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Két helyszínen is megemlékeztünk  
az ’56-os forradalom és szabadságharc hőseiről

Indul a buszsávok, a P+R parkolók és az elkerülő út tervezése

Szabadságharcos hőseinkre emlékeztünk október 6-án és 23-án

SUPI+, avagy a Bokor cipő – Budakeszi egyik büszkesége

Zöld Budakeszi: fákat ültettünk a fenntartható fejlődés jegyében
A Jobb Kor Polgári Egyesület is megtartotta 
hagyományos civil megemlékezését október 23-án
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Kedves Budakesziek!

Októberben múlt egy éve, hogy harmad
szorra is megtiszteltek bizalmukkal, és újra
választottak Buda keszi polgármesterévé. 
Köszönöm a bizalmat! Munkatársaimmal, 
a Fidesz–KDNP frakció tagjaival és a képvi
selő-testülettel sokat dolgoztunk azért, hogy 
ezt a bizalmat megszolgáljuk. Úgy gondolom, 
az Önök támogatása egyrészt az eddig elvég
zett munkánk értékelése, másrészt választási 
programunk végrehajtásához nyújtott felha
talmazás is egyben. Tekintsük át, mit sikerült 
egy év alatt – az önkormányzati képviselői 
ciklus egyötöde alatt megvalósítanunk. 

A fejlesztések a járványügyi veszély
helyzet nehézségei ellenére gyors ütemben 
zajlanak: 27 pontos polgármesteri progra
momból 14 pontot már megvalósítottunk, 
vagy megkezdtük a megvalósítását. 

Programunk szerint elértük, hogy kor
mány-előterjesztés készült Budakeszi és 
a környező agglomeráció közlekedési 
problémáinak kezelésére: buszsáv épí
tésre, P+R parkolók létesítésére a tömeg
közlekedés csatlakozási pontjain, valamint 
az elkerülő út alsó szakaszának tervezésére. 
A kormány októberben támogatásáról biz
tosította a beruházást, így indul a tervezés, 
ami alapjaiban változtatja majd meg a bu
dakesziek életminőségét!

Tovább bővítettük az egészségügyi 
szakellátást: immár tizenkilenc szakren
delés áll a budakesziek rendelkezésére: neu
rológia, reumatológia, audiológia, foglako
zás-egészségügy, urológia, nőgyógyászat, 
szemészet, bőrgyógyászat, ortopédia, fül-
orrgégészet, kardiológia, belgyógyászat, 
diabetológia, sebészet, ultrahangdiagnosz
tika, radiológia, fizikoterápia, fizioterápia 
és gyógytorna. Míg ezekért az ellátásokért 
korábban órákat kellett utazni és sorban áll
ni, ma már helyben, kényelmesen, korszerű 
épületben és eszközparkkal, rövid várakozá
si idővel elintézhetőek. 

Az egészségügyi szakellátások bőví
téséhez kapcsolódva, ígéretünkhöz híven 
folytatjuk a Művelődési Központ kör-
nyezete fejlesztését, hiszen a képviselő-
testület döntött az új szakrendelő épület 
megépítéséről az egykori tüdőgondozó tel
kén, a Bártfai–Szabó Építésziroda tervei 
alapján, és folyamatban van a kiviteli ter
vek készítése. Ezzel egyidejűleg pályázatot 
írtunk ki a budakeszi lakosság valós kultu
rális igényeinek szakszerű felmérésére, hogy 
ehhez igazodva kezdjük meg a kulturális in
tézményfejlesztés előkészítését. 

Programunkhoz híven felújítottuk a 
Kert utca felső szakaszát, és megkezdő
dött a makkosmáriai csapadékvíz-elve-
zető gerinchálózat építése. Az alsó, befoga
dó szakasz a Patak utcában idén decemberre 
elkészül, a beruházás többi része a Kert utca 
tetejéig, illetve az Árnyas utcán át a Makkosi 
útig 2021 őszére valósul meg; ezáltal megte
remtve a lehetőségét Makkosmária városrész 
további infrastruktúra-fejlesztésének. 

Ígéretünk szerint újjáépítjük a Dózsa 
György téri piacot. A képviselő-testület 
október 29-i ülésén nyertest hirdetett a piac 
építéséről szóló közbeszerzési eljárásban, 
a szerződéskötés folyamatban van a kivi
telezővel, így az új piac terveink szerint 
2021-ben megépül.

Megvalósítjuk a vállalkozói parkot 
a volt szennyvíztisztító telep területén, 
amely Budakeszi legjelentősebb adóbevétel-
termelő beruházása lesz. A régi építmények 
bontása lezajlott, a képviselő-testület október 
végi ülésén kiírta a hasznosítási pályázatot, 
a park kialakítására 2021-ben kerül sor. 

A Temető utcában és az új iskolánál 
buszmegállókat, a Tarkabarka óvodánál 
középszigetes gyalogátkelőt, a Fő utca alsó 
szervizútján utat és parkolókat építettünk. 

Ígéretünkhöz híven kerékpártárolókat 
építettünk a város olyan pontjain, ahol 
a budakeszi, illetve a Budapest-bérlet érvé
nyessége kezdődik, ezzel támogatva a tömeg
közlekedés és a kerékpározás kombinációját. 
A Farkashegyi repülőtér felé vezető bi-
cikliút nyomvonalán valamennyi érintett 
telektulajdonossal sikerült megegyezni, így 
nincs akadálya a kerékpárút-építés megkez
désének. Tárgyalunk Budaörssel arról, hogy 
a településhatártól folytassák a kerékpárút 
építését, ezáltal megteremtve az összeköt
tetést a két város között. 

Helyi védettségről szóló rendeletet alkot
tunk az Álomvölgy és a mamutfenyők 
természeti kincseinek védelmére, emellett 
– ígéretünkhöz híven – környezetvédelmi 
programokat indítottunk a zöldhulladék-
kezelésre, és több mint 30 fa elültetésével 
folytattuk fásítási programunkat. 

Programunk szerint bevezettük a csecse-
mőkori szűrést a korai fejlesztésre a Vass 
Miklós Alapítvány közreműködésével.

Bővítettük a térfigyelő kamerarend-
szert, és karbantartási szerződést kötöttünk 
a folyamatos működés biztosítására. 

Az új szennyvíztelep szomszédságába ter
vezett hulladékudvar engedélyezési ter-
vei elkészültek, településképi eljárás lezaj
lott. Jelenleg a Fővárosi Vízművekkel egyeztet 

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás a feltételekről. 

Sikeres járdapályázatunk mintájára ren
deletet alkottunk lakossági útépítési pá-
lyázatunk lehetőségéről, sajnos azonban 
a járványügyi veszélyhelyzet miatt idén 
még nem hirdethettük meg a pályázatot. 

Rendszeressé tettük a lakossági tá-
jékoztatást a Facebookon és holnapunkon, 
informatikai fejlesztésekkel tesszük egyre 
gördülékenyebbé a hivatali ügyintézést, to
vábbá októberi döntésünk értelmében lakos
sági applikációt rendszeresítünk a lakosság 
közvetlen tájékoztatására és a probléma-
bejelentés megkönnyítésére. 

Jelentősen bővítettük a helyi de-
mok  rácia eszköztárát azáltal, hogy 
négy állandó és egy eseti bizottságot hoz
tunk létre, így összesen 16 külső bizott
sági tag – szakemberek, civil aktivisták és 
pártdelegáltak – segítik a képviselő-testület 
munkáját. Létrehoztuk ezenkívül a zöld 
munkacsoportot, amely környezetvédelmi 
ügyekben segíti hathatósan városunkat. 
Életre hívtuk a Mezei Mária-emlékház és 
a Petőfi utcai villaépület hasznosításával 
foglalkozó eseti bizottságot, és civilekkel 
együttműködésben pályázatot írtunk ki az 
emlékház felújításának folytatására. 

Ezúton is köszönöm a fejlesztésekkel járó 
átmeneti kellemetlenségek során tanúsított 
türelmüket, ugyanakkor hálás vagyok az 
időnkénti biztatásért és támogatásért, ami jól 
esik és erőt ad munkámhoz. Köszönet érte!

Tisztelettel: 

dr. Győri Ottilia polgármester

Polgármesteri köszöntő

Döntött a kormány: buszsáv
és P+R parkolók épülnek Budakeszin! 



–  Pest  és  Buda,  valamint  a  környező 
helységek  lakossága  példásan  kivette 
részét  a  szabadságharc  első  honvéd-
zászlóaljainak kiállításából. A budake-
szi Katonai Hagyományőrző Egyesület 
a budai 2. honvéd zászlóalj hagyomá-
nyát ápolja, amelynek toborzási Köz-
pontja Buda volt, így Budakeszi la-
kossága  is  ide  jelentkezett  honvédnek 
– mondta az október 6-i megemléke-
zésen ’Sigmond Bertalan alpolgármes-
ter.  Hozzátette,  a  szabadságharc  fon-
tos  helyszíne  volt  Buda keszi.  Tőlünk 
mindössze néhány méterre volt Nagy-
Sándor József tábornok főhadiszállása, 
innen indult meg a honvédsereg Buda-
vár visszafoglalására, amely a magyar 
történelem egyik legdicsőbb eseménye. 
Az alpolgármester úgy fogalmazott, 

az  itt álló honvéd hagyományőrzőkön 
láthatjuk az említett kopott-fakult, bar-

na  atillát,  amelynek  –  mint  hallottuk 
–  bő  fél  évszázaddal  később  is  nagy 
becsülete  volt.  Megkérdőjelezhetetlen 
becsülete,  hiszen  az  a  hősies  helytál-
lás, amellyel honvédeink 1848-49-ben 
küzdöttek  a  hazáért,  fél  évszázaddal 
később is tiszteletet vívott ki magának. 
A  Városháza  előtti  rendezvényen 

’Sigmond Bertalan Bibó István gondo-
latait idézte: „…A szabadság ott kezdődik, 
ahol megszűnik a félelem.” Az alpolgár-
mester úgy fogalmazott, a hősök min-
dig azok, akiknek a jelen megpróbálta-
tásaiban van bátorsága azt cselekedni, 
amit a haza megkövetel. Ma, 2020-ban 
a jelen hősei az orvosok és az egészség-
ügyi dolgozók, akik a koronavírus jár-
vány  elleni  küzdelemben  emberfeletti 
munkát végeznek. Ők – csakúgy mint 
’48  vagy  ’56  hősei  –  felülemelkednek 
a félelmen, saját életüket és egészségü-

ket kockáztatják egy közösség: a nem-
zet érdekében. 

A megemlékezésen és a Nagy-Sán-
dor  József  Emlékháznál  tartott  koszo-
rúzáson több intézmény vezetése és he-
lyi civil szervezetek képviselői  is részt 
vettek.

„Láttad azt a lányt / szemét elkapta már a láng! / Szerelmes volt egy 
diákba / sokáig hazavárták / de hiába. / Ősszel legszebbek a lányok” 
– idézte a Kossuth- és József Attila-díjas költő, prózaíró Nagy 
Gáspárt  az október  23-i ünnepi megemlékezésen dr. Győri 
Ottilia. A polgármester úgy fogalmazott: könyvtárunk név-
adója a 64 évvel ezelőtti eseményekre emlékezett így, amikor 
a magyarok döntöttek: véget vetnek a zsarnokságnak. 
Egy női sorsot idézett fel. A forrada-

lom egyik budakeszi áldozata, Márity 
László  nevét  ma  utcánk  őrzi.  Emlé-
kezzünk meg arról a nőről,  aki hozzá 
akarta kapcsolni az életét. Lászlóval 
1956. október 13-án házasodtak össze, 
tíz nappal a  forradalom kitörése előtt. 
De csupán 13 napig tartottak a mézes-
hetek – éppen annyi ideig, mint maga a 
forradalom. Márity László október 26-
án halálos sebet kapott, és bár a hata-
lom minden erejével igyekezett őt meg-
gyógyítani, hogy koncepciós per alapján kivégeztethesse, 
László ezt nem várta meg: 1957. március 14-én belehalt sérü-
léseibe. Márity László né, Teréz 5 hónap után megözvegyült. 
Őt is meghurcolták, majd szabadlábra helyezését követően 
elhagyta Buda keszit. Ilyen derékba tört emberi sorsok, csa-
ládi  tragédiák  követték  a  forradalmat,  de  ilyenek  kísérték 
az egész szocializmust, amelyek a forradalom kitöréséhez 
vezettek. 
A polgármester hangsúlyozta, ma Magyarországon sen-

kinek  sem kell  fegyvert  fognia,  de  sokan bebizonyították, 
hogy  nem  sajnálnak  időt,  energiát  és  anyagiakat  áldozni 
a bajbajutottak megsegítésére. Budakeszin számos magán-
személy  nyújtott  pénzadományt  a  családvédelmi  alapba, 

amit  a  járvány miatt  nehéz  helyzetbe  kerültek megsegíté-
sére  fordítottunk.  Negyvenen  jelentkeztek  önkéntes  mun-
kára,  akik  a  nyugdíjasoknak  és  rászorulóknak  vittek  ételt, 
intézték a bevásárlást, gyógyszerkiváltást. Két budakeszi 
étterem több mint 1200 adag ételt ajánlott fel. Ezúton is kö-
szönöm vala men nyiük helytállását, segítségét, mondta a pol-
gármester. Hozzá tette, mindannyiuk áldozatvállalása rend-

kívüli.  Ezért  alapítottuk  a  Helyt állás 
Budakesziért  Emlékérmet,  amelyet  tíz 
személynek adományoztunk: Lőrincz 
Erzsébetnek, Détár Enikőnek, Kárpáti 
Péternek, Kazinczy Károlynak, Kibiki 
Zsuzsannának, Stábel Nándornak, Szabó 
Yvette-nek, Tölgyessy Bélának, Gruberné 
Balla Szilviának és Sárközi Tamásnak.
Különösen  időszerűnek,  kétsze-

resen is aktuálisnak érzem ezekben 
az  embert  próbáló  időkben  Friedrich 
Nietzsche  német  filozófus  gondola-

tait, aki úgy fogalmazott: „A szabadság hajlandóság arra, hogy 
másokért felelősséget vállaljunk”. A történelmi párhuzam adja 
magát: a felelősségvállalás ösztönözte cselekvésre 64 évvel 
ezelőtt a szabadságért küzdő nőket, férfiakat.
Napjaink hőseit,  a  járványhelyzetben önzetlenül  segítő-

ket is ugyanez a belső késztetés, sugallat készteti arra, hogy 
tegyenek másokért. Az egykori és a mai hétköznapi hősök 
előtt  tisztelegve  köszönjük  áldozatvállalásukat,  mondta 
a polgármester.
A  Jobb  Kor  Polgári  Egyesület  is  megtartotta  hagyomá-

nyos civil megemlékezését október 23-án a Budakeszi ’56-os 
Emlékkőnél, amelyen részt vett dr. Győri Ottilia polgármes-
ter és több önkormányzati képviselő is.
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Október 6-i megemlékezés

Október 23. Egykori és mai hősök



2018 augusztusában, amikor átadták az önkormány-
zati finanszírozásból megújult orvosi rendelő épületét, 
még csak sejteni lehetett, hogy az alapellátás és a sokak 
számára meglepetés erejével ható vérvételi pont elin-
dulásával Budakeszin is túlmutató, új fejezet kezdődik 
városunk egészségügyi ellátásában. 

