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Államalapító Szent István királyunk 
előtt tisztelegtünk augusztus 20-án, 
minden magyarok ünnepén. István 
királyunk élete, munkássága örök ér-
vényű példa. Megalapította a magyar 
államot, amely ezer éve fennáll, és a mi 
feladatunk, hogy tovább éltessük itt, 
Budakeszin is. A nemzeti ünnep al-
kalmából olyan személyeket tüntettünk 
ki, akik értékteremtő munkájukkal so-
kat tettek településünk jelenéért és jö-
vőjéért. 

Megtiszteltetés számomra, hogy az 
önkormányzatiság létrejöttének 30. 
évében és Budakeszi várossá válásá-
nak 20. évfordulója alkalmából, immár 
harmadszor újraválasztott polgármes-
terként valamennyi polgármester elő-
dömnek díszpolgári címet nyújthattam 
át. Ez a gesztus a városunk érdekében 
végzett munka folytonosságát hirde-
ti, ezzel ismerve el az elmúlt három 
évtized közös eredményeit. A város-
vezetők munkája azonban nem lehet 
eredményes, ha nem segítik tevékeny 
közösségek és elhivatott lokálpatrióták, 
ezért kitüntetéssel ismertük el a Buda-
kesziért, az ifjúságért, az oktatásügyért 
és egészségügyért, városunk építészeti 
értékeiért és közművelődéséért sokat 
tett személyek és szervezetek munkás-
ságát. A díjazottak életútjára jellemző, 
amit Kossuth Lajos hirdetett: „A haza 
örök, s nem csak az iránt tartozunk 
kötelességgel, amely van, hanem 
az iránt is, amely lehet, s lesz”. Fe-
lelősséggel tartozunk azért is, amit 
kaptunk, és azért is, amit magunk után 
hagyunk, és a jövő nemzedék gondjaira 
bízunk. 

„Üres az osztály, nincs lakója már” 
– hangzik egy régi ballagó dal, amely 
az elmúlt fél évben sokszor eszünkbe 
juthatott, a kihalt iskolákat látva. Fél 
esztendő után, szeptember elsején újra 
megnyíltak oktatási és nevelési intéz-

ményeink kapui, fokozott elővigyá-
zatosság mellett. Az új év új színt is 
hozott a budakeszi oktatási palettára: 
megnyitotta kapuit a Német Nemze-
tiségi Általános Iskola (Wudisuli), 
amelyben a Széchenyi István Álta-
lános Iskola (SZIA) korábbi németes 
osztályai kaptak helyet, a nemzetiségi 
önkormányzat fenntartásában. Gratu-
lálok e mérföldkő eléréséhez Schrotti 
János elnök úrnak és minden segítő-
társának! A változás a SZIA-ban is 
lehetővé tette, hogy megvalósítsák régi 
vágyukat, a SZIA + tagozatot, amely 
a sikeres két tannyelvű angol irányult-
ság mellett egy innovatív, az életkori 
sajátosságokat szem előtt tartó, egyén-
re szabott oktatási modellt ültet át a 
gyakorlatba, kiscsoportos, kooperatív 
tanítási technikákkal. 

Egyenként gyengék vagyunk, de 
egymást segítve sokat tehetünk. En-
nek jó példája, hogy Budakeszi Város 
Önkormányzata és Budakeszi Város 
Német Önkormányzata együttmű-
ködésével kezdtük meg a Knáb János 
utcai tornacsarnok helyreállítását, 
amely a szeptember elsejei nagy eső 
idején jól vizsgázott: már nem ázik be 
a tető! A tetőjavítást rövidesen követi 
a falazat helyreállítása, a jövőben pedig 
együtt végezzük el a nagyfelújítást. 

Sokszor elképzelem a jövendő Buda-
keszit. Aki a nyár elején elutazott egy 
esztendőre, az visszatérve meglepően 
fogja tapasztalni egy városrész tel-
jes átformálódását, hiszen megindult 
a régi szennyvíztisztító telep helyén 
megvalósuló vállalkozói park és az 
egykori Tüzép helyén a Lidl építése, 
valamint a makkosmáriai csapadékvíz-
hálózat kivitelezése, és a beruházások-
kal együtt a környező úthálózatot is 
felújítjuk. Ezáltal nemcsak a település-
rész arculata változik meg, de jelentős 
adóbevételekhez is jut Budakeszi. 

Ép testben ép lélek – hangzik az an-
tik bölcsesség, mely a városvezetést is 
ösztönzi a sportolási lehetőségek folya-
matos fejlesztésére, hiszen a munká-
hoz és a tanuláshoz a kikapcsolódás, 
a sport, a szabadidő hasznos eltöltése 
ad erőt. Ezért fejlesztjük folyamatosan 
a városi sportpályát: most kezdtük meg 
a kerékpár-technikai pálya újjáépítését, 
de a munkálatok alatt is várja a spor-
tolni vágyókat a focipálya, a futókör, 
a fitnesszpark, a kivilágított műfüves 
futballpálya és teniszpálya is, a fejlesz-
tés pedig folytatódik! 

Tovább bővült szakrendelő-hálóza-
tunk is: szeptember 1-től teljes kapa-
citással elindul a belgyógyászat, a kar       - 
      diológiai és a diabetológiai szakren-
delés, ezenkívül már további tizenegy 
szakrendelés várja a budakeszieket. 

Kívánom mindannyiunknak, hogy 
inkább a sportpályát látogassuk, mint 
a szakrendelőt, jó egészséget, vigyáz-
zunk egymásra!

dr. Győri Ottilia
polgármester

Polgármesteri köszöntőEgyenként gyengék 
vagyunk, de egymást 
segítve sokat tehetünk 



Díszpolgárok
Dr. Győri Ottilia polgármester méltat-
ta az idén díszpolgári címmel kitünte-
tettek munkásságát. 

„Budakeszi 2020-ban többszörös év-
fordulót ünnepel. 30 éve jött létre az ön-
kormányzatiság, mellyel a települések 
lehetőséget kaptak a demokratikus ön-
rendelkezésre; és 20 évvel ezelőtt emelték 
Budakeszit városi rangra, elismerve ezzel 
azt a folyamatot, melynek következtében a 
régió jelentős településévé vált. A jeles év-
forduló alkalmából döntött úgy Budakeszi 
Város Képviselő-testülete, hogy települé-
sünk mindhárom emeritus polgármesterét 
Budakeszi díszpolgára címmel tünteti ki, 
ezzel ismerve el az elmúlt három évtized 
közös eredményeit. Budakeszi múltja és 
jelene, látványos fejlődése igazolja, hogy 
a település mindenkori elöljárói hittek a 
közösség erejében, a budakesziek alkotó 
és teremtő képességében. Köszönet ezért 
mindenkinek, akik részt vállaltak ebben 
a munkában: öntudatos budakeszieknek, 
lokálpatriótáknak, a képviselő-testületek 
összes tagjának, és a mai napon különösen 
polgármester elődeimnek, akik városveze-
tő munkájukkal mindhárman hozzátettek 
sok-sok építőkockát ahhoz, amit ma Buda-
keszi jelent számunkra.”

SZEMEREKI ZOLTÁN
A rendszerváltás után, 1990-ben első 
polgármesterünk, Szemereki Zoltán lá-
tott hozzá a demokratikus önkormány-
zás jogi, társadalmi és közösségi kere-
teinek kiépítéséhez Budakeszin. Több 
éven keresztül tagja volt a Budakeszi 
Római Katolikus Egyházközség Kép-
viselő-testületének, és képviselőtársai 
javaslatára vállalta a rendszerváltás 
során az akkor még mindenki számá-
ra ismeretlen önkormányzati politikai 
pályát. 

Aktívan részt vett a rendszerváltoz-
tatás folyamatában, majd tizenkét éven 
át, három cikluson keresztül vezette 
Budakeszit. Tisztségére szolgálatként 
tekintett, a fő indíték számára a közjó 
biztosítása volt. Fejlesztette a kistérségi 
és a testvérvárosi kapcsolatrendszert, 
és mérnöki végzettségéből fakadóan 
kiemelt figyelmet fordított budakeszi 
épített értékeinek növelésére. 

Az oktatásügy elsődleges volt szá-
mára: az ő ideje alatt lett Budakeszinek 
új, katolikus gimnáziuma, elkészült az 
általános iskola Knáb János utcai épü-
lete, önállósodott a Czövek Erna Zene-
iskola. Jelentősen fejlődött a város köz-
lekedési hálózata a körutas szerkezet 
kialakításával, új lakóövezetek jöttek 
létre, új rendőrőrs épült a közbiztonság 
javítása érdekében, és megszépült a 
park az itt látható Szent István szobor-
csoporttal. 

Több civil szervezetnek társalapí-
tója: a katolikus gimnázium támoga-
tására létrehozott Prohászka Alapít-
ványnak, a Budakeszi Cserkészekért 
Alapítványnak, valamint tagja és im-
már alelnöke az Országos Széchenyi 
Társaságnak is. 

Szemereki Zoltánt 30 éve választot-
ták először polgármesternek, és idén 
ünnepli 70. születésnapját. 

FARKAS GYULA
Farkas Gyula változatos életutat köve-
tően került Budakeszi élére. Rádiómű-
szerésznek tanult, majd 1965-től húsz 
évig rádió-tv szerelő kisiparosként dol-
gozott Budakeszin. Nappali tagozatra 
soha sehova nem vettek fel a családi 
háttere miatt, hiszen bátyja és édesapja 
is a Horthy-hadsereg hivatásos kato-
nája volt, utóbbit 1950-ben le is tartóz-
tatták. Így esti tagozaton érettségizett, 

Szent István királyunkra 
emlékeztünk Budakeszin
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének ünnepi ülésén beszédet mondott dr. Győri Ottilia  
polgármester. A műsort Détár Enikő, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett Déryné-díjas színművész,  
budakeszi lakos vezette, közreműködtek: Kristófi Ágnes énekművész, a Nyirettyű Zenekar és a Budakeszi  
Népdalkör. A megemlékezésen átadásra kerültek az alábbi díjak: Budakeszi Díszpolgári címe, valamint a Buda- 
kesziért Emlékérem, a Budakeszi Oktatásügyért-díj, a Budakeszi Egészségügyért-díj, a Budakeszi Közművelő- 
 déséért-díj, a Budakeszi Építészeti Értékeiért-díj, és a Budakeszi Ifjúsági-díj. Az elhangzott méltatásokat 
a Hírmondó Facebook oldalának elő közvetítésében is láthatták/hallhatták – és itt el is olvashatják. (Fotók: Pék Lajos)

Városi hírek4

Budakeszi emeritus polgármesterei, új díszpolgárai dr. Győri Ottilia polgármesterrel (balról jobbra): 
Tagai István, Farkas Gyula, Szemereki Zoltán



majd elvégezte a Kandó Kálmán Mű-
szaki Főiskolát, valamint a Marxista 
Egyetemet is. Két évig tanított a buda-
keszi általános iskolában. Az 1980-as 
években szervezője volt a Gamesz létre-
hozásának, majd annak vezetője is lett.

1987 augusztus 1-től a Budakeszi Ta-
nács Elnökének választották. Ars poe-
ticája: „aki a közéletet választja, annak 
a Haza, a Nemzet, a nép a legfontosabb. 
Utána következik a szűkebb közösség, 
aki megbízta, és csak ezután az egyé-
ni ambíció, a karrier.” A KDNP első 
alakuló ülését személyesen szervezte. 
A rendszerváltás után egy ciklusban 
képviselő, majd 2002-ben polgármes-
terré választották. 

Fontosnak tartja, hogy a Fidesz ak-
kori vezetőivel és képviselőivel rugal-
masan együttműködött a település 
fejlődése érdekében. Ekkor épült meg 
a mögöttünk látható szervizút a park 
mellett, ebben az időben létesültek a 
Mol-benzinkutak. Megtörtént az ipa-
ri terület teljes közművesítése, a Park 
Center bevásárló központ létrehozása, 
a Farkashegyi Repülőtér tulajdonjogá-
nak megszerzése, a Szarvas tér rende-
zése és a Himnusz-szobor megépítése, 
a Szivárvány Óvoda bővítése, de eb-
ben az időben önállósult a nemzetiségi 
óvoda is. A jelenleg is működő Polgár-
őrség létrehozása a társadalmi kapcso-
latok bővítése is fontos eleme volt pol-
gármesterségének. Idén 83 esztendős. 

TAGAI ISTVÁN
Tagai István szakmája szerint mező-
gazdasági gépészmérnök, szakterü-
letén csúcstechnológiás gépek fej-
lesztésével jelentős sikereket ért el. 
A rendszerváltás előtt Mexikóban dol-
gozott 5 évig, majd a 80-as évek végén 
hazatérve vállalkozást indított. Min-
dig szerette hivatását, vállalkozóként 
nagylelkűen támogatta Budakeszit, és 
polgármesterként is odaadással szol-
gálta a város érdekeit. 

2006-ban választották városunk ve-
zetőjévé, polgármestersége alatt tovább 
erősítette Budakeszi városias arculatát. 
Ekkor újult meg a városháza, ebben az 
időszakban kapta meg a park azt a for-
máját, ami itt most körülvesz minket, 
és az ő hivatali ideje alatt kezdtük el 
terveztetni a további fejlődést biztosí-
tó új szennyvíztisztító telepünket. Ta-
gai István harcos időszakként emléke-
zik városvezetői éveire, ugyanakkor a 
megvalósult fejlesztések egy jó csapat 
közös munkájának eredményei. Úgy 

érzi, ez a díj annak a csapatnak is szól, 
akikkel együtt dolgozhatott. Fontos 
számára a családja: felesége támogató 
szeretete, gyermekei, unokái. Idén ün-
nepli 75. születésnapját.

Polgármester elődeim mindig érték ala-
pon, a város érdekeit szem előtt tartva vé-
gezték munkájukat. Ebben a szellemben 
folytatjuk mi is Budakeszi fejlesztését kép-
viselő-társaimmal. Köszönjük polgármester 
urak fáradozását, és kérem őket, a jövőben 
is támogassák közös céljaink elérését. 



Miközben a méltatást olvasta fel 
polgármester asszony, milyen gon-
dolatok fogalmazódtak meg Önök-
ben Budakeszi polgármestereként 
eltöltött éveikről? 

Farkas Gyula: Eszembe jutott az a több 
évtizedes közéleti tevékenység, ame-
lyet településünk érdekében, közössé-
gek érdekképviseletében kifejtettem.

Budakeszi urbanizációja a lehető-
ségektől, adottságoktól, az akkori és 
későbbi lakosság akaratától és áldo-
zatvállalásától, a mindenkori vezetők 
elkötelezettségétől függött. Ez elsősor-
ban a település „önerős” közművesíté-
sével indult be, a lakosság igen jelentős 
anyagi áldozatvállalásával. Erre kellett 
mindenkit inspirálni, felvilágosítani, 
hogy ezáltal ingatlanaik, életszínvona-
luk jelentősen felértékelődik. Az, hogy 
ez bekövetkezett, független volt a po-
litikai rendszertől, a városért végzett 
munka nem lehet pártpolitika, hanem 
elhivatottság. Don Bosco olasz pap sze-
rint: „a Jóisten az embert másért terem-
tette.” Ez az élet rendje.

A rendszerváltáskor Budakeszi az 
akkori igények szerint már városi fej-
lettséget ért el – közművesítettsége 
a belterületen 80-90%-os volt –, és Pest 
megye egyik legkeresettebb települése 
volt. A Szépítő Egyesület akkori veze-
tése, dr. Szalóki Gyulával az élen a vá-
rossá válást kezdeményezte.

Szemereki Zoltán: A díszpolgári cím 
– úgy gondolom – számunkra, akiknek 
fő feladata volt Budakeszi minden pol-
gárának jobb életfeltételeket biztosíta-
ni, mást jelent, mint a többi eddigi dí-
jazott számára.

A méltatás során esetemben a pol-
gármester asszony helyesen a kiemel-
kedő és főleg a többletfeladatok vál-

lalását emelte ki, mint a Prohászka 
Gimnázium alapításában vállalt sze-
repemet, és utalt a Dél-Buda környéki 
Kistérségi Fejlesztési Társulás önként 
vállalt elnöki feladataira.

Tizenkét év, három ciklus során tett 
megannyi intézkedések, események, 
fejlesztések felsorolása az időkeretbe 
nem fért volna bele. 1990-től az első 
ciklusokat bátran nevezhetjük hőskor-
nak. Az önkormányzatok megalakulá-
sa, működése, pedig a magyar politika 
sikerágazatát jelentették.

Budakeszi sokat nyert a helyi de-
mokrácia gyakorlásával, az oktatás 
megreformálásával, környezete védel-
mével, fejlesztéseivel. Számomra, mér-
nökként komoly feladat, de ajándék is 
volt ez a közjó szolgálat. Ars poeticá-
mat legjobban  Takács Imre verse feje-
zi ki:
És Edison lámpát gyújt bűnnek és bűn     - 
tudatnak, / mert ő az egyetemes, / az örök 
mesterember, / aki nem tulajdonságainkat 
lombosítja, / de mivoltunkat.
Hitler gazemberkedik, mint még sokan. /  
Kafka szenved, mint nagyon sokan. / 
Edison kockára tesz, / mint férfiak között 
a legkiválóbbak.

Tagai István: Valójában nehéz szavak-
ba foglalni az érzést, amikor egy vá-
ros színe előtt hangzik el elismerés az 
ember munkájáról. Viaskodik az em-
berben a hiúság, megérdemeltem-e. 
Köszönet mindazoknak – a családnak, 
a polgármester asszonynak, a volt tes-
tületnek és a város lakosainak –, akik 
munkámnak részesei voltak!

A díjátadáson is hangot adtam an-
nak, hogy városunk életében milyen 
változásokat hozott hármunk tevé-
kenysége. Várossá váltunk, eltűntek 
a sáros utcák, bevásárló centrum, mo-
dern szennyvíztisztító épült, megújult 
a városi parkunk, modern városháza 
előkészületei zajlottak. Mindezek a tel-
jesség igénye és személyek említése 
nélkül, hiszen egymást követő testü-
letekkel sikerült megvalósítani. Meg-
felelő alapot képezve egy modern kis-
város kiteljesedéséhez.

Előretekintve 2030 tájékára, a járás-
központ Budakeszi jövőjét mikép-
pen tudnák vizionálni?

F. Gy.: Egy településnek, egy város-
közösségnek, egy „járásközpontnak” 
példamutató, élenjáró, az összes közös-
séget összefogó, fejlődésének lehetősé-

Városi hírek 5



gét támogató, kreatív, magas szakmai 
színvonalú központnak kell lennie. A 
térségben élők igényeit, ügyeit szolgál-
tatásaival a lehetőség szerint maximá-
lisan végezze el. Remélem, ez lesz Bu-
dakeszi mindenkor.

Sz. Z.: Budakeszi városi és járásköz-
ponti státusza nem csupán cím, hanem 
az emelt szintű helyi szolgáltatásokat 
megőrizni tudó állapot. Ennek tovább-
fejlesztése minden következő önkor-
mányzat számára kötelező feladat.

Nem szabad azonban ezeket a sze-
repeket fetisizálni. Egy jó település-
marketing karaktert ad egy-egy tele-
pülésnek. Ezért a legfontosabb, hogy 
Budakeszi milyen település akar lenni 
a jövőben.

Budakeszi még nem fejlődött túl. 
Imázsát még mindig a természet közel-
sége adja. Persze a főváros árnyékában 
nem könnyű megőrizni a környezetet 
és fejleszteni  valami különlegeset.

Budakeszi múltja predesztinál egy 
irányt, amely az elkövetkező években 
egyre fontosabb lesz, és ez az „egész-
ségipar”. Budakeszi közlekedésének, 
intermodális kapcsolatainak kialakítá-
sával egy évtized múlva lehet akár egy 
Budai Egészség régió. Ez az én vízióm. 
Valós álmok nélkül a célt nem lehet el-
érni.

