
BudakesziHÍRmondó
www.hirmondo.budakeszi.hu XXVIII. évfolyam 2020. október

Kitűztük önkormányzatunk épületére a babazászlókat
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„…A szabadság ott kezdődik, 
ahol megszűnik a félelem”

Bibó István 1956-ban a lényegről szólt. 
Igen, a hősök mindig azok, akik a jelen-
ben, az adott helyzetben mernek tenni, 
cselekedni – azt, amit a haza megkövetel. 
Így volt ez 1848-49-ben, majd 1956-ban, 
és így van ez ma is, amikor egy láthatat-
lan ellenséggel szemben kell helytállnunk.

Október 6-án az aradi vértanúk előtt 
tisztelegve helyeztük el az emlékezés ko-
szorúit. Október 23-án az ’56-os for-
radalom hősei előtt hajtunk fejet, akik 
legyőzték a félelmet, és mertek harcolni 
a szabadságért, a nemzetért. A jelen hő-
sei az orvosok, a nővérek, az egészségügyi 
dolgozók, akik már tavasszal, a koronaví-
rus járvány első hullámában is emberfe-
letti munkát végeztek, igyekeztek minél 
több betegnek segíteni a gyógyulásban.

Az önzetlen munkába számos önkén-
tes bekapcsolódott Budakeszin is. Sokan 
segítették az idősek, a rászorulók ellátá-
sát, napi élelmezését, amiért megbecsülés 
és tisztelet illeti őket. A budakeszi önkor-
mányzat önzetlen munkájuk elismerésére 
alapította az Helytállás Budakesziért 
Emlékérmet, amelynek átadására az ok-
tóber 23-i ünnepségen kerül sor. Köszön-
jük a példamutató helytállást! 

Már készülnek az új 
egészségház tervei – tovább 
bővülnek a szakrendelések!

Várhatóan 2021-ben megkezdődik az új 
szakrendelő építése a Fő téren: a képvi-
selő-testület elfogadta a Bártfai–Szabó 
Építésziroda tervezési ajánlatát, és 
megbízta a kiviteli tervek elkészítésével, 
a részleteket már egyeztetjük az építé-
szekkel. A volt tüdőgondozó telkének 
hátsó részén megépülő intézményben a 
földszinten mozgásszervi részleg épül 
gyógytorna teremmel, fizikoterápiai 
kezelővel, ortopédiai és reumatológiai 
szakellátásokkal, az emeleten pedig kar-
diológiai, belgyógyászati, diabetológiai és 
szemészeti szakrendelésekkel. A tervezé-
si kiírásban külön hangsúlyt fektettünk 
a bővítési lehetőségre, hiszen második 
ütemben magánbefektetők bevonásával 

speciális szolgáltatásokra is lehetőséget 
teremthetünk. A képviselő-testület arról 
is döntött, hogy az új egészségház elké-
szültéig ideig lenes helyszíneket alakítunk 
ki a szakrendeléseknek: a Fő utca 85. 
szám alatti Egyesületek házában a kar-
diológiai, belgyógyászati, diabetológiai 
és ultrahang-diagnosztikai szakellátások, 
míg a volt tüdőgondozó épületében moz-
gásszervi szakrendelések kapnak helyet. 

A legidősebbeket 
és a legfiatalabbakat is 
köszöntöttük 

Az idősek világnapján a járványhely-
zet miatt csak szűk körben gyűlhettünk 
össze, így a város nyugdíjas klubjainak 
vezetőit hívtam meg egy csésze teára, be-
szélgetésre. Vigyázzunk rájuk, ez az idei 
világnap legfontosabb üzenete! 

A gyermekeket is köszöntöttük: ün-
nepélyes keretek között, sok édesanya és 
nagymama jelenlétében babazászlókat 
tűztünk ki a városházára. A Három Ki-
rályfi, Három Királylány Mozgalom 
kezdeményezésének alapgondolata, hogy 
ha valaki végleg eltávozik közülünk, tisz-
teletére fekete zászlót tűzünk, akkor a 
megszületett gyermekek feletti örömün-
ket is zászló kitűzésével fejezzük ki. Foly-
tatjuk faültetési programunkat is a Bu-
dakeszin született gyermekeknek: idén 
huszonhét fával gyarapodik a gyermekek 
fasora az Árpád fejedelem téren! Ezzel is 
hirdetjük, hogy a családbarát értékrend-
ben hiszünk, hiszen a gyermekvállalás 
a boldogságot és a jövőt jelenti!

Döntöttünk emellett Budakeszi város 
fásítási programjáról, és csatlakoztunk 
a „Tisztítsuk meg az országot!” projekt-
hez: a repülőtér melletti sűrű bozótosból 
több köbméternyi kommunális és egyéb 
illegálisan lerakott hulladékot gyűjtöt-
tünk be. A kormány elindította a Hul-
ladékRadar nevű alkalmazást, amellyel 
már a lakosság is gyorsan és hatékonyan 
bejelentheti az illegális szemétlerakó he-
lyeket. Érdemes telefonjainkra telepíteni; 
ne várjuk meg, míg nagy mennyiségek 
gyűlnek össze, hiszen egyik eldobott sze-
mét vonzza a másikat.

Folytatódtak a közleke  déssel 
kapcsolatos egyeztetések

A Budakeszi út felújítása érdekében ösz-
szehangolt cselekvésről döntöttünk a II. 
kerület és a XII. kerület polgármeste-
reivel közös találkozónkon, amelyen 
a Fővárosi Vízművek Zrt. vezetése is 
részt vett, valamint folytattam a tárgya-
lásokat a Budapest Fejlesztési Központ 
szakembereivel is a budakeszi buszsáv és 
elkerülő út érdekében. Helyben is halad 
a közlekedési koncepcióterv felülvizsgá-
lata: a Közlekedés Kft. több mint húsz 
rendszámfelismerő kamerával tartott 
forgalomszámlálást Budakeszi külön-
böző helyszínein, amelyből nemcsak az 
autók számáról, de a járművek belépési 
és kilépési irányáról is statisztikai ada-
tokat tudnak gyűjteni. Dolgozunk azon, 
hogy Budakeszi egyik legégetőbb problé-
mája ügyében érezhető javulást tudjunk 
elérni.

Az előttünk álló hónapokban az egész-
ségügyi szakemberek előrejelzése szerint 
újabb próbatételek elé állít majd a jár-
vány második hulláma mindannyiunkat. 
Ezért továbbra is szükség lesz a járvány-
ügyi szabályok fokozott betartására. Ez 
mindannyiunk közös érdeke, a budake-
szieké. Vigyázzunk egymásra! 

dr. Győri Ottilia
polgármester

Polgármesteri köszöntőOktóber – múlt és jelen: 
hőseink előtt tisztelgünk



Szeptember 23-án kitűztük az idén 20 éves városunkat, 
Budakeszit képviselő önkormányzat épületére a baba-
zászlókat, ezzel ünnepeljük a megszületett és megszüle-
tendő gyermekeket!

Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere ünnepi beszédében 
úgy fogalmazott: „A zászló kitűzésével hitet teszünk amellett, 
hogy bízunk a jövőben, a gyermekekben, a boldog családokban és a 
nemzet felemelkedésében. A tisztelet és megbecsülés jele is a baba-
zászló, amellyel a gyermekeket vállaló szülőket emeljük a figyelem 
középpontjába… Fontosak a szavak és a jelképek, de a tettek be-
szélnek. Megépítettük a Mosolyvár Bölcsődét, új iskolát építettünk 
a magyar kormány segítségével. Felújítottuk és bővítettük a Pity-
pang Sportóvodát, felújítottuk a Széchenyi István Általános Isko-
lát, a Nagy Sándor József Gimnáziumot és a zeneiskola épületét.”

Mint fogalmazott: büszkék vagyunk arra is, hogy néhány 
héttel ezelőtt Tehetségbarát önkormányzat díjat kapott Buda
keszi. Ezt az elismerést olyan önkormányzatok nyerhetik el, 
amelyek folyamatosan segítik a tehetséges fiatalok felkuta-
tását, támogatását, és példamutató együttműködést folytat-
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Kitűztük a baba - 
zászlókat!
Magyarország védi a házasság intézményét, mint 
férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján 
létrejött életközösséget, valamint a családot mint 
a nemzet fennmaradásának alapját. A családi 
kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő–
gyermek viszony. (Magyarország Alaptörvénye)

Gróf Széchenyi Istvánra emlékeztünk
Szeptember 21én 229 évvel ezelőtt 
ezen a napon született városunk 
egyik nagy múltú iskolájának név-
adója, gróf Széchenyi István. A Bu-
dakeszi Széchenyi Baráti Kör szer-
vezésében, több budakeszi iskola 
diákjainak és pedagógusainak rész-
vételével koszorúzási ünnepségen 
emlékeztünk az államférfi Széche-
nyire. A Prohászka Ottokár Kato-
likus Gimnázium előtti téren lévő 
mellszobránál tartott szeptember 21i 
rendezvényen a polgármester azt 
hangsúlyozta, hogy gróf Széchenyi 
István is a nemzet egységéért mun-
kálkodott, összefogásra buzdítva a 
fejlődés pártján állt. Széchenyi egy 
innovatív, haladó szellemiséget kép-
viselő, ugyanakkor a tradíciókból is 
merítő államférfi volt, aki mindany-
nyiunk példaképe lehet. 

Dr. Győri Ottilia hozzátette, köz-
tudott, hogy „a legnagyobb magyar” 
elnevezést Kossuth Lajos adományoz-
ta Széchenyinek. Tudjuk, hogy a két 
államférfi politikai nézetei nem voltak 
azonosak, mégis ilyen tisztelettel adóz-
tak egymásnak, ami ma is példaként 
szolgálhat. – Tiszteld a múltat, hogy 

érthesd a jelent, és munkálkodhass 
a jövőn, idézte Széchenyi gondola-
tait a polgármester. Úgy fogalmazott, 
ezek a mondatok irányt mutathatnak 
ma is. Nagyon fontos mindannyiunk 
számára, hogy tisztában legyünk a 
közös múltunk történéseivel ahhoz, 
hogy építkezni tudjunk és megtalál-
juk a helyes utat. Ebben segítenek az 
olyan biztos igazodási pontok, mint 
a közös zászló, a nemzeti lobogó, 
és múltunk kiemelkedő történelmi 
személyiségeinek szellemi hagyaté-
ka. Közösségünk számára igazodási 
pont, közös jelkép a budakeszi zászló 
is, mondta a polgármester. Büszkék 
vagyunk arra, hogy idén új iskola 
indult városunkban, mert az iskola 
jelenti a közös jövőt, fogalmazott dr. 
Győri Ottilia, aki az összetartozás je-
léül, az önkormányzat nevében egy 
budakeszi zászlót adományozott a 
Budakeszi Német Nemzetiségi Álta-
lános Iskolának.



A fájdalom az egyik legtöbbet kutatott 
és mégis az egyik legrejtettebb, legösz-
szetettebb, legtitokzatosabb jelenség. 
Valószínűleg a jóllétet és az egészséget 
érintő leggyakoribb tapasztalat (tünet), 
és az orvoshoz fordulás egyik leggya-
koribb oka. Fájdalom nélkül életképte-
lenek vagyunk, de ha maga a fájdalom 
válik betegséggé, az a legnagyobb szen-
vedést jelentő problémák közé tartozik. 
Felmérések szerint miden harmadik 
ember szenved állandó vagy visszatérő 
fájdalmaktól. A mozgásszervi fájdalom 
pedig – a hivatalos WHO állásfoglalá-
sok szerint – közvetlenül a daganatos 
fájdalmak után következő fájdalom, 
erősségét és hatását tekintve.

Dr. Matyasovszky Eszter reumato-
lógus főorvos 22 éve az Országos Reu-
matológiai és Fizioterápiás Intézetben 

kezdte pályafutását, 2018 óta a ma-
gánszférában dolgozik, 2020 júliusá-
tól pedig a Budakeszi Egészségügyi 
Központban érik el betegei, hetente 
kétszer.

A reumatológiai mozgásszervi be
tegségek specialistája, a kopásos (vagy 
más néven degeneratív) ízületi meg-
betegedésektől, a gyulladásos autoim-
mun eredetű ízületi megbetegedések, 
arthritisek, illetve a csontritkulás terá-
piájával foglalkozik.

„Keveset mozgunk, sokat ülünk, amiből 
számtalan mozgásszervi panasz szárma-
zik, hibásan tartjuk a hátunkat, a gyerekek-
re ma kifejezetten jellemző a hanyagtartás, 
keveset sportolnak, ezáltal fejletlen a hát-
izomzatuk” – a főorvos szerint a moz-
gásszervi betegségek elsősorban élet-
módbetegségek, és sok múlik rajtunk 
is, hogy milyen életkorban, mennyire 
gyorsan jelentkeznek. 

Milyen betegségeket gyógyít 
a reumatológus?