Ehhez az első lökést, annak a 64 milliós (+7 milliós önkor-
mányzati önrész) kormányzati pályázatnak az elnyerése je-
lentette az Egészséges Budapest Program keretében, mely-
nek eredményeképpen szinte hónapról hónapra érkeztek 
és érkeznek az orvostechnológiai és informatikai eszközök 
az intézménybe. És ezt követte – az alapellátás mellett, az 
elmúlt másfél évben – a neurológiai, reumatológiai, audio-
lógiai, foglakozás-egészségügyi, urológiai, szülész-nőgyó-
gyászati és szemészeti szakrendelések elindulása is, önkor-
mányzati finanszírozással.

Ez év áprilisában pedig egy újabb jelentős fejlemény 
gyorsította fel városunk egészségügyi ellátásának fej-
lesztését!

Egy  valóban  példaértékű  egészségügyi  fejlesztés  zajlik 
most Budakeszin, a kormány támogatásával. Évi 217 millió 
forinttal 19 különféle szakrendelést, heti 550 órában finan-
szíroz meg Budakeszin a NEAK (Nemzeti Egészségbizto-
sítási Alapkezelő). Ezzel a döntéssel megadták számunkra 
a zöld utat, és innentől felgyorsultak az események. Ebben 
a járványos, rendkívüli időszakban nagyon rövid idő alatt 
kellett lefolytatnunk az engedélyeztetési eljárásokat. Ezút-
tal is szeretném megköszönni minden hatóságnak a gyors 
ügyintézést!
Mindezeknek  köszönhetően már  augusztusban  és  szep-

temberben elindult a belgyógyászati, radiológiai, bőrgyógyá-
szati, fül-orr-gégészeti, kardiológiai, diabetológiai, sebészeti, 
ortopédiai,  fizikoterápiai  (gyógytornával)  szakrendelésünk 
is, melyekhez megtaláltuk a szakorvosokat és az assziszten-
seket is, akik mind nagy örömmel jöttek hozzánk.
És ezt követően tovább folytatjuk tovább a tervezett 19-

ből még el nem indult szakrendelések beindítását is.

Hol tudnak ennyi helyet biztosítani, hisz a mostani 
épület tíz rendelőhelyisége nem elegendő – az új, 
II. sz. szakrendelő megépítéséig – a 19 szakrendelés 
számára?

A helyszűke miatt  a  sok-sok magán-  és  állami,  egyéb  tu-
lajdonú  intézmények  megkeresése  után  végül  úgy  dön-
töttünk a városvezetéssel, hogy önkormányzati  tulajdonú 
ingatlanokban próbáljuk elhelyezni néhány szakrendelé-
sünket.  Jelenleg úgy tűnik, hogy minden tervezett rende-
lést el tudunk indítani.
A röntgen diagnosztika kapcsán egy végleges közremű-

ködői megállapodás született a Budakeszi felső határában 
lévő, közlekedésileg könnyen megközelíthető Országos Or-
vosi Rehabilitációs  Intézet  (Szanatórium utca)  főigazgató-
jával, dr. Flóris Istvánnal, melynek értelmében minden be-
teget – akiket a mi szakrendeléseinkről küldünk – röntgen 
diagnosztikailag ellátnak. Ezt a szolgáltatást eddig a jóval 
távolabbi  János  Kórházban  kapták  meg  a  beutaltak.  Egy 
röntgen diagnosztikának olyan nagy az eszközigénye és 
olyan beruházást igényelne, hogy ennek a megvalósítása 
már túllépett volna a lehetőségeinken.
Több szakrendelés ideiglenes helyre kerül az új, II. szá-

mú szakrendelő megvalósulásáig. A Fő u. 98. sz. volt tüdő-
gondozó  –  a  közösségi  tér  és művelődési  központ mellett 
– a fizikoterápiának (gyógytornával) ad helyet, míg a kar-
diológia,  belgyógyászat,  diabetológia  és  valószínűleg  az 
ultrahang diagnosztika  is  a Szépítő Egyesület  épületének 
középső részén fog működni (Fő utca 85., ez az Erkel utcától 
induló szerviz úton van). Itt most zajlanak a befogadáshoz 
szükséges építési munkálatok.

Ez azt jelenti, hogy az elkövetkező időszakban a ren-
delői helyek bővülésével növekedik a szakrendelések 
óraszáma is?

Eddig szűkösen kellett elosztanunk a rendelői helyeket, ki-
sebb óraszámmal és kapacitással. Most ez értelemszerűen 
megváltozik, mindenki teljes helyet, nagyobb kapacitást és 
óraszámot kap.

Intézményi hírek

Jelentős fejlesztések a budakeszi 
egészségügyi ellátásban
Strukturális, minőségi változások előtt áll a magyar egészségügy, melynek jelentőségét napjainkban 
talán még nem is látjuk és érzékeljük igazán. Új szelek fújnak Budakeszi egészségügyi ellátásában, 
melyhez mindenekelőtt városunk vezetésének eltökélt szándékával – vagy inkább „kitartó 
konokságával”? – párosuló érdekérvényesítő képesség, erőteljes kormányzati támogatás és egy 
karakteres el képzeléseket képviselő intézményvezető kellett. Tíz, de akár még öt évvel ezelőtt is 
aligha gondolt volna bárki arra, hogy egyszer majd egy olyan egészségközpontja lesz városunknak, 
ahol a nagyszámú szakellátások helyben is megoldódnak, és nem kell majd egy bonyolult egyeztetési 
rendszer procedúráit végigcsinálva ide-oda utazgatni a főváros valamelyik egészségügyi intézményébe.  
És ez az alakulófélben lévő rendszer nemcsak Budakeszin bontogatja szárnyait, hanem az ország 
más pontjain is, ezzel is tehermentesítve majd a kórházakat, klinikákat, és lényegesen megkönnyítve, 
felgyorsítva a szakellátást is az elkövetkező évtizedekben. Mindezek kapcsán kerestük meg 
dr. Pócza Pétert, akit közel két éve, 2019 januárjában neveztek ki a Budakeszi Egészségügyi 
Központ igazgatójának.

5
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Hány orvos, asszisztens dolgozik ebben az egyre bő
vülő rendszerben?

Jelenleg 21 orvos és 8 asszisztens. Itt jegyezném meg, hogy 
ebbe a nagyon lendületes, tapasztalt orvoscsapatba sikerült 
néhány fiatal szakorvos kolléganőt és kollégát  is  felvenni. 
Többen közülük közalkalmazotti státuszban dolgoznak ná-
lunk, nagyobb  részt  félállásban vannak  itt,  illetve  szemé-
lyes közreműködőként vesznek részt az ellátásban.

Jelenleg hány beteget látnak el?
Rengetegen jönnek hozzánk! Bizonyos rendeléseken reggel 
7-től  este 7-ig,  sőt bizonyos alkalmakkor este 8-ig dolgoz-
nak  itt  a kollégák. Egy nap a vérvételeken  reggelente  7–9 
óra között 30-40-en fordulnak meg, és utána 9–19 óra között 
15 percenként jönnek a betegek minden rendelésre, miköz-
ben  párhuzamosan  2-3  rendelés  is  működik.  Ez  naponta 
egy kb. 150-200-as betegszámot jelent!

Csak budakesziek jöhetnek ide?
Nem! A Buda-környéki települések is jogosultak erre az el-
látásra, hisz a területi ellátási kötelezettségünket (a NEAK 
támogatás igénylése során) az egész Zsámbéki-medence 
szakellátására  adtuk  be,  Törökbálinttól  Pátyig  és  Telkitől 
Nagykovácsiig.

Látva ezt a nagyszámú szakellátást, felvetődik az 
emberben a kérdés, hogy ilyen szintű szakrendelő 
mennyi lehet ma az országban, vagy ez egy egyedül-
álló projekt?

A környéken a János Kórház Szakrendelője és az Érdi Szak-
rendelő  található,  ezek  nagyobb  kapacitású  intézmények. 
Pilisvörösváron található egy hasonló kapacitású intéz-
mény,  de  ez  a  dinamikus  fejlődés  egyedülálló  az  ország-
ban!  A  Budakeszi  Egészségügyi  Központ  megalakulása 
egy egyedülálló történetnek mondható, de szemmel látha-
tóan az a kormányzati törekvés, hogy a jövőben helybe vi-
gyék el az ellátásokat.

És Budaörsön?
Budaörsön ez már régebb óta létezik, és másféle alapon 
működik. Ott egy vállalkozás,  egy kft. üzemelteti a  szak-
rendelőt, nálunk pedig egy Magyar Államkincstárhoz be-
jegyzett  önkormányzati  intézmény  működik,  amely  nem 
profitorientált, és mindig meg fogja kapni a működéséhez 
szükséges költségeket. 
Itt  szeretném kiemelni, hogy ezzel  a  jelentős kormány-

zati támogatással a térség meghatározó egészségügyi köz-
pontjának alapjait vetettük meg Budakeszin. És igen, ezzel 
a  19  szakrendelővel  és  korszerű  orvostechnológiai  felsze-
reltséggel úgy tűnik, sikerült Budaörs elé kerülnünk ezen 
a téren!

Mikor indul el a II. sz. Szakorvosi Rendelő építése, és 
mikorra várható a befejezése?

Még zajlanak az  engedélyeztetések. Ha minden  jól megy, 
2021 tavaszán indulhat ez az önkormányzati pénzből meg-
valósuló 200 milliós beruházás, mely 2022 végére készülhet 
el a tüdőgondozó mögötti terület hátsó részén.
A  300 m²-es,  kétszintes  épület  akadálymentesített  alsó 

része kizárólag a mozgásszervi panaszokkal érkezőket fog-
ja ellátni. Itt kap majd helyet a tornaterem, a fizikoterápiás 
kezelőhelyiség,  három  egyszerre  zajló  kezelést  engedé-
lyezve. És természetesen lesz itt öltöző, zuhanyzó is. Ezen 
a szinten lesz még az ortopédia és a reumatológia is. A felső 
szinten pedig a kardiológia, belgyógyászat, diabetológia és 
a szemészet kapna helyet.

Nagy előnye ennek a beruházásnak, hogy a már meglé-
vő  információink,  szakmai  igényeink  szerint  zajlott a  ter-
vezés.  Jómagam  is  részt  vettem már  a  kezdetektől  ebben 
a tervezési folyamatban a város vezetésével és a tervezővel. 
Fontos itt megemlíteni, hogy ez egy bővíthető épület lesz, 
ha a későbbi években még újabb szakrendelések elindításá-
ra is lenne módunk.

A megvalósítás iránt elkötelezett és elszánt városve-
zetés megtalálta azt az embert az ön személyében, aki 
végig tudja csinálni ezt a bonyolult, komplex, munka-
igényes, innovatív gondolkodást igénylő alkotó mun-
kát. 

Én ezt a feladatot azért vállaltam el a magánállásom mellett 
egy ideig, majd később már főállásban, mert láttam benne 
a  kihívást,  a  fantáziát.  Ez  a  feladat  valóban  sokrétű Kec-
dolkodást, kreativitást  és  szervezőkészséget  igényel: min-
denhol a megfelelő kollégákkal  időben induljanak a szak-
rendelések, minden meglegyen ehhez, összhang legyen 
a  személyzet  között,  összhang  legyen  a  teljesen  új  infor-
matikai, medikai software hálózaton, és mellé még meg-
érkezett a NEAK-finanszírozás, melyet minden hónapban 
jelenteni és követni kell stb.
Ez az egész projekt egy mélyen gyökerező történet, hisz 

ezt a felújított Egészségügyi Központot 2018-ban adták át, 
melynek alapvető funkciója az lett volna, hogy az alapellá-
tást egy helyre összpontosítsa, ám a városvezetés, az összes 
képviselő,  az  önkormányzat  nagyobb  perspektívát  látott 
ebben. Úgy gondolták, hogy az alapellátás mellett  legyen 
szakellátás is. Én itt kapcsolódtam bele ebbe a folyamatba 
2019. január 1-jétől. Ekkor már komoly szakellátásokra ad-
tuk be a pályázatokat. Azóta sok minden történt, nagy utat 
tettünk meg, melyben mindvégig éreztem a városvezetés, 
az összes képviselő támogatását, az összhangot.

Kemény, embert próbáló munka ez, amiben most részt 
vehetek. Nem bántam meg, hogy elvállaltam ezt a kihívást!

Horváth Jenő
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Budakeszi Egészségügyi Központja 
is részese a középmagyarországi 
régió fejlesztését célzó Egészsé-
ges Budapest Programnak, mely 19 
szakrendelés működését teszi lehe-
tővé településünkön.  Ennek része-
ként számos diagnosztikai és terá-
piát segítő készülék került és kerül 
a jövőben is az intézménybe!  Ez 
a példaértékű fejlesztés az egész 
országra is kiterjedő – lépésről 
lépésre megvalósuló – egészség-
ügyi koncepció része? Megkezdő-
dik Magyarország felzárkózása a 
nyugati egészségügyhöz?

Az Egészséges Budapest Programmal 
kapcsolatban nagyon fontos dolognak 
tartom, hogy azok az elképzelések, 
melyek ebben a kibontandó és meg-
valósítandó fejlesztési tervben benne 
vannak  minél hamarább szolgálják 
a  településen élő emberek érdekeit  és 
egészségét.  Ezek  olyan  lépések,  me-
lyek sok szempontból hasonlítanak 
azokhoz  az  egészségügyi  megoldá-
sokhoz, melyeket a különböző nyugati 
országok alkalmaznak, de most tud-
juk, hogy a pandémia alatt nem feltét-

lenül  felzárkózni  akarunk  a  nyugat-
hoz, hanem egy ilyen magyar modellel 
– tanulva nyugatról keletre – saját erő-
ségeinkre  támaszkodva  menjünk  to-
vább.

