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Kérdőív a szabadidőről

• Fogadj örökbe egy zöldterületet!
• Dani, a hentes boltos gyroszos
• A Gräfl cukrászda 156 éve
• 35 éve képviselő a Hugi

Magyarország az én hazám
Az előadásunkban elhangzó népdalainkkal, népmeséinkkel, énekeinkkel
járjuk körbe a Történelmi Magyarországtól elcsatolt területeket.

Boldog új évet,
Budakeszi!

Tisztelettel:

dr. Győri Ottilia polgármester

Polgármesteri köszöntő

Szokás, hogy ilyenkor számot vessünk az elmúlt esztendőről. A 2020-as év nem volt könnyű – gondolom nem
sokat sírtunk amiatt, hogy befejeződött. Olyan új kifejezésekkel kellett megismerkednünk, mint a pandémia és
a válságkezelés. E nehézségek ellenére gondoskodtunk
a városról, segítettünk a rászorulókon, a polgármesteri
hivatalt is üzemeltettük úgy, hogy senkit sem kellett elbocsátanunk, mindenki megkapta a bérét, és megpróbáltuk úgy élni az életünket, mintha mi sem történt volna.
A veszélyhelyzet idején a képviselő-testület nem ülésezett, hatáskörét a polgármester gyakorolta, így sokkal
több döntés és felelősség hárult rám. Valamennyi képviselő-testületi hatáskörben hozott döntésem előtt azonban
kikértem írásban a képviselők véleményét, és elfogadtam
a többség álláspontját. Bízom benne, hogy az idei évben
a képviselő-testület folytathatja munkáját, és újra konstruktív eszmecserék során, egymás álláspontját mérlegelve hozhatjuk meg döntéseinket közös dolgainkról.
Minden önkormányzatnak van elképzelése a munkájáról és víziója a jövőről. A mi munkánk vezérgondolata,
hogy szeretjük a budakeszieket, értük dolgozunk, és arra
törekszünk, hogy az itt élő emberek is érezzék: az önkormányzat őket szolgálja. Ezért aztán olyan területeket
emelünk ki, amelyek az itteni emberek egészsége és élete
szempontjából nagyon fontosak.
Ilyen például az egészségügy. Elindítottuk a járóbeteg
szakellátást, és terveztetjük az új szakrendelőnket, amellett március elsejétől gyermek kardiológia, gyermekurológia és gyermek ortopédia is lesz Budakeszin, ami szintén
hatalmas eredmény és könnyebbség a budakeszieknek.
Emellett az oktatás ügye is kiemelt fontosságú. Az előző
években új iskolát építettünk, és felújítottuk a Knáb János
utcai iskolépületet, a tavalyi évben pedig Budakeszi Város
Német Önkormányzata elindította a Német Nemzetiségi Általános Iskolát. Új pedagógiai módszereket is támogat az önkormányzat, és pályázati támogatással ösztönzi
innovációra a pedagógusokat, amivel az itt élő gyerekek
életlehetőségeit javítjuk.
A városi sportpályára kivilágított futókört és tornapályát
építettünk, bringapályát létesítettünk az extrém biciklistáknak, és hamarosan elkezdődik a tanuszoda építése.
Infrastrukturális fejlesztéseket is megindítottunk, mint
például Makkosmária csapadékvíz-elvezetése, a Lidl építkezés kapcsán pedig teljesen megújul a délnyugati városrész ebben az esztendőben. A Dózsa György téri piacot is
átépítjük 2021-ben. Lebontottuk a régi szennyvíztisztító
telepet, a helyén idén vállalkozói parkot építünk, amely
hosszú távon termel majd folyamatos bevételt a városnak. A gépjárműadó elvonása 45 millió forint kiesést jelentett önkormányzatunknak, az iparűzési adó mérséklése pedig az idei évben – mostani számításaink szerint
– 250 millió forintot fog jelenteni. Kormányzati ígéretet
kaptunk, hogy ezeket a hiányokat kompenzálni fogják
a költségvetésünkben. Jelenleg intézményfinanszírozás-

ra 900 millió forintot kap az önkormányzat az államtól,
tehát ezekkel a változásokkal együtt is tud gazdálkodni,
az önkormányzat, és a fejlesztéseinket is folytatni tudjuk.
Szeretném, ha a lakosság is érezné, hogy ezek a fejlesztések értük vannak, városunk halad és fejlődik.
Budakeszinek az egyik legnagyobb problémája 2020-ban
is a közlekedés volt, ezért az önkormányzat felkért egy
szakcéget, hogy készítse el a város közlekedési koncepciótervét. Ez a munka el is kezdődött, emellett időközben,
mintegy két éven át tartó lobbi-tevékenységünk eredményeként megszületett az a kormányhatározat, amelynek
értelmében az egész Zsámbéki-medence autóbuszos közlekedését vizsgálják és terveztetik. A Fő utca teljes hos�szában buszsáv épülhet,
a lakott területen kívül P+R
parkolók létesülnek, és elkészülhet az elkerülő út
déli szakasza a Telki úttól
a Budaörsi útig. Nagyon
fontos kormányzati döntés ez, biztos vagyok benne, hogy a terveztetés után
a kivitelezésre is sor fog kerülni.
A környezetvédelemmel is
sokat foglalkoztunk, az
Álom
völgy és a mamut
fenyők helyi védelem alá
helyezésétől, a szelektív
hulladékgyűjtéstől a faül
tetésen át az avarégetés betiltásáig. Törekvéseinket
a 2020. évi fenntarthatósági témahét keretében Zöld Tündér-díjjal ismerték el.
Folytatjuk ezt a munkát, tavasszal fecskefészek-programot és közterületi zöldprogramot hirdetünk a budakeszi vállalkozások és a lakosság együttműködésével.
Egy polgármesternek nagy büszkeség az, ha ciklusa
alatt iskola épülhet. De ugyanilyen nagy büszkeség az
is, ha új templom gazdagítja azt a várost, amelyet szolgál. Nálunk ez most megtörtént: 2020-ban evangélikus
templom épült Budakeszin.
2020 a kihívások éve volt, 2021 pedig a megoldások
éve lesz. Az olyan új feladatokra keressük a megoldást,
amelyeket a tavalyi év vetett fel. Ebben nagyon sok partnerünk van, többek között a TÖOSZ önkormányzati
szövetség, és természetesen az egész lakosságra számítunk. Oktatási stratégiát készítünk a lakosság és az
intézményfenntartók bevonásával, emellett szabadidős
igényfelméréssel készítjük elő a jövőbeli kulturális fejlesztéseket. Lesznek lakossági fórumok, amint lehetséges, és közös ügyinket – úgy ahogy eddig – közösen fogjuk megbeszélni.
Számítunk mindenkire! Nagyon boldog új évet és jó
egészséget kívánok mindnyájuknak!
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Fogadj örökbe egy zöldterületet!

Önkormányzati hírek

„Nagy a világ, az égig ér, De van ez a
föld, ami kezünkbe fér” – hangzik az
ének az A Pál utcai fiúk-musicalben.
A tér, mely bár nem a miénk, de
harcolunk, megküzdünk érte. A tér,
mely körülvesz minket, mely szembejön velünk minden nap, mely az
életünk része.
Budakeszin is sokan gondolják
úgy, hogy az előttük, mellettük,
vagy a közelükben lévő zöldterület,
park, utca szakasz valamennyire az
„övék”, és tennének is azért, hogy az
úgy nézzen ki, hogy öröm legyen ránézni, megnyugtató legyen mellette
elsétálni. Nemcsak összeszedni a
szemetet, hanem növényeket ültet-
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ni, gondozni, ápolni is. Ehhez keres most partnereket a Budakeszi
Polgármesteri Hivatal. Várjuk azok
jelentkezését (elsősorban budakeszi
kötődésű cégek, civil szervezetek jelentkezését) akik egy-egy területet
szívesen gondoznának, kezelnének,
Budakeszi főkertészével egyeztetett
ültetési és karbantartási rend alapján. Fogadjon örökbe egy zöldterületet! Legyen akár csak akkora is,
mely „kezében elfér”. Jelentkezni a
polgarmester@budakeszi.hu e-mail
címen lehet. A jelentkezőkkel közösen jelöljük ki a területet, választjuk
ki azokat a növényfajtákat, melyek
illeszkednek az adott környezethez,
és az ott lévő talajon a legjobban
megélnek. Amennyiben szükséges
a főkertész folyamatosan ellátja őket
tanácsokkal, javallatokkal. Lesznek,
akik virágos kertet szeretnének gondozni, és lesznek, akik inkább cserjéket, bokrokat. Városunkban sok
gyönyörű, rendezett, ápolt kert van.
És már most sokan csodákat varázsolnak a házuk elé, a kerítésen kívülre is. Talán sokan gyönyörködtek
már a Budakeszi Polgármesteri Hivatal és az Egészségház közötti gyalogút melletti virágágyásokban. De
egy talpalatnyi földön is lehet csodát
művelni. Budakeszin rengeteg lehe-

tőség, kis park, út menti zöld terület
található.
Ahogy Poldi bácsi mondja Janikovszky Éva Égigérő fű című filmjében: „Csak az a szép zöld gyep. Az fog
nekem hiányozni. A gyep.” Azok a virágágyások, az ápolt zöldterületek
egyszer tényleg nagyon fognak hiányozni, ha nem figyelünk oda rájuk.
Dr. Somogyi Farkas József