Manapság kifejezetten korán, már 
2030 éves kor fölött elkezdődnek 
a kopásos elváltozások. Az ízüle-
ti porc károsodásával jellemezhető 

a betegség, melynek során külön-
böző leépülési folyamatok kerülnek 
előtérbe. Jelentőségét hangsúlyozza, 
hogy a leggyakoribb mozgásszer-
vi megbetegedés 50 éves kor felett.

A másik csoport az autoimmun 
gyulladásos ízületi betegségek, ame-
lyek nem gyógyíthatók, hiszen nem 
igazán ismerjük a kiváltó okot az ese-
tükben, ám a későbbi komoly elnyo-
morodást meg tudjuk előzni azzal, ha 
időben kezelésre kerül a beteg. Akár 
tünetmentessé is tehetők, jó esetben. 
Az egyik leggyakoribb autoimmun 
megbetegedés a sokízületi gyulla-
dás (más néven reumatoid arthritisz), 
kézláb szimmetrikus kisízületi pana-
szokkal kezdődik leggyakoribb for-
májában. Jellemző tünete a duzzanat 
és a szimmetrikus megjelenés. Három 
hónap a hivatalos diagnosztikus krité-
rium, vagyis ha hosszabb ideje fennáll, 
nem múlik, vissza-visszatér. 

Másik tipikus, inkább a fiatalabb 
férfi korosztályra jellemző probléma, 
az éjszakai, nem mozgással össze-
függő deréktáji fájdalom, ami az au-
toimmun gerincgyulladás jele is le-
het. A betegek 50%a férfi, és sokszor 
nagyon fiatal, 203040 éves. Célszerű 

nak a tehetséggondozó szervezetekkel. Önkormányzatunk 
családbarát intézkedései közül kiemelte, hogy 25 ezer Ft 
születési támogatást igényelhetnek a Budakeszin élő rászo-
ruló szülők, és babacsomaggal köszöntünk minden budake-
szi újszülöttet, ezzel is segítve az érintett családokat.

Skrabski Fruzsina, a Három Királyfi, Három Királylány 
Mozgalom elnöke azt hangsúlyozta, hogy nagyon nagy sze-
repe van a helyi közösségnek abban, hogy megszülessenek 
a szüleik által kívánt gyermekek. Gratulált az önkormány-
zatnak ahhoz, hogy városunkban az országos átlagnál jóval 
több gyermek születik, ami a családbarát környezet fontos 
mutatója.

A babazászlók kitűzését követően ’Sigmond Bertalan al-
polgármester egyegy szál rózsával köszöntötte a jelenlévő 
édesanyákat. Az ünnepségen részt vett dr. Csányi Endre 
Péter helyettes államtitkár és CsengerZalán Zsolt ország-
gyűlési képviselő is. Az eseményen közreműködtek a Czö-
vek Erna Alapfokú Művészeti Iskola diákjai.
Az eseményről készült videót itt nézhetik meg: https://www.face - 
book.com/gyoriottilia/videos/3243540665700093/

Fájdalomcsillapítás a mozgásszervi 
betegségek esetén
Bemutatkozik a Reumatológiai Szakrendelés  
a Budakeszi Egészségügyi Központban
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ezeket reumatológián kivizsgáltatni, 
mert speciális kezelési módokkal, im-
munmódosító tablettákkal, biológiai 
terápiával hatékonyan gyógyítható.

Nagyon fontos, hogy a különbö-
ző ízületi gyulladásokkal élő betegek 
időben forduljanak szakemberhez! 
A jelenlegi vírus-időszak alatt is mű-
ködik a budakeszi szakrendelés, ko-
molyabb problémákkal, hónapok óta 
tartó fájdalmas panaszokkal jelenleg 
is érdemes személyesen orvoshoz for-
dulni, és kivizsgáltatni a panaszokat. 
A szakrendelőben kötelező a maszk-
viselés, a vizsgálatok is maszkban tör-
ténnek, 30 percenként vannak beoszt-
va a betegek a tumultus elkerülése 
miatt.

Milyen panaszokkal érdemes  
reumatológushoz fordulni?

Az első és legfontosabb tünet a fájda-
lom, amely a reggeli ízületi merev-
séggel kezdődik, amely bemozgatásra 
csökkenhet. Nagyobb fizikai terhe-
léskor ismét fokozódik a fájdalom in-
tenzitása, ami pihenésre alábbhagy. 
A másik legszembetűnőbb tünet 
a mozgáskorlátozottság. Ehhez nem 
csak az ízfelszínek kopása, de a kör-
nyező szalagok zsugorodása, az izmok 
erejének csökkenése is hozzájárul. 
Gyulladásos ízületi betegségek eseté-
ben duzzanat jelentkezhet, ami jelen-
tős fájdalommal jár. 

Mi történik a reumatológiai 
vizsgálat során? Milyen 
vizsgálatokat végeznek 
a pontos diagnózis 
felállítása érdekében?

A Budakeszi Egészségügyi Központ-
ban működő Reumatológiai Szakren-
delés kikérdezéssel és fizikális vizs-
gálattal kezdődik, amelyből kiderül a 
fájdalom pontos helye, láthatóvá vá-
lik a beszűkült mozgás. Mozgásszer-
vi betegség gyanúja esetén a beteget 
speciális laboratóriumi vizsgálatokra 
irányítják, ezek a vérvizsgálatok hely-
ben, az Egészségügyi Központban el-
érhetők. Ezt követően Matyasovszky 
főorvosnak lehetősége van beutalni 
a beteget speciális képalkotó vizs-
gálatokra, CT vagy MRIfelvételek, 
csontizotóp, csontritkulásvizsgála-
tok elkészítésére, amelyekkel igazol-
ható a pontos gyulladásos folyamat. 

A diagnózis megállapításáig a betegek 
járóbetegellátás formájában kivizs-
gálhatók, majd helyben kezelhetők, a 
budakeszi szakrendelésen.

Fontos tudni, hogy a terápia során 
további kórházi kezelésekre is lehető-
ségük van a betegeknek, a Budakeszi 
Egészségügyi Központ együttműkö-
désben áll az Országos Reumatoló-
giai és Fizioterápiás Intézettel (ORFI), 
valamint gyógyfürdőkúrák is igény-
be vehetők, fürdőjegy-kúra felírá-
sára is van mód bármely budapesti 
vagy vidéki kijelölt gyógyfürdőbe. A 
vírusidőszakban is nyitva vannak a 
fürdők, jóval kevesebben veszik most 
igénybe ezeket a szolgáltatásokat, az 
idősebb korosztálynak nem feltétle-
nül tanácsos ebben az időszakban be-
jelentkezni, az aktív fiatalabbak azon-
ban a szükséges védekezési szabályok 
betartásával most is megkaphatják ezt 
a típusú ellátást.

A rizikótényezők megszüntetése 
lenne a legfontosabb, ezek közül is 
az elhízás és a mozgásszegény élet-
mód. A rendszeresen végzett testmoz-
gás – mely kiegészülhet fizioterápiás 
kezeléssel – javítja az ízület keringé-
sét, növeli az izomerőt. A gyógysze-
res kezelés első lépcsője az enyhébb 
fájdalomcsillapító készítmények al-
kalmazása. Ha ez nem elég hatékony, 
illetve gyulladásos jelek is vannak az 
ízületben, akkor szóba jöhetnek a nem 
szteroid gyulladáscsökkentők is. Na-
gyon makacs esetekben, az ízületbe 
adott szteroid injekció csökkentheti a 
gyulladást. Helyileg alkalmazott ke-
nőcsök, tapaszok is jó kiegészítői a ke-
zelésnek. Az utóbbi években előtérbe 
került a porcerősítő szerek alkalmazá-
sa. Ezek a készítmények a porc felépí-

tésében résztvevő glukózaminokat, 
kondroitin-szulfátot, hialuron-savat 
tartalmaznak. Amellett, hogy segítik 
a porc újdonképződését, bizonyított 
a gyulladáscsökkentő, fájdalomcsilla-
pító hatásuk egyaránt. Amennyiben 
a fenti terápiák mellett sem csillapodik 
a fájdalom, illetve súlyos mozgáskorlá-
tozottság vagy ízületi instabilitás ala-
kul ki, akkor ortopédsebészeti műtétre 
is sor kerülhet.

A főorvos a rendszeres csontűrű-
ség mérések betartására is felhívja 
a hölgyek figyelmét, hiszen a csontrit-
kulás az életminőséget nagyon meg-
nehezítő állapot. A budakeszi lakosok 
a II. kerületi Kapás utcai Rendelőhöz 
tartoznak, a Fekete Sas utcában vehe-
tik igénybe beutalóval a csontsűrűség 
méréseket. Normál csontsűrűség ese-
tén háromévente javasolják, meno-
pauza után – ha csökkent a csontsűrű-
ség – kétévente, csontritkulás esetén 
pedig évente kell menni, csak így ír-
ható fel emelt támogatással a gyógy-
szer is.

Dr. Matyasovszky Eszter reuma-
tológus főorvos kedden délelőtt és 
szerdán délután rendel, a várakozási 
idő csökkentése érdekében előjegyzés 
alapján, időpont egyeztetés a követke-
ző számon lehetséges: +36 20 362 7065. 
A reumatológiai szakellátás beutaló 
köteles, háziorvos vagy más szakren-
delés írhatja ezt fel.

„A mozgás az élet! Aki befekszik az ágy-
ba, az ott is marad. Az aktív mozgással teli 
életmódot mindenképpen meg kell őriz-
ni!” – mondja a Budakeszin élő három-
gyerekes főorvos, akivel akár a Sport
pályán is összefuthatnak azok, akik 
szintén szeretnek futni, sétálni, és ke-
resik a mozgás különböző formáit.

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ

Tisztelt Szülők!

A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium ebben a tanévben is felvételi 
előkészítőt indít. A foglalkozásokat a gimnázium tanárai 10-12 fős csopor-
tokban szombat délelőttönként fertőtlenített termekben tartják a járványügyi 
előírások betartásával. A foglalkozások november 7-én indulnak, a jelentkezés 
határideje október 22. A tanfolyamról szóló részletes tájékoztatót és a jelent-
kezési lapot iskolánk honlapján találják meg: 
www.prohaszka-budakeszi.hu.

Szeretettel várjuk negyedik osztályos gyermekeiket iskolánkban.
 

Iskolavezetés
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Az épületszerkezetek mindig is az 
építészet részét képezték, de az épí-
tészeti designhoz szorosan kötődő 
önálló szakágként az épületszer-
kezeti tervezés az 1990-es években 
alakult ki. Az épületszerkezeti ter-
vezés kifejezést hallván az átlag-
embernek az épületek stabilitását 
meghatározó statikai tervezés jut-
hat az eszébe. Pedig…

Azt általában mindenki tudja, hogy 
az építész mit csinál. Leegyszerűsítve: 
házatlátványt tervez, megtervezi a te-
reket egymás mellé, térélményeket hoz 
létre. A statikus pedig azt határozza 
meg, hogy milyen kialakítású és mére-
tűek legyenek az egyes tartószerkezeti 
elemek, hogy a ház hosszú távon meg-
álljon. Akkor is, ha jön egy szélvihar, 
egy földrengés. Mi, épületszerkezeti 
tervezők pedig azt találjuk ki, hogyan 
kell megvalósítani egy házat, milyen 
szerkezeteket kell kialakítani, azok ho-
gyan illeszthetők össze (pl. egy abla-
kot úgy elhelyezni, hogy ne szeleljen, 
a tetőfedés vízhatlanságot biztosítson), 
hogy jól működjön az épület, és kiné-
zetre pedig olyan legyen, ahogyan azt 
az építész megálmodta.

A XX. század vége felé az energia-
takarékosság, a környezettudatos-
ság, a klímaváltozás, a komfort-
szint emelkedés, a megnövekedett 

igények, a korszerű építőanyagok 
és technológiák, számítógépes ter-
vezés stb. robbanásszerű, sokszínű 
megjelenése egy teljesen új helyze-
tet teremtettek az építészetben!?

Ezek a változások teljesen új szemléle-
tet, megközelítést igényelnek, sokkal 
összetettebbé tették a tervezők munká-
ját, folyamatos megújulásra és innova-
tív gondolkodásra késztetnek. Az épí-
tészet ma tulajdonképpen olyan, mint 
egy szimfonikus zenekar együttjátszá-
sa, ahol mindenkinek megvan a maga 
nagyon fontos szerepe a zenekaron 
belül, de ha ők mindmind külön szó-
lót játszanának, akkor megbolondulna 
az, aki hallgatja. Fogaskerék módjára 
muszáj együtt dolgoznunk, hogy a vé-
gén, amikor ránéz valaki egy kialakí-
tott környezetre, az elkészült épületre 
és használja azt, akkor azt mondhas-
sa: „Én itt jól érzem magam minden 
tekintetben! Esztétikailag, lelkileg és 
fizikailag egyaránt!” A lényeg, hogy 
az építésztervezők által megálmodott 
elképzelések kifinomult, és jól műkö-
dő épületszerkezeti részletképzéseken 
keresztül valósulhassanak meg.  