Mindezek a fejlesztések mintha 
abba az irányba mennének, hogy 
a hangsúly átkerül a betegségek 
megelőzésére. Ez az alapellátás, 
a családorvosi praxis átalakítását 
is eredményezheti, és a gyermekek 
egészségre nevelése is nagyobb 
hangsúlyt kaphat?

Igen,  elköteleződtünk  abban,  hogy  a 
legnagyobb  egészségügyi  érték  eléré-
se,  megőrzése  és  a  betegségek  elleni 
védekezés is kiemelt szerepet kapjon 
az ellátásban, az alapellátásban.  A 
gyermekeknél  pedig  az  életük  végig-
kísérése  védőnőkkel,  iskolaorvosok-
kal, házi gyermekorvosokkal.

A gyermeksürgősségi ellátórend-
szer országos kiépítése is napiren-
den van?

Igen,  itt  már  megtettük  az  első  lépé-
seket.   Győrben már felépült az a sür-
gősségi egység, melyben a munka ha-
marosan elkezdődhet és ugyancsak jól 

halad több más pillér megépítése, így 
például a Heim Pál Kórházban is. Az 
egész  sürgősségi  koncepció  a  gyerek-
ellátás szempontjából a szakemberek 
segítségével szépen halad előre.

Várható, hogy a Délbudai Cent-
rumkórház megépítése is elkezdő-
dik 2022 tavaszán? 

Őszintén remélem! Szakmailag kiemelt 
dolog,  hogy  korszerű  infrastruktúra 
legyen a mostani technikai tudást szol-
gálva, az emberek életének a javára.

A járvány idején is folytatódnak 
az egészségügyi beruházások
Dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár válaszolt a Budakeszi Hírmondó kérdéseire

2020. március 13-tól a Koronavírus elleni védekezés céljá-
ból bevezetett intézkedések mindannyiunkat mélyen érin-
tettek.  Bizonytalan  időre  sokan  elveszítették  ügyfeleiket, 
tanítványukat, barátaikat, hozzátartozóikat. De pár nap 
döbbenet után a józan ész újra felszínre tört.
  Elfogadva  a  félelemmel  terhes  légkört,  sokan  mégis 

hasznosak,  segítők akartak  lenni,  így önkéntesnek  jelent-
keztek az önkormányzatnál vagy a HÍD Családsegítőnél. 
Olyan emberek kapcsolódtak be így az idősek és családok 
segítésébe, akik saját hivatásukat nem vagy csak kis mér-
tékben tudták a továbbiakban űzni. 
Hogy kik ők? Taxis,  tanár,  színésznő, masszőr, kozme-

tikus, mérnök, politikus, újságíró, óvónő, dadus,  takarító, 
konyhai  kisegítő,  családanyák  és  családapák.  34  budake-
szi lakos vállalta, hogy 40 időst segít ebben a bizonytalan 
helyzetben. Heti 2-3-4 napot is rászántak, hogy felhívják a 
rászorulókat és beszélgessenek velük, így enyhítve bezárt-
ságukon. Rendszeresen bevásároltak, orvosi vizsgálatra 
segítették el őket, posta vagy hivatali ügyintézésben voltak 
partnerek.

Csodálatos érzés most a járványhelyzet enyhülése után 
hallani  a  rászoruló  időstől  és  önkéntestől  egyaránt,  hogy 
bár nehéz volt elintézni valamit (mert zárva volt, korláto-
zás volt, nem engedték be…), mégis csak jó élményt kaptak 
az önkéntesi programban., önként segítettek és ha bírják, 
folytatják a munkát. 

Sajnos és egyben szerencsére újraindul az élet, sokan 
újra  mehetnek  dolgozni,  fogadhatnak  ügyfelet,  klienst, 
vendéget.  Örülök,  hogy  azért  egy  olyan  programot  tud-
tunk segíteni, ami a koronavírus után is, nem mindennapi 
szinten, de tovább fog élni. A közös utcában vagy környé-
ken lakó önkéntes és rászoruló már örökre számíthat egy-
másra. Mindig lesz egy lelki kötelék köztük. Reméljük, ha 
véglegesen eltűnik a távolságtartás és a félelem az életünk-
ből, ezek az emberek átölelhetik majd egymást, vagy pu-
szit adhatnak egymásnak köszönetképpen.
Köszönjük  minden  önkéntesünknek,  hogy  erőt,  időt, 

pénzt nem sajnálva vállalták ezt a nagy kihívást! 
Továbbra is csak azt tudjuk mondani: VIGYÁZZANAK 

MAGUKRA!

A köztünk lévő HÍD



Budakeszi márkanév – Helyi vállalkozások

Miképpen indult a pályafutása?
Tulajdonképpen egy véletlen találko-
zás hozott a cipőkészítés világába. Kör-
menden, a postán dolgoztam a 60-as 
években és közben beiratkoztam az 
ottani gimnázium esti tagozatára, ahol 
együtt érettségiztem 1968-ban a  Sava-
ria  Cipőgyár  körmendi  gyáregységé-
nek  az  igazgatójával  (ez  a mai  fülnek 
talán furcsa, de az akkori rendszerben 
gyakori volt az ilyen alacsonyabb is-
kolázottság, az állami vállalatok veze-
tőinél). Ő javasolta nekem – látván egy 
biztosabb  jövőre  vágyó  terveimet  –, 
hogy menjek el a cipőgyárba dolgozni, 
ahol  sok  lehetőséggel  találkozhatok. 
Így szereztem itt meg aztán a szabász-, 
cipőfelsőrész-készítő  képesítést,  mely 
elindított  ezen  a  pályán,  hogy  aztán 
végigjárjam a szakma lépcsőfokait.
A  katonaság  után  megnősültem, 

felkerültem  Budapestre,  ahol  a  Duna 
Cipőgyárban helyezkedtem el.  Itt  sze-
reztem meg a technikusi végzettséget. 
Aztán  a  PEMÜ-nél  ,  Solymáron  dol-
goztam, ahol sarkak, talpbélések, tal-
pak  műszaki  tervezésével  foglalkoz-
tam. 1984-től pedig már  lakhelyemen, 
Budakeszin kezdtem el „maszek”  (ak-
kor így hívták a kisvállalkozókat) éle-
temet.  Különböző  szövetkezeteknek, 
cégeknek  bérmunkában  készítettem 
cipőket, de javítással is foglalkoztam.

 Mi vezette az ortopéd cipészet irá-
nyába?

Már  a  „maszek”  éveim  kezdetén  volt 
egy  belső  kényszerem,  hogy  az  eddi-
gi szakmai sikereim nem elégítik ki 
az ambíciómat, úgy éreztem, többre 
vagyok képes. Elkezdtem szakmai ki-
állításokra járni, mert kíváncsi voltam 
minden újdonságra, a cipészet techni-
ka változásaira, friss információkra, 
bármire,  amit  el  lehetett  lesni.  Köz-
ben letettem az ortopéd cipész vizsgát, 
és  ezzel  párhuzamosan  megkeresett 
egy cég, ahol az én szakértelmemet is 

figye lembe vették ortopéd gyermekci-
pőik gyártásának beindításakor.

Mi adta az utolsó lökést ahhoz, 
hogy végképpen a gyermek gyógy-
cipők fejlesztése, gyártása felé for-
duljon?

A 80-as évek második felében, a XI. ke-
rületben működő Salus cégnek  is dol-
goztam, akik gyermek ortopéd cipőket 
gyártottak. Itt ismerkedtem meg a nagy 
szakmai  tekintélyű  dr.  Temesszent-
and rási  Hedvig  főorvos  asszonnyal, 
akiről  aztán  kiderült,  hogy  ugyan-
csak Budakeszin él. Sokat köszönhetek 
neki, ő hívta  fel a figyelmemet az ún. 
supináló  sarkú  cipőre  is, mely  a  kiin-
duló pontja volt tulajdonképpen az én 
további szakmai karrieremnek. Ennek 
mentén  fejlesztettem aztán ki  sokéves 
munkával a SUPI+ gyermekcipő csalá-
dot  (szandál,  szandálcipő, őszi-tavaszi 
cipő, téli lábbeli). Ez nem ortopéd cipő, 
hanem egy ún. testtartás-, lábbetegség 
megelőző, korrigáló, speciális cipő, me-
lyet aztán egy másik neves ortopéd or-
vos professzor, dr. Bender György is 
letesztelt és biztatott, hogy kezdjem el 
gyártani, mert erre nagy szükség van.

Egy kicsit részletesebben elmon-
daná ennek a csodafejlesztésnek, 
a SUPI+ termékcsaládnak a lénye-
gét, már amennyiben ezt egy SUPI+ 
lábbeli kézbevétele nélkül be lehet 
mutatni?!

A SUPI+ lábbelik – melyeket egyébként 
Bokor-cipőként  forgalmazunk  és  ez  a 
termék talpán is olvasható – a 3 T elvét 
képviselik: tartanak, támasztanak, tor-
násztatnak. Korábban az ortopéd cipők 
és az általános lábbelik között nem volt 
olyan  átmeneti,  illetve  a  két  típus  elő-
nyeit ötvöző lábbeli, mely az egész na-
pos viselet közben segítette volna a láb 
statikai egyensúlyát, a csontozat helyes 
tartását, valamint az izomzat fejlődését. 
A  minőségi  nyersanyagokból,  igé-

nyesen, kézzel készített SUPI+ cipő csa-

ládnál a betét nélküli támasztás a hosz-
szan előrevezetett erős, magas kéreggel 
történik,  a  láb  bedőlését  az  ék  alakú 
alátámasztás  (supináló  sarok)  aka-
dályozza meg a belső oldalon,  ez me-
chanikusan alátámasztja a viselőjének 
a  sarkát.  Ebből  a  supináló  szóból  lett 
cégünk neve,  a  SUPI+, mely  ipari  jog-
védelem alatt áll.

És mit jelez a SUPI mellett a +?
Ez azt jelenti, hogy az ún. SUPInáló sa-
rok mellett,  egyéb újdonságok  is  van-
nak ebben a termékcsaládban, melyek-
ről már fentebb szót ejtettem.

Miből készülnek a cipők és milyen 
méretben?

Régen a szabványok nagyon szigo-
rúak voltak. Ma minden  eladható. Ha 
kell, világít, csilingel, mert az tetszik a 
gyereknek, és szinte minden műbőrből 
készül.  A  cipők  többsége  ma  anató-
miai lag abszolút nem alkalmazkodik 
ahhoz, hogy a gyermekeknek nem le-
het olyan cipőt készíteni, mint a felnőt-
teknek. A gyerek lába még 8-9 évesen 
is a belső oldalán egyenes, azt nem sza-
bad  olyan  cipőbe  kényszeríteni,  ami 
tereli  a  nagyujjat.  Ma  a  gyerekcipők 
90%-ának orr része nem engedi, hogy 
kiterüljön a gyerek lába. Sajnos, ma már 
19–20-as méretben  is  készülnek  sport-
cipők, ugyanúgy befelé szűkülve, mint 
a felnőttekké. Mi a cipőinket kívül-be-
lül bőrből készítjük, a belső talprész is 
nedvszívó. Mindössze a talp készül gu-
miból, műanyagból. 

Miképpen és hol történik az értéke-
sítés? 

Itt, a műhelyünk előterében, ahol az én 
sok évtizedes tapasztalataim alapján 
–  többek  között  a már  kitaposott  cipő 
állásából – állapítom meg, hogy ele-
gendő-e a gyermekek számára a lábbe-
tegséget megelőző, speciális, korrigáló 
cipő,  melyekből  itt  nagy  a  választék. 
Problémásabb láb esetén is tudunk 
egyéni megoldást, azt is rövid határ-

Bokor István

Lábbetegségek megelőzése 
a gyermekkorban
A felnőttkori lábbetegségek 80%-a a gyermekkorban viselt rossz 
lábbelik miatt alakul ki. Ennek megelőzésére fejlesztette ki a Budakeszin 
élő technikus-cipészmester a SUPI+ elnevezésű speciális gyermek 
gyógycipő családot. Interjúnkban ennek a sikeres minőségi terméknek 
a történetével ismerkedhetünk meg.
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idővel  elkészítjük,  de  online  rendelé-
seket is felveszünk. 20 féle modellünk 
van,  18–38 közöttiek  a  cipőméreteink, 
így  sokszor  előfordul,  hogy  az  édes-
anyák is vásárolnak cipőinkből.

Nagy az ismertségük?
Budakesziről sokan jönnek, gyakran az 
itteni  gyerekorvosok,  védőnők  javas-
latára,  vagy  éppen  a  szülők  viszik  hí-

rünket, de a Buda környéki térség többi 
településéről  és  Budapestről  is  megta-
lálnak minket. Kaposvárról, Kecske-
métről is kapunk megrendeléseket, ahol 
a gyógytornászok ajánlják cipőinket.

Ez is egy családi vállalkozás, akár-
csak a Hírmondó legutóbbi számá-
ban bemutatott Mayerszörp ese-
tében volt olvasható, légvonalban 
mindössze 100 méterre egymástól!

Igen, manufaktúránk  fiam Lazzari  75 
Kft.-jén  belül  működik,  melynek  lá-
nyunk is tagja. Rajtam és feleségemen 
kívül több alkalmazottunk is van.

Ritkán tapasztalom, hogy a beszél-
getés ideje alatt az interjúalany 
mindvégig lelkesen, csillogó sze-
mekkel válaszol a feltett kérdé-
sekre. Ön jövőre lesz 73 éves, és 
most ünneplik 50. házassági évfor-
dulójukat feleségével, Piri asszony-
nyal. Nem azt érzékelem, hogy fog-
lalkoznának a visszavonulással!

Örömmel csináljuk, szellemileg és fizi-
kailag is karban tart minket, sok örö-
met okoz nekünk ez a munka. Nem is 
gondolunk rá, hogy abbahagyjuk!

Horváth Jenő

Budakeszi márkanév – Helyi vállalkozások 9

– Hogyan fogadták az új közétkez-
tető céget?