Adózással kapcsolatos
információk
Építményadót

kell fizetnie mindenkinek, aki Budakeszi területén ingatlant vásárol vagy haszonélvezeti jogot szerez. A bevallást a tulajdonosnak 15 napon belül kell megtennie,
az ehhez szükséges nyomtatványok az önkormányzat
honlapján elérhetők. Fontos, hogy változásbejelentést
kell tennie az építmény bővítése vagy elbontása esetén,
továbbá a kedvezményekre való jogosultság vagy annak
megszűnése esetén is, szintén 15 napon belül. Kérjük
a fentiek szíves betartását, mert mulasztás esetén bírság szabható ki.

Gépjárműadó

2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságtól a Nemzeti Adó-

és Vámhivatal veszi át. Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális
fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi
számláról. Fenti időponttól kezdődően a gépjárműadóval kapcsolatos ügyek intézése is oda tartozik. A 2020.
december 31. előtti időszakban kivetett és még fenn
álló tartozást Budakeszi Város Önkormányzata felé kell
megfizetni, melyről a 2021 februárjában kiküldendő
egyenlegértesítőben tájékoztatást nyújtunk.

Helyi iparűzési adóval és a telekadóval

kapcsolatos változások tekintetében a budakeszi.hu hon
lapon nyújtunk tájékoztatást.
Amennyiben adófizetési kötelezettségüknek határidőre
nem tesznek eleget, azt végrehajtási eljárás keretén belül hajtjuk be.

4,5 perc a szabadidőről

Lakossági igényfelmérés
Budakeszin

Kérjük, segítsen Budakeszi Város Önkormányzatának
a helyi szabadidős lehetőségek alakításában
és fejlesztésében azzal, hogy kitölti rövid kérdőívünket.
Ezt a felmérést az Explorers Felfedezők Kft. végzi
Budakeszi Város Önkormányzatának megbízásából.
A felmérés név és lakcím megadása nélkül, anonim
módon is kitölthető.
Kérjük, a kitöltött kérdőívet dobja be a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatán található gyűjtőládába. A kérdőív
online is kitölthető a www.programokbudakeszin.hu
oldalon – a QR-kód odairányítja az érdeklődőket.
Ha kérdése van, ezen az e-mail-címen léphet velünk
kapcsolatba: programokbudakeszin@gmail.com Köszönjük!

Budakeszin él?
□ Igen
□ Nem
Az Ön életkora
□ 14–18 év
□ 19–29 év
□ 30–39 év
□ 40–59 év
□ 60–70 év
□ 71 év felett
Az Ön neme
□ Nő
□ Férfi

................................................................

✃

Milyen gyakran szokott szabadidős, kulturális
programokon részt venni Budakeszin?
□ Naponta
□ Hetente
□ Havonta
□ Félévente
□ Nem veszek részt ilyen programokon
Budakeszin

Az elmúlt két évben milyen helyszíneken vett részt
szabadidős programokon Budakeszin?
Több választ is megjelölhet
□E
 rkel Ferenc Művelődési Központ
□E
 rkel Ferenc Művelődési Központ közösségi tér
(pl. korcsolyapálya)
□ „ Rathauskeller” pince

Önkormányzati hírek

Az Ön legmagasabb iskolai végzettsége
□Á
 ltalános iskola
□K
 özépiskola (gimnázium, szakközépiskola,
szakiskola)
□ J elenleg felsőoktatásban hallgató vagyok
□F
 őiskolai / Egyetemi diploma

Hogyan tölti a szabadidejét Budakeszin?
Több választ is megjelölhet!
□ nagyobb koncertekre, helyi fesztiválokra járok
□ a kisebb zenés programokat kedvelem
□ táncos rendezvényekre, estekre járok
□ legszívesebben egy sörözőben találkozom
a barátaimmal
□ étteremben, kávézóban találkozom
a barátaimmal
□ stand up esteken veszek részt
□ a művelődési házban megrendezett
programokra járok
□ helyi sportrendezvényekre járok
□ színházi előadásokra járok
□ kiállításokra járok
□ könyvtárba járok
□ sportolok
□ otthon töltöm a szabadidőmet (pl. olvasok,
barkácsolok, festek, főzök vagy
kézműveskedem stb.)
□ egyéb:
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□ a helyi programok minősége nem megfelelő
□ egyéb:
................................................................

Milyen közösségi értékek fejlődését, fejlesztését
látná szívesen Budakeszin?
Válasszon maximum ötöt a lenti listából!
□ helyi identitás erősítése
□ természeti környezetünk ismerete, tisztelete
□ helyi tehetségek, egyéni teljesítmények
megismerése és elismerése
□ helyi kulturális-művészeti, gasztronómiai
értékek (kortárs és hagyományos)
□ csoportos sportolás lehetősége
□ családi, baráti, társasági ünneplés, társas
................................................................
együttlét
□ helyi közösségek fejlesztése (pl. hobbi,
Mely szervező(k) által rendezett szabadidős
gyermeknevelés, sport, művészet, tanulás,
programokat kedveli a legjobban Budakeszin?
borászat, játék)
□ önképzés, élethosszig tartó tanulás
................................................................ □ idősek támogatása
□ közügyek, kölcsönös felelősségvállalás,
................................................................
lakossági párbeszéd
□ egyéb:
Budakeszin kívül milyen szabadidős, kulturális
tevékenységet végez?*
................................................................
Több választ is megjelölhet
□ nagyobb koncertekre, fesztiválokra járok
A kiválasztott értékek alapján milyen ügyek vagy
□ a kisebb, meghittebb zenés programokra járok
intézmények fejlesztését támogatná leginkább?
□ táncos rendezvényekre, estekre járok
□ kulturális helyszínek fejlesztése
□ legszívesebben egy sörözőben találkozom
□ turizmus és természetjárás fejlesztése
a barátaimmal
□ kötetlen beszélgetésre alkalmas közösségi terek,
□ étteremben, kávézóban találkozom
helyszínek létrehozása, fejlesztése
a barátaimmal
□ sportintézmények fejlesztése
□ sportrendezvényekre járok
□ több helyi kulturális vagy gasztronómiai
□ színházi előadásokra járok
fesztivál/rendezvény szervezése
□ kiállításokra járok
□ játszóterek fejlesztése
□ könyvtárba járok
□ önképzési és tanulási lehetőségek fejlődése
□ stand up esteken veszek részt
□ egyéb:
□ sportolok
□ nem járok Budakeszin kívül szabadidős
................................................................
programokra
□ egyéb:
Amennyiben szívesen részt venne egy egyórás
beszélgetésen Budakeszi lakosságának
................................................................ szabadidős, kulturális vagy sport igényei
témakörben, kérjük, adja meg, hol érhetjük el!
Mi az oka, annak, hogy nem helyben végzi ezt/
ezeket a tevékenysége(ke)t?
................................................................
□ sajnos helyben nem elérhető ilyen program
□ szeretek kimozdulni Budakesziről
................................................................