27 éves volt – nem sokkal az egyetem 
elvégzése után – mikor 1993-ban, 
a most önnel megosztott Széche-
nyi-díjat kapott Horváth Sándorral 
megalapították az épületszerkezeti 

szaktervezéssel foglalkozó Pataky 
és Horváth Építészirodát – elsőként 
Magyarországon –, ebben a szakág-
ban és munkásságukkal „iskolate-
remtők” lettek.

Horváth Sándor tanárom volt a Buda-
pesti Műszaki Egyetem Építészmérnö-
ki Karán, és egy sikeres tudományos 
diákköri munkám után ajánlotta fel, 
hogy dolgozzunk együtt, és ez olyan 
jól sikerült, hogy ez a közös munka 
a mai napig tart. Nagyon szerencsé-
sek vagyunk, mert jól tudunk együtt 
gondolkodni. Egyikünk gondolata 
inspirálja a másikat és vezeti tovább. 
Ez segíthetett bennünket abban, hogy 
egy új szakterület hazai alapjait megte-
remthessük Sok fiatal kezdett nálunk, 
akik itt tanultak bele a szakmába, elsa-
játították a gondolkodásmódunkat, és 
mára már önállósodva ők is nevelik a 
következő tervező generációkat.

Önök a mai napig – a tervezői mun-
ka mellett – a BME-en épület-szer-
kezettant oktatnak.

A tervezés és az oktatás szorosan ösz-
szefügg, hiszen segít szintetizálni, a 
tapasztalatokat alapelvekké formálni, 
a hallgatók pedig folyamatosan arra 
késztetnek, hogy nyitottak maradjunk, 
és a gyors sakkjátszmákhoz hasonlóan 
képesek legyünk azonnali megoldási 
lehetőségeket adni.

Pataky Rita Széchenyi-díjat kapott
A Budakeszin élő Pataky Rita építészt megosztott Széchenyi-díjjal tüntette ki Áder János köztársasági 
elnök a hazai épületszerkezetek színvonalának emeléséhez jelentős mértékben hozzájáruló 
munkássága, az építészeti alkotások esztétikai értéke és a magas műszaki minőség közötti harmónia 
megteremtésén alapuló, számos emblematikus műemléképület rekonstrukcióját is magába foglaló 
szakmai tevékenysége elismeréseként, melyet augusztus 20-a tiszteletére nyújtottak át.

A Pataky–Horváth Építésziroda néhány kiemelkedő épületszerkezeti szaktervezése 
a vezető építész megnevezésével:

•  Miniszterelnökség elhelyezése a Karmelita épületegyüttesben 
(2014–2016, Zoboki Gábor – ZDA);

•  Várkert bazár felújítása és kapcsolódó létesítmények (FIABCI-díj)  
(2012–2013, Potzner Ferenc, Pottyondy Péter – KÖZTI Zrt.);

•  Művészetek Palotája (MüPa) (FIABCI-díj)  
(2002–2005, Zoboki Gábor, Demeter Nóra – ZDA);

•  Papp László Sportaréna 
(2002–2004, Skardelli György, Pottyondy Péter, Szabados László – KÖZTI Zrt.);

•  Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Ludovika Campus lovarda- és kertrekonstrukció 
(2014, Zoboki Gábor – ZDA);

•  Új Nemzeti Színház, Budapest – (2000, Siklós Mária),
•  Köztársasági Elnöki Palota (Sándor Palota) kialakítása  

(2000–2001,  Potzner Ferenc – KÖZTI ZRT.).
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Miképpen jut egy család arra az 
elhatározásra, hogy természetes 
alapanyagokból készült, tartósító-
szer-mentes szörpöket gyártson, 
prémium minőségben?

Igazából először saját éttermünkbe 
kerestünk jó minőségű, adalékanyag
mentes szörpöket, de sokáig nem ta-
láltunk. Így arra jutottunk, hogy el-
készítjük magunknak. Először a saját 
konyhánkban főztük, és annyira ízlett 
a vendégeknek, hogy PETpalackban 
hordták haza. Egy idő után már hú-
gomnak is be kellett segítenie. A sok 
pozitív visszajelzés után úgy dön-
töttünk, hogy édesanyámék csalá-
di házának alsó szintjét átalakítjuk 
szörpüzemmé, és kicsit komolyabban 
elkezdünk foglalkozni a szörpfőzéssel. 

Ekkor szállt be anyu is, azóta 
pedig a család aprajanagyja 
kiveszi részét a munkából. A 
kezdetektől arra törekszünk, 
hogy a lehető legmagasabb 
minőségben készítsük el a 
szörpöket, ezért merjük a csa-
lád nevét is a palackokra írni.

Hogyan sajátították el az 
ehhez szükséges szakértel-
met? Tartósítószer nélkül hogyan 
lehet ezeket a szörpöket tartósítani? 
Ez komoly gépi felszereltséget és la-
boratóriumi körülményeket is köve-
tel. Nem volt önök előtt kitaposott út 
ezeknek az akár „házi szörpöknek” 
is nevezhető termékeknek a gyár-
tásához. Sok kísérlet előzhette meg 
a fogyasztói piacra kerülésüket!?

Igen, rengeteget kísérleteztünk, sőt kí-
sérletezünk a mai napig is, és ez alatt 
az idő alatt szereztük meg a szükséges 
tudást. Kitaposott út tényleg nem volt, 
de ennek utólag örülünk is, mivel ak-
kor biztos, hogy sokszor a könnyebb, 
olcsóbb utat választjuk, és akkor soha 
nem jutunk el idáig. A szörpöket hő-
kezeléssel tartósítjuk, és – mivel nem 

Mayer Szörp
Tartósítószer-mentes szörpök – prémium minőségben. 
Galajda Pétert, a családi vállalkozás alapítóját kérdeztük 
a cég múltjáról, jelenéről és jövőjéről.

Végigböngészve elmúlt évtizedes 
tevékenységüket, sok megvalósult 
épület, számos felújítás épületszer-
kezeti szaktervezése fűződik épí-
tészirodájukhoz, így többek között 
a Miniszterelnökség elhelyezése 
a Karmelita épületegyüttesben.

Az elejétől kezdve részvevői voltunk 
ennek az átalakításnak. Különösen ér-
dekes tervezői folyamat volt az új épü-
letrész megalkotása, mely részben egy 
történeti térbe lett behelyezve, de még-
is modern szerkezetekkel és kialakítás-
sal, extravagáns belső megjelenéssel. 
Zoboki Gáborral, a tervezővel mindig 
izgalmas együtt dolgozni, mivel ő egy 
magával ragadó egyéniség.

Mintegy hetven építész él Budake-
szin – köztük több Ybl-díjas – a Pest 
Megyei Építészkamara kimutatása 
szerint, ami lakosságarányosan pár-
ját ritkítónak mondható Magyar-
országon. Miképpen élhetne ezzel 
a nem mindennapi adottságával Bu-
dakeszi?

Kell egy hívó szó, ami a város érdeké-
ben történik, és akkor egész biztosan 
sokakat lehetne megszólítani közü-
lük. Az építészek érzékeny emberek 
mindenféle értelemben. Városképi, 
városfejlesztési ügyekben biztos lenne 
véleményük, melyeket érdemes meg-
hallgatni. Lehet, hogy annyiféle véle-

mény lenne, ahányan összejönnek, de 
ez egyben azt is jelentheti, hogy vala-
mennyi figyelembe veendő szempont 
is előkerül, amit érdemes megfontolni 
és előbbutóbb a gondolatok is kijelöl-
nék a legfőbb irányokat. 

Talán a leghasznosabb lenne már 
a legelső gondolatoknál – legyen az 
területfejlesztés vagy éppen egy új 
épület tervezési programja – bevonni 
őket, hozzájárulhatnának a település 
arculatának kialakításához. Persze 
amikor már megszületik egy döntés 
és azt kell véleményezni, az már egy 
nehéz helyzet!

Ön az építészet mellett a hagyo-
mányőrzésnek is jeles képviselő-
je!
Családi örökség, ebbe én beleszület-

tem. Anyai nagyszüleim Szekszárdon 
éltek a Sárköz mellett, ahol tüdőgyó-
gyászként gyógyító nagyapám a hálás 
asszonyoktól sok népművészeti alko-
tást kapott. Jómagam is itt tanultam 
meg szőni egy olyan asszonytól, aki a 
szövésnek volt a mestere. Az ugyan-
csak építész édesapám is nagyon erő-
sen érdeklődött a népművészet iránt és 
mindent gyűjtött. Gyerekként rengete-
get jártam vele a pécsi kirakodó és ál-
latvásárra. Szüleim lakásában számos 
egyedi darab található és így van ez 
a mi otthonunkban is!

És a néptánc?
Az előbb elmondottak természetes 
vele járója volt, hogy jómagam hosszú 
ideig néptáncoltam. Először az Építők 
Vadrózsák, majd később a Bihari János 
Táncegyüttesben, melyhez a mai na-
pig is kötődök. Nagy megtiszteltetés, 
hogy néha még most is visszahívnak 
egyegy szerep eltáncolására, ráadásul 
a kisebbik lányom is ott táncol. Hozzá 
kell tennem, hogy korábban mindkét 
lányom itt kezdett el táncolni a budake-
szi Bojtár Táncegyüttesben, Menczin-
ger Tibornál.

Azt suttogják a verebek, hogy van 
önnek egy jelentős népviselet gyűj-
teménye is! Nem gondolt még arra, 
hogy ezt a sok csodát a budakeszi-
ekkel is megismertesse?

Ha van rá érdeklődés, nagyon szívesen!
Horváth Jenő
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használunk tartósítószert – kiemelten 
kell figyelnünk a tisztaságra is, a legki-
sebb technológiai hiba is a szörp meg-
romlásához vezethet.

Hagyományos módszerekkel dol-
gozunk, így extra komoly gépekre 
nincsen szükségünk, de ami van, ab-
ból megpróbáltuk a legjobbakat besze-
rezni.

A leginkább keresett gyümölcs-
szörpök a málna, eper és a meggy 
olyan bogyós gyümölcsök, melyek 
nagyon érzékenyek az időjárásra, 
a felmelegedésre és elég húzós az 
áruk is. Nem okoz nehézségeket a 
beszerzésük, főleg ha kifogástalan 
minőségű, friss alapanyag szüksé-
ges a gyártáshoz?

Az egyik legnehezebb feladat a meg-
felelő alapanyag beszerzése, és a folya-
matos áremelkedést is nagyon nehéz 
lekövetni. Az egyik komoly tervünk 
a jövőre nézve, hogy olyan termelők-
kel szerződjünk, akik nekünk termesz-
tik a megfelelő fajtájú gyümölcsöket. 
Ehhez azonban ki kell még építenünk 
a megfelelő hűtőkapacitást, hogy tárol-
ni is tudjuk az alapanyagokat.

Ezek a gyümölcsszörpök csak hígít-
ható szirupként készülnek?

Igen, úgy gondoljuk, hogy így gazda-
ságosan és környezetkímélő módon 
juthatnak el szörpjeink a vásárlókhoz. 
Éttermi partnereink is örülnek, hogy 
nem kell a rengeteg göngyöleget ke-
rülgetniük és plusz hűtőszekrényeket 
üzemeltetniük. Egy szódagéppel kis 
helyen meg tudják oldani a teljes üdí-
tőital választékukat.

Prémium minőségű termékeikkel 
nemigen találkozni hétköznapi be-
vásárlásaink során. Inkább a fel-
sőbb kategóriás vendéglátásban le-
het őket megtalálni?

Igen, partnereink legnagyobb részét 
jelenleg is a magas minőségre törek-
vő vendéglátóhelyek adják. Mindig 
nagy öröm és büszkeség nekünk, ha 
be tudunk kerülni egy ilyen helyre. 
Nagyon hasznos visszajelzéseket ka-
punk tőlük, amiket be tudunk építeni 
a termékfejlesztésbe. Egyre több deli-
kát boltban is megtalálhatóak szörpje-
ink, és szerencsére nagyon pozitívak a 
visszajelzések. Nemrég elkészült saját 
webshopunk is, így egy futárszolgálat 
segítségével már az ország egész terü-
letére tudunk szállítani.

Öt év kemény munka után tehát el-
ismert, keresett márka lett a Mayer-
szörp a hazai vendéglátóhelyeken?

Szeretnénk azt gondolni, 
hogy igen, de még renge-
teg munkánk van addig, 
hogy tényleg országo-
san ismertek legyünk.

A klasszikus gyü-
mölcsízek mellett, 
egyéb izgalmas ízek 
is megjelennek kíná-
latukban?

Igen, készítünk például 
gyömbér és levendula-
szörpöt is, sőt jegestea-
kivonataink is vannak. 
Ezeket igazi szálas teá-
ból készítjük, csak jeges 
vízzel kell felönteni, és 
kész is a top minősé-
gű jegestea, szörpök-
kel kombinálva pedig 
izgalmas ízeket lehet 
kreálni.

Nagy kedvencek pél-
dául a gyömbéres zöld 
tea vagy a málnás feke-
tetea. Legizgalmasabb 
talán a nagymarosi csi-
litermelő barátommal, Gabkóval kö-
zösen összerakott csilis málna. Ennek 
akkora sikere van, hogy már tervezzük 
a következőt, ez egy orange habanerós 
mangó lesz. 