T. I.:  És mi  az, ami még megvalósí-
tásra vár? Kimondani is sok és nehéz. 
Az utazások lehetővé válása sokak 
számára kinyitotta a világ megismeré-
séhez a kapukat. Mi is éltünk ezzel a 
lehetőséggel, és a világ sok városát is-
mertük meg. Mindazok, akik ezekkel 

az élményekkel rendelkeznek, sok dol-
got látnának szívesen városunkban is. 
Érzésem szerint sokak szívesen meg-
osztanák élményeiket mindnyájunk-
kal. Ezért is szeretnék létrehozni egy 
kezdeményezést – állandó kiállítással, 
fotókkal, ötletekkel, tervekkel –, ezzel 
is segítve a város további fejlődését!

A város döntéshozóinak és lako-
sainak jó egészséget és sok sikert kí-
vánok!

Budakesziért Emlékérem

A díjazottat Dr. Győri Ottilia polgár-
mester méltatta. 

SCHROTTI JÁNOS
Schrotti János Budakeszi közéletének 
már fiatalon aktív résztvevője volt. 
A Hagyományőrző Kör ifjúsági tánc-
csoportjának tagjaként számtalan he-
lyi és testvérvárosi rendezvényen vett 
részt. 2010 óta Budakeszi Német Ön-
kormányzatának elnöke, és a tavalyi 
évben második alkalommal választot-
ták meg a Pest megyei Német Önkor-
mányzat elnökévé is.

A Tarkabarka Óvoda a Német Ön-
kormányzat fenntartásában folyama-
tosan és látványosan fejlődik, a 2020-
as tanévtől pedig a Széchenyi István 
Általános Iskola nemzetiségi osztá-
lyainak átvételével egy új, német nem-
zetiségi iskola nyitja meg kapuit.

Évek óta választott tagja a Római Ka-
tolikus Egyházközség képviselő-testü-
letének, az Úrnapja és a búcsú évszá-
zados hagyományainak aktív ápolója. 

Schrotti Jánosnak nagy sze-
repe volt a Fő utcai Őseink 
emlékére emlékmű megva-
lósításában, mely a 300 évvel 
ezelőtti sváb betelepülésnek, 
és a II. világháború utáni ki-
telepítésének állít emléket. 
Ötletgazdája és egyben fő 
szervezője a minden évben 
megrendezett sváb disznótor-
nak, a Sautanznak is.

Töretlen lendülete révén 
kulcsszerepe volt a komoly 
közösségi szolgálatot teljesí-
tő Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let létrejöttében, és mindmáig 
szakmai körökben is elismer-
ten sikeres működésében.

Schrotti János oszlopos 
tagja Budakeszi város közös-

ségi életének, értékteremtő munkájá-
val hozzájárul városunk örökségének 
ápolásához, továbbadásához.



2010-ben választották meg a Buda-
keszi Német Önkormányzat elnöké-
nek. Ez a 10 év egy töretlen lendületű 
alkotói időszaka volt önkormányza-
tuknak. Láthatóan elérzékenyült, 
mikor átvette a díjat. Mire gondolt 
azokban a pillanatokban?

Schrotti János: A családomra, felesé-
gemre, fiaimra, szüleimre és roko naim-
ra, valamint azokra a segítő barátaim-
ra, ismerőseimre, akik nélkül ezeket az 
eredményeket nem érhettem volna el, 
mert az ember nem egyedül éri el sike-
reit. Emellett hívő emberként hálás va-
gyok a Jóisten segítő kegyelméért.

Elképesztően rövid idő alatt sike-
rült a most induló Budakeszi Né-
met Nemzetiségi Általános Iskolát, 
a „Wudisuli”-t  rajtra kész állapotba 
hozni. Miképpen sikerülhetett ez 
a Budakeszi Német Önkormány-
zatnak ebben a nagyon nehéz idő-
szakban?

– Az idő azért nem volt olyan rövid, 
hiszen a munkát már két évvel ez-
előtt elkezdtük. Az viszont igaz, hogy 
maga az intézmény alapítása március 
közepén indult, és május végére már 
a kezünkben volt a működési engedé-
lyünk. Az ügyeket már elektronikus 
úton lehet intézni, amint a példa is mu-
tatja, a rendszer jól működik, az ügyin-
tézők segítőkészek. Köszönet a német 
iskola sikeres indulásáért a polgármes-
ter asszonynak, a képviselő-testület-
nek, az Érdi Tankerületnek, valamint 
a rengeteg elkötelezett segítőnknek.



A Budakesziért Emlékéremmel idén 
elismert két budakeszi nyugdíjas klub 
méltatását Bakács Bernadett tanácsnok 
és Somlóvári Józsefné bizottsági elnök 
olvasta fel. 

BOROSTYÁN  
NYUGDÍJAS KLUB
Méltó, hogy várossá válásunk 20. év-
fordulóján olyanok kapnak elismerést, 
akik a hétköznapi hősiességükkel tűn-
nek ki. Nekem jutott a megtiszteltetés, 
hogy a Borostyán Klub érdemeit mél-
tassam. 1992-ben alakultak. Vezető-
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jük, Dorka Józsefné jellemzése szerint 
a vidámság és megértés jellemzi a klub 
életét. Ahogy a költő mondja: „Jó ked-
vet adj, és semmi mást Uram, / A többivel 
megbirkózom magam.” Ez közösségük 
küldetésnyilatkozata. Az elmúlt idő-
szakban a vezetőségi tagok vállalták, 
hogy napi kapcsolatot tartanak hat 
-hét emberrel, ahogy ők mondják: őr-
angyalként, hogy a karantén idején is 
életben tartsák az összetartozás érzé-
sét. Hálózatot építettek – ahogy ezt ma 
modern szóval mondják. Példát vehe-
tünk bölcsességükről, mert a megtartó 
társadalmi háló értelmes célt ad az éle-
tünknek. Vigyázzunk egymásra! – ez 
lett most a legfőbb közös cél, hiszen 
ebben a helyzetben nem folytathatják 
a változatos klub életet, a kirándulást, 
színházlátogatást, gyógyfürdők felke-
resését, kulturális seregszemléken való 
fellépést, a városi rendezvényeken való 
részvételt, ami mindig feltölti őket. 
Dorka Józsefné kiemelte: soha nem 
mondanak nemet egymás kéréseire. 
Minden áldozatra készek, egymásért, 
a közösségért, családjukért, városun-
kért. Vegyük észre, becsüljük meg ezt 
a láthatatlan, erővel telt hősiességet, 
mely nélkül sokkal szegényebb vol-
na városunk! Mindezért a Borostyán 
Nyugdíjas Klub méltó a Buda kesziért 
Emlékéremre. 

FENYŐGYÖNGYE  
NYUGDÍJAS KLUB
Ötven éve szolgálja városunkban 
a szép korúakat a Fenyőgyöngye 
Nyugdíjas Klub. Szerető közössége 
80-100 főt számlál. Fáradhatatlan ve-

zetője, Arányi Imréné, teljes 
szívvel szolgálja, kíséri, szer-
vezi értékes gyöngyszemek-
ből, bölcs szépkorúakból álló 
tagsága életét, segítőivel egye-
temben. Rá kell csodálkoz-
nunk: micsoda kincs ez vá-
rosunknak! Hetente tartanak 
klubnapot, negyedévente ze-
nés, táncos névnapi rendezvé-
nyeket. Odafigyelnek egyedül 
maradt társaikra, mindig van 
egymáshoz egy-két kedves, 
vigasztaló, bátorító szavuk. 
Meghitt karácsonyi ünnep-
ség keretében, saját készítésű 
finomságokkal, kézimunkák-
kal ajándékozzák meg egy-
mást. Segítik a környezetük-
ben élő idősebb embereket 

bevásárlással, gyógyszerkiváltással. 
Pályázati pénzből, közös gyógyfürdői 
kirándulást, színházlátogatást szer-
veznek. Tagjai a városi könyvtárnak és 
a természetjáró klubnak. Megtisztelik 
városunk rendezvényeit, ünnepségeit. 
Egyik győztesei a családi nap fesztivál 
ételfőző versenyének. Rendszeresen 
részt vesznek városunk szépítésében.

Köszönetet érdemelnek, mert éle-
tükkel, létükkel, formálták vilá-
gunkat, felnevelték gyermekeiket, 
unokáikat; tapasztalatukkal, bölcses-
ségükkel példát mutatnak. Csodálat-
ra méltó, milyen aktív az élet minden 
területén városunk nyugdíjas közös-
sége. Példaértékű hozzáállásuk érde-
messé tette a Fenyőgyöngye Nyugdí-
jas Klub tevékenységének elismerését, 
ezért méltók a Budakesziért Emlék-
érem kitüntetésre.

Budakeszi  
Oktatásügyért díj

A kitüntetetteket Dr. Dömötörné Papp 
Hargita bizottsági elnök méltatta.. 

PAUR ELEONÓRA
1983-ban végzett az ELTE Természet-
tudományi Karának biológia–földrajz 
szakán. A Budakeszi Gimnáziumban 
kezdett tanítani. Közben férjhez ment, 
megszületett első gyermeke, Áfra Ma-
rietta. A gyed után, 1986-tól a Széche-
nyi István Általános Iskolában folytat-
ta pályafutását, ahol kiváló kollégák 
segítették szakmai fejlődését. Minden-
nél fontosabb volt, hogy egymást tisz-
telték, szerették. Az egykori tanárok 
mint pályatársak hívták a volt tanít-
ványt maguk közé, ők adtak emberi 
példát, és tanították meg a hivatással 
együtt járó alázatra. 

37 éve áll a Budakeszi közoktatás 
szolgálatában, mindhárom iskolánk-
ban otthon érzi magát. Ma is a kated-
rán áll, tanít a Nagy Sándor József 
Gimnáziumban és a Széchenyi István 
Általános iskolában. Hosszú évekig a 
Prohászka Ottokár Katolikus Gimná-
ziumban is oktatta szaktárgyait, szám-
talan kiváló budakeszi diák köszönhe-
ti neki tudását. 

Többször feltették a kérdést, melyik 
iskolát szereti a legjobban – szeren-
csére soha nem kellett döntenie ebben 
a kérdésben.

Szakmai kiválóságára hamar fel-
figyeltek. 1991-ben Miniszteri Dicsé-
retet kapott biológia megyei versenye-
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ken elért 1. helyezésekért. Színvonalas 
tanításáért, a munkaközösség vezeté-
séért, a SZIA Ökoiskola cím elnyeré-
séért végzett munkájáért és a tanulók 
tanulmányi versenyekre való kiemel-
kedő, eredményes felkészítéséért két 
ízben is Széchenyi Emlékplakettel ju-
talmazták. 

Egészségvédelmi és környezetvé-
delmi projektjeiért a Zöld Lovagrend 
tagjává választották. Tanítványai kie-
melkedően szerepeltek a Teleki Pál 
országos földrajz verseny megyei for-
dulóján, és a Madarak és fák napja or-
szágos területi versenyen.

Osztályfőnöki munkáját, melyet 
igazi nevelő tevékenységnek tart, egy 
év kivételével folyamatosan végezte. 
Hitvallását szívesen írja be tanítvá-
nyai emlékkönyvébe, hogy elkísérje 
őket az életben. Móra Ferenctől való ez 
a mondat: „A szeretet az élet”.

SOMOGYINÉ  
TASSI VALÉRIA
1996 szeptemberétől tanít a budake-
szi Czövek Erna Alapfokú Művészeti 
Iskolában. Pályakezdőként, felsőfokú 
tanulmányai utolsó évében került az 
intézménybe, ahol a zeneismeret tan-
szak vezetőjeként szolfézst tanított, 
és 2001 szeptemberétől napjainkig in-
tézményvezető-helyettesként is segíti 
a zeneiskola munkáját. 2015 óta mes-
terpedagógusként az Oktatási Hivatal 
megbízásából közoktatási szakértői 
feladatot is ellát.

Budakeszihez születésétől kezdve 
szoros kapcsolat fűzi, itt járt óvodá-
ba, iskolába, zeneiskolába, a város-
ban laknak szülei, testvére és családja, 
mindkét gyermeke a Széchenyi Álta-
lános Iskola, a Czövek Erna Zeneisko-
la, majd a Prohászka Ottokár Katoli-
kus Gimnázium volt, illetve jelenlegi 
tanulója. 

Tanítási módszereiben Kodály Zol-
tán zenei nevelési koncepcióját tekinti 
irányadónak; növendékeit ennek tük-
rében az értékes zenén keresztül for-
málja, tanítja, neveli a zene szereteté-
re. Szolfézstanári munkáját kiválóan 
végzi. 

Rendszeresen és sikeresen készít 
fel növendékeket különböző verse-
nyekre, mint például az évente meg-
rendezésre kerülő törökbálinti Szőnyi 
Erzsébet Regionális Szolfézsverseny, 
a budaörsi „Nefelejts” Népdalének-
lési Verseny vagy a százhalombattai 

Tankerületi Énekverseny. Tavaly e két 
utóbbi versenyen tanítványai arany 
és kiemelt arany fokozatú minősítést 
szereztek. Az idei tanévben két nép-
daléneklési kamaracsoportjával – a 
Tárnicska és a Dercevirág Énekegyüt-
tessel – a IX. Országos Népzenei Ver-
seny Pest és Nógrád megyei válogatón 
elért magas pontszámmal az országos 
döntőbe jutottak.

Szerepet vállal a zenei pályára ké-
szülő növendékek szolfézs tárgyból 
történő felkészítésében, felvételi elő-
készítő foglalkozásokat tart, és segí-
ti tanítványai eredményes felvételét 
zeneművészeti szakgimnáziumokba, 
zeneművészeti egyetemekre.

Szívügyének tekinti a zeneisko-
lában évente megrendezésre kerülő 
Házi Népdaléneklési Verseny meg-
valósítását, melynek megálmodója, 
kezdeményezője és szervezője a tan-
szakon tanító kollégák aktív közre-
működésével.

SVIGRUHÁNÉ  
JÁSZKOVICS ANNA
1964-ben született. 1986-ban megsze-
rezte óvónői diplomáját Kecskeméten, 
az Eötvös József Tanítóképző Főiskola 
Kihelyezett Tagozatán, emellett ének-
zene szakkollégiumi végzettséggel 
rendelkezik. 1988-ban általános iskolai 
tanítói diplomát vehetett át a Kecske-
méti Tanítóképző Főiskolán. 2004-ben 
német nemzetiségi óvodapedagógus 
oklevelet szerzett a Nyugat-Magyar-

országi Egyetemen. 2011-ben a Buda-
pesti Műszaki Egyetemen szakvizsgá-
zott, közoktatás-vezető szakon szerezte 
diplomáját. 

Óvodapedagógusi pályafutását 
1986-ban Kőszegen az Újvárosi Óvo-
dában kezdte. 1997-től Budakeszin 
a Tarka  barka/Kunterbunt Óvodában 
dolgozik, 2009-től intézményvezető-
ként látja el az óvoda vezetését. A szak-
ma iránti elkötelezettségét az is alátá-
masztja, hogy napjainkig több mint 
600 órányi akkreditált magyar és né-
met nyelvű továbbképzésen vett részt 
Magyarországon és Németországban 
egyaránt, számos konferenciát, szak-
mai napot látogatott.

Az óvodai munka mellett a város 
kulturális életében is aktívan vesz részt. 
A Zákányi Zsolt Református Vegyes-
karban énekel a kórus megalakulása 
óta, és tagja a Budakeszi Népdalkörnek 
is. A Tarkabarka/Kunterbunt Alapít-
vány egyik alapító tagja. 2012-től egy 
cikluson át presbiterként szolgálta a Bu-
dakeszi Református Egyházközséget.

Kiemelkedő óvodapedagógiai mun-
kája elismeréseként az óvodapedagó-
gusok legmagasabb állami, szakmai 
kitüntetését, a Brunszvik Teréz-díjat 
2019-ben az Emberi Erőforrások mi-
niszterétől vehette át.

Fontos számára, hogy hasznos tag-
ja legyen Budakeszi közösségeinek. 
Ha újrakezdhetné, akkor is ezt a cso-
dálatos hivatást választaná – vallja –, 
mert számára a kisgyermekek nevelé-
se a leg  szebb feladat.
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TÉGLÁS ISTVÁNNÉ  
ILONKA NÉNI
1932-ben született Gyulán, majd a csa-
lád Kecskemétre költözött, iskoláit már 
ott végezte el. 1952-ben az óvónőképző 
elvégzése után Dusnokra helyezték. 
1953-ban férjhez ment, szintén eb-
ben az évben költöztek Budakeszire, 
ahol 60 éven át élt és dolgozott. Elő-
ször Budapesten a Földművelésügyi 
Minisztérium óvodájában dolgozott, 
majd 1956-ban megbízták a budakeszi 
I. számú óvoda vezetésével, ezt a fel-
adatot 20 évig látta el. Ez idő alatt óvo-
da-felügyelőként is dolgozott. Ezután 
átkerült a Budakeszi Általános Iskola 
és Gimnáziumba, melyhez a szüksé-
ges kiegészítő tanfolyamokat is elvé-
gezte. 1996-ig tanított az Általános Is-
kola alsó tagozatán. Több osztályában 
is végeztek főiskolai tanító jelöltek kö-
telező gyakorlatot, munkájukat szíve-
sen segítette. 

Nagy hivatástudattal, szívvel-lélek-
kel, szeretettel nevelte, tanította diák-
jait. A tanulókat gyermekeiként ked-
velte, kollegái szerették, megbecsülték 
őt. Életörömöt, fegyelmet, tisztességet, 
a tudás értékét adta át generációkon át 
tanítványainak. 

Férje halála után, lányához költözött 
Németországba. Nyugdíjas éveihez 
nagyon jó egészséget, és sok örömet 
kívánunk családja körében.

Ahogy Arany János írja: „a legnagyobb cél 
pedig itt e földi létben: ember lenni mind-
ég, minden körülményben!” A díjazottak 
életpályájukkal, hivatástudatukkal ebben 
a szellemben mutattak példát számunkra, 

ezért Paur Eleonóra, Somogyiné Tassi 
Valéria, Svigruháné Jászkovics Anna 
és Téglás Istvánné méltó a „Budakeszi 
Oktatásügyért” díjra.

Budakeszi 
Egészségügyért díj

DR. ZOLNAI KATALIN 
fogszakorvos
1977-ben végzett a Semmelweis Egye-
tem Fogorvostudományi Karán. Az 
egyetem elvégzése után 1977-től 1981-ig 
Miskolcon, a Vasgyári Kórházban dol-
gozott, közben 1980-ban tette le a szak-
vizsgát. 1981 óta, közel 40 éve dolgozik 
fogszakorvosként Budakeszin. Elsőd-
leges célkitűzése, hogy páciensei kü-
lönösebb aggodalom nélkül, nyugodt 
körülmények között ülhessenek bele 
a vizsgáló székbe. Szakmai pályafutá-
sa alatt mindig fontosnak tartotta az 
egészségmegóvás érdekében végzett 
prevenciót, a fog- és szájápolást, me-
lyekre az iskolafogászati ellátás kereté-
ben is mindig felhívta a figyelmet. Ki-
emelkedő egyéniségével, betegei iránt 
érzett empátiával, segítőkészséggel, ki-
vívta magának betegei és kollégái sze-
retetét és elismerését. 

DR. KOVÁCS SÁNDOR 
fogszakorvos
Budakeszin él családjával, 1982 óta 
városunkban praktizál. 1977-ben vég-
zett a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem Fogorvostudományi Karán, 

azóta aktívan dolgozik fog-
orvosként, valamint 1981-ben 
szakorvosi vizsgát tett „Fog 
és szájbetegségek”-ből. 1997 
óta vállalkozóként, OEP-szer-
ződéssel látja el környékünk 
lakóit.