✁

Önkormányzati hírek

□ Egyesületek Háza
□ Generációk Háza
□ Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola
(Új épület Árpád fejedelem tér)
□ Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola
(Régi épület Knáb János utca)
□ Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium
□ Punktum Galéria
□ Fő téri park (pl. Buda környéki Sörfesztivál)
□ Farkashegyi Repülőtér (pl. Családi Nap
Fesztivál)
□ Mamutfenyők (pl. gyereknap)
□ Honfoglalás sétány (pl. Budakeszi Piknik)
□ Polgármesteri Hivatal (Városháza Galéria)
□ egyéb:

A gyroszos, aki a járványban
rászorulókat támogatott
A Prémium Döner Kebab House néven másfél éve nyitotta
meg vállalkozását Budakeszin Edelényi Dániel. A vele készült
interjúban szó esik tavaszi karitatív kezdeményezéséről
és budakeszi vállalkozásának bővítéséről is.
– Addig sikeresen működő üzletünkben jelentős forgalomcsökkenés állt be, mintha egy pillanat alatt
a falhoz csapódtunk volna. Felfoghatatlan érzés volt! Az addig ide járó
vevőink nem kis része elment mellettünk. Egyikük elvesztette az állását, a másik csak a fizetése 40%-át
kapta meg stb. Sok-sok szomorú történettel találkoztunk. És bár minket
is mélyen érintett ez a válság, mégis
úgy döntöttünk, a lehetőségeinkhez
mérten ételkínálatunkból naponta
30 adaggal támogatjuk a helyi rászorulókat. Mindenféleképpen azt
szerettük volna, hogy a leginkább
rászorulókhoz jusson el felajánlásunk. Ebben a budakeszi Híd Családsegítő Központ sokat segített nekünk, akik megadták a neveket, és
ki is szállították az ételt a megfelelő
helyekre. Mindehhez hozzá kell tennem, kezdeményezésünkhöz egyhamar csatlakozott a Stadt étterem
is. Mindezt 3 hónapig csináltuk,
egészen az első hullámot követő
enyhítésig. Mindezt Budakeszi Önkormányzata mind nekünk, mind
a Stadt étteremnek megköszönte
egy emléklappal a közelmúltban.
■ Eközben a Walter házban – szemben, az egykori CBA helyén a közel-

jövőben nyíló DM-mel – szeptemberben megnyitott egy hentes boltot.
– Ami a húsáru boltunkat illeti, az
egy érdekes történet. Ahhoz az ihletet tulajdonképpen a budakeszicsevego.hu Facebook oldalának kommentelői adták, akik hiányolták,
hogy nincs a városban egy klasszikus értelemben vett hentes üzlet.
Ezt a hentes üzletet szeptemberben
nyitottuk, mert úgy érezzük, járvány ide, vagy oda, a mindig friss,
minőségi húsárura – a legjobb magyar vágóhidakról hozzuk – és házias hentes termékekre is nagy az
igény. Négy hónappal a nyitás után
a „megismerkedési fázison” már túl
vagyunk. Egyre nagyobb az érdeklődés.
■ Ön végül is elmondhatja, hogy
röpke másfél év alatt egy villámkarriert futott be Budakeszin. Milyen
céllal vág neki az új évnek?
– Szeretném a két helyi vállalkozásomat tovább fejleszteni, és ami
a legfontosabb: biztonságot adni
a családomnak.
Horváth Jenő

Helyi vállalkozások

■ Mióta dolgozik a szakmában?
– 15 éve. Szakács és cukrász vagyok,
felszolgálói és üzletvezetői végzettségem van, emellett elvégeztem az
Általános Vállalkozási Főiskolát is.
Sok vendéglátó- ipari tapasztalatot
szereztem ezekben az években. Igazából azonban Budakeszin kezdtem
önálló tevékenységbe. Itt már a saját
vállalkozásomat fejleszthetem, építhetem.
■ Másfél éve nyitott az üzletük Prémium Döner Kebab House néven
a budakeszi Tescóban.
– Igen, bár hozzátenném, hogy a nevünk egy kissé csalóka, hisz az üzletünk fő attrakciója a gyros.
■ Jó érzékkel indítottak ebben a műfajban Budakeszin.
– Valóban, hisz itt nem volt abban
az időben gyroszos, így aztán nagy
örömmel, szeretettel fogadtak minket a helyi fogyasztók, gyorsan kialakult egy törzsvásárlói kör is, ami
még minket is meglepett. Először
csak helyben fogyasztás volt, később
pedig az online rendelést-kiszállítást is elindítottuk.
■ Aztán alig telt el egy bő fél év és
a koronavírus alaposan felborította
a vendéglátóipar stabilitását az egész
világon, így Budakeszin is.
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Budakeszi márkanév – Helyi vállalkozások

Gräfl cukrászda.
Ugyanott 156 éve
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A Gräfl család 1866-ben építette
Budakeszin azt az épületet, melyet aztán
a ház felirata szerint 1886-ban tataroztak.
1983-ban pedig elkezdtek itt működtetni
az utódok egy cukrászdát, melynek
megálmodói és elindítói id. Gräfl Lászlóné
és Szalai Bálintné voltak. Ma a cukrászdát
a Gräfl testvérek, Ildikó és László vezetik,
akik az alapítók gyermekei, unokái.
A cukrászda 37 éves múltjáról, jelenéről
és jövőjéről kérdeztük őket. Bevezetnek
minket többek között a klasszikus, főzött
fagylaltkészítés rejtelmeibe, és szó esik
egy új, titkos recept alapján készülő
fagylaltcsodáról is.
156 éve annak, hogy az 1700-as évek elején Budakeszire
települő sváb Gräfl család 1866-ban megépítette azt az
épületet, mely 119 éven át adott otthon a családnak, hogy
aztán folyamatosan terjeszkedve az ódon, hangulatos falak között egy otthonos cukrászda fogadja az oda betérő
nassolókat.
Ildikó és László szinte már az anyatejjel szívta magába
a cukrászat szeretetét, hisz piciny koruktól kezdve napi
szinten csodálói-, potya kóstolói, „minőségi ellenőrei”,
szakmai ellesői voltak édesanyjuk és nagymamájuk mesterségének, alkotásainak. Tulajdonképpen már akkor, papír nélkül kitanulták ezt a szép,
de nehéz, gyakran napi 12-13
órás munkát igénylő szakmát.
Így aztán talán nem meglepő,
hogy némi kitérő után mindketten a cukrászatnál kötöttek
ki a 156 éves házban. Bár abban
a „kitérős” időszakban is gyakran besegítettek a munkába.
Végül aztán ők is amolyan értelmiségi pályaelhagyók lettek,
ami manapság nem ritkaság.
Budakeszin is számos ilyen
történetet ismerhetünk. Ildikó
a pénzügyi főiskola elvégzése
után 3 évig bírta az irodai bezártságot, és 2001-ban „hazatért” a cukrászdába, egy lényegesen ingergazdagabb
környezetbe. Ez mondható el László esetében is, aki
először fogtechnikusként dolgozott budakeszi műhelyében, és eközben végezte el levelező tagozaton a Szent
István Egyetem Élelmiszer Technológiai szakát – mindezt kiegészítve egy cukrász mestervizsgával is –, ahon-

nan számára is egyenes út vezetett a Fő utca 163. sz. ház
megszokott falai közé 2003-ban. Ma már az ő vezetésükkel dolgozik a 8 fővel működő cukrászda.
Mindketten megélték azt az óriási átalakulást, hatalmas fejlődést, ami a cukrász szakmában végbement az
elmúlt évtizedekben, ahol egykor szinte minden kézzel
készítettek. Ma már nagyon sok alapanyagot félkészen,
készen lehet venni, de azért a kézi munka szerepe mindig fontos lesz a jövőben is. Mind emellett a folyamatos megújulás jegyében ifj. Gräfl László – a borzalmas
2020-as évet kivéve – rendszeres látogatója az olaszországi Lombardia tartományban tartandó szakmai bemutatóknak, tanfolyamoknak, ahol megismerkedhet
a legújabb innovációkkal, trendekkel, legfőképpen a kézműves, főzött fagylaltok világára fókuszálva.
Egyre bővülő vásárlóik körének 80-90%-a törzsvásárló,
akiknek jól ismerik vásárlói szokásait, kedvenceiket. Budakeszin közismert, hogy jelentős az értelmiségiek száma, amely egy magas igényszintet jelent vásárlási szokásaikban, és mindez találkozik a Gräfl cukrászda azon
elvével, hogy mindenekfelett a minőség a legfontosabb

a cukrászatukban. Termékkínálatuk is folyamatosan
változik, bővül, és a legújabb trendek is részei ennek.
Minden év augusztusában náluk is fogyasztható az ország tortája. 30-40 féle torta, tortaszelet várja váltakozva
a helyben fogyasztó családokat és az otthoni szülinapot,
egyéb eseményeket ünneplőket. Emellett pedig számos
aprósütemény is található a kínálatukban.
A fő attrakciójuk azonban kétségtelenül a természetes
alapanyagokból, gyümölcsökből, 100%-ban helyben
készült kézműves főzött fagylalt, mely összehasonlíthatatlanul finomabb, mint a fagylaltporból, vízből készült, mű ízű fagylaltok! Jelentős az érdeklődés minden
nyáron a szinte végtelenül sokféle fagylaltjuk iránt – van
köztük paleolit és cukormentes is. Itt érdemes megjegyezni, hogy minden egyes új íz megjelenését többhetes
kísérlet előzi meg, nincs ez másképpen most sem, hisz
tavasszal egy titkos recept alapján kikísérletezett fagyicsodával fogják meglepni városunk lakóit.
A jövőt illetően pedig változatlanul a legfontosabb céljuk
az, hogy az erőteljesen növekvő fogyasztói igényszintet
ki tudják elégíteni, és ha majd felnőnek gyermekeik,
egyikük-másikuk tovább vihesse családi vállalkozásukat, de ez még a távoli jövő titka.
Horváth Jenő