Őszintén  szólva  nem  voltunk  boldo-
gok, mert tudtuk, hogy kezdhetjük újra 
az összehangolódást, hiszen ezt az utat 
már kétszer jártuk be az elmúlt egy év-
ben.  Bölcsődénkben  2019  júliusa  óta 
szállította az ételt az Eurest Kft. A kez-
deti  nehézségeket  leküzdve  elmond-
hatjuk, hogy nagyon jó együttműködés 

alakult  ki  közöttünk. Az  ételek minő-
ségének javítása és a törvényi előírások 
betartása mindkét fél fontos szempont-
ja volt. A közel egyéves együttműködés 
alatt,  rengeteg  egyeztetést  követően 
végre  elmondhattuk,  hogy  sikeresen 
tudtunk együttműködni. Ezúton is sze-
retnénk nekik köszönetet mondani a 
közös gondolkodásért!

– Milyen kezdeti tapasztalataik vol-
tak az új közétkeztetővel?

Az első egyeztetések alkalmával sike-
rült  megbeszélni  a  legfontosabbakat, 
elsősorban,  hogy  úgy  a  közétkeztető, 
mint mi  is  a hatályos EMMI-rendelet-
nek megfelelően szeretnénk a gyerme-
kek  étkezését  biztosítani,  szem  előtt 
tartva, hogy az ételek a gyermekek szá-
mára is elfogadottak legyenek. Ígéretet 
kaptunk  a  cég  vezetésétől  arra,  hogy 
rendszeres étlapértekezleteket kezde-
ményeznek,  illetve  kóstolási  lehetősé-
get  is  biztosítanak,  melyet  minőség-
ellenőrzési  rendszerük  meg  is  kíván. 
Több gyakorlati részlet megbeszélését 
követően  izgatottan  vártuk  az  első 
szállítási  napokat.  Ebben  az  időszak-
ban apró nehézségek adódtak a szállí-
tás, az étel minősége és a rendeletnek 
megfelelő étlap összeállítása tekinteté-

ben, melyet azon-
nal  jeleztünk  felé-
jük.  Előfordult  az  is, 
hogy valami lemaradt 
a szállításkor, de jelzésünket követően 
azonnal orvosolták a problémát, és az 
elmaradt adagot pótolták. Első két hét 
visszajelzéseit  követően  az  élelmezés-
vezető  kezdeményezésére  találkozót 
szerveztünk, és átbeszéltük a legfonto-
sabb tapasztalatokat. Az étel minőségé-
vel, ízletességével kapcsolatosan napi 
szintű,  folyamatos  visszajelzéseket 
adtunk,  javaslatokat  tettünk.  Elindult 
közöttünk  egy  kölcsönös  párbeszéd, 
megkezdődött  a  közös  gondolkodás 
annak érdekében, hogy a legkisebbek 
számára a lehető legjobbat tudják biz-
tosítani az étkezések során.

– Hogyan tudnak együttműködni 
a konyhával jelenleg?

Elmondhatjuk,  hogy  nagyon  jó  az 
együttműködésünk,  a  havi  étlapérte-
kezleteken át tudjuk beszélni a diete-
tikussal és az élelmezésvezetővel a kö-
vetkező hónapra tervezett ételeket, napi 
kalcium,  fehérje,  rost,  zöldség,  gyü-
mölcs, kalóriabevitel stb. tekintetében. 
A  rendelet  által  előírt  változatossági 
mutatókat, és a korlátozott mennyiség-

Közétkeztetés tapasztalatai 
a Mosolyvár bölcsődében

A SUPI+ Bokor-cipő díjai:

2006 Budapest, Géniusz, nemzet
közi találmányi vásár, Géniusz-díj;

2006 Zágráb, nemzetközi inno
vációs világkiállítás, ezüstérem;

2006 Újvidék, Tesla nemzetközi 
innovációs kiállítás, aranyérem;

2008 Moszkva, nemzetközi 
innovációs kiállítás, ezüstérem;

2008 Kína, Géniusz nemzetközi 
találmányi kiállítás, aranyérem;

2018 Budapest, szakmai elit, 
kiváló termék díj.
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ben  adható  élelmiszereket  figyelembe 
véve, az egyeztetéseket követően hétről 
hétre egyre jobb az ellátás. Bölcsődénk-
ben szakmai protokoll szerint a kis-
gyermeknevelőnek  is  kötelező  az  étel 
kóstolása  (egy-egy  falat  tekintetében), 
valamint  a  beszoktatás  időszakában 
a szülőket is megkínáljuk az ételekkel. 
Mi, a bölcsőde vezetősége szintén rend-
szeresen kóstoljuk, ellenőrizzük az éte-
lek minőségét, ízletességét. 

– Mi az ételekkel kapcsolatos jelen-
legi észrevételük?

Örömmel mondhatjuk, hogy a Gaszt-
vital cégcsoport minden egyeztetésben 
érintett  munkatársával  kapcsolatban 
maximális  együttműködési  készséget 
tapasztaltunk, melynek eredménye-

ként azt mondhatjuk, hogy jelenleg az 
általuk  szállított  ételek  ízletesek,  álla-
guk  megfelelő,  mennyisége  a  korosz-
tály előírásait követi. 
Bölcsődei étkezésben a törvényi elő-

írásoknak  megfelelően  tilos  a  bő  zsi-
radékban  sütött étel,  így biztosan nem 
található az étlapon sült krumpli, vagy 
rántott  hús,  csak  ritkán  kaphatnak 
a gyerekek rizst, tésztát vagy levest, szi-
gorúan szabályozott a hozzáadott cukor 
és  só mennyisége, ugyanakkor előírás, 
a  húsok,  főzelékfélék,  zöldség,  gyü-
mölcs mennyiségének biztosítása. 

Összegezve: az ételek ízletesek, a gye-
rekek nagy általánosságban jóízűen fo-
gyasztják azokat. Különösen ízlett nekik 
a  pár  hete  étlapra  tűzött  spenótos  hal, 

a múlt héten a finomfőzelék  és  a  zöld-
babfőzelék. Természetesen a korosztályi 
jellegzetességnek  köszönhetően  van-
nak ételek, amiket óvatosan fogadnak 
a gyerekek, melyhez hozzájárulhat a be-
szoktatási  időszak  is,  de  kisgyermek-
nevelőink szakszerű kínálása, valamint 
a gyermekek kíváncsisága általában 
eredményt hoz. A szülők részéről is po-
zitív visszajelzéseket kaptunk, és mi 
magunk  is hétről hétre egyre elégedet-
tebbek vagyunk úgy az étlap összeállí-
tása, mint az ételek állagát, ízét tekintve.
  Bízunk  benne,  hogy  együttműkö-

désünkkel biztosítani tudjuk a további 
színvonalas ellátást!

Benkő Gáborné intézményvezető
Molnár Éva intézményvezetőhelyettes

2020. október 9-én a Fenntarthatósági 
Témahét  keretein  belül  az  új  iskola-
épület  környezetében  „Ültessünk fát 
minden gyermek után”  faültetési  prog-
ram  zajlott. Harminc  diákunk  közre-
működött,  négyfős  csoportokban  hu-
szonhat  csemetefát ültettek  szakértők 
segítségével.
Az  eseményen  felszólalt  dr.  Győri 

Ottilia polgármester asszony, mint há-
zigazda; Zambó Péter, a Vidékfejlesz-
tési  Minisztérium  államtitkára,  mint 
a fásítási program támogatója; Krakkó 
Ákos kommunikációs  igazgató a Kék 
Bolygó Klímavédelmi Alapítványtól, 
mint a Témahét kiemelt támogatója és 

Matolcsy  Miklós,  a  Fenntarthatósági 
Témahét szervezője.
Ezúton köszönjük, hogy a Budake-

szi  Széchenyi  István Általános  Iskola 
részese  lehetett  a magyarországi,  kö-
zel  700  kiválasztott  iskola  egyikének 
és  a  település  „zöldítési”  programjá-
nak!

„ÉLŐ BOLYGÓNKÉRT!”

Sajtónyilvános faültetés 
a SZIA-ban



Október 6-án, rendhagyó iskolai ünnepség 
keretében  emlékeztünk  a mártír  hősökre, 
az aradi tizenhárom vértanúra. A járvány-
helyzetre való tekintettel most a hagyomá-
nyostól eltérően szerveztük meg a műsort. 
Az  előre  rögzített  hanganyagot  a  diákok 
többsége az osztályteremben hallgatta vé-
gig,  míg  ezalatt  az  aulában  az  osztályok 
képviselőivel  koszorúztuk  meg  iskolánk 
névadójának, Nagy Sándor Józsefnek 
a domborművét. Délután a városi ünnep-
ségen iskolánk diákja, Szántó Boglárka 
mondott verset, majd koszorút helyeztünk 
el a Nagy Sándor József Emlékháznál.
A  szeptember  28.  és  október  2.  közötti 

héten csatlakoztunk az idén nyolcadszor 
meghirdetett „Mozdulj a klímáért!” felhí-
váshoz. A Biodiverzitás Szuper Éve jegyé-
ben a feladatok a beporzók – főleg a méhek – védelméhez és 
a  települési méhlegelőkhöz, vadvirágos mezőkhöz kapcso-
lódtak. A  kampányunkban 77 diák vett részt, (3 osztályból: 
9. A, 10. B, 11. B), akik a kampányidőszak alatt lehetőség sze-
rint az utazás környezettudatos módját választották, figyel-
tek a húsmentes vagy helyi alapanyagos étkezésre, és egyéb 
közös feladatokban is részt vettek. 
A tavaszi járványügyi helyzet miatt most ősszel, október 

5–9. között volt a Fenntarthatósági témahét. Örökös Ökois-
kolaként a részvétel nekünk különösen fontos. Mivel most is 
elég korlátozottak a lehetőségek a programok szervezésében, 
itt is főleg az online lehetőségeket tudtuk kihasználni. A hét 

minden napján részt vett 1-1 osztályunk az 
online előadásokon, mely egyben  A világ 
legnagyobb tanórája rendezvénysorozattal 
közös program is volt. A témahét idei ki-
emelt témái az energia, a klímaváltozás és 
az egészségnevelés.
A programokon kívül Dr. Csontos Péter 

biológus    a  10. A osztálynak  és  a  biológia 
fakultációnak tartott érdekes előadást a bi-
odiverzitással kapcsolatban.
Október  12–22.  között  hagyományaink-

hoz híven az Állatok világnapjához kap-
csolódva  adománygyűjtést  szerveztünk. 
Jönnek  a  hűvös,  esős,  szeles  őszi  napok, 
amikor az orrunkat sem szívesen dugjuk 
ki.  Mondják  is,  hogy  ilyen  cudar  időben 
még a kutyát sem verik ki. De sajnos nem 
így van. A kutyamenhelyek tele vannak 

gazdátlan állatokkal, akiknek a sorsa a jótékony emberek 
adományain, gondoskodásán múlik. 

A kenyér ünnepén, október 16-án az osztályok finom pék-
süteményekkel kínálták osztálytársaikat és a tanári kart. A vi-
lágnap célja, hogy bemutassa a világ legfontosabb élelmezési 
cikkének – az életfontosságú ásványi anyagokat tartalmazó, 
fontos energiaforrásnak –, a kenyérnek a  jelentőségét. Ebből 
az  alkalomból  osztályaink  elkészítették  a  saját  kenyerüket 
és egyéb péksüteményeiket, és otthonról hozott lekvárokkal, 
körözöttel és egyéb kenceficékkel megkenve el is fogyasztot-
ták. És hogy a hangulat még jobb legyen, közben az A kicsi dió 
című magyar népmesét is meghallgattuk, megnéztük.
„Mosolyod  árnyékában 

napozik aki él” – a Sel-
meczi Roland versmondó 
versenyen a 15–18 év kö-
zötti  kategóriában  Mucsi 
Emma 11. B osztályos ta-
nulónk harmadik helye-
zett lett. Gratulálunk és to-
vábbi sikereket kívánunk!
Hosszú  idő  után  ismét 

indítottunk  versenyzőket 
a Pest megyei diákolimpia 
Atlétika Ügyességi  és Vál-
tó  Csapatbajnokságán.  Ezt 
mindig a tanév kezdetéhez 
közel rendezik meg, így rö-
vid  a  felkészülési  idő.  En-
nek ellenére két csapat is 
létrejött:  egy  fiú  súlylökő 
csapat és egy leány svéd-
váltó – a svédváltóban négyen futnak: 100-200-300-400 méte-
reket kell teljesíteni, és a váltóbotot megfelelő technikával át 
kell adni. A versenyt Albert irsán rendezték meg, elég kelle-
metlen, szeles, esős időben szeptember 30-án. Mindkét csapat 
sikerrel teljesítette a kitűzött célt. Gratulálunk!

Intézményi hírek 11

Ősz végén a Nagy Sándor József 
Gimnáziumban Folytatódott iskolánkban az őszi eseménysorozat

CAT-OTTHON  
Szociális Gondozó és Ellátó Nonprofit Kft. 

(2089 Telki, Fő u. 31. cégjegyzékszám: 13-09-129159)
A 2019. évi közhasznú tevékenységről szóló és a taggyűlés által 
elfogadott köszhasznúsági jelentése főbb adatait a követke-
zőkben teszi közzé. A CAT-Otthon Nonprofit Kft. 2001. év január 
hó 1. napjától időskorúak ellátásával kiemelten közhasznú tevé-
kenységet végez.
A CAT-Otthon Nonprofit Kft. 2019. évi normatív állami 
támogatásból származó és egyéb bevételei:
Normatív állami támogatásból: 116 222 eFt
Gondozottak térítési díj befizetései: 139 783 eFt
Bekerülési hozzájárulás:    27 190 eFt
Egyéb bevétel:      9 729 eFt
Összesen:  292 924 eFt
A CAT-Otthon Nonprofit Kft. 2019. évi közhasznú 
tevékenységéből származó kiadásai:
A CAT-Otthon Nonprofit Kft. a normatív és állami támogatások 
összegét teljes egészében a közhasznú tevékenység ellátásával 
kapcsolatos, összesen 287 026 eFt összegű kiadások fedezetére 
használta fel.
A CAT-Otthon Nonprofit Kft. 2019. december hó 31. napján 95 fő 
bentlakásos ember ellátásáról gondoskodott.
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Az  erdőt  járva  sok mai  kirándulónak 
van hasonló élménye, amikor egyszer 
csak megakad a szemük egy szögletes, 
láthatóan  mesterségesen  létrehozott 
kövön. Közelebbről szemlélve könnyen 
kitalálható,  hogy  határkőről  van  szó, 
hiszen  egyik  oldalán  Budapest  Fővá-
ros vésett felirat áll, a szemben 
lévőn  pedig,  a mi  környékün-
kön,  Budakesz  olvasható. Már 
ha olvasható még. Sokszor csak 
kitapogatni lehet a betűket. 