A doktor úr praxisában 
mindig arra törekszik, hogy 
olyan emberbarát ellátást biz-
tosítson, amely során a bete-
gei megkapják a legjobb esélyt 
a betegségek megelőzésére il-
letve a gyógyulásra. Ezen tö-
rekvései már túlléptek saját 
praxisa határain. Dr. Kovács 
Sándor megalakulása óta tag-
ja a MAPOSZ-nak (Magyar-
országi Praktizáló Orvosok 
Szövetsége). Ez a szövetség 
hozta létre az EMI (az Egész-

ségügy Minősége) minőségbiztosítási 
rendszert.

2004-ben megszerezte az EOQ Mi-
nőségügyi Rendszermenedzser címet, 
majd elvégezte az MSZT által szerve-
zett minőségügyi auditor képzést.

Páciensei minden egyes alkalom-
mal a legnagyobb megelégedéssel és 
elismeréssel nyilatkoznak róla mind 
emberileg, mind szakmailag.

„Nagyon jól, fájdalommentesen 
dolgozik. Mindig türelmes, nyugodt. 
Betegei kérdésére szívesen elmagya-
rázza, megindokolja, mit mért csinál, 
s mindig a beteg szempontjából a leg-
jobb megoldást választja. Pontosan 
tudja, hogy a legjobb a saját fog, ezért 
minden fogat meg akar menteni. Nem 
tesz különbséget tehetősebb vagy sze-
rényebb anyagiakkal rendelkező pá-
ciensek között. A 90 éves betegnek is 
ugyanolyan gondossággal választja ki 
a fogszínt, mint a 45 évesnek.”

Budakeszi Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete egyhangú szavazattal tá-
mogatta magas színvonalú betegellátó te-
vékenységének elismeréséért dr. Zolnai 
Katalin és dr. Kovács Sándor fogszakor-
vosok Egészségügyért díj kitüntetését.

Budakeszi 
Közművelődéséért díj

A méltatást ’Sigmond Bertalan alpol-
gármester olvasta fel.

BUDAKESZI NÉPDALKÖR
A Budakeszi Népdalkör 1987-ben ala-
kult Kis Csongor Áronné vezetésével, 
a Budakeszin működő óvodák óvónői-
ből azzal a céllal, hogy a 3–7 éves gyer-
mekek magyar népzene iránti érdek-
lődését felkeltse. A Népdalkör azóta 
férfitagokkal és hangszeres kísérettel 
is kiegészült. Fontosnak tartják Ko-
dály Zoltán mondását: „A magyar nép 
nemes dallamainak terjesztésével a zenei 
közízlést emeljük.” Országos versenye-
ken, szigorú zsűri előtt nagyon szép 
eredményeket értek el. 

Főbb díjaik:

–  IX. Vass Lajos Népzenei Verseny 
országos középdöntő – Vass Lajos 
Arany fokozat,

–  X. Vass Lajos Népzenei Verseny – 
Arany fokozat,
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Dr. Kovács Sándor a Budakeszi Egészségügyért díjjal  
és dr. Győri Ottilia polgármesterrel
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–  Vass Lajos Népzenei Verseny – 
Kiemelt Arany fokozat (2014),

–  Vass Lajos Népzenei Verseny 
Kárpát-medencei döntő – Vass 
Lajos Nagydíj.

–  2019-ben Székesfehérváron a KÓTA 
Országos minősítőjén ezüst 
minősítést értek el.
A Népdalkör gyakran kap felkérést 

Budakeszi és egyéb települések veze-
tésétől helyi rendezvényeken való fel-
lépésekre. A Magyar Népfőiskola Kol-
légium rendezvényein is rendszeresen 
adnak műsort, és külhoni városokba is 
több alkalommal eljutottak: Erdélybe, 
Kárpátaljára, Felvidékre. Minden elő-
adáson odafigyelnek megjelenésükre, a 
műsor igényes megszólaltatására. Ezért 
szervezik évente Énekesműhely elne-
vezésű rendezvényüket Budakeszin, 
amelyre Budai Ilona Kossuth-díjas 
előadóművészt hívják meg egynapos 
továbbképzésre. Az eseményen meg-
jelennek a környező és távolabbi tele-
pülések népdalköreinek vezetői, tagjai. 
E rendezvénnyel bővítik, gondozzák 
a népdalkörök repertoárjait, és pontos 
eligazítást kapnak a tanult népdalok 
eredetéről is. A Budakeszi Népdalkör 
országszerte és határainkon túlra is Bu-
dakeszi jó hírét viszi. Tagjai töretlen lel-
kesedéssel munkálkodnak azon, hogy 
tovább vigyék a hagyományokat, meg-

ismertessék a népdalokat, formálják a 
zenei ízlést. Kodály Zoltánnal együtt 
vallják: „A magyar zenét nem mi találtuk 
ki. Megvan az már ezer éve. Mi csak ápolni, 
őrizni akarjuk a régi kincset.” A Budakeszi 

Népdalkör 33 évi munkája során szív-
vel-lélekkel, magas színvonalon ápolta 
népzenei kincsünket, ezért méltó a Bu-
dakeszi Közművelődéséért díjra. 

Budakeszi Építészeti 
Értékeiért díj

Idén három kategóriában adtak az 
arra érdemesnek talált személyek-
nek elismerést. A méltatásokat Szabó 
Ákos Péter önkormányzati képviselő 

és Gáspár Dávid, Budakeszi Város Ön-
kormányzatának főépítésze mondta.
A közintézmény, kereskedelmi, szol-
gáltató építmény-kategóriában két díj 
került kiosztásra.

A Budakeszi, Árpád fejedelem 
téri általános iskola:
TURI ATTILA 
építész tervező
A Széchenyi István Általános Iskola 
új épülete anyaghasználatával, szín-
világával illeszkedik a környezetébe, 
ugyanakkor organikus építészeti meg-
oldásaival, formavilágával meghatá-
rozza a terület arculatát és irányt mutat 
a településrész jövőbeli fejlesztéseihez. 
Az építész, a kivitelező és a környe-
zet rendezését végző kertészek közös 
munkáját dicséri a megvalósult, példa 
értékű középület. A képviselő testület 
az iskola neves építész tervezőjének, 
Turi Attilának adományozta a díjat.

Budakeszi új 
szennyvíztisztító telep 
tervezőcsapata:
RÁKOS PÉTER, 
BODA JÁNOS,  
SERÉNY JÓZSEF VINCE, 
RASZTOVICH PÉTER  
és VIRÁGH FERENC
A Budakeszi Szennyvíztisztító Tele-
pet Budakeszi Város Önkormányzata 
építtette. Az épület tervezője Rákos 
Péter volt. A magyar mérnökök által 
tervezett és megvalósított létesítmény 
2015-ben készült el, azóta folyamato-
san oxigéndús tiszta vízzel táplálja 
a Hosszúréti árok budakeszi ágának 
befogadóját. A Budakeszi további fej-
lődését biztosító új szennyvíztisztító 
telep beruházásának 94 százalékát eu-
rópai uniós támogatás fedezte. A lé-
tesítmény építészeti megjelenése egy 

A Budakeszi Népdalkör fellépett az augusztus 20-i ünnepi műsorban is

Boda János, Rákos Péter, Serény József, Virágh Ferenc és dr. Győri Ottilia
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egységet alkotva, tájba illeszkedően 
valósult meg, a budai Csíki-hegyek 
lábánál. A szennyvíztisztítónál alkal-
mazott MBR membrán-technológia 
a XXI. századot képviseli, a jelenlegi 
legkorszerűbb eljárás. A megvalósítás 
hazánkban és határainkon túl is nagy 
érdeklődésnek örvend. 

A szennyvíztisztító telep jó híré-
re jellemző, hogy a magyar szakem-
bereken kívül német, horvát, szlovén, 
lengyel, orosz, koszovói, olasz, indo-
néziai és más távoli országok szakem-
berei és városvezetői látogatták meg 
a létesítményt, ahonnan jövőbe muta-
tó szakmai tapasztalatokat szerezve, 
és a tisztított víz minőségét, illetve, 
a megvalósítást dicsérve vitték hírül a 
látottakat.

Az ebben a kategóriában díjazottak: 
Rákos Péter építészmérnök, a létesít-
mény építészeti tervezője; Boda János 
okl. mérnök, a létesítmény főterve-
zője, a Mélyépterv Komplex Zrt. Bu-
dapest főmérnöke; Serény József Vince 
okl. gépészmérnök, a létesítmény 
technológiai tervezője, a membrán-
technológia műszaki vezetője, az En-
virosys Kft Budakeszi ügyvezetője; 
Rasztovich Péter mérnök (posztumusz), 
a létesítmény fővállalkozó konzor-
ciumát vezető Penta Kft. Gödöllő volt 
projektvezetője; Virágh Ferenc mérnök, 
a létesítmény megvalósítását ellenőr-
ző mérnök, a Főber-NOX konzorcium 
projektvezetője. 

Az újonnan létesített lakóépület-ka-
tegóriában

a Budakeszi, Törökvész utca 56.  
szám alatti, 7422/3 hrsz-ú lakó - 
épületet díjazták
BÁRTFAI-SZABÓ GÁBOR 
építész tervező
Az épület egyedi megjelenésével ki-
emelkedik környezetéből, letisztult, 
egyszerű tömegének köszönhetően 
mégsem dominálja túl a kialakulóban 
lévő utcaképet. Természetes anyag-
használat, nyugodt, egyszerű épület-
tömeg, és modern építészeti részletek 
jellemzik. Magas színvonalával értéket 
teremt, és irányt mutat Makkosmária 
épített környezetének fejlődésében. 
A képviselő-testület az épület tulaj-
donosának, és egyben tervezőjének, 
Bártfai-Szabó Gábor építésznek ado-
mányozta a díjat.

Az értéknövelő módon felújított, kor-
szerűsített lakóépület-kategóriában

a Budakeszi, Gyöngyvirág utca 
20. szám alatti, 1534 hrsz-ú 
lakóépületeket díjazták
CAPELLI ÉVA 
tulajdonos
Az épület már a Településképi Arculati 
Kézikönyv készítésekor felhívta magá-
ra a figyelmet, így többen is ajánlották 
díjazásra. A természetes anyaghaszná-
lat, a visszafogott színválasztás, az igé-
nyes kivitelezés, a részletekre történő 
odafigyelés, mind-mind a tulajdonosát 
dicséri. A képviselő-testület az épület 
tulajdonosának, Cappelli Évának ado-
mányozta a díjat.

Budakeszi Ifjúsági díj

BUDAKESZI  
CSERKÉSZCSAPAT
A Budakeszi cserkészcsapat idén ün-
nepelte megalakulásának 30. évfordu-
lóját. Számos kiváló Budakesziről szár-
mazó fiatal kapott itt indíttatást értéket 
megvalósító felnőtt életre, társadalmi 
küldetésre. Városunkban az első cser-
kész csapat még az 1930-as évek végén 
szerveződött meg. A diktatúra idején 
betiltották, majd a rendszerváltás után 
az elsők között alakult újjá Hellner Pé-
ter és Lendvay Endre vezetésével, az 
eredeti néven: 1909. számú Prohászka 
Ottokár Cserkészcsapat. Jelenleg 350 
fővel működik (létszámarányosan az 
egyik legnagyobb cserkészcsapat az or-
szágban). Az elmúlt 30 évben összesen 

több, mint  1000 fő vett részt Budakeszin 
a cserkészcsapat életében. Ebbe bele-
tartoznak azok a régi kemény maghoz 
tartozó „idősek” is, akik már 1989-ben, 
vagy később csatlakoztak a mozgalom-
hoz. Jelenlegi vezetőjük Bechtold Jakab. 
A heti őrsi órák adják a cserkész élet 
pezsgését. Korszerű ismereteket adó 
vezetőképzőt végzett fiatalok foglalkoz-
nak a kiesebbekkel. Nyaranta két nagy 
tábort szerveznek. A cserkészet érték-
rendjében kiemelt helyen van a köte-
lességtudat, és a környezet védelme. 
A cserkész „másokkal szemben gyen-
géd, magával szemben szigorú,  sze-
reti a természetet, jó az állatokhoz, kí-
méli a növényeket, takarékos”. Ezekre 
az erényekre pár évvel idősebb kortár-
saik példával nevelik őket, ebben rejlik 
a cserkészet 100 éve tartó átütő nevelő 
ereje. A csapatmunka az önkéntességen 
alapul. Céljaikat maguk tűzik ki, tavaly 
például rendbe tettek három nagy ját-
szóteret városunkban, együttműködve 
a BVV Kft.-vel. A Korányi Szanatórium-
nál, a Pátyi útnál, és a katolikus temp-
lomnál is megtisztították a környezetet. 
Ugyanebben az évben a cserkészház 
felújításakor jelentős részt vállaltak 
a munkában szüleikkel együtt. 

A cserkész tisztelgés szimbólum: 
a három egymás mellé zárt ujj Isten, 
haza, embertárs iránti elkötelezett-
ségükre utal, míg a kisujjra hajtott 
hüvelykujjuk jelentése: a nagyobb 
védi a kisebbet. A cserkészek ebben 
a szellemben élik meg a közösséget, 
az egymásért való elkötelezettséget. 
Tevékenységük példaként szolgálhat 
nemcsak budakeszi, hanem az egész 
ország ifjúsága számára. Ezúton is gra-
tulálunk az elért sikerekhez, és további 
szép eredményeket kívánunk!

Turi Attila, Bártfai-Szabó Gábor és dr. Győri Ottilia
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Magyar Érdemrend Tisztikeresztje 
elismerést kapott
BÍRÓ ILDIKÓ
A Budakeszin élő volt országgyűlési képviselő, a Duna Pa-
lota korábbi ügyvezető igazgatója, a keresztény-nemzeti 
identitás megerősítéséért, valamint a magyar hagyomá-
nyok ápolásáért kapta a magas állami elismerést, továbbá 
annak elismeréseként, hogy évtizedek óta elhivatottan vég-
zi közösségépítő és kultúraszervező tevékenységét. A Ma-
gyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést Áder János 
köztársasági elnök adományozta és Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes adta át. Gratulálunk az elismeréshez!

Magyarország Kiváló Művésze 
kitüntetést kapott
ILLÉNYI KATICA
A budakeszin élő Liszt Ferenc-díjas hegedű- és teremin-
művész, érdemes művész is Magyarország Kiváló Művé-
sze kitüntetést vehetett át idén Kásler Miklóstól, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumának miniszterétől és Rétvári 
Bence parlamenti államtitkártól augusztus 20-a alkalmá-
ból. Gratulálunk! 

Forrás: https://magyarnemzet.hu/belfold/augusztus-20-alkalma-
bol-atadtak-a-rangos-kitunteteseket-8538621/

Állami kitüntetések

Széchenyi-díjat kapott a Budakeszin élő
PATAKY RITA építészmérnök
A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a legrangosabb 
magyar állami tudományos elismerést, Széchenyi-díjat 
kapott megosztva Horváth Sándor építészmérnök, a BME 
Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszékének 
egyetemi adjunktusa és Pataky Rita építészmérnök, a BME 
Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszékének mes-
tertanára, a Pataky és Horváth Építésziroda alapítói. A díjhoz 
gratulálunk!

Horváth Sándor építészmérnök és Pataky Rita építészmér-
nök „Magyarország számára kivételesen értékes, a hazai 
épületszerkezetek színvonalának emeléséhez jelentős mér-
tékben hozzájáruló munkásságuk, az építészeti alkotá-
sok esztétikai értéke és a magas műszaki minőség közötti 
harmónia megteremtésén alapuló, számos emblematikus 
műemléképület rekonstrukcióját is magába foglaló szak-
mai tevékenységük elismeréseként" kaptak Széchenyi-díjat 
2020-ban. Pataky Rita (Budapest, 1966) 1991-ben szerzett 
okleveles építészmérnöki diplomát a BME Építészmérnö-
ki Karán. 1991-től az Épületszerkezettani Tanszék oktató-
ja, 1995–2003 között egyetemi tanársegédként, 2003–2010 
között egyetemi adjunktusként, 2010-től mestertanárként. 
Számos hallgatói tervpályázatot bonyolított le, és szerepet 
vállalt a tanszék hallgatói ábragyűjteményeinek elkészíté-
sében is. Kutatási területe az ökologikus építészet. Szak-
cikkek rendszeres szerzője, szakmai konferenciák előadója.

Horváth Sándor és Pataky Rita 1993-ban alapította meg az 
épületszerkezeti szaktervezéssel, szakértői tevékenységgel, 
tanácsadással foglalkozó Pataky és Horváth Építészirodát. 
Az iroda referenciái közé tartozik a Millenniumi Városköz-
pont Kulturális Tömb (Művészetek Palotája), az Általános 
Értékforgalmi Bank Városligeti fasori székháza, az Óbuda 
Gate Irodaház, a Gresham-palota, az Akadémia Bank Cen-
ter, a West End City Bevásárló Központ épületszerkezeti 
szaktervezése, a Stefánia úti Körcsarnok átalakítása.
Forrás: https://epiteszforum.hu/szechenyi-dijat-kapott-horvath-
sandor-es-pataky-rita.
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Intézményvezetői szakmai életük során még soha nem 
indult úgy egy új tanév, egy új óvodai-, bölcsődei év, 
hogy 7 hónapig nem találkozhattak volna a gyerekekkel. 
Különös érzés lehetett ez a szeptember eleji találkozás.

Nagy Sándor József Gimnázium, Borók Edit igazgatónő:
– Valóban nagyon izgatottan vártuk a találkozást, különösen 
kíváncsiak vagyunk az iskolát kezdő kilencedikeseinkre.
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, Török Csaba 
igazgató:
– Iskolánk a járványügyi helyzetre gyorsan és – eddigi ta-
pasztalataink alapján – eredményesen reagált. Az alkalma-
zott digitális felület, valamint az így kialakított munkarend 
jól működött. Mivel ezt az oktatási módszert nemcsak a taní-
tásra, hanem a diákság és a tanár kollégák kapcsolattartásá-
ra is használtuk, a járványügyi helyzet feloldása után szinte 
minden osztály szervezett találkozásokat. Tehát pontosab-
ban: 7 hónapig keveset találkoztak. Az érzés valóban így is 
különleges, de sajnos a nyár végi hírek újabb feladatok elé 
állítanak minket, az évkezdés és a várva várt találkozások 
nem teljesen felhőtlenek.
Széchenyi István Általános Iskola, Bódi Zsuzsanna igaz-
gatónő:
– Hét hónapig azért nem volt szünet, mert a tanév utolsó két 
hetében a fejlesztésre szoruló gyerekekkel külön foglalkoz-
tunk, és a nyolcadikosoktól személyesen is elbúcsúztunk. 
A kapcsolattartás online módon továbbra is megmaradt az 
osztályfőnökök és osztályaik között.
Pitypang Sportóvoda, Varga Katalin intézményvezető:
– Nagyon várjuk az óvodás gyermekekkel való találkozást. 
Örömmel a szívünkben készülünk az évkezdésre.
Szivárvány Óvoda, Ligetiné, Komáromi Gabriella intéz-
ményvezető:
– Az új nevelési évre felkészülten várjuk gyermekeinket. 
Megtörtént a tisztasági festés, a nyílászárók mázolása, a ter-
mek fertőtlenítő takarítása. Az épületek bejáratánál kézfer-
tőtlenítők lettek felszerelve.