Szörpjeik remek kiegészítői lehet-
nek a mocktail (alkoholmentes kok-
tél) italoknak is.

Igen, nagyon sokan ízesített limonádét 
is készítenek belőlük, sőt egyre többen 
használják alkoholos koktélokhoz is. 
Téli időszakban pedig a forró változa-
tok nagyon kedveltek.

Készül valamilyen újabb különle-
gesség is mostanában a Mayer csa-
lád boszorkánykonyhájában?

Szerencsére az étterem révén látjuk a ve-
vői oldal igényeit is. Az utóbbi időben 
nagyon divatba jött a gin tonik, renge-
teg új magyar kézműves gin készül már 
kiváló minőségben. Azonban, ha valaki 
nem fogyaszt alkoholt vagy éppen ve-
zet, akkor kimarad ebből az élmény-
ből. Nekik készülünk egy „alkohol-
mentes ginnel”. Egy kis finomítás még 
hátra van, de hamarosan elérhető lesz.

Leírhatatlanul boldogok vagyunk!
Most érkezett az örömhír (szep-
tember 21.), hogy a világ egyik 
legnívósabb versenyén, a Great 
Taste Awards 2020-on 6 ter-
mékünk is díjazott lett. Ezek az 
eper, a málna, a mangó, a feke-
teribizli, a chilis málna és az ice 
tea koncentrátum. Sőt, a GaB-
ko Chilivel közös chilis mál-
naszörp két csillagot is kapott. 
Nagy öröm számunkra, hogy 
nemzetközi szinten is ilyen el-
ismertek lettünk.
(https://www.facebook.com/mayer-
szorp/posts/3580768971974663)



Nagy Imola – Új utakon
„Új utakon” címmel látható a Budakeszin élő Nagy Imola 
festőművész kiállítása, a Prosit Bar & Caféban. A kiállításon alkotói 
korszakváltásának legjavából láthatnak válogatást az odalátogatók. 
Alkotói tevékenységéről, korszakváltásáról és a városunkban élő 
művészekről is szó esik ebben a beszélgetésben.

Ön a diploma megszerzése után, 2001-ben nem képző-
művészként indult el!

Nem, hisz az Iparművészeti Egyetemen (ma MoholyNagy 
Művészeti Egyetem) ruhatervezői szakán végeztem, és 
mint ilyen, ezen a területen kezdtem el dolgozni egy cég-
nél, ahol a kezdetén még kézzel rajzoltam, de aztán a szá-
mítógépi világ elterjedésével ez megszűnt. Annak ellenére, 
hogy szerettem az eredeti hivatásom, az igazi önkifejezés 
hiányzott az életemből. Az évek múlásával azt vettem észre 
magamon, hogy csak úgy ösztönösen elkezdek rajzolgat-
ni tervezés közben. Ebből alakult ki a festés iránti vonzó-
dásom. Egyre gyakrabban nyúltam az ecsethez, ami oda 
vezetett, hogy 2010 óta festek. Az otthonom lett a munka-
helyem. A festészet számomra olyan, mintegy önvallomás, 
önéletrajz, amiről nehéz beszélnem, lefesteni azonban sok-
kal könnyebb ezt az olykor színes, vidám, nőies, felszaba-
dult; máskor örvénylő, szomorú és megfejthetetlen világot.

Sok évig akvarellel festett, ami ugyanúgy vízalapú fes-
ték, mint a mostani korszakváltásához köthető akril 
festék is. Mégis, mi a különbség?

Az akvarell festékkel ún. szemcsés, akvarell papírra dolgo-
zunk, míg az akril festékkel egyebek mellett vászonra. Én 
most erre festek. Az akvarell lassan szárad, tehát ez munka 
közben könnyebben, hosszabban hígítható, míg az akril a 
gyors száradás miatt csak rövid ideig.

Az akvarell technikában a finom, világos, áttetsző színek 
varázsoltak el, bár nálam ezek némileg élénkebben jelentek 
meg. Ebben az akril váltásban pedig egy teljesen más tech-
nikát kívánó fedőfestést használok határozott, tiszta kontú-
rokkal. Az akvarellt egy asztal felett „görnyedve” papírra, 
az acrilt állva vagy ülve egy vászonra festem az állvány se-
gítségével.

Ösztönös vagy inkább tudatos alkotó?
Nem volt előre megtervezett életutam az akvarell festészet-
re, és azért most sem álltam le azzal teljesen, meg azért van 
átfedés a két korszak között most is.

A 2010es évek közepén a megnyitót az egyik kiállításo-
mon évfolyamtársam mondta. Az ő ottani beszéde világo-
sított meg engem arról, hogy mennyire sok a fa, az erdő, a 
megnyugvás, az őszi színek a képeimen. Pedig nem volt eb-
ben semmi tudatosság. Nyilván a környezet itt Budakeszin, 
ahol élek és édesapám szülővárosa, Lenti (Zala megye) – 
ahová sokat járunk – hatalmas erdői is befolyásolták mind-
ezt. Aztán elkezdtem kontrasztként foglalkozni a város té-
májával is. Mi van ott, a másik oldalon? Ahol ugyancsak 
nagy a kontraszt Pest és Buda között. Fiatalabb koromban 
Pesten dolgoztam, Budán éltem. Pest számomra a munkát, 
a nyugtalanságot, a zsibongást, a nagy épületeket, a betont, 
az esti életet, az éjszaki fényeket; Buda pedig a megnyug-
vást, a pihenést, a zöldellő kerteket jelentette. Szeretik eze-

ket a képeket az emberek. Ezekből sokat meg is vásároltak 
korábban. E témában a mostani korszakváltó kiállításomon 
is látható egy kép a Prosit Bar & Caféban.

Új témák is megjelenhetnek eljövendő alkotásaiban?
A mai világ problémái is érdekelnek! Urbanizáció, orwel-
li látomások, a magából kifordult világ! Ebből már készült 
egykét képem a közelmúltban. Majd meglátjuk, ez tet-
szike az embereknek! És igen, szeretek női testeket, akto-
kat is megfesteni. Nem az önmaga valójában, nem olyan 
színekkel és lágysággal, hanem kontrasztosabb színekkel, 
erőteljesebb ecsetvonásokkal. Valójában nem tudom, mi ez-
zel a tervem! Talán elérni a saját magam stílusát.

Budakeszi és a környező települések vásárlóerő szem-
pontjából az élen állnak Magyarországon, rengeteg 
szép, új ház épül mindenfele. Azt gondolná az ember, 
hogy sorba állnak a vásárlók a műterme előtt, hisz oly-
kor szürreális, álomszerű, helyenként nonfiguratívnak 
is mondható képei egy igényesen kialakított, berende-
zett lakás hangulatát is megemelnék.

Akikre büszkék vagyunk10
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„Ahová te mész, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg.” 

A református gyülekezet  
nyári lelki hete 

Sajnos, nem! A mai világban nagyon fontos a jó marketing 
(erre már önmagában is vagyonokat kellene költeni) és a 
megfelelő kapcsolatok. Én pusztán csak festészetből nem 
tudok megélni. Emellett főállásban dolgozom otthon egy 
divatcégnek is mint grafikus. Óriási minőségi változást 
hozna az életemben, ha csak azt csinálhatnám, amit szere-
tek, ami boldoggá tesz.

Rengeteg művész él Budakeszin! Építészek, képzőmű-
vészek, színészek, táncosok, muzsikusok…! Kevés te-
lepülésnek vannak ilyen adottságai. Mi erről a vélemé-
nye?

El tudnék képzelni egy olyan nagyszabású „Budakeszi Mű-
vészeti Napot”, ahol ezek a művészek, a lakosság és a vá-
ros vezetése jól kitalált programok mentén eltöltene együtt 
egy tartalmas és emlékezetes napot. Persze tudom, ennek 
a kreatív megszervezéséhez rengeteg idő és energia kelle-
ne, és persze jelentős szponzoráció!

Horváth Jenő

Intézményi, egyházi, egyesületi hírek 11

Sokan, közel ötvenen gondolták komo-
lyan ezt a Ruth könyvéből vett idéze-
tet, és jöttek el a nyári lelki hétre. Ha-
gyományosan a Mályitó partján lévő 
református üdülőben szerveztük meg 
nyári lelki csendes hetünket  augusz-
tus 11–15 között. 

A hét folyamán Ruth könyve alap-
ján hallottunk áhítatokat, magyaráza-
tokat, amiket nagytiszteletű Borosné 
Varga Edina tartott. Majd ezt köve-
tően, délelőttönként Miskolczi Enikő 

lelkésznő, a püspöki hivatal missziói 
referense tartott előadásokat a kiégés 
nehézségeiről, lehetséges okairól, az 
ellene való stratégiákról, megoldási le-
hetőségekről. A csodálatos környezet-
ben, pár lépésre a selymes vizű tótól 
nemcsak az evezés és úszástudásunk-
ban, hanem még inkább az egymással 
való komolyabb kapcsolatokban mé-
lyülhettünk el. 

Egy délután alkalmunk nyílt ellá-
togatni a Miskolc Avasi Gyülekezet 

most felújított többszáz éves templo-
mába, ahol nemcsak tudásunkban, 
hanem lelkiekben is gazdagodhat-
tunk. Egy egész délelőttöt szántunk 
az Agg telekicseppkőbarlang megte-
kintésére, ami a forróságban különö-
sen jólesett. 

A lelki héten, esténként, a záró áhí-
tatok és az imádságok, éneklések mel-
lett, sokat játszottunk, beszélgettünk 
és a bibliodráma eszközeivel dolgoz-
tuk fel a bibliai történetet. A záró al-
kalmunkon közösen vettünk részt úr-
vacsorai istentiszteleten.  Feltöltődve, 
lélekben és kapcsolatainkban megerő-
södve, élményekben gazdagodva jöt-
tünk haza. Köszönjük a szervezőknek: 
Nagy Péternek, Borosné Varga Edina 
és Boros Péter lelkészeknek.

Minden válság magában hordozza a 
változás és megújulás lehetőségét. A 
napjainkra egyre szélsőségesebb idő-
járással járó klímaválságra kézenfekvő 
megoldás lehet egy olyan természetes 
életközösség kialakítása, ahol egymást 
erősítik a szereplők. Az eddigi gya-
korlattól eltérő növénytelepítési straté-
giára van tehát szükség. Megfigyelték, 
hogy a fák eredeti élőhelyükön – az er-
dőkben – hálózatokba rendeződve al-
kotnak stabil ökoszisztémát. Jelentősen 
növeli a frissen telepített lombos fák 
életesélyeit, ha pl. a köztéri parkokban 
természetes fabokorévelőgomba tár-

sulásokat hozunk létre. Ezzel a mód-
szerrel csempésszük be a városba 
a települést körülölelő erdőt. Az össze-
ültetések – a telepítést követő intenzí-
vebb fenntartási időszak után – idővel 
önfenntartóvá válnak, hosszútávon 
mentesítik a közösséget a gondozás 
költségétől. A növényvilág rendezése 
automatikusan magával hozza az állat-
világ megjelenését is: elsősorban a lát-
ható rovar, lepke és madárfajok térnek 
vissza, de a talajélet is beindul, ezáltal 
a teljes ökoszisztéma regenerálódik. Az 
erdőkert egymást kölcsönösen támoga-
tó növények és állatok közössége – ve-
gyes kultúra –, ahol az árnyéktűrő nö-
vényeket a fényigényes gyümölcs vagy 

díszfák alá, a fénykedvelő bokrokat és 
lágyszárúakat a fák közötti tisztások-
ra ültetjük. A kialakuló háromszintes 
növénytársulásban létrejöhet a termé-
szetes életközösségekre jellemző kap-
csolati hálótápanyag körforgalom, 
a kártevők és természetes ellenségeik 
közötti egyensúly. A háromszintes 
lombfelület napfény kihasználása jobb, 
a betakarítható termés nagyobb. Utá-
nozhatjuk a természetet a házi kertben 
is! Munkánkat így mulcsozásra, némi 
metszésre, egy kis gyomlálásra és 
megelőző öko növényvédelemre csök-
kenthetjük. Ha jól dolgoztunk – némi 
szerencsével – legnagyobb munkánk 
a betakarítás lesz. K.K.Zs.

Forrás: Sirkó Zoltán

Környezetvédő szemléletváltás: 
erdőkertek
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SZIA hírek
Tanévnyitó ünnepély
2020. szeptember 1jén Bódi Zsuzsan-
na intézményvezető megnyitotta a 
2020/2021es tanévet, köszöntötte kis 
elsőseinket és visszatérő diákjainkat, 

akik az osztálytermekben hallgat-
ták végig tanévnyitó ünnepélyünket. 
Köszönjük Budakeszi Város Önkor-
mányzatának ajándékát, melyet első 
évfolyamos tanulóink kaptak az első 
tanítási napjukon! Ezúton köszönjük 
dr. Győri Ottilia polgármester asszony, 

’Sigmond Bertalan alpolgármester, 
Schrotti János, a BVNÖ elnöke, Göcz 
Mira BNNÁI intézményvezető, és Tö-
rök Csaba, a POKG jntézményvezető-
jének  részvételét ünnepélyünkön!

