 
mert a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Virágos 
Budakesziért díj adományozásáról szóló 33/2011. (VI. 10.) önkormányzati 
rendelete értelmében a díj csak 10 év után adható ki ismételten!
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NE VÁRJON, 
DIKTÁLJON!
Ahelyett, hogy a leolvasót várja, regisztráljon online 
ügyfélszolgálatunkra vagy töltse le az Otthon+ 
applikációt, s válassza az online diktálást* az éves 
vízóra leolvasás helyett!
*Az online mérőállás-rögzítés a Fővárosi Vízművek Üzletszabály-
zatának V. és VI. pontja értelmében valamennyi lakossági ügyfelünk 
számára elérhető a Fővárosi Vízművek online ügyfélszolgálatán 
vagy az Otthon+ applikáción keresztül.

ugyfelszolgalat.
vizmuvek.hu

Online ügyintézés

OTTHON+ OTTHON+
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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 elérhető
sé geken 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

•  Állattetemek begyűjtése:  
Kincses Imre gyepmester: +36 70 626 7378

•  Városüzemeltetési feladatok: BVV Kft.  
Telefon: +36 23 451 305, Email: bvv.ugyintezo@gmail.com

•  Általános segélyhívó, közbiztonsággal kapcsolatos 
probléma esetén hívható 24 órás ügyeleti telefonszám 
(Budakeszi Védelmi Centrum): +36 20 626 2092
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2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 19.
Telefon: (23) 451 351,  (23) 451 959

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