Újonnan felvett gyermekek szüleinek júniusban megtar-
tottuk az első tájékoztató szülői értekezletet.  Online módon 
az óvodapedagógusok folyamatosan tartják a kapcsolatot 
a szülőkkel. Augusztus utolsó napjaiban lehetőséget bizto-
sítottunk arra, hogy belátogathassanak a szülők gyerme-
keikkel az óvodába, és személyesen konzultáljanak a peda-
gógusokkal. Augusztus 31-én délelőtt a kiscsoportba felvett 
gyerekeknek játékdélelőttöt szerveztünk az óvoda udvarán.
Tarkabarka Óvoda, Svigruháné Jászkovics Anna intéz-
ményvezető:
– A rendkívüli helyzet után az is rendkívüli, hogy újra sze-
mélyesen találkozhatunk a gyermekekkel. Nagyon vártuk, 

hogy az óvoda újra megteljen élettel, gyerekzsivajjal, sírással 
és kacagással. Természetesen minden szükséges óvintézke-
dést megteszünk, hogy a gyermekek, a szülők és a dolgozók 
is biztonságban legyenek az óvodában
Mosolyvár Bölcsőde, Benkő Gáborné Zsuzsa intézmény-
vezető:
– Bölcsődénk a pandémiás vészhelyzet első két hetét kivéve 
végig nyitva volt, március 17-ét követő két hét zárva tartás 
kivételével. Március 30-tól ügyeletet biztosítottunk a gyere-
keknek. A bölcsődében ellátottak 60-70%-a tért vissza intéz-
ményünkbe, az óvodába menő gyermekek fele már nem tért 
vissza hozzánk. Az újranyitáskor fokozatos visszaszoktatást 
ajánlottunk a szülőknek, melyet nagyon sok család örömmel 
fogadott.

A bölcsődénkbe járó gyermekek maximum két hónapot 
hiányoztak, az újrakezdéskor változó módon reagáltak a ki-
csik. Volt olyan gyermek, aki már több mint két éve jár böl-
csődénkbe, nagyon magabiztos bölcsődésnek ismertük, visz-
szatérése azonban sok sírást és nehézséget okozott számára, 
bő két hétre volt szükség a visszaszoktatására. Ennek ellen-
kezője is megtörtént: volt olyan gyermek is, aki a zárás előtt 
friss beszokó bölcsődésként még bizonytalannak tűnt, a két 
hónap kiesést követően azonban úgy tért vissza hozzánk, 
mint akit kicseréltek és magabiztos bölcsődésként, könnyen 
illeszkedett vissza a bölcsődei életbe. 
Budakeszi (Manóvár) Bölcsőde, Borbély Szilvia megbízott 
intézményvezető:
– A bölcsődében május végétől fogadtuk a gyermekeket, és 
egész nyáron nyitva tartottunk, hogy segítsük a kisgyerme-
kes családokat. Az intézmény dolgozói mindent megtettek 
annak érdekében, hogy a bölcsődések számára megkönnyít-
sék a visszatérést a két-három hónap távollét után. Mindnyá-
jan nehéz időszakon vagyunk túl, nagyon vártuk vissza a 
gyerekeket.

Valamennyien megkapták a járványügyi intézkedési 
tervet. Minden oktatási-, nevelési intézménynek fel kell 
készülnie egy lehetséges évközi átállásra, melyre saját 
protokollt kell kialakítaniuk az Oktatási Hivatal mód-
szertani ajánlásai alapján. Hol tartanak ennek a nagyon 
nehéz feladatnak az előkészítésével, melyet az önkor-
mányzattal egyeztetve véglegesítenek?

Nagy Sándor József Gimnázium, Borók Edit igazgatónő:
– A munka elkezdődött, egy munkacsoport készíti elő a saját 
protokollunkat, ami az EMMI Intézkedési tervére épül. Ösz-
szegeztük a tantermen kívüli digitális oktatás tapasztalatait, 
és ezt igyekszünk beépíteni az eljárásrendünkbe annak ér-
dekében, hogy az esetleges átállás minél zökkenőmentesebb 
lehessen. A Tankerülettel történő egyeztetés még ezután kö-
vetkezik.
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, Török Csaba 
igazgató:
– A tanév végén készítettünk egy szülői elégedettségi mé-
rést. Ezt követően az intézményünkben rendezett szülői fó-

Izgalmas évkezdés az iskolákban, 
óvodákban, bölcsődékben,  

sok kérdőjellelHét hónapig nem találkozhattak a gyerekek 
pedagógusaikkal, sok a bizonytalanság, a járvány 
második hulláma még sok meglepetést okozhat. 
Ebben a nehéz helyzetben tettünk fel néhány kérdést 
Budakeszi iskolái, óvodái és bölcsődéi vezetőinek.
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rumon beszámoltunk a mérés értékelése során szerzett ta-
pasztalatainkról, és a szülőkkel közösen megvitattuk, hogy 
milyen irányok, területek azok, amelyeken még tovább 
fejleszthető a digitális oktatásunk. Ezen tapasztalatok, va-
lamint a központi protokoll alapján indultunk el most au-
gusztusban, ahol mind az analóg (járványügyi helyzetben, 
de normál), mind a digitális (online) oktatásra vonatkozóan 
kidolgoztunk egy oktatási, illetve intézkedési tervet. A 
mindenkori járványügyi helyzethez igazodva, az illetékes 
hatóságokkal együttműködve hajthatjuk végre a fent emlí-
tett intézkedési tervet. Természetesen figyelembe vesszük a 
járványügyi protokoll előírásait. Intézményünk felkészül-
ten tudja indítani az új tanévet.
Széchenyi István Általános Iskola, Bódi Zsuzsanna igaz-
gatónő:
– A központilag kiküldött intézkedési tervet mi is meg-
kaptuk, amely alapján jelenleg is folyamatban van a saját 
protokoll kidolgozása. Ennek a részleteit csak akkor tudjuk 
kidolgozni, ha megkapjuk az Operatív Törzs szeptember 
1-jétől érvényes iránymutatását, a mai napon, augusztus 24-
én összeült Pedagógus Kar ajánlását és a Tankerület szer-
dán esedékes iránymutatását. Az intézmény látogatásával 
kapcsolatban már most elmondhatjuk, hogy az intézményt 
csak tüneteket nem mutató gyermek, szülő és pedagógus 
látogathatja, tehát a működés során csak egészséges, tünet-
mentes gyermek és dolgozó vehet részt a munkában. Fon-
tos, hogy a szülők, amennyiben tüneteket tapasztalnak, az 
NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak gyer-
mekük aktuális orvosi vizsgálatáról. A szülő köteles az is-
kolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus gyanú vagy 
igazolt fertőzés van. Ennek megfelelően, ha egy osztályból 
egy tanuló megkapja a fertőzést, az osztály tanulóinak ka-
ranténba kell vonulnia. 

Az intézményen belüli csoportosulás megelőzésére kü-
lön intézkedési tervet dolgozunk ki, melyet a hét folyamán 
teszünk közzé. Minden tanulónak rendelkeznie kell majd 
maszkkal, amit bizonyos helyzetekben viselnie kell. A kö-
zösségi tereken belül, az osztályok számára elkülönített 
területeket jelölünk ki. Az osztályon belüli másfél méteres 
távolság tartása kivitelezhetetlen. Az iskola adta lehetősé-
gek biztosítják, hogy az osztályoknak nem kell vándorol-
niuk, mert mindenkinek külön tanterme van. Az óraközi 
szünetekben biztosított lesz a fertőtlenítés. A testnevelés 
órákat az időjárás függvényében igyekszünk szabadtéren 
megtartani. A szülőkkel való kapcsolattartásban az e-mailt 
részesítjük előnyben. 

Az intézmény bejáratánál kézfertőtlenítőt használunk, 
ha szükséges lázmérést végzünk, és mindenkit kötelezünk 
a nap folyamán a fertőtlenítő kézmosásra. Naponta több-
ször fertőtlenítő takarítást biztosítunk. Az étteremben az 
étkeztetés során szintén a megfelelő szabályok betartásá-
val járunk el. Az iskola egészségügyi ellátását az egyez-
tetett munkaterv és a járványügyi helyzetnek megfelelő 
eljárásrend alapján folytatjuk. Azon tanulók számára, akik 
veszélyeztetettek tartós betegségük miatt vagy karantén-
ba kerültek, hiányzásuk igazoltnak tekinthető, és okta-
tásukról online módon gondoskodunk. Amennyiben az 
intézményben átmenetileg elrendelik a tantermen kívüli 
digitális munkarendet, a gyermekfelügyeletet intézmé-
nyünkben akkor is megszervezzük a szülők támogatása 
érdekében. Kérjük, hogy a pontos protokoll kialakítását 
kövessék nyomon az iskola honlapján. Az esetleges digi-
tális oktatásra, ha nem teljes körűen is, felkészültünk, és 
ezt mindig egyeztetni fogjuk a fenntartóval és az önkor-
mányzattal.

Pitypang Sportóvoda, Varga Katalin intézményvezető:
– Az egészségügyi előírásokat figyelembe véve megtettük a 
nagytakarítást és ennek szellemében folytatjuk a munkát. 
Szivárvány Óvoda, Ligetiné, Komáromi Gabriella intéz-
ményvezető:
– Augusztus 24 én megtartottuk az évnyitó értekezletet, vé-
giggondoltuk az OH által kidolgozott intézkedési tervben 
megfogalmazott ajánlásokat, saját protokollokat fogalmaz-
tunk meg, amit a nevelőtestület elfogadott. 

Az éves munkatervben lesz rögzítve (amit a fenntartónak 
kell elfogadnia) : csak egészséges gyermek látogathatja az 
óvodát, az intézmény működésében csak egészséges dolgozó 
vehet részt, foglalkozásokat az időjárás figyelembevételével 
az udvaron tartjuk meg, mosdókban, öltözőkben ne egyszer-
re  csoportosuljanak a gyerekek, színházi előadásokat nem 
szervezünk, elmarad a jótékonysági óvodabál, intézménybe 
érkezéskor kézfertőtlenítő használata kötelező, kéztörlésre 
papírtörlőket helyezünk ki a mosdókban, gondozási terüle-
ten kiemelt feladatunk a helyes kézmosás, „köhögési etikett” 
papír zsebkendő helyes használatának megtanítása, napi 
többszöri fertőtlenítő takarítás megszervezése és ellenőrzé-
se, udvari játékok és sportszerek rendszeres fertőtlenítése, 
gyakori alapos szellőztetés, ágyneműk rendszeres cseréje.
Tarkabarka Óvoda, Svigruháné Jászkovics Anna intéz-
ményvezető:
– A járvány első hulláma alatt már elkészítettük a saját intéz-
ményünkre igazított eljárást, amit azóta folyamatosan mó-
dosítunk az Oktatási Hivatal és az NNK ajánlásai alapján. 
Reméljük, hogy a „hagyományos” nevelési évkezdés nem 
fog megszakadni.
Mosolyvár Bölcsőde, Benkő Gáborné Zsuzsa intézmény-
vezető:
– A bölcsődei ellátás járványügyi szempontból kiemelt te-
rület, a fokozott testi közelség, kontaktus a gyermekek biz-
tonságos ellátása érdekében elengedhetetlen. Annak érdeké-
ben, hogy intézményünk ne lehessen fertőző gócpont, már 
az áprilisi újranyitáskor olyan intézkedéseket fogalmaztunk 
meg, amelyek kivitelezése észszerű és nem ró a bölcsődei 
dolgozókra és a családokra felesleges terhet. A bölcsődénk 
pandémiás cselekvési tervét a Magyar Bölcsődék Egyesüle-
tének, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szak-
mai ajánlásának megfelelően készítettük el. Ezt a cselekvési 
tervet használtuk folyamatosan és használjuk a szeptemberi 
évkezdés tekintetében is, a gyermekek, szülők és a dolgozók 
fokozott egészségvédelme érdekében.
Budakeszi (Manóvár) Bölcsőde, Borbély Szilvia megbízott 
intézményvezető:
– Bölcsődeként nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hiszen a 
hozzánk járó gyermekek gondozása során nem tartható be 
a 1,5 méteres távolság. A csoportszobákban folyamatosan 
szellőztetünk és a lehető legtöbb időt igyekszünk a szabad 
levegőn tartózkodni. Szeptembertől megkezdődött a felvett 
új gyermekek beszoktatása, mely során elkerülhetetlen a kö-
zeli kontaktus. A bejárathoz kézfertőtlenítőt helyeztünk fel, 
melynek használatára kértük a szülőket. Intézményünkben 
folyamatos a fertőtlenítés. Kizárólag egészséges gyermek 
és felnőtt tartózkodhat a bölcsőde területén. A járványügyi 
helyzettel kapcsolatban, az azokkal kapcsolatos szükséges 
intézkedésekről folyamatosan egyeztetünk az önkormány-
zattal. Lehetőségeinkhez képest igyekszünk betartani a jár-
ványügyi szabályokat.
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Az intézményünkben történt változá-
sok lehetővé tették, hogy megvalósul-
hat az a régi vágyunk és szülői igény, 
hogy a jól működő Bilingual két tanítá-
si nyelvű osztályok mellett, akik az Ár-
pád fejedelem téren épült új iskolában 
kaptak helyet a felső tagozattal együtt, 
megkezdhetjük egy másik arculat ki-
alakítását is. Ennek szakmai előképe 
már korábban megjelent. Terveink sze-
rint ez a Széchenyi István Általános 
Iskola tagintézményeként fog működ-
ni a továbbiakban a Knáb János utcai 
épületben.

Hogy miben lesz ez más? 
Rengeteg változás történt az elmúlt 

időszakban, amelyek lehetővé tették, 
hogy kisebb és átláthatóbb egységek-
ben gondolkozva, tagozati szinten el-
kezdhessünk egy magasabb szintű 

minőségi munkát. Régóta igény a szü-
lők és a budakeszi közösség részéről 
az innovatív és az életkori sajátossá-
gokat szem előtt tartó egyénre szabott 
oktatás. Erre reagál iskolánk a SZIA+ 
tagozat módszertanával. 

Ezért ősztől, tagozati szinten al-
kalmazzuk ezeket a technikákat a 
mindennapokban. Ilyenek például: a 
differenciált oktatás és fejlesztés, kis-
csoportos projektszemléletű tanuló-
csoportos munkák; kooperatív tanítási 
technikák, pozitív pedagógia alkalma-
zása.

A művészeti nevelés az egész tago-
zatban folyó munkát áthatja. Ez szak-
órákon és a projektekben is megjele-
nik. A Mezei Mária Művészeti Iskola 
tanáraival történő szoros együttmű-
ködés is ezt a célt szolgálja. Mindezek 

mellett Szalóczy Dóra tanárnő veze-
tésével újra éledt az ének irányultság 
és a kóruséneklés. Együttműködési 
megállapodás teszi lehetővé a MÜPA 
programjainak rendszeres látogatását. 
A Köszönjük Magyarország program-
hoz csatlakozva, diákjaink számára 
rendhagyó irodalom órákat és előadá-
sokat szervezünk havonta több alka-
lommal. A településen élő művészek 
bevonásával gazdagítjuk a tanórákat 
és az iskola szellemiségét.

A keresztény lelkületű családok 
számára is szeretnénk továbbra is a 
megfelelő lelkiségű és szellemiségű 
oktatást biztosítani és a megkezdett fo-
lyamatot beilleszteni a tagozat életébe. 
Ezen a csodálatos adottságú települé-
sen különösen nagy felelősségünk a 
gyermekek egészsége és környezettu-

Változás a Széchenyi István 
Általános Iskola életében!
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datos szemléletének formálása, ezért 
az órarendben megjelenik a tájfutás.

Mit ad a pedagógusok számára az 
innovatív pedagógiai módszertan in-
tézményesítése? 

Megkönnyíti a tanulók figyelmé-
nek fenntartását, egyszerűbbé válik a 
tananyag átadása, rugalmasabb okta-
tási lehetőségeket biztosít, gördüléke-
nyebbé teszi a tehetséggondozást. A 
pedagógusok együttműködése foly-
tán matematikai tehetséggondozás je-
lenik meg az órarendben hetente két 
alkalommal, nívócsoportos formában. 
Fontosnak tartjuk, hogy pedagógu-
saink számára is tudjunk motivációt, 
új lendületet adni. 

Évfolyamonként két párhuzamos 
osztályban angol nyelv tanulását biz-
tosítjuk heti 5 órában, amiből egy 
tanóra anyanyelvi tanár vezetésével 
valósul meg. A kéttannyelvű oktatás 
keretében zajlik a két rajz és a tech-
nika óra is. Ez kiscsoportos formá-
ban működik, melynek segítségével a 
gyermekek nyelv iránti érzékenyítése 
hatékonyabb lesz. Az osztályon belü-
li nyelvi bontás lehetővé teszi, hogy 
osztályváltás nélkül is válthat irá-
nyultságot. Azok számára, akik nem 
tanulnak ezekben az osztályokban 
nyelvet magasabb óraszámban folyik 
a magyar nyelv oktatása. Ez nagyban 
segíti a felzárkóztatást azok számára, 

akik később válnak igazán alkalmassá 
a nyelvtanulásra. 

A Bilingual-os osztályokban két 
pedagógus van jelen az órákon, akik 
közül az egyik mindig anyanyelvi, de 
nincs csoportbontás.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy fel-
zárkózzunk a nyugat-európai oktatási 
színvonalhoz. Olyan képzést biztosít-
sunk már alsó tagozattól kezdve kis-
iskolásaink számára, amelyek megala-
pozzák egész iskolai pályafutásukat 
és a tanuláshoz való viszonyukat. Ez 
hatással lesz a későbbi eredményessé-
gükre és a pályaválasztásra, sőt akár 
a karrierjükre is.

Ha röviden össze kellene foglalnia a WudiSuli nevelési 
programjának központi gondolatát, hogyan fogalmazna?

– „A gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és 
szárnyakat…” Feladatunk, megmutatni gyermekeinknek a 
gyökereinket, melyek a keresztény-európai, a nemzeti és a 
helyi települési hagyományok – az arculatunkat meghatá-
rozó hazai német nemzetiség – értékeit közvetítve tartást 
és kötődést biztosítanak. Emellett adjunk gyermekeinknek 
szárnyakat is, amelyek lehetőséget nyújtanak nekik új uta-
kat megismerni, felfedezni, bejárni. 

Erre utal a WudiSuli elnevezés is: első fele utal Budake-
szi német gyökereire – Budakeszi-Wudigess –, második fele 
az iskola szó gyerekek által használt játékos változata.

Koncepciójuk szerint egy „előiskolai” szakaszt is ter-
veznek, a Takabarka Óvodában az évek óta sikeres 
Hans Hase program bevezetésével?

– A Tarkabarka-Kunterbunt óvodában évek óta beveze-
tett és jól működő „Hans Hase” előiskola-program mind 
módszertani, mind az iskolai szocializáció szempontjából 
sikeres kezdeményezés, a Goethe Intézet legfrissebb korai 
idegen nyelvvel foglalkozó kutatásain alapszik. Az óvodai 
foglalkozások jó alapot teremtettek ahhoz, hogy a gyerme-
kek Hans Hase kalandjain keresztül, iskolánk alsó tagoza-
tán is játékos formában tovább gyarapítsák nyelvi ismerete-

iket. Hans Hase, 
a játékos, kedves 
nyúl segítségé-
vel megkönnyít-
hetjük tanulóink 
számára az óvo-
da–iskola közötti 
átmenetet.

Honnan érkez-
nek az új isko-
lába jelentkező tanulók?

– Az új iskola beiskolázási körzete Budakeszi közigazgatási 
területe. A szülők számára ezzel ténylegesen intézményvá-
lasztási lehetőség nyílik meg.

Induló iskolánkba a Széchenyi István Általános Iskola 
német nemzetiségi tagozatos tanulói kérték átvételüket.

Hány tanulója illetve tanulócsoportja lesz az új intéz-
ménynek?

– Az első évfolyamon 65 gyermek kérte átvételét iskolánk-
ba. Mivel a köznevelési törvény ezt lehetővé teszi, a fenn-
tartó egyetértésével szeptember 1-jén három első osztály 
indul. Másodiktól nyolcadik évfolyamig megtartjuk az ed-
digi osztálybesorolásokat, így összesen 13 osztályunk kez-
di meg a tanévet.