Széchenyi-nap
Iskolánk névadója, gróf Széchenyi Ist-
ván születésének 229. évfordulója al-
kalmából rendezett megemlékezés al-
kalmából 2020. szeptember 21én egy 
jelképes facsemetét ültettünk el az Ár-
pád fejedelem téri iskolaépület külső 
udvarán. Köszönjük diákjaink és fel-
készítő tanáraik részvételét!

Sportnap
Beosztás alapján diákjaink lefutották 
a 2020 métert 2020. szeptember 25én, 

a diák sportnap keretében megrende-
zésre kerülő eseményen, melyet test-
nevelés szakos pedagógusaink és az 
osztályfőnökök koordináltak.

„Digitális workshop 
rendezvény házigazdája: 
a SZIA”

2020. szeptember 29én rendeztük 
meg a VEKOP7.3.317201700008 Di-
gitális környezet kialakítása az Érdi 
Tankerületi Központ Intézményeiben 
n. workshop rendezvényünket, me-
lyet „úttörőként” online tartottunk 
meg négy járási iskola részére isko-
lánk Microsoft Teams felületén. Az élő 
adás kreatív megoldássokkal, gördülé-
kenyen zajlott le, melyben bemutattuk 
a MoreToMath, a WeDo, és a Mind-
storms EV3 Lego készletek használatát 
informatika és matematika órák kere-
tein belül.

 Alapító: Budakeszi Város Önkormányzata, 2092 Budakeszi, Fő u. 179., Tel.: +36 (23) 535710, honlap: 
www.hirmondo.budakeszi.hu  Lapkiadó: Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft., 
2092 Budakeszi, Fő u. 179., Tel.: +36 (23) 535711  Felelős szerkesztő: Sükösd Levente  Szerkesztő-
ség és hirdetésfelvétel: pm.titkar@buda keszi.hu, Zsilinszky Fanni Rea, +36 (23) 535711  Lapzárta: 
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Június 15én elmaradt a személyes jelenléthez kötött tanév-
záró ünnepélyünk, ezért a tanévnyitón nyílt alkalom arra, 
hogy az igazgatónő átadja az iskolai elismeréseket azoknak, 
akiket az iskola közössége, tantestülete méltónak talált.

A Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium kiváló 
tanulója díjat két tanulónak ítélte oda a tantestület.

Balogh Laura volt 12. B osztályos tanuló, aki jelenleg 
már a Műszaki Egyetem elsőéves építészmérnök hallgatója, 
több éves kitűnő tanulmányi eredménye és közösségi mun-
kája elismeréseként kapta meg a díjat. Gratulálunk, Laura, 
és további sok sikert kívánunk a tanulmányaidhoz. 

Magos István volt 11. B osztályos tanuló kitűnő tanul-
mányi eredményéért, az iskolai és osztályközösségben 
végzett színvonalas tevékenységéért és tanulmányi verse-
nyeken elért kimagasló eredményéért érdemelte ki ezt az 
elismerést. Gratulálunk neki, és hasonló eredményeket kí-
vánunk ebben a tanévben is.

A Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium Örökös Di-
ákja díjat iskolánk először és utoljára 2012ben adta ki. Kö-
zöttünk volt az évnyitón az akkori díjazott is, aki nagy becs-
ben tartotta, tartja ma is ezt az elismerést. Rimóczi Tamás, 
iskolánk egykori diákja, most tantestületünk részévé válik. 
Ebben az évben újra kiadtuk ezt a díjat. Halápi Eszter, volt 
12. B osztályos tanulót találta méltónak az iskola közössége 
erre az elismerésre. Eszter 5 éven keresztül volt az osztály-
közösség motorja. Több alkalommal rendezett szalagavatói 
műsort, szervezett iskolai szintű rendezvényeket, pl. gólya-
tábort, bankettet. A nyílt napokon, diáknapokon is mindig 
számíthattunk a munkájára. Eszter az iskola tantestületé-
nek és diákságának bizalmát egyaránt kivívta. Jelenleg a 
Budapesti Gazdasági Egyetem Turizmus és Vendéglátás 
angol nyelven képzésének elsőéves hallgatója. Köszönjük a 
munkádat, Eszter, és további sikereket, kiváló eredménye-
ket kívánunk neked! 

Budakeszi Nagy Sándor József Gimnáziumért díjat ado-
mányoztunk Hosszu Anita szülőnek, megköszönve az 
5 éven keresztül a szülői munkaközösség tagjaként isko-
lánkért végzett segítő munkáját. 

Ebben a tanévben új tanárok csatlakoztak hozzánk: Gö-
rög Márta tanárnő németet fog tanítani. Szarvas Krisztina 
tanárnő helyett, aki első gyermekét várja, Verebi Anett ta-
nárnő fogja tanítani a testnevelést, Rimóczi Tamás történe-
lem–magyar szakos tanár úr az első félévben óraadóként, a 

második félévtől kezdve pedig egész állásban fog történel-
met tanítani iskolánkban. 

Nagy öröm számunkra hogy iskolánk tanárai közül töb-
ben is elismerésben részesültek sokéves kiváló pedagógiai 
munkájukért. 

Baumgartner Szilvia tanárnőt sokszínű, áldozatos és 
eredményes pedagógusi munkájáért Németh Lászlódíjjal 
tüntették ki.

Ferencz Ildikó tanárnő Pedagógiai Szolgálati Emlék-
érmet kapott majdnem 40 éves lelkiismeretes pedagógiai 
munkája elismeréseként.

Mácsár Melinda tanárnő kiváló szaktanári és áldozat-
kész pedagógiai munkájáért Miniszteri Elismerő Oklevelet 
vehetett át.

A díjakhoz ezúton is szívből gratulálunk, kívánunk to-
vábbi sikereket, szép eredményeket, örök optimista és min-
dig megújuló pedagógus szívet!

Sok színes programot terveztünk diákjainknak, de a jár-
ványhelyzet befolyásolhatja a megvalósítást. 

A nyáron iskolánk új Erasmus+ nemzetközi pályázatot 
nyert, aminek témája: Érzelmi nevelés – jótékonyság és 
önkéntesség. A futó Erasmus+ projektjeink és a Határta-
lanul pályázatunk megvalósítására, lezárására halasztást 
kértünk és kaptunk, mivel a külföldi mobilitásokat a pan-
démiás időszakban nem tudtuk/tudjuk lebonyolítani. Re-
méljük, minél hamarabb újra lehetőség nyílik a világjárás-
ra, a személyes találkozásokra külföldi barátainkkal.

„Mindentől tanuljál, mert minden veszendő,
Úgy figyelj utadon, mi célodhoz viszen,
Tanítson, mi meghal,  
s LÉTED ÖRÖK LEGYEN!”

Tanévkezdés a Nagysanyiban!
A szeptember 1-i ünnepélyes tanévnyitóval elkezdődött a 2020/21-es tanév:  
minden diákunknak, tanárainknak és dolgozóinknak sikerekben gazdag tanévet kívánunk.

„Tanuld meg a víztől követni utadat,
Tanuld meg a tűztől: mindből hamu marad.

Tanulj az árnyéktól őrködni éberen,
Tanulj a sziklától megállni helyeden.

Tanuljál a Naptól, mely nyugovóra tér,
Tanulj a szellőtől, mely lombok közt pihen:

Hogyan kell életed leélni csendesen.”
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Szeptember 9én családja körében köszöntöttük dr. Muszély Jánosné 90 éves tanítónőt, ezután pedig az Erkel Ferenc 
Művelődési Központban a 75 éves Pék Lajosnak, a művelődési ház egykori igazgatójának kívántunk jó egészséget 
Somló vári Józsefné bizottsági elnökkel. Isten éltesse a születésnaposokat!

Halász Aranka és Kaponics Attila 
2020. augusztus 22én kötöttek 
házasságot. Isten éltesse az ifjú párt!

Születésnapi köszöntések

Házasságkötések

Aranylakodalmak
Szűcs Adél és Barabási Márton (felső kép), valamint Fenyvesi Mária és Kiss Károly (alsó kép)
nyár elején, családtagok és barátok körében ünnepelték az ötvenéves házassági évfordulójukat 
– ugyanazzal az anyakönyvvezetővel. Rapcsák Irénke előtt 50 évvel ezelőtt mondták ki a bol-
dogító igent. Szeretettel gratulálunk, jó egészséget, további sok szép együtt töltött boldog évet 
kívánunk mindkét házaspárnak!

Bede-Schiller Petra és Bede Fülöp 
esküvője 2020. szeptember 18án. 
Sok boldogságot az ifjú párnak!

Fotó: Miknyóczki Dóri – Bowtie Wedding
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1952 óta él Budakeszin. 1963-ban 
doktorált, majd 47 éven át a Szent 
János Kórházban szolgálta az 
egészségügyet, ahonnan végigjárva 
a „szamárlétrát”, mb. osztályvezető 
főorvosként ment nyugdíjba.

Gyógyítókutatóoktató munkám mel-
lett orvosi pályám legnagyobb ered-
ménynek azt tartom, hogy a kórház-
ban létrehoztam az új orrfülgégészeti 
osztályt, mely a II. világháború óta a 
kórháznak a mai napig az egyetlen 
újonnan épült pavilonja. 2008ban, 
életműdíjként megkaptam a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Polgári Ta-
gozatának Lovagkeresztjét, de a leg-
nagyobb elismerés a sok ezer betegem 
hálás szeretete, több száz gyermekrajz 
és egy 10 éves fiú véleménye rólam: 
„Tök jó fej a doktor bácsi!”

Könnyű a dolga a kérdezőnek, hisz 
verseinek címei felfoghatóak akár 
kérdéseknek is, melyekre a választ, 
maguk a versek adják meg. 

Az elmúlt 70 évben írott verseim gyűj-
teménye ez a kötet, melyben nyomon 
követhetőek a gyerek és ifjúkor, a fel-
nőttkor vidám és borongós helyzetei, a 
hallott és személyesen megélt esemé-
nyek, érzések, de megjelennek az élet 
lényegével kapcsolatos filozófiai bon-
colgatások, kételyek is.

„Csodás titok az emberi agy! Ahol 
születik a Gondolat, ahol ötvöződ-
nek az észlelt dolgok és létrejönnek 
az új elgondolások.” Egyik verse a 
„Mi és hol, hogyan születik…?

Freud Tamás agykutatót nemrég vá-
lasztották meg a Magyar Tudományos 
Akadémia elnökének. Ö is gyakran 
felteszi a kérdést, hogyan működik az 
agy, melyről szinte semmit nem tu-
dunk. Hiába segíti a kutatást a legkor-
szerűbb számítástechnika, a lényeget 
talán soha nem fogjuk megtudni.

Miről szól „A sérült gesztenyefa?”
Van a 22es busz vonalán, a Szépilona 
megálló környékén egy öreg geszte-
nyefa, melynek testén látható egy ha-
talmas seb, egy óriási háncshiány. És 
mégis, ennek ellenére, a seb alján meg-
jelent egy sarjúhajtás, melyből kinő 
egy új fa, jelképezve az örök megúju-
lást. Erről szól ez az üknagyapa–üku-
noka folytonosságot jelző párhuzam

„A halál” . Egy vers a halálról, egy 
kicsit másképpen.

A halál szónak gyakori, sokféle előfor-
dulása van a magyar nyelvben, melyre 
egy szójátékot építettem. „…Halálosan 
jó az élet, haláli a párom, halálosan 
édes csókját magam mindig vágyom… 
Halálos a boldogság és halálos a vágy 
is, …, de van halálos bomba és van ha-
lálos ágy is…”

„Figyelj, kisunokám!”
Egy fiatal életnek szóló féltő, óvó gon-
dolatok. „Serkennek a rügyek, nyíl-
nak a virágok, lassan testet öltenek az 
eltitkolt álmok, kinyílnak sötét, zárt 
világok… Minden világos lesz, csak vi-
gyázz reájuk!”

„Meglepetés az üzletben”
Találkozásom a Kossuthdíjas, Buda-
keszin élő csodálatos hegedűművész-
nővel, városunk díszpolgárával. Utána 
lépek, gyorsan megszólítom: „Bocsá-
natát kérem, de nem »Paganéni«, (arra 
sor sem kerül, hogy) …asszonyom”, 
mert bájos arcán derűs mosollyal, ke-
zét nyújtva mondja: „Illényi Katica va-
gyok…”

És ha már szóba került Budakeszi – 
68 éve él városunkban –, miképpen 
látja a jelen és jövő Budakeszijét?

Budakeszi jövőjét nagyon biztatónak 
látom, főleg az elmúlt évtized eredmé-
nyei alapján.! Az impozáns, új iskola, a 
forfa épületek kiváltása, az egyre bővü-
lő sportcentrum, a minden bizonnyal 
megépülő tanuszoda, a két tannyelvű 
oktatás óriási fejlődésre utalnak.