A Gasztvitál bemutatkozik
Budakeszin a közétkeztetésben
Célunk volt a mediterrán konyha ízeinek és alapanyagainak bevezetése a közétkeztetésbe. Szeretnénk megismertetni az étkezőiket a friss zöldségek felhasználásával készülő saláták és gabonafélék kombinációjával.
Feltett szándékunk, hogy minőségi szolgáltatást biztosítsunk az étkezőinknek,és a menza mint fogalom kapjon egy más értelmet, mert nem kell, hogy a közétkeztetés csak a főzelékeket és a fasírtot jelentse.
Terveink szerint lecserélnénk néhány levest salátára.
A pénteki napot úgy tervezzük, hogy halat adunk vagy
húsmentes nap lesz, de ettől függetlenül, teljes értékű
tápanyagokat tartalmaz. Bevezetünk néhány olyan fűszerfélét, amit a magyar konyha ritkán vagy egyáltalán
nem használ – pl. koriander zöldje vagy a lestyán.
A közétkeztetésben is alkalmazni kell az egészséges
táplálkozáshoz tartozó látványos, színes és szép ételek
kínálását, mivel ez is a minőségi közétkeztetés része
kell, hogy legyen. A mai rohanó és instant világunkban,
amikor fontos az étkezés minősége, de az étkezésre

szánt idő korlátozott, és folyamatosan csökken, akkor a
közétkeztetésben még nagyobb szerepet kap a tápláló és
egészséges ételek bevezetése.
Tudjuk, nem lesz egyszerű a bevezetés, de sokat segít
a szülői és pedagógusi támogatás, és mi is tervezünk
(amikor már lehet) kóstoltatásokat és szakmai bemutatókat tartani az intézményekben.
Most következzen néhány étel receptje és fotója. Az ételeket a Gasztvitál csoport központi séfje, Pákozdi Norbert mesterszakács készítette a budakeszi konyha csapatának segítségével. Jó étvágyat kívánunk!.

■ Paradicsomos kuszkusz saláta
Kuszkusz, paradicsom, póréhagyma, olíva olaj, ecet, cukor, zöldség leves alap , jódozott só, friss petrezselyem zöld,
tv paprika

■ Árpagyöngy rizottó sertéssülttel
Árpagyöngy, vöröshagyma, zöldség alap, sertéskaraj, friss
petrezselyem, reszelt sajt, tej, pirospaprika, jódozott só, szerecsendió, póréhagyma

■ Katalán sertésragu széles metélttel
Sertéscomb, mustár, cukor, tárkony, jódozott só, friss fokhagyma, sárgarépa korong, széles metélt, zöldbab, vöröshagyma, póréhagyma

■ Csirkemell Bruschetta sült zöldségekkel
Csirkemell filé, fokhagyma, szeletelt sajt, paradicsom, friss
petrezselyem, bazsalikom, olíva olaj, jódozott só, sárgarépa,
brokkoli, karfiol, póréhagyma, cukkini

A Budakeszi önkormányzat részéről felmerült
igényre reagálva a közétkeztetést szolgáltató
Gasztvitál cégcsoport bemutat néhány olyan ételt,
amellyel nemsokára a menzán is fognak találkozni
a gyerekek.

Önkormányzati hírek
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Hugi 35 képviselői éve

Önkormányzati hírek

Ha valaki kilenc választáson méretteti meg magát egy
településen, és ott minden alkalommal elnyeri a szavazók
bizalmát, az bizony komoly személyes és egyben politikai
siker is. Somlóvári Józsefné önkormányzati képviselőt,
a Közbiztonsági, Közellátási és Környezetvédelmi Bizottság
elnökét kérdeztük a Budakeszi Önkormányzat Képviselőtestületében eltöltött 35 évéről.
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Somlóvári Józsefné, vagy másképpen a Hugi – ahogy a budakesziek
emlegetik -– 35 éves képviselői idejével városukban mindenképpen
csúcstartó, de országosan sem mindennapos a rekordja. Otthonában
több tucat dossziéban őrzi ezeknek
az évtizedeknek a dokumentumait,
tárgyi és képi emlékeit. Van mire
emlékezni.
A budakeszi születésű Hugi, amolyan izgő-mozgó, soha nem nyugvó,
mindenütt jelenlévő, a közösségért,
a környezetért kitartóan tenni akaró személyiség. Elmondása szerint
édesapjától, az idén 95 éves Schopper Károlytól örökölte természetét,
aki gépkocsivezetőként évtizedekig
a 22-es busz vonalán járt. A járat
„brigádvezetőjeként” számos emlékezetes társadalmi munkában vett
részt kollégáival Budakeszin, így
többek az orvosi rendelő, a piros
óvoda felépítésekor és a 22-es busz
végállomásának (a 60-as évekig a
gyógyszertár fölötti területen üzemelt) áthelyezési munkálatainál is.
A fiatalabbak számára talán ma már
elképzelhetetlen, de a Fő út és egykét bekötő út kivételével egy nagy
sártenger volt az akkor még nagyközség státuszú Budakeszi szinte
minden utcája. Hugi is ennek révén
kapcsolódott be a helyi közéletbe a

80-as években, mikor édesapja mellett már ő is ott serénykedett annak
szervezésében, hogy lakhelyükön, a
Vásárhelyi Pál utcában szilárd burkolatot kapjanak, Ennek a szereplésének lett aztán az eredménye, hogy
„felfedezték” őt a közélet számára,
és 1985-ben tanácstag (az önkormányzati képviselőséget így nevezték a rendszerváltás előtt, 1990-ig)
lett a nagyközségi választáson. A
szilárd burkolat végül 1990 után valósult meg, főleg önerőből.
Ami érdekessége még ezeknek az
éveknek, hogy abban az időben
minden nagyobb utcának (néhány
szomszédos, rövidebb utcát is hozzácsatolva) egy-egy, összesen 45
képviselője volt településünkön. Később ez megváltozott az elmúlt évtizedek alatt, és a választási körzetek
összevonásával, megnagyobbodásával ma már csak 11 képviselője van

a várossá fejlődött Budakeszinek.
Somlóvári Józsefné ezeket az éveket
mindvégig függetlenként dolgozta
végig. 1990-ben MDF támogatással,
1994–2002 között önálló függetlenként, 2002-tól pedig a Budakeszi
Függetlenek Egyesületének a tagjaként. Ez évtizedek alatt többször is
a mérleg nyelve volt. Egy-egy fontos
döntésnél a testületben, kizárólag
az itt lakók komfortérzését szem
előtt tartva, a város fejlődését, szépülését támogató döntések mellett
állt ki.
Visszaemlékezik azokra az időkre,
mikor a rendszerváltáskor – 1990
után – kesze-kusza törvények között
tanulták a demokráciát, az ön
kor
mányzatiságot. A költségvetésben
akkor nem volt túl nagy mozgástér, szinte csak a település, az intézményhálózat üzemeltetés zavartalan
működésére jutott pénz. Fejlesz-

tésre alig , nem volt még EU, a hazai pályázatok minimálisak voltak.
Somlóvári Józsefné büszkén említi,
hogy ebben az időben képviselőként
nem megmagyarázni próbálta, hogy
erre vagy arra miért nincs pénz, hanem ha kellett, akkor összekoldulta
a rávalót, legalábbis a kisebb fejlesztésekre (defibrillátor, karácsonyi világítás, közbiztonság). A jó célokért
mindig megtalálta a támogatókat.
Mindezekkel együtt tulajdonképpen 1985 körül indult el a közművek kiépítése, de leginkább a rendszerváltás utáni években vált ez
rendszerré. Ezek kiépítése nélkül
nem álmodhatott nagyokat az ön-