Felkészülni, vigyázz, kész...
WudiSuli!!!
Rajtvonalhoz ért a Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola, vagyis 
a WudiSuli és alig várja, hogy 2020. szeptember 1-jén több mint 300 
diákkal elstartoljon a tanév, és a Budakeszin élők régi vágya valóra váljon.
Az elmúlt egy évben több fórumon, médiafelületen és szülői értekezleten 
követhettük az új iskola alakulásának folyamatát. Budakeszi Város 
Német Önkormányzata az intézményalapítás előkészítő feladataira egy 
szakmai munkacsoportot hozott létre. Meskó Gyula igazgatójelölt váratlan 
betegsége miatt a BVNÖ új igazgatót bízott meg: Gölcz Mira asszonyt, 
aki az iskola megbízott igazgatónője, őt kérdeztük.
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Milyen összetételű lesz a nemzetiségi iskola tantestü-
lete?

– A nevelőtestület bázisát a SZIA nemzetiségi osztályaiban 
tanító pedagógusok jelentik, akik nyilatkozatban fejezték 
ki csatlakozási szándékukat. Néhány pedagógus pedig pá-
lyázat útján került a testületbe.

Milyen szempontok szerint történt a Knáb János utca 
60. szám alatti iskolaépület megosztása?

– A német önkormányzat és a SZIA vezetésének korábbi 
egyeztetései alapján körvonalazódott egy közös javaslat 
az épület használatának megosztására. Budakeszi Város 
Önkormányzata mint tulajdonos, az Érdi Tankerület mint 
fenntartó és vagyonkezelő felé együttesen képviseljük 
a terveket.

Sem az országban, sem a környékünkön nem példa nél-
küli, hogy két külön fenntartásban levő köznevelési intéz-
mény működik egy iskolaingatlanon belül. 

Településünkön ez komplikált és kritikus terület, hiszen 
budakeszi oktatása évek óta görgeti maga előtt az épület-
hiány/teremhiány problémáját. Mivel nagy örömünkre 
minden évben egyre nő a gyermeklétszám, így az Árpád 
fejedelem téri új iskolaépület sem oldotta meg ezt a gondot, 
amelyet természetesen minden fenntartó és vezető fontos-
nak értékel. 

Az említett döntéshozókkal közösen az iskolaközös-
ségek érdekeit optimálisan szolgáló megoldásra törek-
szünk.

Hogyan gondolkodnak az „együttélésről”?
– Ebben a kérdésben a fő szempont, mint a jó házasságban, 
megtalálni a kompromisszumokat. A SZIA és a német is-

kola működésében a közös épületből mint adottságból fa-
kadóan sok csatlakozási pont lesz, pl. a csengetési rendet, a 
közös használatú tornatermet, az ebédlőt, többcélú termet, 
földszinti aulát, az iskolaudvart illetően. A Knáb János utcai 
épületben eddig is több intézmény működött, mint a Mezei 
Mária Alapfokú Művészeti Iskola, illetve a Czövek Erna Ze-
neiskola. A „közös tető alatti” pedagógiai munka az intézmé-
nyek közötti kapcsolatokat erősíti. Ez nekünk is célunk, mert 
meggyőződésünk, hogy csak a harmonikus „együttélés” vá-
lik az épületben tanuló gyermekek javára.

Hogy állnak az előírások szerinti nyári karbantartási 
munkákkal?

– Szeptember 1-jén az új iskola az intézményi működés meg-
kezdéséhez minden engedéllyel, a szükséges személyi és 
tárgyi infrastruktúrával rendelkezik. A fenntartó német ön-
kormányzat és a Schulteam egész nyáron dolgozott az iskola-
kezdés feltételeinek biztosítása érdekében.

A legnagyobb gondot jelenleg nem az egyébként is nagy 
mennyiségű, sokrétű és szerteágazó adminisztratív és 
szakmai feladatok jelentik, hanem a Covid-19 vírus okozta 
bizonytalan és percről percre változó helyzet.

A fenntartó német önkormányzat a biztonságos tanév-
kezdés érdekében, kiemelten a higiéniás szempontokat 
szem előtt tartva, a tulajdonossal és a vagyonkezelővel 
egyeztetve végezte a nyári munkálatokat, amelyek fede-
zetére sikeresen igényelt állami támogatást. Ennek kere-
tében valósulhattak meg kisebb belső átalakítási-, tiszta-
sági festési munkák és a mellékhelyiségek egy részének 
felújítása.

A települési önkormányzat megkeresése után a német 
önkormányzat a tulajdonossal közösen végzi el a torna-
terem sürgősségi javítási munkálatait, valamint egy na-
gyobb mértékű felújítás előkészítését. Nagy öröm szá-
momra látni a két önkormányzat sikeres együttműködését 
a települést szolgáló közös célok elérése érdekében..

Hogyan tekint a kihívásra, egy induló nemzetiségi is-
kola igazgatói feladatainak ellátására?

– Nagy várakozással tekintek az elkövetkezendő tanév elé. 
Pedagógus kol le gáim mal karöltve szeretnénk megfelelni az 
iskola pedagógiai célkitűzéseinek, a modern kor oktatási el-
várásainak, és igyekszünk hűen képviselni a német nemzeti-
ségi oktatást-nevelést. 

Ebben a folyamatban segítségemre lesznek korábbi ta-
nulmányaim és tapasztalataim, melyeket mint német nem-
zetiségi tanító és tanár szereztem a Magyarországi Néme-
tek Országos Önkormányzata által fenntartott iskolában, 
intézményvezető-helyettesként, illetve doktori tanulmá-
nyaim és főiskolai oktatói munkám során. Magyarországi 
német származásom révén családommal a mindennapok-
ban is ápolom a hagyományokat, szabadidőmben tánc-
csoportokat vezetek, nyelvjáráskutatással foglalkozom. 
Mindezek mellett férjem, családom támogatására is számí-
tok, hiszen háromgyermekes édesanya lévén eddig is az ő 
segítségükkel sikerült a magánéletet és a szakmai munkát 
összeegyeztetnem.

Sok erőt, lendületet és a szeretet leleményességét, vala-
mint sok szép eredményt kívánok a nemzetiségi iskola 
közösségének, fenntartónak, igazgatónak, tantestület-
nek, szülőknek és mindenekelőtt az iskola ifjú polgá-
rainak, a tanulóknak!

Szabó Kinga
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Egy közgazdász házaspár mikép-
pen jut arra az elhatározásra, hogy 
elhagyja pályáját, és kézműves 
csokoládékészítésre – azon belül is 
a szakma legigényesebb területét 
választva – adja a fejét?

– Sem én, sem feleségem, Kelemen 
Olga nem hagyta ott a pályát, hisz 
mi előtt beindítottuk a csoki projektet, 
2002-ben alapítottunk egy kis piacku-
tató-, elemző-, marketing tanácsadó cé-
get, mely a mai napig működik, így az-
tán tulajdonképpen két lábon állunk.

Mégis, mi motiválta a csokiműhely 
elindítását?

– Véletlenek sorozata. 2002-ben elhagy-
tuk az akkori Matáv-ot, majd 2003-ban 
meghívtuk otthonunkba néhány volt 
közgazdász kollégánkat. A finom éte-
lek és borok mellett egy nehéz kérdés 
várt megoldásra. Mi legyen a desszert? 
Ennek a kapcsán kezembe került egy 
könyv a csokoládéról és akkor azt gon-
doltam – mivel ilyennel még soha nem 
foglalkoztam, és szeretem a járatlan uta-
kat –, készítek egy egyszerű trüffelt erre 
az alkalomra, melyet el is fogyasztottak 
azonnal. Ez inspirált arra, hogy tovább 
folytassam ezt, és néhány év múlva úgy 
gondoltam, hogy komolyabbra fogom a 
dolgot. Elmentem Franciaországba egy 
kisebb csokoládégyárba – ahol tradicio-
nális, kisipari jellegű, extra minőségű, 
nagyon drága termékeket készítettek 
– egy háromnapos tanfolyamra, ahol 
megismerkedtem az alapokkal. Aztán 
később – ugyancsak Franciaországban 
– még elvégeztem egy másik tanfolya-
mot is, egy nagyon neves gasztronó miai 
képzőhelyen, ahol egy Franciaország-
ban nagy tekintélyű cukrász mestertől 
kaptam újabb, nagyon fontos informá-
ciókat a mesterségről. 

Mindezek ismeretében aztán itthon 
megszereztem a cukrász végzettséget 
az egyik legnagyobb képzőhelyen, nem 
egyedüli értelmiségiként, többek kö-
zött egy filozófus társaságában. Nem-
egyszer tűkön ültem a képzés órái-
ban, hogy nehogy lekéssek a Corvinus 
Egyetemen tartandó előadásaimról.

Mikor indult el a Zangio csokimű-
hely?

– 2010-ben Budakeszin, majd ezt kö-
vette a Zangio Csoki- és Desszertbolt 
megnyitása 2011-ben, Budapesten, a 
Wesselényi utcában.

Honnan jött az egyedi hangzású, 
Zangio elnevezés?

– Az elnevezés családunk keresztnevei-
ből állt össze: Z(oltán)-ANGI-O(lga). És 
ha már erről kérdezett, hadd meséljek 
el egy ehhez kapcsolódó történetet. 
Mikor megnyitottuk boltocskánkat, 
a lányunk, Angi és barátnője beöltöz-
ve szendvicsembernek, Zangio bonbon 
fényképekkel kínálták a környéken a 

turistáknak és az arra sétálóknak a ter-
mékeinket. A legnagyobb sikert a ja-
pán turisták között aratták, akik fülig 
érő szájjal fényképezték a lányokat. 
Mint megtudtuk tőlük, a zangio japá-
nul túlórát jelent!

Hol szerzik be az ezekhez a minő-
ségi kézműves termékekhez szük-
séges minőségi alapanyagokat?

– Többségében import alapanyagokat 
használunk. A csokoládé alapanya-
gokat félig feldolgozva – luxuscsoko-
ládé termékekre szakosodott francia 
csokoládégyárakból rendeljük meg 
– pasztilla formában. A munkánkhoz 
elengedhetetlenül szükséges, állandó 
minőségű 80%-os vajat Belgiumban 
gyártják. Ha lehetséges, természete-
sen használunk magyar anyagokat is: 
cukrot, diót, mandulát, egy különleges 
hársfamézet, szilvalekvárt. És itt em-
líteném meg pl. azt az extra minősé-
gű magyar málna pálinkát is, melyből 
egyes termékeinkhez mindössze pár 
grammot használunk adagonként Eb-
ből az „olcsóbb” litere 20 ezer forint, az 
extra minőségű pedig 40 ezer forint.

Meg lehet élni a magyar piacon 
ezekkel a nem olcsó, extra kézmű-
ves termékekkel? 

– Az extra minőséget, a magas kate-
góriát korlátozottan fogadja a magyar 
piac. Az emberek elsősorban a sze-
mükkel vásárolnak, és csak másod-
sorban ízlelik meg a terméket. Nagyon 
fontos az esztétikus látvány. 

Nagy a különbség csokoládé és cso-
koládé között. és ezt egyelőre még nem 
érzékelik kellőképpen itthon, nincs 
hozzá elég tapasztalat. A mi termé-
keink még gyakran a Hűha!-érzést kel-
tik az emberekben, hisz ilyet még soha 
nem kóstoltak életükben. Ezek a ter-
mékek kétségtelen nem azok szükség-
leteit elégítik ki, akik éhesek, hiszen itt 
nem a mennyiség, hanem a minőség 
a lényeg.

ZANGIO. Családi csokoládéműhely 
Budakeszin „Bonbonokat, trüffeleket, forró csokoládét és más finomságokat készítünk 

kézműves gondosággal , a legjobb alapanyagokból. A bonbon, a trüffel, 
a csokoládé desszert, boldogsághormonok generálója. Ennek jegyében 
kínálunk sokféle desszertcsokoládét, amelyekkel elcsábítható nő és férfi, 
fiatal és idős is” – ezek a „bűnre” hívó mondatok olvashatóak a Zangio 
Családi Csokoládéműhely honlapján. A nem mindennapi vállalkozás 
életrehívójával, megálmodójával, Papp Zoltánnal beszélgettünk a sok 
kreativitást és innovációt igénylő munkájukról.



Bár Budakeszi és a térség (Budaörs, 
Telki, Budajenő, a II., XII. kerület...) 
vásárlóereje talán a legnagyobb 
Magyarországon, nem gondolom, 
hogy itt megélne egy ilyen jellegű 
csokibolt!

– Belgiumban pl., ahol hatalmas ennek 
a kulturája, egy 3 ezres falu „képes el-
látni” egy kisebb csokiboltot. Ettől mi 
még távol vagyunk. A mi családunk-
nak szerencsére egyelőre elsősorban 
nem ebből kell megélnie, hisz ahogyan 
már említettem nekünk a másik lá-
bunk finanszírozza ezt a lábunkat.

A közvetlen csokigyártáson és el-
adáson kívül más szolgáltatásokat 
is végeznek?

– Évente számos csapatépítésre, bon-
bonkészítő programra (Budakeszin is), 
valamint vállalati és magánrendezvé-
nyen csokoládékóstoltatásra kapunk 
felkérést.

További célok? 
– Hamarosan elindítunk egy web-
shopot. Szeretnénk azokhoz is elérni, 
akiknek fizikailag nehéz megoldani, 
hogy vásároljanak boltunkban, vagy 
akár Budakeszin, a csokiműhelyből. És 
reménykedünk abban, hogy egyszer 
még eljön a mi időnk. Addig pedig to-
vább próbálkozunk hobbiból, kaland-
vágyból... – mert ez számunkra öröm-
forrás.

A szakrendelés szakmai feladatait, 
személyes közreműködőként dr. Bara-
bás Loránd, dr. Egyed Tamás és dr. Mester 
Gábor látja el. Részben az Uzsoki utcai 
Kórházból érkező sebészek ők, részben 
pedig a Semmelweis Egyetem II. sz. Se-
bészeti Klinikáján dolgozó szakorvos-
ról van szó.

A szakrendelés általános felnőtt se-
bészeti ellátást biztosít, amely lefedi 
tulajdonképpen a teljes tápcsatornát 
nyelőcsőtől végbélig: pajzsmirigy, mel-
lékpajzsmirigy, hasfali sérvek, a táp-
csatorna divertikulumai nyelőcsőtől 
vastagbélig, azok zsákszerű kitürem-
kedései, valamint a daganatos betegsé-
gek tárgyköre emlő és különböző bőr 
elváltozások eltávolítása, kimetszése, 
biopsziája.

Dr. Barabás Loránd sebész szakor-
vos ez év június végén érkezett a Buda-
keszi Egészségügyi Központba – anya-
intézete a SE II. sz. Sebészeti Klinika 
–, szerdánként 16–20 óra között érik el 
páciensei előzetes időpontfoglalást kö-
vetően. 

A hét három napján működik se-
bészeti szakrendelés Budakeszin, 
kedden 15–19 óra között Egyed Ta-
más rendel, csütörtökön pedig Mes-
ter Gábor felváltva másodhetente dél-
előtt vagy délután várja a betegeket. 
A NEAK támogatásnak köszönhetően 
egyelőre az egész ország egész terüle-
téről fogadnak betegeket, az agglome-
rációból is.

Milyen betegségek ellátására alkal-
mas a helyi szakrendelés?

–  bőrgyógyászati elváltozások minta-
vétele (biopsziája) vagy teljes eltá-
volítása (kimetszés), mint anyajegy, 
zsírcsomó (lipoma), kásadaganat (at-
heroma), benőtt köröm, tályog;

–  gyakori sebészeti betegségek vizsgá-
lata, műtéti indikáció felállítása, mint 
hasfali sérv, epehólyagkövesség;

–  különböző tápcsatornai daganatok 
és sebészeti beavatkozást igénylő ál-
lapotok vizsgálatainak értékelése, 
további vizsgálatok szervezése és 
a megfelelő fekvőbeteg intézmény-
be való irányítása;

–  proktológiai betegségek kivizsgálá-
sa, egy részének kezelése: aranyér, 
végbélrepedés (fissura), végbéltá-
lyog (abscessus), végbélsipoly (fis-
tula), sinus pilonidalis, végbéldaga-

Tovább bővül a szakrendelések köre a 
Budakeszi Egészségügyi Központban
NEAK finanszírozott ellátásként SEBÉSZETI járóbeteg szakrendelés is működik a Budakeszi Önkormányzat 
által létrehozott Budakeszi Egészségügyi Központban. A sebészeti szakellátás beutaló nélkül vehető igénybe! 
A várakozási idő csökkentése érdekében előjegyzés alapján működnek. Kizárólag felnőtt sebészeti ellátás folyik, 
18 éves életkortól fogadnak betegeket. Időpont egyeztetése a következő számon lehetséges: +36 20 362 7065.

Kedves BUDAKESZI LAKOSOK! 
Örömmel értesítem Önöket, hogy szeptembertől elérhetőek a belgyógyá-
szati, kardiológiai és diabetológiai szakrendeléseink. Három orvoskollé-
ga csatlakozik szakmai stábunkhoz: dr. Tóth Angéla, dr. Rátvai Edina és 
dr. Lukács Imre.
Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a terheléses kardiológiai vizsgálat-
ra csak a közbeszerzés lezárása után lesz lehetőség, ebben rendkívüli ülé-
sen dönt Budakeszi Város Képviselő-testülete – várjuk bejelentkezésüket: 
+36 20 362 7065.
Szeptembertől bővül a szakrendelések köre. Augusztus 26-án megérkezett 
a szakrendelőbe a kardiológiai ultrahang készülék. Dr. Tóth Angéla főorvos 
asszony és dr. Lukács Imre főorvos úr megismerkedett a készülék paramé-
tereivel, használati útmutatójával, megtörtént az első vizsgálat is. Szeptem-

bertől minden feltétel adott ahhoz, hogy teljes egészében elkezdődhessenek 
a kardiológiai vizsgálatok a Budakeszi Egészségügyi Központban. A készülék 
– ingyenes bérleti konstrukció formájában – kipróbálásra került Budakeszire. 
Az áthidaló megoldásra addig van szükség, amíg a vírushelyzet miatt kissé 
eltolódott közbeszerzési eljárás lezárul, és megérkezik az önkormányzat által 
biztosított berendezés. 
További jó hír, hogy az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézettel (OORI) 
a röntgendiagnosztika, a gyógytorna és a fizikoterápiás kezelések kapcsán 
szoros együttműködés kialakítására törekszünk. Szeptembertől várják az el-
látási körzetünbe tartozó és a szakrendeléseinkről beutalt pácienseketjenek! 

Előjegyzési telefonszámunk: +36 20 362 7065

Üdvözlettel: Pócza Péter dr., intézményvezető 
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natok biop    sziája (ezen vizsgálatokra 
a recto scop szeptemberi beszerzése 
után lesz lehetőség);

–  műtétek után kontroll vizsgálat, kö-
tözés és varratszedés;

–  krónikus fekélyek és felfekvések ke-
zelése, kötözése;

–  szükség esetén szakorvosi javaslatra 
akár speciális beavatkozások, mint 
disulfiram tabletta implantáció alko-
holizmus esetén, ritka fejfájás diag-
nózisához artéria temporalis biop-
szia, amyloidosis gyanúja esetén bőr 
vagy végbél nyálkahártya biopszia;

–  sebészeti konzultáció társszakmák 
részére.
Gyermeksebészeti, valamint érsebé-

szeti és mellkassebészeti esetek ellátá-
sa nem feladatuk, azonban mindenkit a 
legrövidebb úton megfelelő szakember-
hez delegálnak, ha nem általános sebé-
szeti esetről van szó, akkor is. A kéz-
sebészeti eseteket is tovább szervezik, 
és baleseti sebészet sincs Budakeszin, 
azaz csont ízületi elváltozásokat nem 
jogosultak végezni. Sebészeti sürgőssé-
gi ellátásra a Szent János Kórházba irá-
nyítják a helyi lakosokat.