És persze mindenekelőtt kiemelném 
a sokirányú egészségügyi szakrende-
lések egyre bővülő lehetőségét, mely 
talán országos szinten is párját ritkító. 
Ezzel 600%ot fejlődik a budakeszi el-
látás a jövőben! A Szent János Kórház-
ban eltöltött 57 éves praxissal a hátam 
mögött, sok ezer budakeszit láttam el 
szakterületemen. A jövőben mindez 
helyben lesz megoldva. Kitűnő, elis-
mert szakorvosok jönnek ide, jómagam 
is részt vettem az ajánlásokban.

Mit kíván Budakeszi lakóinak?
Elsősorban jó egészséget és az egymás 
tiszteletére, megbecsülésére, szeretetére 
irányuló érzés erősödést! Ennek érdeké-
ben az alábbi versecskémet ajánlanám:

Dr. Ungor Károly: 
Verseimben az életem…
A Budakeszin élő, köztiszteletben álló fül-orr-gégész, anesztezio      - 
lógus, a Magyar Köztársasági Érdemrend Polgári Tagozata 
Lovagkeresztjének kitüntetettje, a közelmúltban magánkiadásban 
megjelentette verseskötetét, „Verseimben az életem…” 
címmel. Ebben rímekbe szedve élednek újra a látott, hallott, átélt, 
gazdag élettapasztalatai, személyes érzései, olykor véleménye is. 
Szerkesztőségünk ennek kapcsán kereste meg őt otthonában.

Szeresd…!
Szeresd az embert, ha nehéz is néha!
Mert benned is Ő él, Ő lakik.
Tulajdonképpen magadat is szereted
minden Másikunkban, így hát
becsüld meg az Embertársaidat!
Élj úgy és tégy úgy mindig, hogy
Téged is szeressenek a többi Emberek!
Légy olyan hozzájuk,
hogy ők is szeressenek, 
hogy ők is, mint magukat,
feltétel nélkül Téged is szerethessenek!



A közparkok a 18. században jelentek 
meg Európában. A nagy városokban 
mutatkozott először igény közösségi 
zöldterületekre. Kezdetben uralkodói, 
főúri alapításúak voltak. A budai Vá-
rosmajort például II. József terveztette 
1785ben. Sok parkunk hajdani vadas-
kert, piactér, legelő helyén létesült. A 
parképítészetnek is voltak, vannak 
különböző stílusirányzatai: kezdetben 
a francia stílusú, geometrikus elren-
dezésűek voltak divatosak, majd ro-
mantikus tájképi angolparkok épültek, 
később a gyermekekre is gondoltak: 
játszóterek épültek. Manapság a pihe-
nésen kívül a játéknak, a rekreációnak, 
a közösségi találkozási, szórakozási 
igényeknek is helyet ad a legtöbb váro-
si park. 

A budakeszi Fő téri parkot Zachara 
Lajos hozta létre 1920 körül. Elektro-
technikai mérnök volt, németországi ta-
nulmányait befejezve a budapesti Ganz 
Villamossági Gyár szolgálatába lépett. 
Több szaklapban publikált az elektro-
mosság hasznosításáról. Nem meglepő, 
hogy 1920ban elektromos részvény-
társaságot alapított, mely bevételéből 
vezették be az áramot 1200 háztartásba 
Budakeszin. Ezzel egy időben több ki-
lométer járdát építettek, megszüntették 
a csordák vonulását a Fő utcán, majd 
Zachara kialakította a mai park ősét. 
A parkot haláláig gondozta. 2008ban 
a Budakeszi Szépítő Egyesület az ön-
kormányzattal közösen Zachara Lajos
emlékkövet állított fel a parkban. Vajon 
megtalálhatóe még az eredetileg ülte-
tett fákból néhány?

A 19. sz. közepén a magyar kertépíté-
szetben új műfaj jelentkezett: nagyjaink 
szobrait kezdték elhelyezni a parkok-
ban, ezzel a nemzeti emlékkert jelen-
téssel gazdagítva feladatukat. Először 
186061ben Berzsenyi Dániel és Kazin-
czy Ferenc mellszobrát állították fel a 
Múzeumkertben.

Budakeszin elsőként 1993. júniusban 
Erkel Ferenc mellszobra került a park-
ba. A Himnusz megzenésítője, a nemze-
ti opera megteremtője többször nyaralt 
Budakeszin. Nyaralója a mai Erkel u. 14. 
számú ház volt. Élénk társadalmi életet 
élt Budakeszin, szerette a helyi embere-
ket, hazafisága mély hatást gyakorolt a 
Kossuthpárti sváb lakosságra. A szo-
bor Bíró János munkája. 

A parkot száz év alatt bizonyára több-
ször is átalakították, felújították. Két 
ilyen munkálatról találtam adatokat. 
A 2001es felújításkor került a parkba a 
Millenniumi emlékmű, Lantos Gyöngyi 
csongrádi művész Szent Istvánról, Bol-
dog Gizelláról és Szent Imre hercegről 
készített alkotása. E szoborcsoportnál 
emlékezünk meg azóta is az államala-
pításról, az államalapítóról augusztus 
20án. A Millenniumi emlékművel új-
szerű, igényes emlékpark alakult ki. 

2008ban került sor az újabb szobor-
avatóra. Wass Albert mellszobra Gábor 
Emese budakeszi képzőművész alkotá-
sa. Hargitai Lajos, az író közeli munka-
társa és barátja Budakeszire költözése 
után kezdeményezte a szobor felállítá-

sát, a Budakeszi Jobb Kor Polgári Egye-
sület támogatta szándékát. A szobor tel-
jes egészében közadakozásból létesült. 
A hányattatott sorsú író bronzszobrá-
ra is megpróbáltatás várt hamarosan. 
2011. július 6áról 7ére virradó éjszaka 
ellopták. Másfél hónap múlva a szobor 
csodával határos módon megkerült, az 
apadó Duna partján találtak rá. 

A 2011es felújítás jelentős mérföld-
kő volt a park életében. Kertészeti ult-
rahangos vizsgálattal állapították meg, 
mely fák egészségesek, természetesen 
a kivágott fákat pótolták. Új pihenők, 
ivókút, szökőkút, zenepavilon, színpad 
létesült. A nosztalgikus kandeláberek 
fénye esztétikai és biztonsági szempon-
tokat is szolgál. Megújultak az utak, a 
csapadékvízelvezetés, a parkolók.

2017. januárban egy rendkívül hideg 
napon avattuk Nagy Gáspár Kossuth
díjas költő szobrát, Oláh Katalin alkotá-
sát. A költő csaknem negyed századon 
át élt Budakeszin. A szobor felállítását 
a Jobb Kor Polgári Egyesület kezdemé-
nyezte az önkormányzat és az 56os 
emlékbizottság támogatásával. Az ava-
tó ünnepségen részt vett és beszédet 
mondott Orbán Viktor miniszterelnök. 
Nagy Gáspár elkötelezett volt 56 szel-
lemisége mellett, bátran szólt verseiben 
a forradalomról, a mártírokról.

A parkban a szobrok és a két Budake-
szi múltját idéző emlékhely (kőkereszt, 
régi közkút) mellett elsétálva, megmeg-
állva, nem csak testben, de − gondola-
tokkal inspirálva − lélekben is felfris-
sülve térhetünk vissza a hétköznapok 
feladataihoz. Ádám Éva

Helytörténet16

A Fő téri park, ahol jó sétálni, 
játszani, találkozni
„...és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma” − írja Radnóti. Minden életkorban jó élmény pihenni, 
elmélkedni, sportolni, játszani, beszélgetni egy szép, fákkal, egyéb dísznövényekkel beültetett parkban. 
A budakeszi park megközelítően száz éve teszi szebbé az itt lakók életét.



KÖRTÉS 
ZABKÁSA

Hál’isten, nálunk mindenki szereti a zab-
kását, így sokszor esszük reggelire. Ez 
egy alap zabkása recept, ebbe szoktam 
leggyakrabban még egy almát is belere-
szelni, de jelen esetben körte került bele 
is és dísznek is.

Hozzávalók (4 személyre): 
l 90 g zabpehely
l 225 ml víz
l 225 ml tej vagy növényi tej
l csipet só
l ½ mokkáskanál őrölt kardamom
l ½ mokkáskanál őrölt fahéj

Elkészítés: Az egészet (a reszelt almá-
val/apróra darabolt körtével együtt) ösz-
szefőzöm krémes állagúra, kb 10 perc. Ha 
mindenképpen édesíteni szeretnétek, ak-
kor a végén még megtehetitek, bár sze-
rintem nem szükséges!

SZILVÁS GALETTE – 
MEGSÜTNI ÉS MEGSZERETNI!

Roppant egyszerű, egészséges, finom, 
gyors... van még kérdés?

Tészta: 
l 30 dkg teljes kiőrlésű tönkölybúza liszt
l 1 evőkanál eritrit
l csipet só
l 15 dkg margarin
l 1 dl natúr joghurt (vegan is lehet)

Elkészítés: Ezeket kézzel jól összedol-
gozzuk, összegyúrjuk és hűtőben pihen-
tetve 30 percet pihentetjük (letakartam 
folpackkal).
A sütőt 200 fokra előmelegítjük, a tésztát 
kb. 6–8 mm vastag körré nyújtjuk. Közép-
re, egy rétegben elhelyezzük a szilvákat 
(más gyümölccsel is működik), megszórod 
2 evőkanál eritrittel, ízlés szerinti mennyisé-
gű fahéjjal. Végül a szélét, körben haladva 
visszahajtod, villával díszíthetsz sormintát!
A tészta szélét megkenheted tojással, én 
csak tejjel kentem, amikor betettem, és 
még egyszer cca fél időben, 25 perc alatt 
készre sütjük (sütő függő, nézegessétek)!

SÜTŐTÖKÖS KUSZKUSZOS 
EGYTÁLÉTEL

Elkészítés: A sütőtök kockákat a lila-
hagyma szeletekkel megsütöm tepsiben, 
közben elkészítem a kuszkuszt. Aztán az 
egészet óvatosan összekeverem, sózom, 
borsozom, és kap még pici citromlevet 
és olíva olajat. Végül megszórom sótlan 
földi mogyoróval. És ennyi.

További receptek: 
Instagram, Facebook: @vega_manna

HELLÓ ŐSZ, HELLÓ VEGA!
Sarkadi Adrienn vagyok, Budakeszin élek családommal. Több mint 
1 éve minimalizáljuk/kerüljük a hús fogyasztását (csak a felnőttek), 
így elkezdtem recepteket gyűjteni, kreálni, hogy segítsek magamnak 
és más kezdő vegetáriánusnak megmutatni, milyen az élet a rántott 
sajton túl. Az elején rengeteg receptet bújtam, aztán azon kaptam 
magam, hogy egyre bátrabban bánok a zöldségekkel. Lefotózom, 
amit eszünk, és receptgyűjteményt készítek belőle. Mostantól 
veletek, kedves Olvasók is megosztok időről időre néhány ötletet, 
és arra biztatlak titeket, hogy próbálgassátok bátran!

17Gasztro Budakeszi
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„Mikoron a kegyetlen tél betemeti a földet, 
zúzmarája belepi a fáknak legvékonyabb 
ágacskáit is; a sík vizet pedig vastag jég-
réteg vonja be; de még maga a csörgedező 
patak is hévaras jégréteg alatt siet tova: 
akkoron az ég madarainak legkedvesebbjei 
beszorulnak a szérűskert sövényére, innen 
lassanként az udvarokba és faluhosszat az 
útra, hogy valami silány eledelhez jussa-
nak és ne vegye meg őket a tél kemény hi-
dege.”

Így írta le egykoron a tudós, Her-
man Ottó madaras könyvében azt 
a nagy szorultságot, amit a mada-
rak a tél beköszöntével átélnek. Mert 
könnyű a költözőknek, melyek nyár 
múltával szárnyra kapnak, s a zord, 
fagyos hónapokat az Adria enyhet adó 
partjain, vagy éppen Afrika örökké 
meleg és mindig élelmet, életet adó tá-
jain töltik. Ám az itthon maradók, il-
letve azok a madarak, melyek az észa-
ki tájakról hozzánk érkeznek telelni, 
rászorulnak a támogatásunkra.