fejlődése látványosan az EU-hoz
való csatlakozás utáni években,
2005-től kezdődött el igazán, főleg
az eu-s és kormányzati támogatásokkal. Ennek az egyébként párat-

az is benne van, hogy ezek a beruházások nem mindig az ideális, fontossági sorrendben történnek.
Végül a képviselő asszony büszkén
szólt arról, hogy miden nehézség
ellenére Budakeszin az elmúlt években nagyon jelentős fejlesztések történtek, olyanok, melyekről korábban
álmodni sem mert volna. Legyen
szó akár a 19 szakrendelős, folyamatosan bővülő egészségügyi központról, az új iskoláról, a sportparkról, a
város egyre látványosabb kertészeti
megújulásáról, a megvalósítás előtt
álló tanuszodáról stb.). Mindehhez
még azt is hozzátette, hogy Budakeszi akkor válik majd igazán egy
ékszerdobozzá, akkor következhet
be egy látványos esztétikai javulás
a városban, ha mindenki rendet tart
a saját portája körül is, és sikerül
majd azt elérni, hogy a Budakeszi
járás kiemelt turisztikai övezetként
is jelentős fejlődésnek induljon.
Horváth Jenő

„Ha mindenki tisztára
seperné a maga portáját,
az egész világ tiszta
lenne.”
(Teréz anya)
lan lehetőségnek egy nagy hátránya
is van. Nem lehet egy hosszútávú
városfejlesztési koncepció mentén
megálmodni a város jövőjét, mert
ahogyan jönnek az újabb és újabb
pályázati lehetőségek, azokon nyilvánvalóan elindul a város, és ebben

Rajnai Levente
(született 2020. december 2-án)
Rajnai Lilla
(született 2020. december 2-án)
kormányzat a képviselő asszony szerint, és itt megjegyezte azt is, hogy
mind a gáz-, mind a csatornafejlesztések nem önkormányzati , hanem
lakossági, önerős beruházások voltak.
Somlóvári Józsefné tevőlegesen is
tanúja volt annak, hogy Budakeszi

Nagy Flóra
(született 2020. december 10-én)

Ruppert Sámuel
(született 2020. december 16-án)

Béri Dániel
(született 2020. december 11-én)

Vas Balázs
(született 2020. december 16-án)

Kovács Regő Pál
(született 2020. december 12-én)

Erőss Milla Laura
(született 2020. december 17-én)

Rozgonyi-Tóth Dávid
(született 2020. december 12-én)

Gyimesi Zente
(született 2020. december 23-án)

Önkormányzati hírek

Budakeszi legifjabb polgárai
– gratulálunk!
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Budakeszi egészségügyi körképe
Budakeszi Város Önkormányzata – bizonyítva elkötelezettségét
– 2018 nyarától különböző egészségügyi szolgáltatásokkal segíti
a budakeszi lakosok hozzáférését az egészségügyhöz. Ez eddig
szinte kizárólag önkormányzati forrásból valósult meg, a budakeszi
lakosok térítésmentesen vehették igénybe a szolgáltatásokat.
Budakeszi Város és a Budakörnyéki
Önkormányzati Társuláshoz tartozó települések esetében az egészségügyi ellátás minőségét nagymértékben rontja, hogy szakellátás
csak Budapesten, illetve egyes rendelések esetében Pilisvörösváron áll
rendelkezésre. A hozzáférés javítása
érdekében Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő Testülete egy
szakorvosi rendelőintézet megalapítása mellett döntött.
2019. január 24-én a Magyar Államkincstárnál bejegyzésre került
a Budakeszi Egészségügyi Központ,
melynek vezetője dr. Pócza Péter
lett.

2020. április 6-i döntésével a NEAK
TBB kedvezően bírálta el pályázatunkat: 427 szakorvosi, 120 nemszakorvosi órát kapott Budakeszi Város Önkormányzata. Ez évi
217 474 566 Ft NEAK finanszírozást
jelent. Felgyorsultak az események:
minden rendelést szeretnénk beindítani, ehhez a helyszűke miatt,
újabb lehetőségek után kellett néznünk. Két új telephelyet hoztunk
létre:
1. Mozgásszervi diagnosztikai
és rehabilitációs részleg
(2092 Budakeszi, Fő utca 98.)
2. Bőrgyógyászati és Neurológiai
Szakrendelő
(2092 Budakeszi, Fő utca 85.)

Önkormányzati hírek

Az alábbiakban a rendeléseink aktuális kiosztását látják, várjuk Önöket szeretettel valamennyi szakrendelésünkön!
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A 2019-es évben Vérvételi Pont,
Neurológiai és Reumatológiai Szakrendelések működtek, majd novembertől elindult a Szemészeti, Szülészet-nőgyógyászati és Urológiai
Szakrendelés. Mindeközben komoly
erőfeszítéseket tettünk a NEAK
finanszírozás megszerzéséért.

Beutaló nélkül igénybe vehető szakrendelések – előjegyzés szükséges,
a +36 20 362 7065 telefonszámon
• Bőrgyógyászat
• Fül-orr-gégegyógyászat
• Sebészet
• Szemészet
• Szülészet-nőgyógyászat
• Urológia

Orvosi ügyelet

AUDIOLÓGIA

2092 Budakeszi, Fő utca 179.
10-es rendelő – Mediszintech Kft.
Csütörtök: 08.00 – 16.00

BELGYÓGYÁSZAT

2092 Budakeszi, Fő utca 179.
9-es rendelő – dr. Tóth Angéla
Kedd:
14.00 – 20.00

BŐRGYÓGYÁSZAT

2092 Budakeszi, Fő utca 85. –
dr. Nagy Éva és dr. Szabó Gábor
Hétfő:
08.00 – 14.00
Kedd:
14.00 – 20.00
Csütörtök: 08.00 – 14.00
Péntek:
08.00 – 14.00

DIABETOLÓGIA

2092 Budakeszi, Fő utca 179.
9-es rendelő – dr. Tóth Angéla
Csütörtök: 14.00 – 20.00

ENDOKRINOLÓGIA

2092 Budakeszi, Fő utca 179.
1-es rendelő – dr. Steiner Tamás
Szerda:
13.00 – 19.00

FIZIOTERÁPIA

2092 Budakeszi Fő utca 98. –
Tamaska Ditta
Beutaló és előzetes bejelentkezés
szükséges: +36 20 336 1915
Hétfő:
07.00 – 15.00
Kedd:
07.00 – 15.00
Szerda:
07.00 – 15.00
Csütörtök: 07.00 – 15.00
Péntek:
07.00 – 15.00

FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT

2092 Budakeszi, Fő utca 179. 10-es

áll rendelkezésre, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órás ügyeletet tart.

Az ellátásért a Hungary Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kor- Panasszal az Érdi Járási Hivatal Népegészségügyi Oszlátolt Felelősségű Társulás felel a Budakeszi, tályához lehet fordulni. • Telefon: +36 23 354 765 • Cím:
2030 Érd, Felső u. 3. • E-mail: szhbatta@kmr.antsz.hu
Budajenő, Nagykovácsi, Páty, Remeteszőlős, és
Telki lakosai részére.
Defibrillátor készülék
Telefon: +36 23 451 731 és +36 23 451 920
Cím: 2092 Budakeszi, Fő u. 179.
Ügyeletvezető: Dr. Grécs László
Hétfőtől péntekig délután 16 órától reggel 8 óráig

található a Budakeszi Polgármesteri Hivatal épületében az ügyfélszolgálaton. A Budakeszi Védelmi
Centrum képzett kollégái kérésre helyszínre viszik
a készüléket és megkezdik az életmentést. A BVC elérhetősége: +36 20 626 2092.

rendelő – dr. Szentpéteri Szabolcs
Hétfő:
09.00 – 15.00
Péntek:
08.00 – 14.00

GYERMEKUROLÓGIA

2092 Budakeszi, Fő utca 179.
4-es rendelő – dr. Kiss András
Csütörtök: 16.00 – 19.00

GYÓGYTORNA

2092 Budakeszi Fő utca 98. –
Prezenszki Balázs
Beutaló és előzetes bejelentkezés
szükséges: +36 20 336 1915
Hétfő:
07.00 – 15.00
Kedd:
12.00 – 20.00
Szerda:
07.00 – 15.00
Csütörtök: 12.00 – 20.00
Péntek:
07.00 – 15.00