A szakrendelőben a betegség fel-
térképezése az elsődleges cél. Ahogy 

Barabás doktor 
fogalmazott: „a 
probléma szinte-
tizálásában is 
igyekszünk se-
gíteni a beteg-
nek, hiszen nem 
mindig egysze-
rű feladat el-
dönteni, hová 
forduljon, kihez 
is tartozik a be-
teg. Éppen ezért 
nagyon fontos, 
hogy a korábbi 

leleteiket is magukkal hozzák a rendelés-
re, ezek alapján tudjuk felmérni azt, hogy 
valóban sebészeti probléma áll a háttérben 
vagy sem.” 

Céljaik szerint a diagnosztikai ellá-
tásban szeptembertől helyben elérhető 
lehetőség a laborvizsgálat, az EKG, az 
ultrahang és a röntgen vizsgálatok.

Prevenciós és egészségmegőrzés 
szempontjából óriási helyi érték mind-
ez: ha a beteg sebészeti problémát sejt, 
időpontot kér, majd 1-2 héten belül el-
látásra is kerül. A diagnózis feltárása 
után két út járható: járóbetegként hely-
ben ellátásra kerül, vagy a fekvőbeteg 
ellátást igénylő betegeket a fővárosi 

kórházakba a megfelelő sebészeti osz-
tályra irányítják műtéti terápiára. 

Az általános sebészetben a végbéltáji 
problémák (proktológia) az esetek leg-
alább 15-20%-át teszik ki. A gyakorisá-
guk miatt a budakeszieknek nagy segít-
séget jelenthet az is, hogy a proktológai 
beavatkozásokra szeptembertől hely-
ben nyílik lehetőség, nem kell beutaz-
niuk a főváros egészségügyi intézmé-
nyeibe. Például rectoscop segítségével a 
végbéltükrözések is helyben elvégezhe-
tők, a belső aranyerek gyűrűzése. Más 
esetekben pedig az egynapos sebésze-
tet nem igénylő, helyi érzéstelenítés-
ben végzett külső gyulladt aranyerek 
feltárását, trombusnak az eltávolítását 
is helyben elvégzik. Minden sebészeti 
beavatkozásnak vannak természete-
sen kockázatai is, ilyen a vérzésveszély 
vagy tályogképződés – a Budakeszi 
Egészségügyi Központ ezek kivédésére 
is teljes körűen felkészült.

A 41 éves Barabás doktort a biológia 
szeretete sodorta másodéves gyakorla-
ta során a sebészet felé, jelenleg tanár-

segéd a SE II. sz. Sebészeti Klinikán. Fő 
területe az onkológai sebészet - vastag-
béldaganatok kutatásával foglalkozik, 
hazai és nemzetközi szaklapokban pub-
likál (Publikációs listája itt elérhető: https://
m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=b-
rowse&sel=10025838&paging=1;1000). 

Minimál invaziv technikákban van 
óriási jártassága, a laparoszkópos sebé-
szetben: a rekeszizom elváltozásoktól 
a hasi sérvek, hasfali sérvek, vastagbél-, 
végbél laparoszkópos sebészetét végzi, 
gyakori szereplője nemzetközi kong-
resszusoknak is. A Németországban és 
Japánban is sebészi gyakorlatot szerző 
sebész szakorvos állítja: ugyanazt a se-
bészeti ellátást képesek itthon is biz-
tosítani a magyar betegnek, a hazai és 
nemzetközi protokollok megegyeznek. 
A gyógyításban fő szempontja a teljes 
rálátás az emberi test összefüggéseire, 
a határterületek ismerete, a megfele-
lő korrelációk felismerése. Az erdélyi 
származású orvos Budakeszin él há-
rom gyermekével és szintén egészség-
ügyi végzettségű feleségével.

FOKOZOTTABB ELŐVIGYÁZATOSSÁGI SZABÁLYOK LÉPTEK ÉLETBE!
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Budakeszi Város Önkormányzatának 
kiemelt célja a testvértelepülésekkel 
történő szoros kapcsolattartás. 2020. 
augusztus 7. és augusztus 9. között 
meglátogattuk Ipolybalogot, Budake-
szi testvértelepülését. Célunk a szoros 
kapcsolattartáson túl a szakmai ta-
pasztalatok megosztása és a jövőbeni 
együttműködési lehetőségek kiakná-
zása. 

Sajnálatos módon a koronavírus 
miatt, az egészség megóvása érdeké-
ben nagy, a lakosságot is bevonó elő-
adásokat nem tudtunk tartani, en-
nek ellenére szűkebb csoportokban 
megtörténtek a tapasztalatcserék. 

A budakeszi delegáció 
27 fővel utazott Ipoly-
balogra. Az első nap a 
felvidéki delegációval 
közösen átbuszoztunk 
Selmecbányára, amely-
nek történelmét, neve-
zetességeit pozsonyi 
idegenvezetőnk mutat-
ta be, délután Ipolyság 
történelmi múltjával 
ismerkedtünk. Másnap 
felkerestük Mikszáth 
Kálmán és Madách 

Imre szülőfaluját. Szklabonyán talál-
ható a Mikszáth-ház, de ez már nem 
az eredeti épület, amiben Mikszáth 
született, hanem egy átépített, mely-
ben egy tematikus kiállítás látható az 
író életéről. Ezt követően érkeztünk 
Alsósztregovára a Madách-kúriához, 
ahol a nagy magyar író életét bemu-
tató kiállítást rendeztek be. Délután 
Gácson a Forgách család egykori vár-
kastélyát néztük meg, majd az esti 
órákban egy hangversenyen vettünk 
részt az ipolybalogi Árpád-kori temp-
lomban. Itt őrzik a Szent Koronának 
hiteles másolatát, amit testközelből 
volt lehetőségünk megtekinteni. 

A hazautazás napján reggel részt 
vettünk egy közös szentmisén, ahol 
sok helyi lakossal ismerkedhettünk 
meg. Ezt megelőzően, szakmai tapasz-
talatcsere keretében Ipolybalog polgár-
mestere, Bálint Péter vezetésével meg-
tekintettük az önkormányzat szociális 

lakásépítési programja 
keretében épülő társas-
házakat, illetve a nem-
rég felújított, és hama-
rosan tovább bővülő 
sportparkot. Haza fele 
menet megtekintettünk 
Oroszkán egy külön-
leges hadtörténeti mú-
zeumot is, melyben 
egy páratlanul gazdag 
második világháborús 
magángyűjtemény vár-
ja az érdeklődőket. 

Bízunk benne, hogy a találkozás lehe-
tőséget biztosított a két település továb-
bi szoros együttműködésére. Nem csu-
pán önkormányzati résztvevői voltak 
a programoknak, hanem intézmény-
vezetők is, akik reményeink szerint 
a jövőben szorosabbra fűzik egymással 
a kapcsolatot, ami tovább erősíti majd 
a testvérintézményi kapcsolatokat.

A testvértelepülési 
látogatás pályázati 
támogatója idén is 
a Bethlen Gábor  
Alapkezelő Zrt. volt.

Testvértelepülési látogatás Ipolybalogon

Az ipolybalogi templomban a Szent Korona hiteles 
másolata előtt vendéglátónkkal, Bálint Péter 
polgármesterrel dr. Győri Ottilia polgármester 
és ’Sigmond Bertalan alpolgármester

Szakmai tapasztalatcsere keretében Bálint Péter 
polgármester megmutatta nekünk az épülő 
társasházakat és a felújított sportparkot
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Szakmai tapasztalatcsere keretében Bálint Péter 
polgármester megmutatta nekünk az épülő 
társasházakat és a felújított sportparkot

A Budakeszit a díjátadón dr. Győri Ottilia polgármester és 
Bakács Bernadett tanácsnok képviselte. Bonis Bona-díjat ka-
pott a budakeszi néptánc-pedagógus, Mózesné Kulánda Ni-
kolett is. Gratulálunk!

Magyarország legfontosabb erőforrása az ember, ezért a 
tehetségek gyarapítása közös feladat – hangoztatta az Em-
beri Erőforrások Minisztériumának (EMMI) család- és if-
júságügyért felelős államtitkára Budapesten, a Bonis Bona 
– A nemzet tehetségeiért és a Tehetségbarát önkormányzat-díj át-
adóján. Novák Katalin szerint a koronavírus-járvány miatt 
rendkívüli körülmények vannak, sokan azt hiszik, most 
hátra lehet dőlni, mert elég a túlélés, de akiben tehetség, 
akarat és kitartás van, meglátja a rendkívüli helyzetben 
a lehetőséget, és akkor is dolgozik, amikor mások pihen-
nek. A tehetséges fiatalok, az őket felkaroló pedagógusok, 
a tehetség ügye mellé álló ismert emberek reményt adnak 
arra, hogy Magyarország képes a „kanyarban előzni” – fo-
galmazott az államtitkár. Novák 
Katalin elmondta: a Nemzeti Te-
hetség Programban évente több 
mint hárommilliárd forintból 350 
ezer tehetséges fiatalt támogat-
nak. Jövőre erre a célra 3,6 mil-
liárd forintot fordítanak, az adó-
juk egy százalékát a programnak 
felajánló magyarok száma közelít 
a 300 ezerhez – emelte ki.

A pályázati felhívás az alábbi 
felületen érhető el: https://tehetse-
gunk.hu/
Pályázatunk összefoglalója:
Budakeszire sok fiatal család köl-
tözik, a népességen belül a fiatalok aránya 33%. A népesség 
40%-a diplomás. A lakosság számára kiemelkedően fontos, 
hogy helyben megvalósuljon a magas szintű oktatás, a te-
hetség kibontakoztatása. Örömmel teszünk eleget ennek az 
elvárásnak.

1.) Az új, minden korszerű oktatási eszközökkel felsze-
relt iskola építéséhez 500 millió forinttal járultunk hozzá. A 
felső tagozatos diákok oktatásában az okos eszközök hasz-
nálata így megvalósult.

2.) A pedagógusok tehetségfejlesztő munkáját azzal 
ösztönözzük, hogy 2018-tól kiírtuk a „Budakeszi Oktatá-
sért” pályázatot, melyben három tanár kap havonta brut-
tó 75 000 Ft juttatást (az érdi tankerület, Sárközi Márta egy 
negyedik tanár díjazásával járul hozzá a kezdeményezé-
sünkhöz) –, melynek célja: ösztönözni a minőségi nevelési, 
pedagógiai programok bevezetését innovatív módszerek 
megjelenését. Havi nyílt órával, szakmai nap tartásával ér-
jük el a tudásmegosztást. A programunk azért sikeres, mert 
havi rendszerességgel támogat, és a közoktatásban ösztön-
zünk tehetség azonosító tevékenységre.
Példa az eredményekre:
A)  elsős matematika óra LEGO alkalmazásával, 
B)  a 9. osztályosok robotot programoznak, 

C) furulyaoktatás alsósoknak zeneszerzési ismeretek át-
adásával az improvizáción keresztül,
D) ötödikes biológia óra folyamatos interaktivitással, légző 
és koncentrációs gyakorlatokkal, ének beiktatásával, mely-
nek célja a tanulás módszertanának megtanítása is, 
E) Nyolcadikban a diákok bírósági tárgyalást vezetnek le, 
melyben a vádlott a dohányzás, és belefér az egészséges és 
dohányos tüdő működésének ultarahangos képe, miköz-
ben gyakorolják a nagy közönség előtt tartott beszéd tech-
nikáját, az iskola hetedik osztályosai, a tanárok, szülők, 

szülői szervezetek előtt. 
Ösztöndíjjal jutalmazzuk a te-

hetséges diákokat, alsóban 
5000 Ft, felsőben 10 000 Ft-ot, 
gimnáziumban havi 15 000 Ft-ot 
kaphat két kiemelkedően teljesítő 
diák – az érdi tankerület itt is hoz-
zájárult kezdeményezésünkhöz 
plusz egy tanuló támogatásával. 

Pedagógus díjjal jutalmazzuk 
a példaértékű tanári munkát 2013 
óta, mely nettó 100 000 Ft-al jár. 

Fiatal tehetségeinket Ifjúsági 
díjjal ismerjük el. 

„Kreatív Háló” programmal a 
Mű  velődési Ház, Családsegítő közös munkájával a hátrányos 
helyzetű fiatalokat ismertettük meg az alkotás örömével. 

Támogatjuk azokat a civil szervezeteket, melyek tehet-
séggondozó munkát végeznek. (Évi 4,5 millió forintos ke-
retünk van rá).

Mire fordítjuk a támogatást?
Igényfelmérést végeztünk iskoláinkban, ennek eredmé-

nye a következő:
1.) Az általános iskola mentort foglalkoztatna az évfolya-

mot ugró tehetséges diákok számára;
2.) Grafikus tanárt hívna óraadónak a MOME-től; 
3.) Programozást oktatna a harmadik osztálytól, több is-

kola a sakk oktatás támogatását kéri;
4.) a Zeneiskola mesterkurzust tartana művészek bevo-

násával;
5.) a Nagy Sándor József Gimnázium a „Kreatív írás” szak-

kört kiterjesztené a nyolcadikosoknak is, és érettségiig foly-
tatná; 

6.) Sport alap létrehozását kérik a rászoruló családok 
gyerekeinek felszerelés vásárlásra és utaztatásra; 

7.) Több tanár innovatív szakmai munkájának támogatá-
sa, ha a járványhelyzet lehetővé teszi a Budakeszi Oktatá-
sért pályázat kiírását vagy módosított megvalósítását. 

Tehetségbarát önkormányzat-díjat 
kapott Budakeszi A Tehetségbarát önkormányzat-díjat olyan 

önkormányzatok nyerhetik el, amelyek folyamatosan 
segítik a tehetséges fiatalok felkutatását, támogatását, 
és példamutató együttműködést folytatnak 
a tehetséggondozó szervezetekkel. A kitüntetést idén 
Budakeszi, Zalaegerszeg, Biatorbágy, Zirc, Kaposvár 
és Páty önkormányzata kapta.

Mózesné Kulánda Nikolett néptánc-pedagógus átveszi  
a Bonis Bona-díjat Novák Katalin államtitkártól
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Budakeszi központi terei az utóbbi idő-
ben látványosan kizöldültek: végre a 
hőséget és szárazságot is tűrő évelők 
díszítenek a parkokban és a felújított 
középületek körül. A levendula és ró-
zsa szigetek mellett idén újabb vonzó 
beültetések virítanak a sokszor már 
nyár közepére kitikkadt árvácska-be-
gónia kombó helyett. A Kerekmezőn 
egyéves születésnapját ünneplő Szé-
chenyi István Általános Iskola kerítése 
mentén platánok sorakoznak, a bejára-
tot díszítő virágoskert magazinba illő. 

Városunk helyét egykor erdő bo-
rította; a római patríciusok házaihoz 
kellett az első fákat kivágni. A török 
hódoltság után mintegy 600 holdon ir-
tottak, hogy legyen elegendő szántó a 
környék lakóinak. A XVIII. századtól a 
település körül nagyrészben közössé-
gi, fenntartható erdőgazdálko-
dás folyt. A XIX. sz. óta mind 
a határban, mind a lakóöve-
zetben tervezett faültetés zaj-
lott, az évek során több is. Így 
jött létre többek között számos 
gyümölcsös, melyek helyét a 
Meggyes, Barackos, Diós, Man-
dulás vagy éppen a Szőlőskert 
neve őrzi. 

A Pilisi Parkerdő Zrt. 2011-
ben csatlakozott az Országos 
Tündérkert Mozgalomhoz, 
ami a Kárpát- és Zsámbéki-
medence őshonos oltványait és 
gyümölcsfáit gyűjti és ülteti, 
így ma mintegy 350 fajta több 
mint 900 példányát gondozza 
a Budakeszi Erdészetnél létre-
hozott gyümölcsösben. Karnyújtásnyi-
ra tőlünk kínálkozik a lehetőség, hogy 
a bőséges választékból kiszemeljük 
azokat a fajtákat, melyek alkalmasak 
lehetnek köztéri beültetésre, hogy fel-
idézzék a régmúlt gyümölcsösök han-
gulatát, egyben tudatosítsák bennünk 
közvetlen környezetünk megóvásának 
jelentőségét. 

2019-ben erőteljes hangsúlyt kapott 
a klímavédelem, melynek hatására is-
mét faültetési mozgalmak szerveződ-
nek. Magánemberként is egyre többen 
hiányoljuk a forróságban hűsítő árnyé-
kot, tiltakozunk a fák meggondolatlan 
kivágásakor, aggódunk a levegő minő-
sége, a madarak és rovarok élőhelye, 
a nyáron hirtelen lezúduló csapadék 
mennyisége miatt. Az utóbbi hónapok 

újabb megpróbáltatásai során kellett 
szembesülnünk azzal, hogy szinte le-
hetetlen hazai gyümölcshöz-zöldség-
hez jutnunk – az is aranyáron kapható 
–, de sokaknak a világ végéről ide repí-
tett, ládában érlelt másodosztályú va-
cak is szinte megfizethetetlen. 

Adott tehát egy hajdan gyümölcs-
termelő hagyományokkal rendelkező, 
rohamos ütemben beépülő település, 
a határban egy valódi Tündérkert az 
őshonos gyümölcsfa génbankjával, 
egy településtervező diplomával ren-
delkező fiatal főépítész, és nem utolsó-
sorban új főkertészünk, akinek tény-
kedése máris meglátszik a városon. 
Ráadásként adódik pár lelkes civil, 
akik tennének valamit a városukért: 
időt, energiát, tapasztalatot, akár még 
pénzt is áldoznának a lakóközösségért 

– ezúttal éppen a Kerekmezőn. Az öt-
let tavaly november óta formálódik. A 
járvány ugyan megakasztotta a szerve-
zést, azért közben sikerült a környék 
lakóinak véleményét összegyűjtenünk, 
és több szakemberrel is egyeztettünk. 

Ezalatt rengeteg, számunkra új is-
merettel gazdagodtunk. Nem is gon-
doltuk, hogy egy köztéri fa ültetésekor 
hányféle szempontot kell figyelem-
be venni: fontos az ültetendő csemete 
kora, fajtája, a helyszín, a talaj és a fel-
színi adottságok, a közművek elhelyez-
kedése a felszín alatt, nem utolsósor-
ban a víz, amivel locsolnunk kell, hogy 
életben tartsuk a növendék fácskákat. 
Elkelne egy tájépítész segítsége is, aki 
ismeri az előírásokat és leskicceli ne-
künk a beültetendő fák-bokrok helyét, 

kreatív ötleteket ad a parkosításhoz. 
Az iskola közelsége ráadásul további 
lehetőségeket rejt magában: az árnyas 
fák alatt hűsölni, gyerekre-unokára 
várni vagy órát tartani is lehet. Önkén-
telenül felvetődik hosszabb távon egy 
tankert vagy közösségi kert létrehozá-
sának terve is. 

Miért éppen őshonos? A helyi svá-
bok okos előrelátásának köszönhe-
tően Budakeszin a múlt század elején 
óriási gyümölcsfa telepítés folyt, ezek 
utolsó példányaira is csak elvétve buk-
kanunk manapság. Szerencsére élnek 
még azok, akik gondjukat viselték 
vagy nyomon követik a sorsukat. A be-
ültetésre javasolt fajták felsorolása so-
kat ígér: vadkörte, vadalma, sajmeggy, 
mirabolán szilva, galagonya... Ezek 
megerősödött alanyait lehetne később 
oltani; nem igényelnek metszést, az évi 
egyszeri lemosó permetezés elegendő 
nekik. Szemben számos invazívan ter-

jedő fajtával, mint pl. az ecetfa – 
hivatalos nevén bálványfa – az 
őshonos példányokkal tartható 
egyensúlyban az ökosziszté-
ma. Sokunk már csak a beköl-
tözés után szembesül a kerttel 
járó számtalan tennivalóval 
vagy éppen lehetőséggel. Egy-
re többen élvezzük a ház körül 
termett zöldségek és gyümöl-
csök számtalan előnyét; velünk 
együtt gyerekeink, unokáink is 
türelmetlenül várják a magunk 
ültette fáról szedni a termést. 