Éppen ezért – a BVV Kft. támoga-
tásával – a budakeszi madárösvényen 
is megkezdjük a téli madáretetést, s 
arra biztatunk mindenkit, ha módja 
van rá, saját környeztében etesse maga 
is a madarakat. Az etetést célszerű 
már az őszi időszakban, szeptember 
végén, október elején elkezdeni. Bár 
ilyenkor, ha nem köszönt ránk ideje-
korán a fagy, a madarak még találnak 
némi táplálékot, mégis érdemes etet-
ni őket, hogy időben odaszokjanak 
az etetőre, és zimankósabb hóna-
pokban már odajárjanak. 
Különösen fontos, 
hogy ha elkezdjük 
az etetést, akkor 
egész télen, leg-
alább március 
végéig, április 
közepéig foly-
tassuk! A ma-
darak gyorsan 
megszokják és 
számítanak az ete-
tőhelyek táplálékkí-
nálatára, évről évre akár 
messziről is visszatérnek a megszokott 
etetők közelébe telelni, ezért ha várat-
lanul abbahagyjuk az eleség pótlását, 
és ezt esetleg éppen a tél leghidegebb 

időszakában tesszük, a madarak ne-
héz helyzetbe kerülhetnek. Különösen 
hideg –10 Celsiusfok alatti hőmér-
sékleten az etetőre járó, kis-
testű, gyakran alig 4,5–10 
gramm (!) testtömegű 
madarak tartalékai 
csak arra elegendőek, 
hogy át tudják vé-
szelni az éppen rá-
juk boruló, követke-
ző fagyos éjszakát. 
Ha nem töltöttük fel 
az etetőt és másnap 
nem tudnak eleget 
táplálkozni az alig 56 
órányi nappali perió-
dusban, könnyen elpusz-
tulhatnak a következő hideg 
éjszakán.

A madárösvényen a nagy etetőt ott 
helyeztük el, ahol a lelkes helyi termé-
szetbarátok már évek óta etetik a ma-
darakat. Vagyis okkal számíthatunk 
arra, hogy a Budakeszit övező vegyes, 
lombos erdőben, illetve a bozótosok-
ban élő, közel 50 madárfajta látogatja 
majd az etetőt.

A legfontosabb téli madáreleség a 
nem sózott, nem pirított, magas olaj-
tartalmú fekete (ipari) napraforgó. A 
szotyiba érdemes apró szemű mag-
vakat, pl. kölest keverni; a legegysze-
rűbb, ha az állatkereskedésekben, bar-
kácsáruházláncokban kapható pinty 
és hullámos papagáj magkeveréket 
vásárolunk. Ne keseredjünk el, ne rek-

lamáljunk, inkább örüljünk, 
ha a vásárolt naprafor-

gó törött, „szemetes”! 
Sok madár csőre 
ugyanis nem elég 
erős az egész nap-
raforgó szemek 
feltörésére (pl. 
vörösbegy, ökör-

szem), e fajok csak 
a törött szemekből 

kihulló magtörmelé-
ket, a napraforgóba ke-

veredő gyom és egyéb apró 
magvakat tudják felcsipegetni.

Hasonlóan jó és nem túl drága ele-
ség, ha már nem éppen gusztusos, 
ütődött almát szúrunk ki a fák, bok-

rok ágaira, amiből az itthon telelő fe-
keterigók, és persze más madarak is 

lakmározhatnak. A szóba jöhe-
tő eleségek harmadik nagy 

csoportját az állati zsira-
dékok adják. Olvasztott 

faggyúba keverhetünk 
napraforgót, kölest, 
majd a megdermedt 
„m adá rk a l ác s o t ” 
spárgán kilógathat-
juk a fákra, mert így 
nem csupán a mag, 
hanem az energia-

bombának számító, 
állati zsiradék is táplál-

ja madarakat. A sokak 
által ismert cinkegolyó 

egyébként állatkereskedé-
sekben és barkácsáruházakban 

is beszerezhető.
Soha ne adjunk a madaraknak 

kenyeret, péksüteményt, chipset, 
popcornt, illetve bármiféle, emberi 
fogyasztásra szánt élelmiszert. Az ete-
tőben napokig, hetekig is elfogyasz-
tatlanul maradó kenyérfélék erjedés-
nek indulva gyomor és bélgyulladást 
okozhatnak, amibe a madarak akár 
bele is pusztulhatnak.

A rendszeres etetést a madarak az-
tán tavaszi munkájukkal, a kártékony 
férgek, rovarok pusztításával bőven 
meghálálják. De legalább ennyire szá-
mít az, hogy az etető körül sürgölő-
dő, ügyeskedő, vagy éppen civakodó 
madársereg megfigyelése sok örömet 
okoz az embernek. Szívet melenge-
tő élmény látni a fejjel lefelé függesz-
kedve, munkálkodó spárgára kötött 
dióbelet farigcsáló cinegét; a hatalmas 
csőrével unottan szotyit ropogtató 
meggyvágót; vagy éppen a többiek ál-
tal a földre leszórt maradék között ke-
resgélő tarka tengelicet.

Biztatjuk is a budakeszi polgárokat 
arra, hogy – ha módjuk van rá – maguk 
is etessék a madarakat, hiszen egy fára 
függesztett, kilyukasztott ásványvi-
zes palackból éppen olyan jó kedvvel 
táplálkoznak a téli ínséget szenvedő 
madarak, mint a drága, készen kap-
ható etetőkből. És akinek nincs módja 
erre, az a téli hónapokban sétáljon ki a 
madárösvényre és tisztes távolságból, 
csendben, akár messzelátóval figyelje 
az etetőre érkező madarakat.

I. L. L.

Etetés a madárösvényen

Források: Herman Ottó: A madarak hasznáról és káráról, Budapest, Pallas Rt. Nyomdája, 1914. • 
www.mme.hu
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Sorozatunk első ünnepe a halottak 
napja, ami eredetileg katolikus ünnep, 
de manapság mindenki – felekezettől 
és vallástól függetlenül – ezen a na-
pon (is) halottaira emlékezik. Általában 
gyertyát gyújtunk és virágot viszünk 
a sírokra, vagy a temető egy központi 
helyére – Budakeszin a feszülethez –, 
amennyiben nincs alkalmunk szeret-
teink sírját meglátogatni. A temető 

gyönyörű ilyenkor! Az égő mécsesek 
sötétedés után igazán meghitt, felemelő 
látványt nyújtanak, segítenek bennün-
ket abban, hogy emlékezzünk halot-
tainkra, és imádkozzunk értük. 

Vajon gondolunke arra, hogy az ün-
nep után mi lesz a megemlékezés kellé-
keivel? Sajnos a műanyag mécsestartók, 
a virágok, művirágok, üvegmécsesek 
általában mind egy helyen, a kommu-
nális kukában végzik – amennyiben 
nem gyűjtjük azt be magunk után. 

Mit is tehetünk? Ha ragaszkodunk 
a gyertyagyújtáshoz, akkor első lépés-

ként válasszuk az üveg mécsestartót, 
melyet az ünnep elmúltával hazavihe-
tünk, így következő évben újra tudjuk 
használni azt, csak a gyertyát kell pó-
tolni benne. Második lépés lehet az, ha 
a gyertyát magunk készítjük el méh
viasz ból, mártogatva vagy öntve (ez 
akár közös felkészülés is lehet a gyere-
kekkel együtt az ünnepre). Ha ennél is 
tovább megyünk, magát a mécsestartót 
is készíthetjük mi magunk, kiürült 
befőttesüvegből, akár a gyerekeket be-
vonva, szép, természetes anyagokkal 
díszítve. Gyertyatartóként vihetünk 
(készíthetünk) agyagcserepet is, melyet 
körben akár kavicsokkal díszíthetünk.

Sokan koszorút visznek a sírra. Ha 
szeretnénk hulladékmentesebbé tenni 
az ünneplésünket, akkor ez nem feltét-
lenül a legjobb választás, mert ugyan 
sok természetes alapú koszorú közül 
választhatunk, azok legtöbbször drót-
tal, ragasztópisztollyal vannak rög-
zítve, esetleg lehetnek rajta műanyag 

díszek, egyéb olyan dolgok, amelyek 
az ünnep után szemétté válnak. Ha ra-
gaszkodunk a koszorúhoz, és egyben 
szeretnénk környezettudatos döntést 
hozni, érdemes ezekre rákérdezni vá-
sárláskor, és olyat választani, amely-
ben csak természetes összetevők van-
nak, melyeket az ünnepek után tudunk 
komposztálni. Természetesen a koszo-
rút mi magunk is elkészíthetjük.

Ha szeretnénk virággal is emlékez-
ni szeretteinkre, akkor az élő virág 
környezettudatosabb választás, mint a 
művirág (ráadásul a temetői műanyag 

koszorú után a környezetvédelmi ter-
mékdíjat is megfizetjük, mert szeny-
nyező termék). Ennél még egy fokkal 
környezettudatosabb döntés, ha a vi-
rágültetést választjuk. Az ültetés he-
lye lehet a síron, vagy sír közelében, de 
akár a saját kertünkben is. 

Ha nem gond számunkra szakítani 
a hagyományokkal, de mindenképp 
szeretnénk valami kézzel fogható do-
loggal is emlékezni ezen a napon (vagy 
bármelyik más napon), akkor akár ké-
szíthetünk kavicsra festett gyertyát, 
vagy egyéb kedves üzenetet, képet is 
festhetünk kavicsra, ami szerettünkre 
emlékeztet, és amit aztán közösen elhe-
lyezhetünk a síron. Nagyon adja magát 
ősszel, hogy gesztenyéből készítsünk 
apró emléket a sírra. Ez lehet egy gesz-
tenyékből kirakott szív forma, vagy 
egy gyertya alakja, vagy bármi olyan, 
ami szerettünkre emlékeztet. A gye-
rekekhez ez talán közelebb is állhat, 
személyesebbé teheti számukra a meg-
emlékezést, ha ők maguk gyűjthetik 
a gesztenyéket, vagy ők maguk készít-
hetik el a kavicsokat. A gesztenyék el-
helyezésekor akár mesélhetünk törté-
neteket szerettünkről, minden egyes 
gesztenye letételekor felidézhetjük egy
egy kedves cselekedetét, jó tulajdon-
ságát stb. A gesztenye helyettesíthető 
bármilyen dologgal, ami a természet-
ben megtalálható, és gyűjtésével nem 
teszünk kárt (pl. toboz, makk, kavics, 
lehullott levelek stb.).

Ha nem a sírnál vagy a temetőben 
emlékezünk, akkor a megemlékezésre 
alkalmas lehet akár egy fa elültetése 
kertünkben, vagy egy pad elkészítte-
tése is. Az automatizmusok helyett ér-
demes végiggondolnunk, hogy szeret-
tünk minek örülne, valamint azt, hogy 
hozzánk mi az, ami közel áll, amivel 
azonosulni tudunk, és hogy mindezt 
hogyan tudnánk megvalósítani úgy, 
hogy a környezetnek se ártsunk. 

Hetyey Brigitta (Ökokeszi)

Zöldülő ünnepek sorozat

Halottak napja
Zöldülő ünnepek sorozatunkban ahhoz szeretnénk ötleteket adni, 
hogy az adott ünnep méltó megünneplése mellett, hogyan tudjuk 
minimálisra csökkenteni annak környezeti terhelését. 
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ŐSZI ÁGAPRÍTÁS BUDAKESZIN
A sikeres tavaszi ágaprítás akció után a Budakeszi Önkormányzat 
megbízásából a BVV Kft. ismét meghirdeti az ágdarálási 
programját októberben. 
Jelentkezni lehet: 2020. szeptember 1. és október 15.  
között a BVV Kft. honlapján: bvv.buda keszi.hu/agdaralas- 
2020-osz vagy telefonon: 06-30-903-32-26. 
Az összesítések után, felvesszük önnel a kapcsolatot. 
Az ágdarálás időpontja: október vége. További részletek 
a honlapon olvashatók.
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A klinikai szakpszichológus 
szerző a származási családnak 
az életünkre gyakorolt hatását 
mutatja be soksok saját példán 
keresztül. Nem csak a konk-
rétan látott viselkedésminták 
számítanak: hatással van az is, 
ha valakit nem vártak, más ne-
műnek szerettek volna. Nagy 
terhet jelent, ha valaki „func-
kiógyerek”, tehát például azért 
született, hogy megmentsen 
egy kapcsolatot. A feldolgozat-
lan traumák generációkon át 
továbbmehetnek, kutatások ki-
mutatták, hogy a génekkel átöröklődhetnek. Ami az akkori 
helyzetre adekvát válasz volt (például a rettegés az üldöz-
tetéstől), az a gyerek vagy az unoka életében már nem len-
ne szükséges a túléléshez. Ha pedig a traumák titkot képez-
nek, akkor az utód hiába keresi a lelki problémája okát. A 
megoldást a szembenézés, a múlt kibeszélése hozhatja. Ahol 
nincsenek traumák, a családi hitrendszer ott is komolyan 
befolyásolhatja a felnövekvő nemzedékeket. Egy – üldözte-
tést elszenvedett – apuka azon szavajárása, hogy „nem lehet 
bízni az emberekben”, hathat a gyermeke viszonyulásához, 
és öntudatlanul akadályozhatja egy bizalmas kapcsolat ki-
alakulásában. A fejezetek végén a szerző felsorolja azokat a 
kérdéseket, amelyeket önmagunknak (vagy még élő hozzá-
tartozónknak) feltéve megtalálhatjuk életünknek azokat a 
területeit, amelyekkel (akár szakember nélkül is) foglalkoz-
nunk érdemes. Szőts Dávid

ORVOS-TÓTH NOÉMI  
Örökölt sors – családi sebek és a gyógyulás útjai 

VICZIÁN ZSÓFIA  
Budapesti fák. Kéregbe zárt történelem

MURIEL BARBERY  
A sündisznó eleganciája 

A fákkal, még ha nem is tudatosul, szoros kapcsolatunk 
van. Gyermekként óriási kaland felmászni rá, ifjúként su-
sogó lombja alatt a szerelemről ábrándozunk, idősebb kor-
ban jól esik pihenni, elmélkedni árnyékában. Fontosak a 
fák az egészségünknek is: gondoskodnak a tiszta levegő-
ről, megnyugtatnak, erőt adnak, szemet gyönyörködtetnek. 
Kimondhatatlan érzés arra gondolni, hogy milyen hosszú 
életűek lehetnének, ha nem bántanánk őket. Mi mindent 
átélhetnek évszázadok alatt! A könyv megjelenésekor hal-
lottam egy riportot Viczián Zsófiával. Alig vártam, hogy 
könyvtárunk beszerezze a művet. Nem csalódtam: a gyö-
nyörű megjelenésű 
könyvet öröm kézbe 
venni. A szerző szám-
talan saját fotóval és 
archív felvétellel il-
lusztrálta az érdekes 
fejezeteket. Egy sajá-
tos városkalauzzal, 
kultúrtörténeti mun-
kával lettünk gazda-
gabbak. Minden kor-
osztálynak ajánlom 
a könyvet. Ha csak 
részleteket olvasunk 
is belőle, másként fo-
gunk nézni a történe-
lemmel, a nagyvárosi 
léttel dacoló budapes-
ti fákra.