KARDIOLÓGIA

2092 Budakeszi, Fő utca 179.
11-es rendelő – dr. Tóth Angéla
és dr. Lukács Imre
Hétfő:
08.00 – 14.00
Kedd:
08.00 – 14.00
Szerda:
08.00 – 14.00
Csütörtök: 08.00 – 14.00
Péntek:
08.00 – 14.00

NEUROLÓGIA

2092 Budakeszi, Fő utca 85. –
dr. Kaszás Nóra
Szerda:
13.00 – 17.00
Péntek:
13.00 – 17.00

ORTOPÉDIA

REUMATOLÓGIA

2092 Budakeszi, Fő utca 179.
10-es rendelő – dr. Matyasovszky
Eszter és dr. Lónyai Katalin
Kedd:
08.00 – 14.00
Szerda:
08.00 – 14.00

RÖNTGENDIAGNOSZTIKA

1121 Budapest, Szanatórium u. 19.
– dr. Nagy Judit
Beutaló és előzetes bejelentkezés
szükséges: +36 1 391 1900/1422 m.

SEBÉSZET

2092 Budakeszi, Fő utca 179.
9-es rendelő – dr. Barabás Lóránd
Szerda:
16.00 – 20.00

2092 Budakeszi, Fő utca 179.
9-es rendelő – dr. Szabó Szilvia
és dr. Hertelendy Anna
Kedd:
08.00 – 14.00
Szerda:
08.00 – 14.00
Csütörtök: 08.00 – 14.00

SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT
2092 Budakeszi, Fő utca 179.
4-es rendelő – dr. Szabó Katalin,
dr. Varga Márta és dr. Meshkat
Ghavami
Szerda:
15.00 – 20.00
Csütörtök: 09.00 – 13.00

TELJES KÖRŰ
UH-DIAGNOSZTIKA

2092 Budakeszi, Fő utca 179.
4-es rendelő) – dr. Lukács Imre
és dr. Varga Erika
Hétfő:
08.00 – 14.00
Kedd:
15.00 – 20.00
Péntek:
08.00 – 14.00

UROLÓGIA

2092 Budakeszi, Fő utca 179.
4-es rendelő – dr. Csúsz Gábor
Hétfő:
14.00 – 20.00
Szerda:
09.00 – 15.00

Háziorvosok
Dr. Kaszás Nóra

háziorvos, neurológus
I. körzet
Telefon: +36 23 452 008
Mobil: +36 30 725 9880
Cím: Budakeszi, Fő tér 1.
Asszisztens: Fehér Sándorné
Rendelési idő:
Hétfő:
08.00 – 12.00
Kedd:
14.00 – 18.00
Szerda:
08.00 – 12.00
Csütörtök: 08.00 – 12.00
Péntek:
12.00 – 16.00
Helyettes orvosok:
Dr. Pápay Judit, Dr. Imre Éva

Dr. Kristóf Judit

II. körzet
Telefon: +36 23 452-104
E-mail: tancsics9@gmail.com
Cím: Budakeszi, Táncsics Mihály
u. 9.
Asszisztens: Dede Istvánné
Rendelési idő:
Hétfő:
14.30 – 18.30
Kedd:
08.00 – 12.00
Szerda:
14.00 – 18.00

Csütörtök: 08.00 – 12.00
Péntek:
08.00 – 11.00
A háziorvosi rendelés menete:
minden rendelés első fele sorszám,
második fele bejelentkezés alapján
történik. Időpontkérés rendelési
időben a +36 23 452-104-es telefonszámon. Rendelkezésre állás kizárólag sürgős esetben mobiltelefonon: hétfőtől péntekig 8:00 – 16:00
óráig +36 30 489 1629
Helyettes orvosok:
Dr. Siklós Judit, Dr. Schön Gábor

Dr. Kemenczei Zsuzsanna

2018. április 3-tól dr. Csősz Anettát
gyermekvállalás miatt tartósan
dr. Kemenczei Zsuzsanna
helyettesíti.
III. körzet
Telefon: +36 23 451 517
Cím: Budakeszi, Fő tér 1.
Asszisztens: Csikós Lászlóné
Rendelési idő:
Hétfő:
14.00 – 18.00
Kedd:
08.30 – 12.00
Szerda:
12.00 – 16.00
Csütörtök: 08.30 – 12.00
Péntek:
08.00 – 11.00

Dr. Csabai Imre

IV. körzet
Telefon: +36 23 451 017
Mobil: +36 30 279 5781
E-mail: dr.csabai@t-online.hu
Cím: 2092 Budakeszi, Fő u. 179.
(a Városháza mellett)
Asszisztens: Balassa Beatrix
Rendelési idő:
Hétfő:
07.30 – 11.30
Kedd:
14.00 – 18.00
Szerda:
07.30 – 11.30
Csütörtök: 14.00 – 18.00
Péntek:
07.30 – 11.30
Helyettes orvos: Dr. Türke István
Üzenetrögzítő: +36 23 451 588

Dr. Imre Éva

V. körzet
Telefon: +36 23 450 604
Mobil: +36 30 919 1348
(rendelkezésre állás hétfőtől
péntekig 8:00 – 16:00 óráig)
E-mail: dr.imrebt@t-online.hu
Cím: Budakeszi, Táncsics M. u. 9.
Hétköznap rendelési időn kívül:
Telefon: +36 23 453 120, lakás:
Budakeszi, Krúdy Gyula u. 1.
Ügyelet: +36 23 451 731, hétköznap
19–7 óra, hétvégén és ünnepnap
7–7 óra között.

Önkormányzati hírek

2092 Budakeszi, Fő utca 179.
2-es rendelő – dr. Ijjas Lőrinc
és dr. Tompai Ferenc
Hétfő:
13.00 – 17.00
Kedd:
16.00 – 20.00
Csütörtök: 16.00 – 20.00

SZEMÉSZET
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Asszisztens: Krutákné Perjési Ilona
Rendelési idő:
Hétfő:
15.00 – 19.00
Kedd:
08.00 – 12.00
Szerda:
15.00 – 19.00
Csütörtök: 10.00 – 14.00
Péntek:
15.00 – 19.00
Helyettes orvosok:
Dr. Pápay Judit
Dr. Csabai Imre +36 30 279 5781

Gyermekorvosok

Önkormányzati hírek

Dr. Bartos Mária
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I. körzet
Telefon: +36 23 451 705
Mobil: +36 30 295 9546
Cím: Budakeszi, Fő utca 179.
Asszisztens: Kiss Péterné Magdi
Rendelési idő:
Hétfő:
08.00 – 12.00
Kedd:
15.00 – 18.00
Szerda:
08.00 – 11.00
Csütörtök: 15.00 – 18.00
Péntek:
08.00 – 12.00
kivéve minden harmadik hét
péntekén: 15.00 – 19.00
Tanácsadás a Gyermekorvosi
Rendelőben a +36 23 451 705ös telefonszámon, a Védőnői
Szolgálatnál a Budakeszi
Egészségügyi Központban
(bejárat az Iskola köz felől)
a +36 23 451 919-es telefonszámon.
Szerda:
11.00 – 13.00
Helyettes orvosok:
Dr. Paulovics Klára, a zsámbéki
gyermekorvosi rendelőben, telefon:
+36 23 342 113,
Dr. Márkus Rita a pátyi gyermekorvosi rendelőben, telefon:
+36 23 343 973.