A pesti oldalon 29 km hosz-
szan a kövek számozása 1–100-
ig tart. A 20. század végére már 
csak 49 db volt megtalálható 
közülük.  Ezeket  a  határköve-
ket  még  a  főváros  egyesítése 
előtt  állították,  csak  számozá-
sukat végezték 1872 után. 

A budai oldalon 41 km hosz-
szan  101–325  közötti  számo-
zással 1878, 1879, 1880 és 1882. 
években helyeztek el egységes 
kialakítású határköveket. Az 
összesen  225  db  kőből  1995-
re 48 darabnak már nyoma 
veszett.  Méretük  50×50×150–
200 cm hasáb alakú budai 
mészkő.  A  Budapest  feliratú 
oldala  a  főváros  irányába  tá-
jolt, ezen az oldalon szerepel a 
telepítés évszáma is. A szem-
ben lévő oldalon a szomszédos 
település megnevezése  áll. Az 
1933-as évben a nyomvona-
lon  sűrítették  a  kövek  számát, 
a 20. századi kövek kisebbek, 
40×40×90  cm-esek,  műkőből 
készültek.  A  települések  neve 
rövidítve szerepel  (pl. BP, BK), 
sokszor  feltüntetik  a  telepítés 
évszámát, és HP jel mutatja, ha 

háromszögelési alappontként is szol-
gált. Az utóbbiak közül dr. Szentpéteri 
Tibor 1995-ben 21 db-ot talált meg. 

Budapest és Budakeszi 1880-as ha-
tárát  összesen  44  határkő  jelölte  ki.  A 
195-ös számú az első. A Petneházy-rét 
nyugati oldalán, a Kis-Ördög-ároktól 

Budakeszi felé, a vadvédelmi kerítés 
közelében, a határárok mentén, a mai 
piros kereszt turista jelzés vonalán ta-
lálható. Ahogy Hófehérkét követik a 
törpék, sorakozik utána 5 kisebb, vél-
hetően  1933-ban  lerakott  kő.  Nagyon 
könnyen  észrevehető  helyen  áll  a  197-
es. Szintén a piros kereszt jelzésen, a 
szekérút mentén, közvetlen a sorompó 
mellett magasodik. 202-től 209-ig a lak-
tanya zárt területén vannak. A 210-es a 
Budakeszi út feletti bozótban áll, 211-től 
218-ig a János-hegy északnyugati olda-
lán kúsznak fel a hegyre. A 219-esnek 
a  Libegő  fenti  végállomásánál  kellene 
állnia, sajnos egy ködös októberi szom-
baton  nem  sikerült  megpillantanom. 
Legkönnyebb  határkőre  bukkanni  a 
János-hegy  és  a  Normafa  közötti  sza-
kaszon  a  betonozott  út  mentén,  vagy 
tovább haladva a Konkoly-Thege úton. 
Az utolsó, Budakesz jelzésű kő az Irhás-
árok tetején zárt területen található.

Látható, hogy az 1880-as határok 
nem azonosak a maival. A korabeli Bu-
dakeszi határai keleten és délkeleten 
a mai Konkoly-Thege Miklós út, észak-
keleten a mai János-hegyi út, valamint 
a Budakeszi út legmagasabb pontja 
a laktanyánál, északon a Hársbokor-
hegy vonulatai voltak. A legnagyobb 
változást az okozta, hogy 1892-ben Bu-
dakeszi egy nagy területet, a ma Buda-
keszierdőnek nevezett részt eladta a fő-
városnak.

Dr. Szentpétery Tibor hatalmas és 
kitartó munkával 1995 tájékán felke-
reste, lefényképezte, valamennyi akkor 
fellelhető  határkövet.  Ezt  az  albumot 
lapozgatva  feltűnik,  hogy  nagyon  so-
kat romlott az állapotuk negyedszázad 
alatt.  A  Normafa  környékén  néhány 
éve  még  madáretetőket  helyeztek  rá-
juk, ma  graffitik  csúfítják  el  némelyi-
ket. A kövek töredeznek, olvashatat-
lanná válnak a feliratok. Pedig nagyon 
jó  móka  gyerekekkel  „kincskereső  já-
ték”  közben  felkutatni  őket.  Játékos 
kedvű felnőtteknek is kiváló, friss leve-
gőt  sem nélkülöző  időtöltés.  2013.  no-
vemberben  a  budakeszi  Erkel  Ferenc 
Művelődési  Központ  szervezésében, 
Oszlánszki Szilvia és Gellér Dávid (tör-
ténész) vezetésével népes csapat sétál-
ta végig a nyomvonal egy részét. Érde-
mes példájukat követni!

Összeállította: Ádám Éva, 
Gellér Dávid: Budakeszi a német betelepí
tés korában c. tanulmánya és Szentpétery 

Tibor: A XVII–XIX. században kihelyezett 
budapesti határkövek albuma alapján.

A múlt száznegyvenéves tanúi állnak sorban körülöttünk. 

Budapest és Budakeszi 
régi határkövei
A régmúlt időktől szokás a birtokok határait megjelölni. A török 
kiűzése után az elnéptelenedett Buda környéki települések határai 
meglehetősen tisztázatlanok voltak. A 18. században többek között 
Buda és Budakeszi is pereskedett egymással a határok miatt. 
A kérdés véglegesen a 19. században oldódott meg. 1872-ben Pest, 
Óbuda és Buda egyesítésekor meghatározták a főváros területét 
és a városi honatyák elrendelték, hogy a határokat pontosan 
és szemléletesen kövekkel jelöljék meg. 
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Toll  hullott  az  égből.  Nem  értettem, 
mert karácsony második ünnepe volt, 
és rendesen ilyenkor hónak kellene 
szállingóznia.  A  szemetet  vittem  ki  a 
házunk elé, a kukába, amikor nyakam-
ba hullottak az apró, színes tollak. Fel-
néztem, és az öreg fenyőnk egyik ágán 
megpillantottam a karvalyt, amely ép-
pen  egy  széncinegét  reggelizett.  Siet-
tem fel a manzárdba, és az éppen a 
fenyőre  néző  tetőablak  elé  szólítottam 
mindhárom, akkoriban még apró gyer-
mekemet és hosszú perceken át, szin-
te karnyújtásnyi közelségből figyeltük, 
amint a karvaly komótosan befalta pré-
dáját.
Aztán pár évre rá, a teraszunkon ül-

dögéltem, amikor a hátsó kertben, köz-
vetlenül a kerítés előtt álló bokorba né-
pes verébcsapat telepedett le. Bő másfél 
évtizeddel ezelőtt történt ez, akkoriban 
még nem volt ritkaság az akár félszáz 
fős  verébcsapat.  Mára  sajnos  már  ne-
kik is szinte csak hírmondójuk maradt. 
Figyeltem a verebeket, amikor a kert 
felett, a verebeket rejtő bokor  felé szá-
guldva felbukkant a karvaly. Alig más-
fél méterrel a föld felett, nyílegyenesen 
és lélegzetelállító sebességgel közele-
dett a bokor felé. Majd amikor odaért, 
az utolsó pillanatban bevágott a 
bokor és kerítés betonlába-
zata közé. Na, gondoltam 
magamban, te sem jössz 
ki onnan, koma! Lám, 
a  mohóság  legyőz-
te a józan belátást, 
a szemmértéket, és 
szinte láttam, amint 
a prédáló madár 
felkenődik  a  tér-
dig  érő  betonra. 
A verebek persze 
fejvesztve mene-
kültek,  és  bár  nem 
számoltam meg őket, 
de egész biztos, hogy 
eggyel kevesebben kap-
tak szárnyra, mert a bokor 
takarásából kisvártatva fel-
reppent a karvaly, karmai közt 
szorítva egy, immár leginkább vedlett 
tollcsomóhoz hasonlatos verebet. Ha 
nem látom, nem hiszem el! Hogyan tu-
dott befordulni arra a szűk helyre? És 
miként fékezte le szédítő repülését?!

Legutóbb pe-
dig most, 2020 
járványtól  sújtott 
nyarán  láttam  a 
karvalyt. A mamut-
fenyők  környékéről,  al-
konyatkor  tartottam hazafe-
lé, amikor már a település szélső házai 
között  elvitorlázott  feletettem.  Tisztán 
láttam, amint hosszú lábaival szorosan 
tartott valami apró madarat. Aztán le-
telepedett  egy  közeli  fenyőfára,  elhe-
lyezkedett,  én  pedig  a  messzelátóval 
sokáig figyeltem, amint szállt a toll, ép-
pen úgy, mint annak idején, karácsony 
másnapján.

„Noha egészben véve kis madár, 
igen nagy rabló és ez villogó sárga sze-
méből  azonnal  kitetszik”  –  írja  róla  a 
madártan  tudósa,  Herman  Ottó.  „A 
veréb nagyságú apró madaraknak va-
lóságos réme, mely prédáját a magasból 
«lökve» és röptében fogja el. Mint igazi 
rabló, barázda hosszában, sövény vagy 
erdőszélen,  kazal  tövében  röpülve,  lo-
pakodva kémleli ki prédáját, leginkább 
a seregbenjáró madarat, s a mikor ki-
kémlelte, oldalt vágódik, kerengve ma-
gasra száll és a mint a sereg szárnyra 
kap,  ereszkedik;  kellő  magasságba 

érve, szárnyát testhez kapja és 
mint valami ólomdarab le-

zuhan a kiszemelt mene-
külő  áldozatra,  melyet 

azon röptében kar-
mával nyakon ragad 
és  megfojt.  Ezután 
lassabban  röpülve 
bokortövébe vagy 
hancsikra viszi és 
begyre szedi.”
Mindebből  ki-

tűnik,  hogy  a  kar-
valy  ügyes  vadász, 
hiszen a gyorsan és 
általában  jól  repülő, 

apró madarakat hajtja. 
Az 1930-a években Fe-

kete István írásaiban fel-
tétlenül  pusztítandó,  káros 

madárnak mondja, amely öli, 
ritkítja az énekes madarakat, elkapja 
a fürjet, de még akár a foglyot is. Her-
man  Ottó  sem  barátsággal  emlegeti: 
„A  hová  beveszi  magát,  rettenetesen 
pusztít, nevezetesen a  tyúkok között.” 

Indulatuk némi-
leg  érthető.  Feke-
te István akkori-

ban egy dunántúli 
uradalomban  vezető 

gazdatisztként dolgo-
zott,  így  a  vadgazdálkodás, 

az állomány gyarapítása, óvása is fel-
adatai közé tartozott. Herman Ottó pe-
dig a századforduló környékén írta 
meg máig irányadó madaras könyvét, 
márpedig akkoriban egészen másként 
tekintettek a természet belső, önszabá-
lyozó rendjére, mint manapság.
Jelenleg Magyarországon, miként az 

összes ragadozó madár, a karvaly is vé-
dett.  Eurázsiában  és  Észak-Afrikában 
él. Kedveli az olyan erdőket, ahol nyílt 
vagy cserjés részek is találhatók. Ha 
lehetősége  van  rá,  gallyfészkét  fenyő-
félék sűrű ágrendszerébe építi, és puha 
növényi részekkel béleli. A fészekalj 
3-8 tojásból áll, a fiókák 35 nap kotlási 
idő után kelnek ki a tojásból. A fiatalok 
gyorsan  fejlődnek,  négy  hetesen  már 
elhagyják a fészket.  A karvaly városi 
környezetben is költ. A két nem közötti 
méretkülönbség  kifejezett,  a  tojók  na-
gyobbak. Magyarországon általánosan 
elterjedt faj. A hazai állomány állandó, 
télen észak-európai madarak is érkez-
nek hozzánk.

A karvaly szinte kizárólag énekes-
madarakat  fog,  a  tojók  időnként  ga-
lamb nagyságú zsákmányt is elejtenek. 
Ám  nem  szabad  ezért  rá  haragud-
nunk, hiszen egészen bizonyos, hogy 
abból a hajdanán a kertemben tanyá-
zó verébcsapatból is a leglustább, leg-
óvatlanabb,  vagy  éppen  sérült,  beteg 
példányt  emelte  ki  az  a  vakmerő,  vil-
lámröptű karvaly. Márpedig ezzel, mi-
ként a többi tollas, prémes, vagy éppen 
vízben élő ragadozó, hozzájárult az ál-
lomány genetikai színvonalának fenn-
tartásához. Mert ha csak a legerősebb, 
legszemesebb,  leggyorsabb  röptű  ve-
rebek raknak fészket, akkor jó remény 
van arra, hogy a felnevelt fiókák zöme 
éppen olyan derék, életrevaló veréb 
lesz, mint a szülők generációja volt. Így 
a tojásból kelő, megtollasodó és önálló-
vá váló ifjú madár hetykén nevethet a 
karvaly  szemébe.Egészen  addig,  amíg 
az el nem kapja. 

Illisz L. László

A karvaly

Források: Herman Ottó: A madarak hasznáról és káráról, Budapest, Pallas Rt. Nyomdája, 1914. • www.mme.hu • Fotó: www.tiszatoelovilaga.hu

Zöld Budakeszi
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A Nagy Gáspár Alapítvány Kuratóriu-
ma 2014-ben hozott határozata alapján 
a Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti 
Díjat  minden  évben  a  költő  születés-
napjához, május 4-éhez kötődően adja 
át. Egy-egy olyan alkotó teljesítményét 
ismerik el, aki Nagy Gáspár költői-köz-
életi munkásságához, szellemiségéhez 
kapcsolódóan  kiemelkedő  irodalmi, 
művészeti  értéket  hozott  létre.  Rend-
szerint a díjátadó ünnepséget Bér balta-
váron,  a  költő  szülőházában  kialakí-
tott  emlékházban  rendezik meg.  Idén 
májusban  a  járványveszély miatt  erre 
nem kerülhetett sor. A budakeszi Nagy 
Gáspár Városi Könyvtárban szeptem-
ber 19-én szűk körben tartottuk meg az 
átadót. A Budakeszi és Vasvár városok 
önkormányzata, valamint a Tamási 
Áron Alapítvány által támogatott díjat 
idén  Léka  Géza  költő,  író,  szerkesztő 
vehette át Monostori Imrétől, a díj ku-
ratóriumának  elnökétől.  A  díjazottat 
Nagy Gábor költő méltatta. A díjátadá-
son a Nagy Gáspár Alapítvány kura-
tóriumának tagjai és Budakeszi város 
képviseletében  Bakács  Bernadett  vett 
részt. Az ünnepség után a hajdani ba-
rátok,  pályatársak  felkeresték  a  költő 
szobrát.