Ádám Éva

A könyv: játék és társadalomkritika, kultúra-
kritika is. Egyrészt nagyon francia világ ez: egy 
szép párizsi luxuspalota lakói és alkalmazottai 
a játék szereplői, no meg – a televíziónak kö-
szönhetően – az autóégető külvárosi/vidéki 
francia fiatalok, ill. Renée nővérének, cselédsor-
sának tragikuma kapcsán az 1960as évek vi-
déki szegényeinek sorsa is felelevenedik. De ta-
lálkozunk hajléktalannal, márványkádas luxus 
öregotthonban vegetáló öregekkel, portugál 
cseléddel, aki szinte mestercukrász. Barbery 
szövege hol sznob, hol elitista: Baconfestmény 
függ Palomáék vécéjében, a képen vécén ülő 
ember; Kakuro, a japán úr lakásában Pieter 
Claeszcsendélet másolata van az előszobában, 
a mosdóban Mozart Requiemje szól. A kutyákmacskák itt az 
Alkotmány, Parlament, Neptune, Athéna névre hallgatnak, az 
udvaron kamélia virágzik, a házmesternő ebédje vörös márna 
marinálva korianderrel, citrommal; a japán film nézése köz-
ben a tea mellé whiskeys sütemény dukál. Másrészt nagyon 
univerzális is a regény: a két narrátor, Renée, a házmester és 

Paloma, a gazdag kislány ugyanannak a vi-
lágjárványnak, a magánynak a dokumentálói. 
Renée és Paloma akár ikrek is lehetnének. El-
bújnak a világ elől, szeretik a japán kultúrát, a 
macskákat. Paloma mondja azt Renéeről, hogy 
árad belőle a sündisznó eleganciája.

A terapikus naplóregény végén joggal 
mondhatjuk Renéet idézve: „… egy élet semmi 
idő alatt elmúlik… De az ember azért fél a hol-
naptól, mert nem tudja megépíteni a jelent, az-
zal győzködi magát, hogy holnap majd sikerül, 
és ez reménytelen, mert a holnap végül mind 
mává válik… Azzal a bizonyossággal kell él-
nünk, hogy megöregszünk, és az nem lesz sem 
szép, sem jó, sem vicces.” És addig? Ha ideigle-

nesen nem kaptunk infarktust és nincs Kitty, Levin, Leo nevű 
macskánk sem, azért újraolvashatjuk Tolsztoj Anna Karenina 
c. regényét, és a képébe mondhatjuk minden buta felnőttnek, 
hogy a „nyelv egy út, amelyen behatolhatunk a szépségbe.” 
Paloma végső megoldása ez: „… meg fogom engedni mások-
nak, hogy jót tegyenek velem.” Budai Gabriella
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Várunk minden kedves régi és új látogatót az EFMK-ban! 

• Asztal felújítás
Az EFMK épületét a lehe-
tőségekhez mérten igyek-
szünk minél kényelme-
sebbé tenni, eszközeinket 
felújítani. A 2019. évi Ér-
dekeltségnövelő pályázat 
jóvoltából az emeleti ter-
mekben lévő asztalokat 
újítottuk fel, minden asz-
tal lapját lecseréltük.

• Lego város és vasúttörténeti kiállítás (szeptember 11–13.)
A kiállítás megtekintése kicsiknek és nagyoknak egyaránt 
tartalmas élményt biztosított. Itt minden generáció megtalál-
hatta a számára legizgalmasabb látnivalót. Míg a kisebbek 
elmélyültek a LEGO® közismert témáiban vagy a mesék biro-
dalmában, addig a nagyobbak betekintést nyerhettek a vasúti 
modellekből épített terep-
asztalok világában. A csa-
ládok a szemkápráztató 
kiállításból inspirálódva 
ültek le a tengernyi szaba-
don felhasználható kocka 
és vasúti szerelvény közé, 
hogy közösen alkossanak, 
építsenek, hozzanak létre 
valami újat, és élvezzék az 
alkotás örömét.

A kiállítás idején ér-
vényben lévő járványügyi 
előírásokat mindenki be-
tartotta és örömmel vette, 
hogy az EFMK munkatár-
sai teljes körültekintéssel 
védték látogatóink egész-
ségét.

EFMK hírek és visszatekintések
Az EFMK-ban az alábbi szigorító biztonsági intéz-
kedéseket vezettük be szeptembertől látogatóink 
és munkatársaink védelmében:
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Képviselő-testületi döntések
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
289/2020. (IX.24.) Kt. határozata a 300 m2 hasznos alap-
területű új hagyományos szerkezetű egészségügyi szak-
rendelő épület építéséről, engedélyezési és kiviteli doku-
mentáció készítésére vonatkozó árajánlat elfogadásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtes-
tülete szerződést köt a Bártfai–Szabó Építésziroda Kft.vel 
a szakrendelők elhelyezéséhez szükséges 300 m2 hasznos 
alapterületű új, hagyományos szerkezetű egészségügyi 
szakrendelő épület engedélyezési és kiviteli építészetimű-
szaki tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan, bruttó 
ára 8 020 050 Ft, azaz nyolcmillióhúszezerötven forint ösz-
szegben, mely összegre a fedezetet az önkormányzat 2020. 
évi költségvetéséről szóló 5/2020 (II.18.) rendelet 2. melléklet 
I. 3. dologi kiadások sora biztosítja.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestü-
lete felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerző-
dés jogi megfelelőség igazolását követő aláírására.

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
286/2020. (IX. 24.) Kt. határozata a Fő utca 85. épület-
részének kardiológiai, belgyógyászati, diabetológiai és UH 
diagnosztikai szakellátás céljára történő felújításáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtes-
tülete a kardiológiai, belgyógyászati, diabetológiai és UH 
diagnosztikai szakellátás céljára felújítja a Fő utca 85. szám 
alatti ingatlan épületrészét. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtes-
tülete az 1. pont szerinti munkálatokra a Budakeszi Város-
fejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2020. évi támogatásá-
nak összegét bruttó 5 116 411 Ft összeggel megemeli, melyet 
2020. október hónapban egyedi támogatás formájában ad át 
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 
18.) rendelet Beruházások sora terhére. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestü-
lete a felújítást követően ingyenes használati megállapodást 
köt a Budakeszi, Fő utca 85. szám alatti épületrész használa-
tára a Budakeszi Egészségügyi Központtal.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtes-
tülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított 
támogatási szerződést és a használati megállapodást – jogi 
megfelelőség igazolását, és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda 
jóváhagyását követően aláírja.

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestü-
lete felkéri a Budakeszi Egészségügyi Központ főigazgatóját 
és a Polgármesteri Hivatalt, hogy az intézmény Alapító ok-
iratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosí-
tását készítse elő.

6. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestü-
lete felkéri a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemelte-
tési Kft.t, hogy gondoskodjon a Mezei Mária hagyaték el-
helyezéséről.

Határidő: 1–3. pontok: 2020. október 30.; 4. pont: a felújítást 
követő 30 napon belül; 5. pont: a képviselőtestület mun-
katerv szerinti novemberi ülése; 6. pont: a döntést követő 
10 napon belül

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
281/2020. (IX.24.) Kt. határozata a Széchenyi István 
Általános Iskola Knáb János utcai épületében található 
mosdó helyiségeinek felújításáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestü-
lete fel kívánja újítani a Széchenyi István Általános Iskola 
Knáb János utcai épületében található mosdó helyiségeket. 
A munkálatokra mindösszesen bruttó 10 millió forint keret-
összeget biztosít, melynek fedezete Budakeszi Város Önkor-
mányzatának 2021. évi költségvetése. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestü-
lete felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Tankerületi Köz-
ponttal, mint az intézmény fenntartójával egyeztessen az 
1. pont szerinti felújításról, és kérje fel, hogy a felújítás to-
vábbi költségeit biztosítsa.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestü-
lete felkéri a Műszaki Osztályt és a BVV Kft.t, hogy a pontos 
műszaki tartalmat teljes körűen mérje fel, és pontos költség-
vetést terjesszen a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elé.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
299/2020. (IX. 24.) Kt. határozata a Budakeszin születen-
dő gyermekek után történő fa ültetésről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestü-
lete úgy dönt, hogy folytatni kívánja a megszületett buda-
keszi gyermekek tiszteletére 2019ben megkezdett faültetési 
akciót.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestü-
lete az 1. pontban meghatározott célra bruttó 30 000 Ft/db, 
összesen bruttó 750 000 Ft keretösszeget biztosít, melynek 
fedezete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 
5/2020. (II.18.) rendelet tartalék sora.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
296/2020. (IX.24.) Kt. határozata a Mamutfenyő „nagy-
híd” javításáról és annak költségeiről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestü-
lete vállalkozási szerződést köt a Budakeszi Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Kftvel a Mamutfenyő nagyhídjának 
javítása tárgyában, melyre a fedezetet bruttó 379 000 Ft ösz-
szeg erejéig Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő
testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.18.) 
önkormányzati rendelet Tartalékok sorából biztosítja.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestü-
lete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti 
szerződést jogi megfelelőség igazolását követően aláírja.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
298/2020. (IX. 24.) Kt. határozata döntés Budakeszi város 
fásítási programjáról, illetve a Széchenyi István Általános 
Iskola menti Kerekmező természetes zöldfelületének 
visszatelepítéséről

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
elviekben támogatja a fásítási program elindítását. Felké-
ri a főépítészt, az önkormányzat főkertészét és a BVV Kft. 
ügyvezetőjét, hogy az ültetendő fák helyét jelöljék ki.

A képviselő-testület 2020. szeptember 24-i ülésén meghozott döntések
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Regisztráljon a Fővárosi Vízművek online ügyfélszolgálatára 
október 1. és 31. között, és amellett, hogy a kényelmes 
ügyintézésnek köszönhetően időt nyer, még okoseszközökkel 
is gazdagodhat!

Részletek: ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu
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Fő profilunk a minőségi color ofszet
és digitális nyomtatás.

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
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ÁLLÁSHIRDETÉS

Budakeszi székhelyű irodába keresek 

adminisztratív munkakörbe
káros szenvedélytől mentes, legalább középfokú 
végzettséggel rendelkező személyt.
Gépírás vakon, tíz ujjal, továbbá a MS Office 
alkalmazások készségszintű használata 
ELENGEDHETETLEN.

Feladatok: titkárnői feladatok ellátása, így különösen:
• ügyfelek és telefonhívások fogadása
• ügyviteli feladatok ellátása
• okiratok és határozatok előkészítése
• postaforgalom bonyolítása
• pénztár kezelése
• irodai beszerzések lebonyolítása stb.

Követelmények:
• büntetlen előélet
• legalább középfokú végzettség
• gépírás tíz ujjal, vakon
• pontosság, megbízhatóság
• káros szenvedélytől mentesség
• MS Office alkalmazások készségszintű használata

A fényképes önéletrajzokat az irodakeszi0@gmail.com 
címre várom.



MŰSZAKI 
VIZSGAÁLLOMÁS

Gyors ügyintézés, rejtett költségek nélkül

Márkafüggetlen szervíz

Csereautó lehetőség

Műszeres diagnosztika*

Műszaki vizsga*

Eredetiségvizsgálat

*Flotta tulajdonosoknak és szerelőknek egyéni kedvezmény!

TEMESVÁRI

SZERVÍZ

Temesvári szervíz

Biatorbágy, Szabadság út 137. 

temesvariszerviz.hu

HÍVJON MOST!
23/ 312-216    30/ 329-59-59

személygépjárművét,

kistehergépjárművét,

motorkerékpárját,

lakókocsi és csónak szállítóját,

utánfutóját!
Viadukt hídnál

Vizsgáztassa szervízünkben
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