Dr. Nazim Tan

II. körzet
Telefon: +36 20 337 7458
Cím: Budakeszi, Táncsics M. u. 9.
Rendelési idő:
Hétfő:
14.00 – 17.00
Kedd:
12.00 – 15.00
Szerda:
09.00 – 12.00
Csütörtök: 08.00 – 11.00
Péntek:
12.00 – 15.00
Tanácsadás a Védőnői Szolgálatnál
a Budakeszi Egészségügyi
Központban csütörtökön
12.00 – 14.00 óráig
Telefon: +36 23 451 919
Helyettes orvos:
Dr. Ambrus Katalin

Dr. Ambrus Katalin

III. körzet
Telefon: +36 23 451 192
Mobiltelefon: +36 30 825 7020
(rendelkezésre állás hétfőtől
péntekig 8:00 – 16:00 óráig)
Cím: Budakeszi, Táncsics Mihály
u. 9.
Asszisztens: Vasváriné Zsolnai Éva
Rendelési idő:
Hétfő:
08.00 – 11.00
Kedd:
08.00 – 11.00
Szerda:
15.00 – 18.00
Csütörtök: 12.00 – 15.00
Péntek:
08.00 – 11.00
Tanácsadás a Védőnői Szolgálatnál
a Budakeszi Egészségügyi Központban csütörtökön 09.00 – 11.00 óráig
Telefon: +36 23 451 919
Helyettes orvos:
dr. Nazim Tan

Fogorvosok
Dr. Kovács Sándor

fogszakorvos
Telefon: +36 23 453 936
E-mail: ecodent@t-online.hu

Dr. Rajnai Judit

fogszakorvos
Telefon: +36 23 453 936
E-mail: ecodent@t-online.hu
Cím: Ecodent Bt., 2092 Budakeszi,
Zichy Péter u. 6.
Rendelési idő:
Hétfő:
14.00 – 20.00
Kedd:
07.00 – 13.30
Szerda:
14.00 – 20.00
Csütörtök: 07.00 – 13.30
Péntek:
07.00 – 12.00

Dr. Zolnai Katalin

fogszakorvos
Telefon: +36 23 452 732
Ellátási terület: Budakeszi, körzethatárok nélkül
Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
Rendelési idő:
Hétfő:
13.00 – 19.00
Kedd:
08.00 – 14.00
Szerda:
13.00 – 19.00
Csütörtök: 08.00 – 14:00
Péntek:
13.00 – 19.00

Dr. Tőkés Péter

Telefon: +36 23 452 735
E-mail: dr.tokespeter@gmail.com
Ellátási terület: Budakeszi, körzethatárok nélkül

Cím: 2092 Budakeszi, Fő u. 179.
Rendelőintézet, 6. kezelő.
Rendelési idő:
Hétfő:
09.00 – 15.00
Kedd:
09.00 – 15.00
Szerda:
09.00 – 15.00
Csütörtök: 09.00 – 15.00
Péntek:
09.00 – 15.00
Betegfogadás naponta 14 óráig!

Dr. Vasi Gábor

Telefon: +36 30 732 5856
E-mail: drvasi@green-dental.hu
Ellátási terület: Budakeszi, körzethatárok nélkül.
Cím: 2092 Budakeszi, Fő u. 179.
Rendelési idő:
Hétfő:
08.00 – 14.00
Kedd:
13.30 – 19.30
Szerda:
08.00 – 10.00
Csütörtök: 13.30 – 19.30
Péntek:
08.00 – 14.00
Iskolafogászat:
Szerda:
10.00 – 10.00
Péntek:
08.00 – 14.00

Védőnők

Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
Telefon: +36 23 451 705;
+36 23 451 919

Gyógyszertárak
Angyal Patika

Telefon: +36 23 451 120
Honlap: www.angyalpatika.hu
Cím: 2092 Budakeszi, Fő tér 1.

Póczi Patika

Telefon: +36 23 450 770, 451 666
Honlap: www.poczipatika.hu
Cím: 2092 Budakeszi, József Attila
utca 47.

Dió Patika

Telefon: +36 23 450 877
Honlap: www.diopatika.hu
Cím: 2092 Budakeszi, Táncsics
Mihály utca 9.

Park Center Patika

Telefon: +36-23/457-440
Honlap: www.parkcenterbudakeszi.
novodata.hu
Cím: 2092 Budakeszi, Bianka u. 1.

Budakeszi gyógyszertári ügyeletek – 2021. első félév
3. hét
4. hét
5. hét
6. hét
7. hét
8. hét
9. hét
10. hét
11. hét

12. hét
13. hét

14. hét

15. hét
16. hét
17. hét
18. hét

20. hét

21. hét
22. hét
23. hét
24. hét
25. hét

17.00 – 20.00
13.00 – 20.00
17.00 – 20.00
13.00 – 20.00
17.00 – 20.00
13.00 – 20.00
17.00 – 20.00
13.00 – 20.00
17.00 – 20.00
13.00 – 20.00
17.00 – 20.00
13.00 – 20.00
17.00 – 20.00
13.00 – 20.00
17.00 – 20.00
13.00 – 20.00
08.00 – 20.00
17.00 – 20.00
13.00 – 20.00
17.00 – 20.00
13.00 – 20.00
08.00 – 20.00
17.00 – 20.00
13.00 – 20.00
08.00 – 20.00
17.00 – 20.00
13.00 – 20.00
17.00 – 20.00
13.00 – 20.00
17.00 – 20.00
13.00 – 20.00
08.00 – 20.00
13.00 – 20.00
17.00 – 20.00
13.00 – 20.00
17.00 – 20.00
13.00 – 20.00
17.00 – 20.00
13.00 – 20.00
08.00 – 20.00
17.00 – 20.00
13.00 – 20.00
17.00 – 20.00
13.00 – 20.00
17.00 – 20.00
13.00 – 20.00
17.00 – 20.00
13.00 – 20.00
17.00 – 20.00
13.00 – 20.00

Angyal Patika
Angyal Patika
Dió Patika
Dió Patika
Park Center Patika
Park Center Patika
Póczi Patika
Póczi Patika
Angyal Patika
Angyal Patika
Dió Patika
Dió Patika
Park Center Patika
Park Center Patika
Póczi Patika
Póczi Patika
Angyal Patika
Angyal Patika
Angyal Patika
Dió Patika
Dió Patika
Dió Patika
Park Center Patika
Park Center Patika
Park Center Patika
Póczi Patika
Póczi Patika
Angyal Patika
Angyal Patika
Dió Patika
Dió Patika
Póczi Patika
Park Center Patika
Póczi Patika
Póczi Patika
Angyal Patika
Angyal Patika
Dió Patika
Dió Patika
Angyal Patika
Park Center Patika
Park Center Patika
Póczi Patika
Póczi Patika
Angyal Patika
Angyal Patika
Dió Patika
Dió Patika
Park Center Patika
Park Center Patika

Önkormányzati hírek

19. hét

január 23. szombat
január 24. vasárnap
január 30. szombat
január 31. vasárnap
február 6. szombat
február 7. vasárnap
február 13. szombat
február 14. vasárnap
február 20. szombat
február 21. vasárnap
február 27. szombat
február 28. vasárnap
március 6. szombat
március 7. vasárnap
március 13. szombat
március 14. vasárnap
március 15. munkaszüneti nap
március 20. szombat
március 21. vasárnap
március 27. szombat
március 28. vasárnap
április 2. Nagypéntek
április 3. szombat
április 4. vasárnap
április 5. Húsvét hétfő
április 10. szombat
április 11. vasárnap
április 17. szombat
április 18. vasárnap
április 24. szombat
április 25. vasárnap
május 1. munkaszüneti nap
május 2. vasárnap
május 8. szombat
május 9. vasárnap
május 15. szombat
május 16. vasárnap
május 22. szombat
május 23. Pünkösd vasárnap
május 24. Pünkösd hétfő
május 29. szombat
május 30. vasárnap
június 5. szombat
június 6. vasárnap
június 12. szombat
június 13. vasárnap
június 19. szombat
június 20. vasárnap
június 26. szombat
június 27. vasárnap
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Hétfő

Kedd
2

Szerda
2

2

10

07:00–09:00

07:00–09:00

07:00–09:00

08:00–14:00

Vérvételi Pont

Vérvételi Pont

Vérvételi Pont

Vérvételi Pont

Fül-Orr-Gégészet

Zachár Lászlóné
Ipacs Mária
11

Zachár Lászlóné
Ipacs Mária

Zachár Lászlóné
Ipacs Mária

11

9

08:00 – 14:00

08:00 – 14:00

09:00 – 13:00

Kardiológia

Kardiológia

Szemészet

Szülészetnőgyógyászat

Dr. Lukács Imre
Antalné V. Éva
10

Dr. Hertelendy Anna
Lovász Jánosné

Dr. Szentpéteri Szabolcs
Paluska Sándorné
4

08:00 – 14:00
Dr. Tóth Angéla
Király Melinda

Dr. Szabó Gábor
Vörös Lászlóné

09:00 – 15:00

08:00 – 14:00

09:00 – 15:00

08:00 – 16:00

Fő utca 85.
13:00 – 17:00

Fül-Orr-Gégészet

Reumatológia

Urológia

Audiológia

Neurológia

Fő utca 85.
08:00 – 14:00
08:00 – 14:00

Bőrgyógyászat

Dr. Csúsz Gábor
Zachár Lászlóné
9

Szemészet

Dr. Nagy Éva
Vörös Lászlóné

10

Mediszintech Kft.