A település vonzó adottsá-
gai és színes múltja jó alkalmat 
teremt megosztani a tudást, 
feléleszteni a hagyományokat, 
óvni a természetet, ezzel pél-

dát mutatni az utódoknak. Várunk te-
hát mindenkit, aki kedvet érez egy-egy 
fát vagy bokrot „örökbe fogadni”, elül-
tetni és gondját viselni, amíg megerő-
södik. Természetesen a Kerekmezőn 
innen és túl is szerveződhet „zöldítő” 
közösség Budakeszin. Célunk, hogy az 
őszi faültetési szezon során kipróbál-
juk és megmutassuk, együtt mire va-
gyunk képesek. 

Bárki csatlakozhat adománnyal 
vagy önkéntes munkával az ültetés és 
gondozás során: magánszemélyek, csa-
ládok, óvodai csoportok, iskolai osztá-
lyok, vállalkozások, intézmények stb. 
jelentkezését várjuk. 

Jelentkezés és érdeklődés a f ogadj
orok be1fat@gmail.com  e-mail-címen.  

Kis-Kovács Zsuzsa 

Fogadj örökbe egy fát!
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Megfigyelések a Madár tanösvényen
A szajkó 

Hanyatlik a nyár. Pirkadatkor vékony harmat lepi a tájat, s 
a késő délutáni, tört fények már búcsúzóra festik a sárguló, 
szénaillatú mezőket. Augusztus derekán járunk, s bár lan-
gyos vizével még bőven kényeztet a Balaton, az erdőt járva 
ilyentájt szoktam először érezni, hogy minden megállt. A 
növények nem nőnek, itt-ott szárazon kunkorodnak a hő-
ség perzselte levelek szélei. Csöndes az erdő, kósza emlék 
csupán a májusi-júniusi zsivajgó madárdal. Jobbára már a 
második fészekaljak is bőven kirepültek. Minek is akkor 
énekelni? A madarak már nem az örökké éhes fiókáknak 
gyűjtenek, hanem maguknak, nem kell messze hangzó 
füttyel kijelölni területük, revírjük határait, hiszen ami ma-
guknak kell, azt dalolás nélkül is bőven megtalálják.

De lám, mégis csak megszólal a sárgarigó! Persze lát-
ni nem lehet, mert igen ügyes, bujkáló madár, de a hang 
irányba vezet, keresem is a távcsővel, hátha felbukkan. 
Aztán elhallgat és helyette messze hangzó, „kiő-kiő” kiál-
tással üzen az egerészölyv. Aha, ezért csendesedett 
a sárgakabátos fuvolás. Kutatom a magas 
égen az ölyvet, hiába. És az irány most 
is ugyanaz. Különös. Töprengésemből 
az összetéveszthetetlen, recsegő ma-
dárhang zökkent ki, szépnek nem 
mondanám, inkább olyan, mintha 
nehéz vashordót húzgálnának a 
kavicsos talajon. És a lombok kö-
zül előröppen a szajkó.

A szárnyán halványkék, ha-
rántcsíkos díszt viselő, amúgy vö-
rösesbarna tollazatú, csókánál né-
mileg kisebb testű madarat mondják 
mátyásmadárnak is. De Sándor István 
régi szókönyvében zajgó-nak is írja, éppen a 
zaj okán, amit rikácsolásával csap, s amiből aztán 
a szajkó elnevezés is származnék.

A jeles természetbúvár, Herman Ottó így ír róla: „Ifjan 
befogva, ha nem is válik egészen kezessé, de kalitkában és 
folyosókon tartva, nagyon mulatságos madár, mert után-
zásaival nagy imposztor. Először is eltanulja a majorság 
minden hangját, csipog, kukorékol, gágog, pityereg; közbe 
nyávog egyet, mint a macska, majd meg nyikorog, mint az 
ajtó kenetlen sarka, vagy a targoncza kereke; szóval mulat-
ságos kópé biz ő. Felelget is hangokra; a kakasnak kakasul, 
a lúdnak lúdul.”

A tudós az 1900-as évek elején írott könyvében egyér-
telműen károsnak mondja. „Tojás, meztelen madárporonty, 
a fészek szélén üldögélő és anyját váró torkos poronty, az 
mind Mátyás úr prédája.”

Július elején éppen a teraszon üldögéltem, és a szomszé-
dommal társbérletben élő verebeket figyeltem. Úgy lettek 
ők lakótársak, hogy a ház falán túlnyúló eresz alá elmu-
lasztották felszegelni a széldeszkát, amit rendesen veréb-
lécnek is szoktak mondani. Így aztán a madarak szélvédett, 

száraz, szilárd alapú, vagyis igen alkalmas fészkelőhelyet 
találnak a cserepek alatt. Ki is használják, hiszen minden 
esztendőben legalább két fészekaljat felnevelnek, s ennek 
örülni kell, hiszen a boldogult úrfi koromban felhőszerűen 
felrebbenő, sok száz madárból összeverődött verébcsapa-
toknak ma már hírmondója sincs. Egy szó, mint száz, ültek, 
zsinatoltak a verebek az eresz alatt, amikor mint a villám, 
közéjük reppent a szajkó. Lett nagy ribillió! A verebek két-
ségbeesetten röpdösték körül a náluk jóval nagyobb mada-
rat, aki először is a keskeny lécpárkányon igyekezett meg-
kapaszkodni, egyensúlyát kereste a szűk helyen. Amikor 
pedig valahogy megállt a lábán, fejét mélyen bedugta az 
eresz alá, és minden módon megpróbálta onnan kiügyes-
kedni az akkor még fészkekben cseperedő verébfiakat. 
Éhes lehetett Mátyás, mert nem adta fel egykönnyen, de 
végül csak pórul járt. Lendületet vett, szárnyra kapott, és 
méltatlankodó recsegéssel tova szállt.

Persze nem csak rabol a szajkó. Mindenféle bogár, gilisz-
ta, gyümölcs, makk, dió is a begyébe vándorol. Minap sze-

mem láttára emelte el azt a méretes csirkebőr dara-
bot, amit kutyáink az etetés után trehányul 

félredobtak.
Erdészek barátja, vadásznak inkább 
bosszantója a szajkó. Madarunk téli 

táplálékának jelentős hányadát te-
szi ki a bükk- és tölgymakk, amit 
késő őszön erdőszerte összegyűj-
töget és alkalmas helyeken, od-
vakban, vagy éppen csak a ned-
ves avar alá kotorva elrejt. Ám, 

mivel szorgalma jóval meghaladja 
észbeli képességeit, az elrejtett ma-

gok jelentős részének pontos helyét si-
mán elfelejti. Ezek a magok aztán tavasz-

szal kicsíráznak és tölgy, vagy éppen bükk 
magoncokká cseperednek. Így a szajkó akaratlanul 

is szerepet játszik az erdők megújulásában. Ugyanakkor a 
nyiladékon cserkelő vadász leginkább a pokolba kívánja az 
őt megpillantó, majd rikácsolva, recsegve riasztó mátyás-
madarat, tudva, hogy az erdő puskavégre kapható vadja 
pontosan ismeri ennek a kiáltásnak az okát és, fejvesztve 
menekül, ha meghallja. Ezért, s persze fészekrabló szoká-
sai, valamint természetvédelmi és vadgazdálkodási szem-
pontból ellentmondásos megítélése miatt a szajkó augusz-
tus és február között vadászható faj.

A szajkónak Eurázsia jelentős részén, és Észak-Afriká-
ban több alfaja elterjedt. Hazánkban legnagyobb számban 
a középhegységi és dombsági tölgyesekben fordul elő, de az 
alföldi erdős területek, parkok, kertvárosok is alkalmas élő-
helyek számára. Évente egyszer költ. Fák, bokrok ágrend-
szerébe gallyfészket épít, melynek belsejét puhább anya-
gokkal béleli. Fészekalja 5-6 tojásból áll, a kotlási idő 16-17 
nap. A költésben és a fiókanevelésben mindkét szülő részt 
vesz. A fiatalok 3 hetes koruk körül elhagyják a fészket.

A szajkó többnyire bandázó, csapatokban járó, nyugha-
tatlan madár, de tarkaságával és rafinált füttyeivel minden-
kor dísze erdeinknek..” 

I. L. L.
Források: Herman Ottó: A madarak hasznáról és káráról, Budapest, 
Pallas Rt. Nyomdája, 1914. • www.mme.hu
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Teljesült a kívánsága. A vírus miatt iz-
gultunk, de szerencsére zöld utat kap-
tak a táborok!

Ebben a táborban kiváló lehetősé-
gek nyílnak a sí-gimnasztikai elemek 
gyakorlására, a mozgáskompetencia 
fejlesztésére, hiszen a síelés fő alap-
pilléreit az egyensúlyérzék tökélete-
sítése, a mozgáskoordináció magas 
szintre emelése jelenti. Természetesen 
az edzettség szinten tartása, az állóké-
pesség, az ügyesség, gyorsaság növelé-
se is célunk.

A táborban a futóiskola, a falmászás, 
a lovaglás, a csúszdás medencés játé-
kok, a bungee trambulin, a 3D karika 
használata a kis síbajnokok mozgásvi-
lágának alakítását szolgálja.

Persze a móka, izgalmas kihívások 
is hozzátartoznak a tábori élethez. 
A számháború mindig osztatlan sikert 
arat. Elmaradhatatlan a kincskeresés, 
az elemlámpás esti játék, ahol titkos 
lakatokhoz tartozó kódokat kell meg-
fejteniük a kis táborozóknak.

A kemencében sütés, a vidéki élet 
varázslatainak megízlelése is kedvenc 
program. No, meg egy kis kézműves-
kedés, barkácsolás is mindig belefér 
a pihenőidőbe. Idén kavicsfestést ter-
veztünk be és csuhétündéreket készí-
tettünk.

A közösségépítés kitűnő alkalma 
a tábor, hiszen itt az ötéves kisgyer-
mektől a kamaszokig minden kor-
osztály együtt lélegzik. Különösen 
a csapatjátékoknál, a labdajátékoknál, 
a sorversenyeknél, akadálypályáknál 
érezhető a kicsiket segítő jószándék, 
segítőkészség.

Szem előtt tartjuk az egészséges 
életmódra nevelést a zöldségfélékben, 
gyümölcsökben gazdag étkezés jó pél-

dájával is. Gondot fordítunk a termé-
szetvédelem, klímavédelem kérdéseire 
is, főleg kis műsorok, előadások kom-
ponálása során.

Szuper élményekben volt részünk, 
így lelkesen várjuk az őszi edzéseket, 
hiszen október első szombatjától be-
indulnak rendszeres találkozásaink. 
A sípálya környéke hétvégenként meg-
telik ugrabugráló, sportkedvelő, zson-
gó gyerekhaddal.

Aki szándékozik csatlakozni közös-
ségünkhöz, a honlapunkon tájékozód-
hat, melyen hamarosan megjelenik az 
új síszezon programja is. 

Minden Budakeszin élő családnak 
sportolásban, mozgásban gazdag éle-
tet kívánunk!

Varázslatos Viadal-vakáció 
Vértesbogláron
A Viadal Sport Egyesület évek óta Vértesboglárra szervezi a kis 
sí     bajnokok nyári sport táborát. Nyár elején egyik tanítványunk így 
fogalmazta meg szüleinek egyetlen vágyát: „Én semmit sem kérek nyárra, 
csak egyet szeretnék, a Viadal-táborba elmenni!”

www.viadalse.hu
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Amikor 2006 szeptemberében olvas-
tam a kilátó átadásáról, az elnevezése 
gondolkodóba ejtett, vizuális memó-
riám azt súgta, láttam már e nevet leír-
va. Hamarosan Fekete István könyvei 
jutottak eszembe. Gyorsan ellenőriz-
tem is, és valóban: Csergezán Pál il-
lusztrálta gyermekkori kedvenc olvas-
mányaimat, Fekete István könyveit. 
Festői munkásságával csak ezután is-
merkedtem meg. Ámulatba ejtett állat-
festményeinek szépsége, a belőlük ára-
dó természetszeretet. 

Csergezán Pál, a kiváló magyar ál-
latfestő, grafikus, illusztrátor 1924-ben 
született Záhonyban. Gyermekéveinek 
nagy részét Kisvárdán töltötte. 15 éve-
sen Budapestre került, ahol alkalmi 
munkákból élt, és eközben három évig 
az Iparművészeti Főiskola építészeti 
szakán tanult. A 2. világháború végén 
besorozták és a frontra vitték. A hadi-

fogságban ismerkedett meg az orosz 
természetfestészettel. Három év hadi-
fogság után került haza, hamarosan 
a Magyar Képzőművészeti Főiskolán 
folytatta tanulmányait, immár grafi-
kusként. Barcsay Jenő, Ék Sándor, Ká-
dár György voltak a mesterei. Kitten-
berger Kálmán „A Kilimandzsárótól 
Nagymarosig” című műve volt az első 
állati témájú illusztrált könyve. Pályá-
ja első felében illusztrációival vált is-
mertté. A természeti témájú regények 
és ismeretterjesztő könyvek illusztrá-
lása mellett készített diafilmeket, tan-
könyveket. Dolgozott a Nők Lapjának, 
az Ország-Világ és a Magyar Vadász c. 
lapoknak. Kittenberger Kálmán és Fe-
kete István könyveinek illusztrálása 
vezette a vadászati témákhoz. Vadgaz-

daságokban rendezte be műtermeit, 
vadászatok közben figyelte az állato-
kat. Ő maga sohasem vadászott, vadá-
szatot nem ábrázolt, mégis a vadászok 
társadalma fogadta be igazából és biz-
tosították számára, hogy járja a vadont, 
figyelje az állatokat. Még ma is emle-
getik, hogy kézből etette a vaddisznó-
kat. Kedvenc tája a Gemenc és a Pilisi 
Parkerdő volt, különösen a Budakeszi 
és Telki közötti terület. Festményeinek 
színvilága visszaadja az erdő-mező 
hangulatát. Ha egy havas tájat bemu-
tató képét nézzük, szinte érezzük a tél 
hidegét, ha egy tavaszi képét, szinte 
érezzük a virágok illatát, a szél játékát 
a lombok között. Ceruzarajzai tükrö-
zik a mozgás dinamikáját a mozdu-
latlan rajzon. Festészete számára az 
elismerést a külföldön töltött évek, az 
ott rendezett kiállítások hozták meg. 
Évekig élt és működött Németország-
ban. Majd dolgozott a perzsa sah ud-
vari festőjeként Teheránban. Ehhez a 
lehetőséghez a másik kedvenc témái, 
a lovak segítették. A sah a lovai meg-
örökítéséhez keresett festőt, a világ leg-
nagyobb lóábrázolással foglalkozó mű-
vészei közül rá esett a választása. Saját 
elmondása szerint a tehetsége mellett 
örmény származása révén, a perzsa-
örmény eredetre emlékeztető daliás 
termete, a sahéhoz hasonlatos arcéle 
bizalmat teremtett számára. Hazatér-
ve a Nimród vadászújság szerkesztője, 
művészeti vezetője lett. A Nemzetközi 
Vadászati és Vadvédelmi Tanács (CIC) 
tagja volt. A CIC Adminisztratív Irodá-
ja Budakeszin található a Pilisi Parker-
dőgazdaság területén. A Muray Róbert 
alapította Altamira Egyesület első el-
nökévé választotta. Az egyesület olyan 
művészek csoportja, akiket megihletett 
a természet szépsége.

A Budakeszi és Telki közötti erdő-
ben álló vadászházban, az Anna-lakon 
hunyt el 1996-ban. Hamvait is a va-
dászház mellett helyezték nyugalom-
ba. Környékünkön az Anna-lakon álló 
síremléke, a Budakeszi Erdészet terü-
letén létesített szoborparkban felállított 

mellszobra őrzi emlékét. A Csergezán 
Pál Alapítvány célja, hogy a festő neve 
és munkássága sokáig fennmaradjon. 
Legutóbb 2019 nyarán rendeztek kiál-
lítást műveiből Telkiben.

„Csergezán Pál igazi otthona az erdő, 
igazi barátai a fák, a madarak, a vaddisz-
nók, a vadon élő állatok, a lovak. Egész élete 
az állatok szeretetének, a természet imáda-
tának jegyében folyt” – olvasható a nevét 
viselő alapítvány honlapján.

Összeállította: Ádám Éva
Dr. Monori Ilona írása,  

a BKTV felvétele és egy ismerőse 
visszaemlékezése alapján

Csergezán Pál, a vadászfestő mesés 
életútja A budakesziek egyik kedvenc kirándulóhelye a Budai-hegység legmagasabb 

pontján, a Nagy-Kopasz tetején álló Csergezán Pál-kilátó. A vitorlára 
emlékeztető kilátó 2004–2005 között épült Basa Péter építész  
és Czér Péter szobrász építészeti, valamint Jordán László statikai tervei 
alapján, a Pilisi Parkerdő beruházásában. 



28 Intézményi hírek, programok

A felnőtteknek is szeretettel várjuk is-
meretterjesztő előadásainkkal. Évek 
óta rendszeresen visszatérő vendég 
előadónk Pál Feri atya szeptember 28-
án tart spirituális és társadalmi témá-
kat érintő előadást Ami igazán számít 
– Hogyan bánjunk jól magunkkal és má-
sokkal? címmel. Pál Feri atya előadá-
sai mindenkihez szólnak, nincsenek 
elvárások, bárki jöhet, elég a hallgatói 
nyitottság. • Október 14-én a közked-
velt és méltán népszerű prof. dr. Bagdy 
Emőke klinikai szakpszichológus, pszi-
choterapeuta Akarsz-e és tudsz-e boldog 
lenni? című előadásával várjuk a kö-
zönséget. Aki valaha részt vett már 
Bagdy Emőke-előadáson, az jól tudja, 
hogy ez óriási élményt jelent, hiszen 

nemcsak rengeteg, a gyakorlatban is jól 
hasznosítható információt kapunk, de 
garantáltan feltöltődünk életkedvvel, 
energiával és optimizmussal.

• Balett tábor (július 27–31.)
A táborozó gyerekek egész héten szor-
galmasan gyakoroltak Szigeti Renáta 
vezetésével. A vidám balett- és tánc-
foglalkozások mellett a képzőművé-
szetben is megcsillogtatták tudásukat. 
Saját készítésű ékszerdobozzal térhet-
tek haza. Pénteken a táborzárás alkal-
mával gyönyörű szülői bemutatóval 
mutatták be frissen szerzett tudásukat. 
A lányok balettel, társastánccal és nép-

tánccal kápráztatták el a büszke szülő-
ket.

• Jóga-móka tábor (augusztus 3–7.)
A tánctábor után jóga-móka nyári tá-
bor várta a fiatalokat. A táborban min-
den nap gyerekjóga foglalkozáson vet-
tek részt a gyerekek, ami gerincerősítő, 
tartásjavító, harmóniát hozó, játékos 
és mesés mozgásforma. A programo-
kon keresztül a gyerekek megismer-

kedhettek az egészséges életmóddal és 
az erre irányuló gondolkodásmóddal. 
Könnyed, játékos, kreatív foglalkozá-
sok keretében belül megtervezték kö-
zös társasjátékukat. Saját szabályokkal, 
kvízjátékokkal, különböző festészeti 
technikákat alkalmazva el is készítet-
ték, és ki is próbálták a játékot.