Már  szinte  megszokottá  vált,  hogy 
október  első  napjaiban  a  könyvtárak-
ra figyel az ország. 2020-ban két jelen-
tős évforduló köré koncentrálódtak az 
események. 30. születésnapját ünnepli 
az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség,  illetve  15.  alkalommal  került  sor 
a könyvtári szakma legátfogóbb, leg-

több intézményt és résztvevőt megmoz-
gató rendezvénysorozatára, az Orszá-
gos Könyvtári Napokra. A Könyvtárak 
az emberekért – Ünnepeljünk együtt! pro-
jekt keretében – valamennyi korosz-

tályra gondolva – több száz településen 
több ezer tartalmas, színes program-
mal várták az érdeklődőket. A könyv-
táros  szakma  a  hét  során  bemutatta 
a könyvtárak sokszínű szolgáltatásait, 
azokat a korszerű, praktikus, minden-
ki számára hozzáférhető lehetőségeket, 
amelyek az emberek tájékozódásához, 
tanulásához,  tartalmas  szabadidős  és 
közösségi tevékenységéhez nyújta-
nak  érdemi  támogatást.  Igyekeztünk 
minél több olyan személyt is elérni 
és megnyerni, akik életébe még nem 
épült  be  a  rendszeres  könyvtárláto-
gatás.  A  járványveszély  miatt  a  biz-
tonsági  előírások maximális  betartása 
mellett  könyvtárunk  négy  eseményt 
szervezett.  Október  6-án  a  budakeszi 
felmenőkkel  bíró  dr.  Bednárik  János 
néprajzkutató mesélt a Budakeszin 
a  19-20.  században  élő  szokásokról  és 
hiedelmekről.  A  történelmi  időutazás 
főként a húsvéttól adventig terjedő idő-
szakot mutatta  be. Október  8-án  Berg 
Krisztián, aki könyvtáros végzettségű, 
de webfejlesztéssel és komoly digitali-
zálási projektekkel  foglalkozik,  tartott 
előadást „Miért nem Szent Grál az infor
matika, igazán milyen ismeretekre van még 
szükségünk?” címmel. Bemutatta azokat 
a lényeges képességeket, gondolkodás-
módot,  melyek  szükségesek  az  infor-
matika hatékony alkalmazásához, és 
rávilágított,  hogy  a  könyvtárhaszná-
lat, az olvasás milyen képességeket, 
kulturális  tőkét  tud  adni  mindehhez. 

Október 10-én túrázni hívtuk a szom-
szédokat. Közös túrára indultunk 
a nagykovácsi Öregiskola Közösségi 
Ház és Könyvtár, valamint a budake-
szi könyvtár szervezésében. A két tele-

pülésről induló két csapat a Csergezán 
Pál-kilátónál  találkozott,  az  Anna  va-
dászlakig együtt haladt, majd minden-
ki hazafelé vette az irányt. Kiválóan si-
került a „csúcstalálkozó”, két  irányból 
„támadva”,  közösen  meghódítottuk 
a Budai-hegység legmagasabb pontját, 
a Nagy-kopaszt. Még  aznap,  szombat 
este vendégünk volt Schäffer Erzsébet, 
publicista,  író,  újságíró,  a  Nők  Lapja 
közismert  szerkesztője.  A  közönséget 
az  EFMK  nagy-
termében fogad-
tuk, hogy minél 
többen része-
sülhessenek  az 
élményben. Az 
írónő  az  életről, 
titkokról, kalan-
dokról, találko-
zásokról mesélt. 
Tetten  érhettük 
nyíltságát, az 
emberek iránti 
bizalmát. Törté-
netei  gyönyörködtették  a  szívet-lelket, 
elgondolkodtattak, biztattak arra, hogy 
figyeljünk egymásra.

A könyvtári napokkal párhuzamo-
san folyt a Fenntarthatósági Téma-
hét, melyhez szintén csatlakoztunk. 
Néhány olvasónk és könyvtárosunk 
a Kossuth utcában és az  utca folytatá-
sában, az erdei út mentén összeszedte 
az elhullajtott szemetet.

a könyvtárosok

Őszi színes események 
a Nagy Gáspár Városi Könyvtárban
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Ungváry Krisztián történész 
sokat  kutatott  a  Horthy-kor-
szakról, amely mai napig na-
gyon megosztó téma a törté-
nészek között. Ez a könyv egy 
egészen  új  nézőpontból  mu-
tatja be a magyar történelem 
két  háború  közötti  időszakát. 
A történész olyan forráso-
kat  emel  ki  művében,  amely 
alapján negatív színben állítja 
be  Magyarország  ekkori  kor-
mányzóját. Azt állítja, hogy a 
korszak pozitív intézkedései 
inkább a miniszterelnökökhöz 
kötődtek, nem Horthyhoz. Ez nem jelenti azt, hogy a minisz-
terelnökökről  igazán  jó véleménnyel  lenne a  szerző. A mű 
megpróbál válaszokat adni arra, hogy a kormányzónak mi-
lyen szerepe volt Magyarország II. világháborús szerepében, 
illetve a zsidóság háború végi tragédiájában. Horthy dönté-
seit, illetve választásait egyesével számba veszi és elemzi. A 
mű nagyon olvasmányos, nem történészek számára is aján-
lom az olvasását.  Szőtsné Szabados Zsófia

Mindig  fontos,  hogy  az 
egészségünkkel  foglal-
kozzunk. Most a járvány 
idején még fontosabb, 
hogy meghallgassuk és 
megszívleljük  a  jótaná-
csokat, amelyek támo-
gatják az egészségünket. 
Örömmel  vettem  kézbe 
ezt a diétáskönyvet, mert 
nem kíván önsanyarga-
tást. Olyan életmódról 
szól, amely a teljes értékű 
étkezésen, a testmozgáson és a megfelelő pihenésen alapul. 
A  rövid,  színes  elméleti bevezető után  sok  receptet olvas-
hatunk. A recepteknél ott áll, hogy egy adag hány gramm 
szénhidrátot tartalmaz, mely segít, hogy a napi szénhidrát-
bevitelt a megfelelő szinten tarthassuk.  Ádám Éva

UNGVÁRY KRISZTIÁN   
Horthy Miklós – A kormányzó és felelőssége 1920–1944 

VRÁBEL K. – KOSZTA Á. – TÖLLÖSY J.:  
160 grammos szénhidrátdiéta. Az életmódkönyv

STEPHEN KING  
A ragyogás 

DELIA OWENS  
Ahol a folyami rákok énekelnek

A történet egy háromtagú 
családról szól: az édesanyá-
ról, Wendyről, az édesapá-
ról,  Jackről  és  a  kisfiukról, 
Dannyről. A  regény  a Co-
lorado-hegységben játszó-
dik, ahol Jack, az alkoho-
lizmusából kigyógyulva, 
gondnoki állást vállal a 
Panoráma szállodában. Így 
költöznek  be  a  télen  üre-
sen álló hotelbe, amelyet 
néhány héttel később ellep 
a hó,  elzárva őket a külvi-
lágtól. Danny egy különös 
képesség birtokában van, 
amit ragyogásnak, máso-
dik látásnak neveznek. Ez-
által Danny jelen fenyege-
tésként éli meg a múltban megtörtént szörnyűségeket, amik 
a Panorámában zajlottak le. Jack labilis állapota fokozatosan 
romlik, míg a szálloda szelleme a hatalmába keríti, s a pusz-
tító rémmel azonosulva fia és felesége életére tör. 

A ragyogás csak a felszínen horror. Sokkal inkább egy 
széthulló család történetéről szól: alkoholról, szenvedésről, 
magányról. Mintha a szerző már-már nem is fiktív karakte-
rekről írna, hanem közeli ismerősökről. A könyv elején még 
nem pörögnek fel az események, csak a felétől lesz igazán 
lebilincselő. Na de a vége… teljes mértékben megérte rá vár-
ni! Annyira izgultam, hogy remegett a kezem. Ki fogja túl-
élni? Ki nem? Miért? Hogyan? 
Mindent egybevetve: remek könyv volt. Nekem talán az 

egyik személyes kedvencem lett ebből a műfajból. 
Blonski Lara 9. A – Nagy Sándor József Gimnázium

A  különös  cím  felhívja  magá-
ra  figyelmet.  Jelentése  kicsit 
hasonló, mint a mi meséink-
ben az „ott, ahol a kurta farkú 
malac túr” kifejezésnek, vagy-
is valahol nagyon messze, az 
emberjárta vidéken túl, talán 
már a valóság és a mese hatá-
rán.  Kicsit  meseszerű  a  törté-
net. Reálisan gondolkodva nem 
hihető, hogy egy bántalmazott, 
elhagyott,  kitaszított,  minden-
kitől  elszigetelt  kislánynak  si-
kerül  túlélni,  felnőni  a  vadon-
ban,  sőt  kiemelkedőt  alkotni. 
Romantikus szerelmi történet is, de nem a csöpögős, a teljes 
happy enddel végződő fajtából, ahogy ezt már a Prológus is 
sugallja. Az idősíkok folyamatos, egyre sűrűsödő váltogatá-
sával a szerző mindvégig fenntartja a feszültséget. A végén 
még egy csavarral teszi emlékezetessé a történetet, szinte 
újra kell gondolnunk az egész sztorit. A könyv erénye, hogy 
a fordulatos történeten túl a vadon, a  láp élővilágának tu-
dományos megalapozottságú természetrajza is, melyen nem 
kell  csodálkoznunk,  hiszen  a  szerző  eredeti  foglalkozása 
zoológus. A könyv témáját tekintve rokonságot mutat Pat 
Conroy: Hullámok hercege c. regényével. A biológiai isme-
retek gazdagsága miatt pedig Finy Petra: Madárasszony c. 
művére emlékeztet. A regény alapján film is készül hama-
rosan.

Könyvajánló
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KOLBÁSZOS-MÁNGOLDOS TÖLTÖTT PALACSINTA 

    

A palacsintához: 
2 tojás l 30 dkg liszt l 6 dl tej l 2 dl szódavíz l csipet só

A besamelhez: 
1 evőkanál vaj l 1 evőkanál liszt l 0,5 l tej

A töltelékhez: 
fél szál szárazkolbász (vegák nyugodtan használhatnak gabonakolbászt) l 2 nagy fej 
hagyma l 3-4 gerezd fokhagyma l 1 dl tejföl l 3 nagy levél mángold (esetleg spenót-
tal helyettesíthető) l 1 doboz ricotta l szerecsendió, bors, só l 25 dkg cheddar sajt, 
reszelve l 10 dkg keményebb kecskesajt, reszelve

Elkészítés: Elkészítjük a kolbászos-ricot-
tás tölteléket: a hagymát megpucoljuk, 
apróra vágjuk, a fokhagymát lereszeljük, 

a kolbászt ledaráljuk vagy nagyon finom-
ra aprítjuk, a mángold vastag szárát le-
vágjuk, a leveleket vékonyra csíkozzuk. 

A hagyma felét egy kevés olajon meg-
fonnyasztjuk, belekeverjük a kolbász-
darálékot, kevés sóval, borssal ízesítjük 
és zsírjára sütjük. Összekeverjük egy dl 
tejföllel, és félretesszük. A hagyma má-
sik felét egy másik serpenyőben kevés 
olajon megdinszteljük, hozzáadjuk a fok-
hagymát, a mángold csíkokat, sózzuk, 
borsozzuk, frissen reszelt szerecsendióval 
ízesítjük, és éppen csak addig hagyjuk a 
tűzön, amíg a mángold kissé összeesik. 
A tűzről lehúzva hozzákeverjük a ricottát 
és a reszelt kecskesajtot. 
A besamelhez egy nagy kanál vajat meg-
olvasztunk, egy púpozott evőkanál liszttel 
meghintjük, majd felöntjük fél liter tejjel. 
Sózzuk, borsozzuk, szerecsendiót resze-
lünk bele, s folyamatos kevergetés mel-
lett sűrűre főzzük. A végén elkeverünk 
benne egy nagy marék reszelt cheddar 
sajtot.
A palacsintatésztából 10-12 darab pala-
csintát sütünk. Mikor a tésztát a palacsin-
tasütőbe merjük, megszórjuk egy marék 
reszelt cheddar sajttal, és amikor az egyik 
oldala megsült, megfordítjuk, hogy a sajt 
rápiruljon a másik oldalára, finom, kissé 
ropogós kérget képezve. 
A kész palacsintákat megkenjük a mán-
goldos ricottával, egy réteg kolbászt me-
rünk rá, feltekerjük, és kivajazott tepsibe 
helyezzük. 
Leöntjük a sajtos besamellel, megszórjuk 
a maradék sajttal, és előmelegített sütő-
ben (200 fokon) aranybarnára sütjük.

Hargittai Krisztinának hívnak, Budakeszin élek, és gyermekkorom 
óta szenvedéllyel tölt el a sütés-főzés. Már kisiskolás koromban 
minden fellelhető receptet kivágtam az összes elém kerülő újságból 
és magazinból, így nagy csokor recept állt a rendelkezésemre, 
amikor elköltöztem a szüleimtől, és önálló életet kezdtem. Egy idő 
után azon kaptam magam, hogy szívesebben kísérletezek új ízekkel, 
minthogy a szigorú leírásokat kövessem, mindig alakultak, változtak 
az ételek, amik a tányérokra kerültek. A sütés talán még jobban feltölt, 
mint a főzés; sütök, ha unatkozom, sütök, ha nem találom a helyem, 
sütök, ha dühös vagyok, sütök, ha szomorú vagyok – mert olyankor 
minden bajomról megfeledkezem. Száll a liszt, gomolyog a levegőben, 
a vaj íves formákba csavarodva keveredik el a cukorral, a tojás lágyan 
öleli körül a cukros vajfodrokat, a kakaó lágyan szitálva hull a keverékbe.  
Élvezem a textúrákat, a formákat, az illatokat, és sütés-főzés 
közben elömlik rajtam az otthonos melegség, az alkotás öröme. 
Szinte a számban érzem a gondoskodás aromáját is, amikor a kész, 
még langyos süteménybe harapok, vagy a forró levest szürcsölve nézünk 
egymásra a családtagjaimmal a terített asztal felett.  
Remélem, hogy Önök is örömüket lelik majd azokban az ételekben, 
amelyeknek a receptjét itt találják! 
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Budakeszi nyomda keres 
nyugdíjas munkatársat 

kertrendezésre, 
épület körüli rendtartásra.

(30) 9 641 329

Az  elmúlt  hónapokban Budakeszin  is  újabb  lendületet  ka-
pott  a  zöldítés,  fásítás,  környezetszépítés  helyi  mozgalma. 
Az  októberi  Fenntarthatósági  Hét  keretében  Kerekmezőn 
–  az új  iskola  előtti Tündérkertben  – új díszfákat ültettek 
az idén született gyermekek tiszteletére. A 30 facsemete 
aljába telepített növénykísérőkkel együtt már impozáns elő-
kertté alakult át – bár a tél közeledte visszafogja fejlődésüket 
–, jövő tavasszal már a korábban elültetett platánsornak és a 
legújabb juharsor növekedésének is drukkolhatunk. Az is-
kola egyre népesebb közössége hosszú évtizedeken keresz-
tül fogja élvezni a majdani fasor szépségét, árnyékát, hangu-
latát, egyben hangsúlyos tájképi elemmel gazdagodik a ma 
még kissé kopár közterület.

Városunk lakóinak és vezetésének közös és egymást is 
segítő akarata nyilvánul meg abban  is, hogy a helyi klíma 
és  környezetvédelem  igényei  –  azaz  egy  élhetőbb  környe-
zet  –  érdekében  nagyobb  lendületet  kapjon  a meglévő  fák 
védelme mellett  újak  ültetése  is.  Az  országos  Tündérkert-
mozgalom helyi térfoglalása ezért is fontos, hogy gyerme-
keink életterében, gondolkodásában kapcsolat legyen a fák, 
növények  létezése,  telepítése és az élhetőbb, egészségesebb 
környezet között. Ahogy ez a már közel száz évvel ezelőtt itt 
elő elődeink tetteiben is megvalósult, akik – szinte hihetetlen 
– közel negyvenezer (!) gyümölcsfát telepítettek a múlt szá-
zad elejétől kezdődően Budakeszin, feltehetően nem csupán 
saját hasznukra. 

Innen nézve már csak pár gondolati lépés, hogy a mai 
felnőtt korosztály is gondoljon a gyerekeire, unokáira hosz-
szú távon. Nem csak sürgető klímavédelmi kényszer hatása 
alatt, hanem például az őshonos gyümölcsfák telepítésével. 

Miért Tündérkert?
A  Tündérkertben  minden  őshonos  gyümölcsfának  gyer-
mekgondnoka  van.  Minden  esztendőben  annyi  őshonos 
gyümölcsfát mentenek be a kertbe, ahány gyermek az elő-
ző  évben  született. Amiben  egykor  az  élen  jártunk,  abban 
mostanra a sor végére kerültünk: nemcsak az út széléről tűn-
nek el sorra a gyümölcsfák, de a szőlőskertekből, házi ker-
tekből is; helyüket a tuják és más tájidegenek veszik át. Az 
utolsó pillanatban született a  törvénymódosítás, ami végre 
lehetővé  tette  2012  után  a  hagyományos  gyümölcsfafajták 
fajtajegyzékbe vételét, így forgalmazását és szaporítását. Az 
ősi fajtáknak az évszázadok, évezredek során volt idejük al-
kalmazkodni a Kárpát-medence klímájához: erősek, ellenál-
lóak, hosszú életűek voltak, és nehéz időkben megmentették 
az emberek életét, szinte egyedüli táplálékként.
A  Pórszombatról  érkezett  erdész,  Kovács  Gyula  okos 

gyűjtőszenvedélyének köszönhetően több évtizede szinte az 
egész  Kárpát-medencéből  gyűjti  a  gyümölcsfákat.  Medes-
hegyi birtokán több mint ezer fajta őshonos fát nevel, ezek-
ből szaporít. – Amerre járok, mindig, mindenhol, mindenkitől azt 
kérem, hogy elődeik udvarából, legyen nagy vagy dédszülőkről szó, 
mentsenek és óvjanak meg egy fát. És fel szoktam ajánlani, hogy 
szívesen készítek a régi fafajtákról oltványokat és vissza is adom 
őket – mondja. 
Kezdeményezésére országos mozgalom indult az őshonos 

gyümölcsfák  megőrzéséért.  A  kezdeményezést  a  Vidékfej-
lesztési Minisztérium is támogatja, hiszen valamennyiünk ér-

deke, hogy a régóta termesztett gyümölcsfajták újrahonosod-
janak, az elfelejtett  fajták újra divatba  jöjjenek. A szomolyai 
fekete cseresznye, a Gönc vidéki sárgabarack vagy a szentesi 
rózsvirágú naspolya nem csak az íz és a gazdag beltartalom 
miatt értékesek: e fajták az évszázadok során tökéletesen al-
kalmazkodtak  a  környezetükhöz,  ellenállóak  és  általában 
nem igényelnek vegyszeres kezelést sem. A Göcsejből indult 
mozgalom ott tart, hogy mára már  több mint száz őshonos 
Tündérkert  található  a  Kárpát-medencében. A  göcseji  gyü-
mölcshagyomány-őrzés egyik eredménye, hogy fellendült az 
otthoni pálinkafőzés is az igazán minőségi körtefajtákból. 
Az így újra megtalált és újrahonosított gyümölcsfafajták-

ból szeretnénk mi, helyi civilek is helyben egy kis Tündér-
kertet, csemetekertet létesíteni. Kovács Gyula faiskolájából 
20  db  különböző  facsemetét  vettünk  azzal  a  céllal,  hogy 
a fenti Tündérkert mozgalom nemes céljai itt helyben, a Ke-
rekmezőn  is  megvalósuljanak.  A  facsemeték  kezdetben 
lassabban  nőnek,  mint  más  faiskolai  nemesített  fajták,  de 
a leendő gazdáik oltalmát és odafigyelését később gyorsabb 
növekedéssel és bő gyümölcsterméssel hálálják meg. 

Az önkormányzat is támogatja a kezdeményezést, s ha 
a facsemeték helyét hivatalosan is kijelölik, akkor még idén 
novemberben lehetőség nyílik a faültetésben való részvétel-
re, és a fák örökbefogadására is. 
Várjuk a kis faültető gazdák jelentkezését az alábbi e-mail 

címen: fogadjorokbe1fat@gmail.com
Keresztury Miklós, helyi kertbarát

Lépjünk be a Tündérkert kapuján!
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MEGHÍVÓ

Tisztelt  
Budakeszi Polgárok!

Idén is megünnepeljük a hanukát, a fény ünnepét. 
Nyolc napon keresztül gyújtjuk a gyertyákat az 
Erkel Ferenc Művelődési Központ melletti közös-
ségi téren. A gyertyagyújtásokra az alábbi időpon-
tokban kerül sor:

December 10. Csütörtök 18:00 óra
December 11. Péntek 15:15 óra
December 12. Szombat 18:00 óra
December 13. Vasárnap 18:00 óra
December 14. Hétfő 18:00 óra
December 15. Kedd 18:00 óra
December 16. Szerda 18:00 óra
December 17. Csütörtök 18:00 óra

Szeretettel várunk mindenkit. 

Ünnepeljenek velünk!

A Budakörnyék Fejlődésért Egyesület nevében:

Reich Tamás



Évkezdő,  őszi  túránkon mindig  játé-
kos formában a természetvédelem-
mel,  a  környezetünk  megóvásával 
töltjük  meg  túránk  útvonalát.  Az 
állomásokon    „a  Föld  nevű  bolygót 
védelmező”  kis manó  kérdéseivel  is-
merkedtünk  meg,  kerestünk  választ 
a kérdésekre.
Szóba került az élőlények védelme, 

az  időjáráshoz,  a  környezetünkhöz 
kapcsolódó alkalmazkodás, a takaré-
kosság,  a  szelektív  hulladékgyűjtés, 
a  megújuló  erőforrások  használata, 
az erdővédelem, a fásítás, az öko láb-
nyom csökkentésének lehetőségei. Re-
méljük,  mindenki  vitt  magával  haza 
odafigyelésre okot adó gondolatot.

Persze a kincskeresés élménye fo-
kozza a lelkesedést. Titkos borítéko-
kat, tekercseket, színes fonalgombó-
cokat és három kincses dobozt kellett 
felkutatniuk a kis túrázóknak.
A Viadal  Sport Egyesület  edzői  te-

vékenységük nyomán a családok bevo-
násával,  közösségépítő  hagyományok 
ápolásával,  a  sport  népszerűsítésével, 
a  környezetünk  iránti  tisztelet  elmé-
lyítésével, a városi sportesemények 
palettájának  színesítésével  szolgálja 
Budakeszi közösségét.
Törekszünk segítséget nyújtani ab-

ban, hogy a sport legyen a minden-

A Viadal Sport Egyesület kincskereső 
természetvédelmi túrája
Sok-sok évvel ezelőtt kezdtük a kis síbajnokok életébe bevezetni 
a környezettudatos magatartásra nevelés fontosságát.
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A VIADAL SPORT EGYESÜLET KÖZLEMÉNYE – 2020.

Tisztelt Támogatóink! Kedves Sportbarátaink!
Köszönjük a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlását!

A VIADAL SPORT EGYESÜLET (adószám: 19171621-1-13) tisztelettel meg
köszöni minden adakozó támogatójának a 2019. évi személyi jövedelemadó  
1%-ának felajánlását. Az összeg felhasználásáról a közgyűlésünk döntött.
Örömmel tudatjuk, sportbarátaink nagylelkű támogatását gyermekek díjazására, 
nagycsaládosok támogatására, természetvédelmi és sport programjainkra, szövet-
ségi tagdíjakra, parkoló díj kifizetésére fordítjuk.
Hálásan köszönjük, hogy egyesületünket megtisztelték anyagi és erkölcsi támo-
gatásukkal!

Tisztelettel: a VIADAL SPORT EGYESÜLET VEZETŐSÉGE

napjaink része, egészséges életmód-
dal  védjük  egészségünket,  értelmes 
időtöltéssel  támogatjuk  a  hétköznapi 
küzdelmek feloldását szolgáló regene-
rálódást.

A „BEDE ANNA ÉLŐ HIT ALAPÍTVÁNY A FIATALOK TÁMOGATÁSÁRA” KÖZLEMÉNYE

Kedves Támogatók!

A Bede Anna Élő Hit alapítvány minden évben karácsony-
kor támogatja a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban 
ta nuló rászoruló vagy igen nagycsaládos gyermekeket, kará-
csonyi ajándék formájában. Hisszük, hogy öröm és segítség, 
ha adomány érkezik oda, ahol minden fillérnek van helye. Így 
őrzi Anna sokgyermekes családja kislányuk emlékét, aki ebbe 
a gimnáziumba járt volna, ha 1994-ben, 11 éves korában nem 
lett volna gázolás áldozata.
Köszönjük a nagylelkű adományozóknak, hogy a Bede Anna 
Élő Hit alapítvány az elmúlt karácsonykor 480 000 forinttal tud-
ta gazdagabbá tenni a pályázó 33 diák karácsonyát. Hálánkat 
fejezzük ki azoknak, akik nagylelkű adományaikkal, vagy az 
1%-ról való rendelkezéssel hozzájárultak a családok öröméhez. 
Köszönjük mindenki nevében!

Az alapítvány a kapott adományokat teljes körűen szétosztja, 
a működési költséget a kuratórium fedezi.
Ez évben is kérjük azokat, akik szívesen járulnak hozzá rászo-
ruló tanulók karácsonyának szebbé tételéhez, támogassák ala-
pítványunkat.

Az alapítvány számlaszáma: 
11742348-20022253 (Budakeszi OTP).
Címe: Budakeszi, Barackvirág u. 35.
Alapítványunk közhasznú, fogadhatjuk a jövedelemadó 1%-át. 
Adószámunk: 18674310-1-13

Budakeszi, 2020. október 27.

Köszönettel az alapítók:
Dr. Bede Antal és Bakács Bernadett
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Végső búcsú mindenki Éva nénijétől
Molnár Istvánné sz. Székely Éva 1938–2020
Mindenki    Éva  nénije 
1938. augusztus 7-én 
született Etyeken, egy 
katolikus sváb család-
ban. Gyermekkorát 
Etyeken töltötte, szülei 
pékmesterek voltak.

A helyi általános 
iskolában, még né-
met nyelven kezdte 
tanulmányait, majd 
a bicskei Vajda János 
gimnáziumba járt, ezt 
követően  pedig  a  soproni  Óvónő-
képző Főiskolán szerzett óvónői dip-
lomát. Ott ismerkedett meg majdani 
férjével,  akit  követett  szolgálati  he-
lyeire,  először Diós jenőre,  ahol  egé-
szen fiatalon óvodavezető lett 1962 és 
1970 között. 
1961-től  napjainkig  élt  házasság-

ban  hű  társa,  István  (Pista) mellett, 
közel 59 évig boldogságban, szere-
tetben, igazi társként, feleségként, 
anyaként.  Egész  életében  mindig 
első  helyen  állt  a  család  és  a mun-

ka.  Nagy  család  vette 
körül,  két  ikerlánya, 
azok családja, négy 
unokája és két déd-
unokája gyászolja. 

Férje ja nuár ban 
hunyt el, és korábbi 
betegsége berobbaná-
sa miatt  Éva  néni  lel-
ke és teste is feladta 
a gyászt. Hetekig küz-
döttek még érte a kór-
házban, de férje után 

két hónappal, március 17-én hirtelen 
eltávozott közülünk.
Életét  óvónőként  dolgozta  végig, 

közel negyven év szolgálat után 
ment nyugdíjba. 1970-ben költöztek 
Budakeszire,  ahol  először  a  III-as 
óvoda, majd a Fő utcai II. Óvoda (az 
ún. Tüzép Óvoda, a mai Tarkabarka- 
Kunterbunt  Óvoda)óvónője,  majd 
vezetője  lett  nyugdíjazásáig.  1975-
ben az ő kezdeményezésére indult el 
a német nemzetiségi nevelés-oktatás 
az óvodában. Imádta a gyerekeket, 

a kollégáit, több évtizeden keresz-
tül vezette a budakeszi nemzetiségi 
óvodát, boldogsággal, szeretettel töl-
tötte idejét a gyerekek között, máso-
dik otthona volt az óvoda.