Szeretettel várunk minden gyermeket 
és gyermeklelkű felnőttet szeptember 
20-án a Mazsola és Tádé c. zenés báb-
játékra. A produkció az Ametist Báb-
színház közreműködésében lesz látha-
tó. A szeleburdi kismalac Mazsola és 
barátai: Tádé, Manócska és a többiek a 
művelődési központ színpadán kelnek 
újra életre.

Szeptember 25–27-éig az évek óta 
sikeresen működő Lego város és vasút-
modell-kiállítás várja az érdeklődő gyer-
mekeket és családjaikat. Az intézmény 

termeit a generációk óta közkedvelt já-
ték építőelemei töltik meg.

Október 10-én minden gyermek 
kedvence, Gryllus Vilmos látogat meg 
minket az „Ősz szele zümmög” című kon-
certjével. A közvetlen, barátságos, csu-
pa szív előadóművész, Gryllus Vilmos 
a természetről, az erdők és vizek álla-
tairól énekel a gyerekeknek. A zseniális 
zenész szavaival élve ajánljuk a koncer-
tet: „A felnőtteknek azért, hogy meg-
hallgassák. Gyerekeknek azért, hogy ők 
is énekeljenek”.

Őszi programajánló az EFMK-ban
Színes programokkal várja közösségét az EFMK szeptember-október 
hónapban. A tavaszi hónapokra tervezett, és a járványügyi helyzet miatt 
elmaradt rendezvényeinket az őszi időszakra szerveztük át.

Felnőtt programok

EFMK visszatekintések

Gyermekprogramok
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AGATHA CHRISTIE  
Tíz kicsi néger 

Agatha Christie klasszikusát 
sokan ismerik, de úgy gondo-
lom, érdemes újból felhívni rá a 
figyelmet. Ez a mű a szerző ta-
lán leghíresebb, legkeményebb 
krimije. A helyszín egy szigeten 
van, ahova tíz ember kap meg-
hívást egy V. A. Lacky nevű úr-
tól. A vendégek megérkeznek, 
ahol a személyzet várja őket, de 
a házigazda nem érkezik meg 
több nap után sem. Első nap esté-
re a személyzet utasítást kapott, 
hogy egy lemezt hallgattasson 
meg a sziget lakóival. A lemezen 
a tíz kicsi négerről szóló dalocs-
ka van, a dal szerint mindegyik néger meghal. Ekkor még 
nem sejtik, hogy ez mind a tíz vendég halálát jelzi előre. 
A dal lejátszása után este meghal az első ember. Sorban 
halnak meg a szigeten, de el vannak zárva a külvilágtól, 
nem tudnak segítséget kérni. Próbálnak nyomozni, ki le-
het a gyilkos, de természetesen nem jutnak eredményre. 
A történet igazi borzalmát az adja, hogy egészen bele tud-
ja élni az ember magát a sziget vendégeinek életébe, akik 
előtt világossá válik egy idő után, hogy senki sem fog élve 
kijutni erről a helyről. A regény legvégén tudjuk meg, ki 
is volt a gyilkos, azonban ennél sokkal érdekesebb, miért 
követte el ezeket a gyilkosságokat, és miért ezeket az em-
bereket akarta megölni.

GYIMESI EMESE  
Gyermekszemmel Szendrey Júlia családjában 

Ez a könyv elsősorban forrás-
közlés, de rengeteg gondola-
tot, összegzést is olvashatunk 
a szerzőtől. A gyermekek né-
zőpontja egy-egy történelmi 
időszakról eddig nem volt a 
kutatott témák között. Gyi-
mesi Emese arra vállalkozott, 
hogy elsősorban Szendrey Jú-
lia gyermekeinek levelezése, il-
letve az általuk kiadott „újság” 
alapján elemezze a család éle-
tét, illetve a 19. század második 
feléről is részletesebb képet ka-
punk ezekből a forrásokból. A 
mű elején még Szendrey Júlia gyermekkori éveiben írt leve-
leit olvashatjuk, ezután ismerjük meg a Horvát család törté-
netét. (Petőfi Sándor halála után Horvát Árpád felesége lett 
Szendrey Júlia, és három gyermeke született az ügyvédtől.) 
A család mindennapjait, rózsahegyi nyaralójukat részle-
tezi a szerző, majd pedig Pest-Buda fejlődését. A gyerme-
kek számára nagy élmény volt kószálni a városban, néha 
az édesapjuk is elkísérte őket. Petőfi Zoltán, Petőfi Sándor 

Oravecz trilógiája – cím szerint 
az Ondrok gödre, a Kaliforniai 
fürj és az Ókontri – az Árvai 
család három generációján át 
mutatja be a magyar parasztság 
életét. A regényfolyam egy év-
századot és két világot ölel fel. 
A jobbágyfelszabadítás után lét-
rejött paraszti gazdasággal indít 
a Heves megyei Szajlán, amely 
egyúttal a szerző szülőfaluja is, 
a harmadik kötetben 1956-ig ju-
tunk el. Az első és a harmadik 
kötet Magyarországon játszó-
dik, a második kötetben Árvai 
István és családja kivándorol Amerikába, hogy vagyonkát 
gyűjtsön, és hazatérve jobb feltételekkel gazdálkodhasson. 
Vágyaikat csak egyik fiuk tudja megvalósítani. Steve de-
mokratikus kultúrája miatt szembekerül mind a félfeudális, 
mind a kommunista hatalommal az óhazában. A regényben 
egyaránt jelen van a hagyományok megőrzésére és a moder-
nizációra való törekvés. A paraszti létformát összegző nagy-
regény követi a magyar realista regény hagyományait, esz-
széisztikus elmélkedések, szépséges tájleírások gazdagítják 
a történetet. A tőlünk már távolálló hagyományos paraszti 
munkát nagy részletességgel mutatja be a szerző.

ORAVECZ IMRE  
A rög gyermekei I–III. 

MESÉK A CSODAKERTRŐL  
Az egyetlen Földért 

A kötet Boldizsár Ildikó ne-
ves mesekutató, meseterapeuta 
szerkesztésében jelent meg. A 
szerző számos tematikus me-
segyűjtemény adott már ki, 
melyekhez csatlakozik most a 
Földről, a Föld megóvásáról szó-
ló meséket tartalmazó kötet. A 
fülszövegből megtudhatjuk: 
olyan meséket gyűjtött egybe, 
„amelyekben a teremtett világ 
szépsége megmutatkozik, és az 
ember ennek örülni tud, érzi a 
felelősségét”. De belekerültek 
olyan mesék is, „amelyekben 
ezt nem érzi, aztán baj lesz belőle”. „De még van visszaút, 
megbocsátás, egy utolsó lehetőség…”.
 Ádám Éva

fia jó viszont ápolt a féltestvéreivel, az ő kapcsolattartásuk 
is érdekes. (Távoli iskolákban taníttatták, ezért levelezett 
sokat a testvéreivel.) A testvérek édesanyjuk számára aján-
déknak szánták a „Tarka Művek” nevű újságokat, amelybe 
gyermekei együtt írtak cikkeket. A kutató számára ez is je-
lentős forrásanyagul szolgált.

Szőtsné Szabados Zsófia
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Képviselő-testületi határozatok
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
253/2020. (VIII. 19.) Kt. határozata a vállalkozói park ter-
vezésére és kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás 
megindítása tárgyban

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete a Kbt. 112. § szerint nyílt közbeszerzési eljárást indít a 
vállalkozói park tervezése és kivitelezése, továbbá a terüle-
ten található hulladék elszállítása tárgyban.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívásokat 
az alábbi ajánlattevők részére küldje meg:

– OTEE Kft. (2092 Budakeszi, Pátyi út 57.)
– Green Dynamic Kft. (1148 Budapest, Adria sétány 14.)
– Földgép Transz Kft. (Budakeszi, Szőlőskert út 2824 hrsz.)
– SBDynamic Kft. (1031 Budapest, Városfal utca 3/B)
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-

lete a vállalkozói park tervezésére és kivitelezésére bruttó 
249 850 000 Ft-ot biztosít, melynek fedezete a pályázati tá-
mogatás és a pályázatban vállalt önrész. A hulladék elszál-
lítására Budakeszi Város Önkormányzata további bruttó 
23 568 520 Ft keretösszeget biztosít, melynek felhasználásá-
ról a Képviselő-testület tételes elszámolást kér, és amelynek 
fedezete az önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 
5/2020. (II. 18.) rendelet 23. számú mellékletének beruházá-
sok sora. A közbeszerzési eljárásra biztosított fedezet össze-
sen bruttó 273 418 520 Ft.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalásokat kezde-
ményezzen telekommunikációs cégekkel a kialakítandó vál-
lalkozói park telekommunikációs rendszerének tervezéséről.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
254/2020. (VIII. 19.) Kt. határozata a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő 
csatlakozási szándék támogatásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete hozzájárulását adja Esztergom Város Önkormányzata 
és Pusztavám Község Önkormányzata 2021. január 1. nap-
jával a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társuláshoz történő csatlakozásához.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete nem javasolja az újonnan csatlakozó Esztergom Város 
Önkormányzatára a működési hozzájárulás visszamenőle-
ges hatállyal történő megfizetési kötelezettségének előírá-
sát tekintettel arra, hogy a jelenlegi hulladékgazdálkodási 
rendszer létesítését szolgáló pályázati és engedélyezési do-
kumentációk, valamint a tenderdokumentációk készítésével 
kapcsolatosan a Társulásnak kiadása nem volt, ezen költsé-

geket a projekt Támogatási Szerződése alapján a Támogató 
finanszírozta és finanszírozza, továbbá az újonnan csatla-
kozók a jelenleg kivitelezés alatt álló hulladékgazdálkodási 
rendszerfejlesztésből kimaradnak, utólagos csatlakozásra 
lehetőség nincs.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsának elnökét tájékoztassa az 1. és 2. pont 
szerinti döntésről.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
255/2020. (VIII. 19.) Kt. határozata a Gördülő Fejlesztési 
Terv (2021–2035) Felújítási és pótlási terv Budakeszi ivó-
vízellátó rendszere elfogadásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete elfogadja a Fővárosi Vízművek Zrt. által készített Gör-
dülő Fejlesztési Terv (2021–2035) Budakeszi ivóvízellátó 
rendszerére vonatkozó Felújítási és pótlási tervét a melléklet 
szerinti tartalommal.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete felkéri a polgármestert, hogy értesítse a Fővárosi Víz-
művek Zrt.-t az 1. pont szerinti terv elfogadásáról. 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
256/2020. (VIII. 19.) Kt. határozata a Gördülő Fejlesztési 
Terv (2021–2035) Felújítási és pótlási terv Budakeszi 
szennyvízelvezető és -tisztító rendszere elfogadásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete elfogadja a Fővárosi Vízművek Zrt. által készített Gör-
dülő Fejlesztési Terv (2021–2035) Budakeszi szennyvízelve-
zető és -tisztító rendszerére vonatkozó Felújítási és pótlási 
tervét a melléklet szerinti tartalommal.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő testü-
lete felkéri a polgármestert, hogy értesítse a Fővárosi Víz-
művek Zrt.-t az 1. pont szerinti terv elfogadásáról. 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
257/2020. (VIII. 19.) Kt. határozata a Gördülő Fejlesztési 
Terv (2021–2035) Beruházási terv Budakeszi ivóvízellátó 
rendszere elfogadásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete jóváhagyja a Gördülő Fejlesztési Terv (2021–2035) Buda-
keszi ivóvízellátó rendszerére vonatkozó Beruházási tervét 
a melléklet szerinti tartalommal.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete felhatalmazza a polgármestert, hogy a vonatkozó ren-
deletek szerinti igazgatási szolgáltatási díjakat, összesen 

Kivonat a képviselő-testület 2020. augusztus 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
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bruttó 33.300 Ft-ot fizessen meg, melynek fedezete az Ön-
kormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 18.) 
rendelet 2. számú mellékletének 1.3. Dologi kiadások sora.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti tervet 
küldje meg a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek véleményezésre.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti tervet 
küldje meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalhoz.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
258/2020. (VIII. 19.) Kt. határozata a Gördülő Fejlesztési 
Terv (2021–2035) Beruházási terv Budakeszi szennyvízel-
vezető és -tisztító rendszere elfogadásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete jóváhagyja a Gördülő Fejlesztési Terv (2021–2035) Buda-
keszi szennyvízelvezető és -tisztító rendszerére vonatkozó 
Beruházási tervét a melléklet szerinti tartalommal.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete felhatalmazza a polgármestert, hogy a vonatkozó ren-

deletek szerinti igazgatási szolgáltatási díjakat, összesen 
bruttó 33.300 Ft-ot fizessen meg, melynek fedezete az Ön-
kormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 18.) 
rendelet 2. számú mellékletének 1.3. Dologi kiadások sora.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti tervet 
küldje meg a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek véleményezésre.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti tervet 
küldje meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalhoz.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
260/2020. (VIII. 19.) Kt. határozata a Budapest főpolgár-
mestere levelével összefüggésben 
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pénzügyileg nem kívánja támogatni a Budapest Főváros ál-
tal légi közlekedés tárgyában készítendő hatástanulmányt.
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a fenti tárgyban megtartásra kerülő egyeztetésekre Bakács 
Edit Bernadettet delegálja.

/

Hírmondó   2020.   Szeptember  
 
Újra   Normális   Család!  
Kommunikációs   tréning   szülőknek,   nagyszülőknek,   leendő   szülőknek!  

 
Ismét  megszervezzük  nagy  sikerű  tréning      
sorozatunkat  a  Generációk  Házában,     
amelyre  szeretettel  várjuk  Budakeszi  járás      
polgárait  rendhagyó  kikapcsolódásra,    
különleges   fejlődési   lehetőségre.   
 
2020.szeptember   28-től   november   2-ig ;  

hétfő   esténként,   egymás   után   6   alkalommal  
17:00-19:00   óráig .  

 
 A  tréning  valóban  tréning,  hiszen  az        

elménk  azon  részeit  tornáztatjuk  meg      
ebben  a  két  órában,  amelyek  kevésbé  használatosak  a  mindennapokban.  Olyan  mintha            
edzőterembe   járnánk,   csak   itt   nem   a   testünk   tesz   erőfeszítést,   hanem   az   agytekervényeink.   
 
Alapvetően  azokat  a  nyelvi  eszközeinket  vesszük  górcső  alá,  amelyek  segítségével  képesek            
vagyunk  a  figyelmünket  irányítani.  Ezáltal  tudatosan  dönthetjük  el,  hogy  életünk  mely  területét             
szeretnénk  fejleszteni,  hogyan  alakítjuk  kapcsolataink  minőségét.  Gyakorlati  és  elméleti          
feladatok  segítségével  derítünk  fényt  olyan  összefüggésekre  a  megszokott         
kommunikációnkban,  amiről  nem  is  gondoltuk  volna,  hogy  olyan  hatással  van  az  életünkre,  ami              
sokkal   inkább   rombol,   mint   épít.   
 
Az  elmúlt  3  évben  már  több,  mint  150  résztvevővel  büszkélkedhetünk,  akik  közül  sokan  az               
alapképzést  követően  a  Normális  Család  2.0-án  is  részt  vettek,  ahol  már  inkább  önállóan              
végezhető  gyakorlatokkal  feszegetjük  tovább,  kommunikációs  lehetőségeink  -  ezáltal         
gondolkodásmódunk   -   határait.   
 
Részvétel  önkéntes,  és  írásbeli  jelentkezéshez  kötött: hid.budakeszi@gmail.com  e-mail  címen.          
Budakeszi  járásban  élők  számára  térítésmentesen  elérhető  szolgáltatás.  Egy  sorozat  hat  hétig            
tart,  hetenként  egyszeri  alkalommal; hétfő  esténként  17:00-19:00-ig .  Helyszín  továbbra  is  a            
Generációk   Háza    -   Budakeszi,   Erdő   u.   103.   -.   Tréner:   Biczók   Csermely   Zsófia  
 
 

                              
 
 

2020 | 08 | 27 
BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUMI TÁMOGATÁSBÓL FEJLESZTIK BUDAKESZI, MÁRIAMAKK 
VÁROSRÉSZ CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSÉT 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Máriamakk városrész csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésére 
a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési 
Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásból 345 millió 
forintos vissza nem térítendő támogatást nyert. 
 

Budakeszi Város Önkormányzata a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek 
fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” elne-
vezésű Pénzügyminisztérium által támogatott pályázat keretében a Makkosmária városrész csapadék-
víz rendezése kerül fejlesztésre. 

A 645 millió forintos összköltségű projekt keretében a Patak utca, Kert utca, Árnyas utca, Makkos út 
csapadékvíz rendezése valósul meg. A csapadékvíz-elvezető több szakaszból áll majd össze, mert a 
különböző vízmennyiségek elvezetéséhez különböző szelvényméret és mederkialakítás szükséges.  
A kialakítandó csapadékvíz elvezető árok a településrész teljes csapadékmennyiségét vezeti majd a 
Budakeszi-árokba. 

A beruházás megvalósítására vonatkozó szerződés 2020. augusztus 14-én került aláírásra. A kivitele-
zés várhatóan 2020 szeptemberében kezdődik meg, és 3 ütemben megvalósítva 2021 augusztusában 
várható a munkálatok befejezése. 

Budakeszi Város Önkormányzatának kiemelt célja, hogy a település környezeti állapota javuljon, a helyi 
vízkár veszélyeztetettsége csökkenjen. A fejlesztés rövid, közép és hosszútávon garantálja a csapadék/ 
belvíz biztonságos elvezetését az érintett területekről, ezáltal csökkentve a település vízkár veszélyez-
tetettségét. 

A fejlesztés eredményeképpen Budakeszi Város ezen településrészén élő lakossága számára csök-
kennek az infrastrukturális hátrányok, ami hozzájárul a természetben bekövetkező környezeti prob-
lémák megoldásához. A fejlesztés eredményeként csökken a belvízzel veszélyeztetett lakások száma, 
javul a település biztonságos belvízelvezető – befogadó hálózattal való ellátottsága, így kialakítva egy 
biztonságosabb és egészségesebb lakókörnyezetet. 

A projektről bővebb információt a www.budakeszi.hu oldalon olvashatnak. 

További információ kérhető: Budakeszi Város Önkormányzata 
2092 Budakeszi, Fő utca 179. • Tel.: +36 23 535-710 • E-mail: varoshaza@budakeszi.hu 

 

Július 6–10. között a Budakeszi Református Gyülekezet 
fiataljai a hosszú „bezártság után” a Velencei-tónál vettek 
részt lelki héten. A lelki táplálkozás mellett bőven volt al-
kalom fürdésre, 
biciklizésre, be-
szélgetésre, ének-
lésre. A részben 
önellátó tábor jó 
alkalom volt arra, 
hogy a fiatalok 
még inkább egy 
csapatnak érezzék 
magukat.

Konfirmációs hét
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Ingyeneshallásvizsgálat!

06 30 399 7808
Audiopont Halláscentrum

Jelentkezzen be!

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

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!

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

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

Humánpolitikai ügyintéző 
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, pedagó-
gus, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, szociális 
felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szak-
képzettség 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 legkorábban 

a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 16.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton 
a humanpolitika@budakeszi.hu email címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 18.
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Jellemző megrendeléseink:

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

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

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

www.palettapress.hu

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

A LEGFONTOSABB ELÉRHETŐSÉGEK EGY HELYEN
Kedves Budakeszi Lakosok! A következő telefon- 
számokon 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
•  Állattetemek begyűjtése: Kincses Imre gyepmester: +36 70 626 7378
•  Városüzemeltetési feladatok: BVV Kft. Telefon: +36 23 451 305 

E-mail cím: bvv.ugyintezo@gmail.com
•  Általános segélyhívó, közbiztonsággal kapcsolatos probléma esetén hívható 

24 órás ügyeleti telefonszám (Budakeszi Védelmi Centrum): +36 20 626 2092