Több generáció felnevelésében 
vállalt részt, nemcsak a gyerekeket 
szerette, hanem kollégáit is becsülte, 

tanította, az elmúlt harminc év óvó-
női mellette nőttek fel Buda keszin.
A  család  mellett  az  óvoda  jelen-

tette neki az életet,  így néhány évig 
még nyugdíj után is visszajárt dol-
gozni.  Minden  esemény,  minden 
ünnep, rendezvények, bálok állandó 
résztvevője volt a gyerekekkel. 
Nyugdíjas éveiben költözött gyer-

mekei közelébe, Újpalotára, ahol 
igazi befogadó közösségre lelt a szű-
kebb környezetében. Itt is dolgozott, 
nyugdíjas óvónőként szeretettel segí-
tett unokái nevelésében, majd sok tü-
relemmel évekig ápolta idős anyósát.

Hosszú, dolgos, tevékeny, aktív, 
szeretetteljes  82  év  után  temettük 
örök társa mellé.
Isten veled, Éva néni!

 Alapító: Budakeszi Város Önkormányzata, 2092 Budakeszi, Fő u. 179., Tel.: +36 (23) 535-710, honlap: 
www.hirmondo.budakeszi.hu  Lapkiadó:  Budakeszi  Városfejlesztési  és  Városüzemeltetési  Kft., 
2092 Budakeszi, Fő u. 179., Tel.: +36 (23) 535-711  Felelős szerkesztő: Sükösd Levente  Szerkesztő-
ség és hirdetésfelvétel: pm.titkar@buda keszi.hu, Zsilinszky Fanni Rea, +36 (23) 535-711  Lapzárta: 

minden hónap 15-én  Nyomdai munkák: Paletta Press Kft., 2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 19., tel.: +36 (23) 451-959  Megjelenik 5800 példányban
 ISSN 1586-2704  A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetés tartalmáért és az abban közölt adatok helyességéért. Hirdetéseket nem őrzünk meg és nem adunk 
vissza. A hirdető a megjelenéskor kijelenti, hogy hirdetésének tartalma nem ütközik a jó erkölcsbe és jogszabályokba. Ha ettől eltér, vállalja ennek következményeit.

Budakeszi

www.hirmondo.budakeszi.hu 2020. augusztus
HÍRmondó
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Képviselő-testületi határozatok
A Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
361/2020. (X.29.) Kt. határozata a településen élő, szo
ciálisan rászoruló nyugdíjasok és családok karácsonyi 
utalványáról
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

támogatja a Budakeszin élő, szociálisan rászoruló nyugdíja-
sokat, valamint rászoruló családokat 3000 Ft/család, összesen 
1 950 000 Ft összegben, TESCO ajándékutalvány formájában. 
A lebonyolítás költsége 150 000 Ft, amelyből a postaköltség 
50 000 Ft, a Segítő Kapcsolatok Alapítvány  közreműködése 
100 000 Ft költséget jelent. 
Budakeszi  Város  Önkormányzatának  képviselő-testüle-

te 1 950 000 Ft összegben 1950 darab 1000 Ft értékű TESCO 
ajándékutalványt ad át támogatásként a Segítő Kapcsolatok 
Alapítvány (2092 Budakeszi, Fő utca 103.) részére megállapo-
dás keretében azzal, hogy a budakeszi hátrányos helyzetű 
idősek és  családok  támogatására  fordítsa. Budakeszi Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a 
támogatás  és  lebonyolítás  fedezetéhez  szükséges  2 100 000 
forintot  az Önkormányzat  2020.  évi  költségvetéséről  szóló 
5/2020. (II.18.) számú önkormányzati rendelet 2. mellékletben 
szereplő Kiadások 1.4. pontja, Ellátottak pénzbeli juttatások 
sorában foglalt kiadások terhére biztosítja.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
328/2020. (X.29.) Kt. határozata térfigyelő kamerák fel
szereléséről a Márity László utcában lévő két kijelölt 
gyalogátkelőhelyhez
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-

te úgy dönt, hogy a közbiztonság növelése, valamint a bal-
eset,  illetve  bűnmegelőzési  célból  támogatja  az  EXTRICO 
Systems Hungary Zrt. mellékelt ajánlata szerinti eszközök 
megvásárlását, felszerelését és a városi térfigyelő rendszer-
hez integrálását, melyhez bruttó 609 514 Ft fedezetet bizto-
sít az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. 
(II. 18.) rendelet 11. számú melléklet  tartalékok sora. Buda-
keszi  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  vál-
lalkozási szerződést köt az EXTRICO Zrt-vel, valamint fel-
hatalmazza a polgármestert a  jogi megfelelőség  igazolását 
követően  a  szerződés  aláírására.  Budakeszi  Város  Önkor-
mányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  a  Polgármesteri 
Hivatalt a kamerák villamosenergia ellátása biztosításának 
tervezésére  és  az  ELMŰ  engedélyezés  elvégzésére  ELMŰ 
minősített  tervező  által  és  a  szükséges  berendezések  fel-
szerelésére ELMŰ Elosztóhálózati kivitelező által, melyhez 
bruttó 300 000 Ft + áfa keretösszeget biztosít az önkormány-
zat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.  (II. 18.) rendelet 
11. számú melléklet tartalékok sora.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
359/2020. (X. 29.) Kt. határozata a Fő utcai karácsonyi 
díszvilágításról
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-

te  vállalkozási  szerződést  köt  a BESTT-VILL  2000 Kft.-vel, 
a mellékelt árajánlat szerinti tartalommal. Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  karácsonyi  kan-

deláber díszek fel- és leszerelésére bruttó 1 500 000 Ft keret-
összeget biztosít, melynek fedezete az Önkormányzat 2020. 
évi költségvetésről szóló 5/2020.  (II.18.) rendeletének 2 szá-
mú melléklet 1.3 dologi kiadás sora.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
362/2020. (X.29.) Kt. határozata az új döntéstámogató 
rendszer bevezetéséről
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

támogatja a Globomax Zrt.  (  1155 Budapest, Wysocki u. 1.) 
MikroDat  döntéstámogató  rendszerének,  Önkormányzati 
TV  médiaszerverének,  MikroText  önkormányzati  jegyző-
könyv  leíró  és  diktáló  rendszerének,  valamint  MikroApp 
önkormányzati mobilalkalmazásának beszerzését, amelyek-
re egyszeri bruttó 2 047 240 Ft, továbbá bruttó 254 508 Ft/hó 
üzemeltetési díj  fedezetet biztosít, melynek fedezete az ön-
kormányzat  2020.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2020.  (II. 18.) 
rendelet 11. számú melléklet tartalékok sora. Budakeszi Vá-
ros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgár-
mesteri Hivatalt, hogy a havonta fizetendő üzemeltetési költ-
ségeket a 2021. évi költségvetésbe tervezze be.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
355/2020. (X.29.) Kt. határozata Budakeszi Vállalkozói 
Park pályázat kiírásáról
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet a Budakeszi Vállalkozói Parkban kialakí-
tandó  fejlesztési  terület  hosszú  távú  bérleti  jog  alapításá-
ra vonatkozóan a melléklet szerinti tartalommal. Budake-
szi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  felkéri a 
Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás meg-
jelentetéséről a varoshaza.budakeszi.hu weboldalon, a Polgár-
mesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Budakeszi Hírmondóban, 
valamint a portfolio.hu és az ingatlan.com weboldalakon. 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
330/2020. (X. 29.) Kt. határozata a Budakeszi Sportpálya 
területén vagyonvédelmi célú kamerarendszer felszere- 
léséről
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a Budakeszi Sportpálya vagyonvédelmének 
növelése, a közbiztonság és bűnmegelőzés javítása céljából 
támogatja az EXTRICO Zrt. mellékelt ajánlata szerinti esz-
közök megvásárlását, felszerelését és a Budakeszi Védelmi 
Centrumhoz  történő  integrálását  bruttó  6 170 011  Ft  érték-
ben, melynek fedezete az önkormányzat 2020. évi költség-
vetéséről szóló 5/2020.  (II. 18.) rendelet 11. számú melléklet 
tartalékok sora. Budakeszi Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete  vállalkozási  szerződést  köt  az  EXTRICO 
Zrt-vel, valamint felhatalmazza a polgármestert a jogi meg-
felelőség igazolását követően a szerződés aláírására.

Jelen határozatok részletes leiratát,  
illetve a további határozatok szövegét 

a https://varoshaza.budakeszi.hu/kepviselo 
testuletihatarozatok/ oldalon olvashatják

Kivonat a képviselő-testület 2020. október 29-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből
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Azok részére, akik rendelkeznek hulladékszállítási közszol-
gáltatási szerződéssel, térítésmentesen kiosztásra kerül egy 
darab 120 literes gyűjtőedény. A társasházak a kommunális 
gyűjtőedényeiknek megfelelő számú és űrmértékű szelektív 
gyűjtőedényt kapnak.

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Kérem, olvassa el az alábbi tájékoztatót arról az új hulla-
dékgyűjtési rendszerről, amely hamarosan az ön ingatlanát 
érintően is bevezetésre kerül: a 385/2014. Kormányrendelet 
előírása szerint kötelező a háztartásokban keletkező hulla-
dékot a keletkezésükkor külön gyűjteni.

Mi a teendő?
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormány-
zati Társulás a lakossági ingatlantulajdonosok számára pá-
lyázati  forrásból  díjmentes  használatra  biztosít  szerződé-
senként 1 db, új,  tájékoztató matricával ellátott, 120 literes, 
kerekes  gyűjtőedényt,  amelybe  az  elkülönítetten  gyűjtött 
(szelektív) hulladékot kell elhelyezni.
Az ön  teendője, hogy a kijelölt  időpontban az edényt át-

vegye az átvételi pontokon, a jövőben a megfelelő hulladékot 
abba gyűjtse, a szállítási napokon kihelyezze az ingatlana elé, 
valamint a gyűjtőedény állagát megóvja, és azt rendeltetés-
szerűen használja. Az új gyűjtőedény átvételi helye és ideje:

Budakeszi, Erdész tér 
november 2.,  hétfő, 14-16 óráig;
november 4., szerda, 14-16 óráig; 
november 6., péntek, 8-10 óráig;
november 9.,  hétfő., 14-16 óráig;
november 11., szerda, 14-16 óráig;
november 13., péntek, 8-10 óráig;
november 16.,  hétfő, 14-16 óráig;
november 18., szerda, 14-16 óráig; 
november 20., péntek, 8-10 óráig;

Átvételi pontok: 
november 19., csütörtök 

Budakeszi, Dózsa György tér (piactér) 14–16 óráig;

november 23., hétfő 
Budakeszi, Makkosmária, Megyei út–Makkosi út 

kereszteződése, 14–16 óráig ;

november 24., kedd 
Budakeszi, Nagyszénászug, Domb utca–Sugár út  

kereszteződése, 14–16 óráig;

november 25., szerda 
Budakeszi, Spar parkoló 14-16 óráig

november 26. csütörtök 
Budakeszi, Fő tér (Posta parkoló), 14-16 óráig;

(csapadékos idő esetén a hulladékgyűjtők osztása elmarad)

Kérjük, hogy az átvételhez a lakcímkártyáját és a személy-
azonosító okmányát hozza magával!

Amennyiben az ingatlanhoz tartozó edényt nem tudja 
személyesen átvenni, úgy kérjük, állítson ki írásos megha-
talmazást az átvétellel megbízott személy számára. A meg-
hatalmazáshoz mintát talál a www.kdv.hu oldalon. (A Bu-
dakeszi Polgármesteri Hivatalban is kérhető).
Azok  az  idős,  egyedülálló,  hozzátartozók  nélkül  élők, 

akik szeretnék, hogy segítsünk a  kukák átvételében és ki-
szállításban,  kérjük,  jelezzék  a  BVV Kft.  felé,  a  06/30/903-
3226-os, vagy a 06-30-567-5104-es telefonszámon, vagy a 
bvv.ugyintezo@gmail.com e-mail címen. Az edények a je-
lentkezéseket  összegyűjtve  kiszállításra  kerülnek  bruttó 
1000 forint/cím egységáron, nyugta vagy számla ellenében, 
előre egyeztetett időpontban.
Az új gyűjtőedényekből az elkülönítetten gyűjtött, hasz-

nosítható hulladék a hulladéknaptár szerinti szelektív 
gyűjtési napokon kerül elszállításra. Arról, hogy ebben az 
edényben milyen hulladékok gyűjthetők, az edény oldalára 
ragasztott  tájékoztató  segít  eligazodni. A  vegyes  települé-
si hulladékot az eddig használt, meglévő edénybe kell he-
lyezni. Ennek elszállítása Budakeszin továbbra is a korábbi 
hulladékgyűjtési napokon történik. Bővebb információt ta-
lálhat a hulladékszállítást végző közszolgáltatója honlapján: 
www.deponia.hu

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Amennyiben  ön  nem  szerepel  a  szelektív  hulladékgyűjtő 
edény átvételére jogosultak listáján, vagy bármely adata el-
tér a listában szereplőtől, kérjük, adategyeztetés céljából for-
duljon ügyfélszolgálatunkhoz, a járványügyi helyzet miatt 
elsősorban telefonon.

Telefon: (22) 507-419/2-es melléken,  
vagy írásban az alábbi elérhetőségek egyikén:

E-mail: ugyfel@deponia.hu
Online ügyfélszolgálat: www.deponia.hu

Levélcím: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.

Személyesen, időpontfoglalással az ügyfélszolgálatunkon: 
Székesfehérvár, Sörház tér 3.

  Nyitva tartás:  Hétfő:  13.00–16.00 
    Kedd:  ZÁRVA
  Szerda: 7.00–19.00
  Csütörtök:  8.00–12.00
    Péntek:  ZÁRVA
Az adatmódosítást követően az edény átvételének lehetősé-
géről az ön által megadott elérhetőségen értesítjük, melyre 
a BVV Kft. által  lebonyolított edényosztást követően kerül 
sor. Az edény átvételéig a szelektív hulladékgyűjtés zsákos 
kihelyezéssel természetesen továbbra is igénybe vehető!

Köszönjük együttműködését!

KözépDuna Vidéke Hulladékgazdálkodási   
Önkormányzati Társulás

Kétkukás hulladékgyűjtés
Novembertől bevezetésre kerül a kétkukás,  
szelektív hulladékgyűjtési rendszer!



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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06 30 399 7808
Audiopont Halláscentrum

Jelentkezzen be!

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

A hallásprobléma
nem téma többé!
Fertőtlenített helyiségben, biztonságos 
körülmények között várjuk Önt, hogy 
megtaláljuk a legmegfelelőbb hallóké-
szüléket, amivel újra felfedezheti az Önt 
körülvevő világot. Vegyen részt ingyenes 
hallásvizsgálatunkon, ahol segítünk meg-
találni a tökéletes megoldást!



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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