Fő utca 85.
13:00 – 17:00
14:00 – 20:00

Neurológia

Dr. Szabó Szilvia
Lovász Jánosné
4

4

Fő utca 85.
08:00-14:00

Bőrgyógyászat

Dr. Varga Márta
Antalné V. Éva

10

Dr. Szentpéteri Szabolcs Dr. Lónyai Katalin
Paluska Sándorné
Vörös Lászlóné

Dr. Kaszás Nóra
Ipacs Mária
9
08:00 – 14:00

Diabetológia

Dr. Kaszás Nóra
Ipacs Mária

Kardiológia

Dr. Tóth Angéla
Király Melinda

2

4

11

Dr. Tóth Angéla
Király Melinda
2

4

08:00 – 14:00

16:00 – 20:00

15:00 – 20:00

16:00 – 20:00

08:00 – 14:00

UH-Diagnosztika

Ortopédia

Szülészetnőgyógyászat

Ortopédia

UH-Diagnosztika

Dr. Lukács Imre
Antalné V. Éva

Dr. Ijjas Lőrinc
Ipacs Mária
2

Dr. Ijjas Lőrinc
Ipacs Mária

Dr. Meshkat Ghavami
Antalné V. Éva
4

9

15:00 – 20:00

16:00 – 20:00

08:00 – 14:00

Ortopédia

UH-Diagnosztika

Sebészet

Kardiológia

Dr. Varga Erika
Zachár Lászlóné
4

Dr. Barabás Lóránd
Paluska Sándorné

14:00 – 20:00

Fő utca 85.
14:00 – 20:00
08:00 – 14:00

Urológia

Bőrgyógyászat

Dr. Csúsz Gábor
Zachár Lászlóné

Fő utca 98.
07:00 – 15:00
14:00 – 20:00

Fizikoterápia –
Gyógytorna

Prezenszki Balázs
Tamaska Ditta

Belgyógyászat
Dr. Tóth Angéla
Király Melinda

9

Prezenszki Balázs
Tamaska Ditta

Fő utca 85.
08:00 – 14:00
Dr. Szabó Gábor
Paluska Sándorné

10

9

08:00 – 14:00

08:00 – 14:00

Reumatológia

Szemészet

Dr. Lónyai Katalin
Vörös Lászlóné

Endokrinológia

Dr. Steiner Tamás
Balogh Emese

Prezenszki Balázs
Tamaska Ditta

Bőrgyógyászat

Dr. Tóth Angéla
Király Melinda

Fő utca 98.
14:00 – 18:00
07:00 – 20:00

Fizikoterápia –
Gyógytorna

11

Dr. Szabó Szilvia
Lovász Jánosné
4
16:00 – 19:00

Gyermekurológia
Dr. Kiss András
Zachár Lászlóné

Fő utca 98.
Fő utca 98.
07:00 – 15:00
07:00 – 20:00

Fizikoterápia –
Gyógytorna

Prezenszki Balázs
Tamaska Ditta

Fizikoterápia –
Gyógytorna

Prezenszki Balázs
Tamaska Ditta

Fő utca 98.
07:00 – 15:00

Fizikoterápia –
Gyógytorna

Dr. Lukács Imre
Antalné V. Éva

Kardiológia

Dr. Szabó Gábor
Paluska Sándorné

Dr. Lukács Imre
Vörös Lászlóné
11

13:00 – 17:00
Dr. Tompai Ferenc
Ipacs Mária

Önkormányzati hírek

2

Péntek

07:00 – 09:00
Zachár Lászlóné
Ipacs Mária
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Csütörtök

Budakeszi története az őskortól a római korig

Régen volt, hogy is volt…
1. rész

2. kép

délre eső területen, a másik Budakeszi déli részén, a budaörsi határ közelében. A repülőtér déli részén 1932ben ásatásokat végeztek, ahol egy
villa rustica maradványai kerültek
napvilágra. A villa a rómaiak idején
majorsági épület volt, lakó- és gazdasági épületekkel. A római kor késői
korszakában városon kívüli nyaraló
szerepét is betöltötte. A mai Temető,
Széchenyi, Szél, Nagy Sándor, Knáb
János, Erdő és Fő utca térségéből az
1800-as évek közepétől dokumentáltan is sok római kori lelet került elő.
Főként építkezések vagy egyéb földmunkák során, mely körülmény jelzi, a leletek mentése nem volt mindig
szakszerű. Rómer Flóris, az ismert
archeológus, aki több budakeszi feltáráson is jelen volt, egy ház udvarán
1864-ben római oltárkövet is talált,
melyet már vagy ötven éve lócának
használtak. A középkori épületekbe is beépítettek római köveket. Az
1997-ben feltárt Árpád-kori templom
falában is találtak vadászjelenetet
ábrázoló követ és római oltárkövet.
A fotón látható indamintás sírkőtöredék szintén egy építkezés során
került elő. A központban lévő régi
ház felújításakor a lábazatban egy római lovast ábrázoló kőre bukkantak.
A legjelentősebb lelet egy kocsisír.
1976-ban egy emésztő ásásakor kocsitemetkezéshez köthető tárgyakat
találtak. A területen a 90-es években

csatornáztak, így 1999-ben már el
lehetett végezni az ásatást. Egy díszes, kétkerekű római kocsit tártak
fel, melyekkel a lovakat is eltemették. A kocsi hátsó frontját gazdag
növényi és geometrikus ezüstberakásokkal, valamint Bacchus kíséretéhez tartozó alakok bronzszobraival díszítették (lásd 1. kép). A leletek
alapján rekonstruálták a kocsit, mely
a Nemzeti Múzeum állandó kiállításán megtekinthető (lásd 2. kép). Az
ásatást vezető Mráv Zsolttal A Mi
kisvárosunk munkatársai riportot készítettek (https://www.youtube.com/
watch?v=0GdFJ9vWMmM). Pannóniából eddig közel 30 kocsit tartalmazó római kori temetkezést tártak
fel. A római polgárok puritán módon
temetkeztek, legfeljebb egy-egy kisebb tárgyat tettek a halott mellé, a
síremléknek tulajdonítottak nagyobb
jelentőséget. A kocsisírok a provincia
őslakosaihoz, a kelta eraviscusokhoz
köthetők, akik ugyan gyorsan átvették a római kultúrát, ám a temetkezéseken a saját hagyományaikat
követték. Hitük szerint a hozzátartozójuk nem halt meg, csak elutazott.
A hosszú út végén a túlvilági örök
boldogság várt rá. Ezt az utazást szolgálták a vele eltemetett kocsi, lovak,
vadászkutyák és hasznos használati
tárgyak.
Siklósi Gyula és Mráv Zsolt írásai
alapján összeállította Ádám Éva

1. kép

Helytörténet

A Budai-hegység és környéke már az
őskortól lakott volt. Számos barlangjában és védett völgyében találtak
az őskori ember jelenlétre utaló tárgyakat: pl. Nagykovácsi határában, a
Remete-hegy barlangjaiban, illetve a
III. kerületben lévő tábor-hegyi barlangban. Budakeszi területén is találtak őskori leleteket. 5-6 ezer évvel
ezelőtt két emberi település is volt errefelé. Egy kisebb a Nagyszénás-zug
déli sarkában, egy nagyobb a mai
ipari parkhoz közeleső területen.
Sok lelet került elő a bronzkorból is,
a 3300–3800 évvel ezelőtti időkből.
Ez a terület a Telki úttól a Pátyi út
és a Budaörsi út találkozásáig terjed. Az urnasíros temetkezés volt
erre a korra jellemző, melyekből jónéhányat találtak itt. A késő bronzkori ember jelenléte is kimutatható.
Az újkőkori ember településéhez
közel, a mai budaörsi határ közelében, a Hosszú-dűlő területén a késő
bronzkor embere telepedett le mintegy 2800–3300 évvel ezelőtt.
A vaskorban, Kr. e. 400 után a kelták is megjelentek a Kárpát-medencében. Budakeszin a Nagy Sándor
Gimnázium építésekor 1960-ban
vaskori urnát és edénytöredéket találtak. Egy másik telken vaskori
kétélű vaskard töredéke került élő
a földből.
A rómaiak Krisztus születése idején
hódították meg Pannónia provinciát.
Budakeszihez közel állott Aquincum, a provincia fővárosa. Két jelentősebb település volt ekkor vidékünkön. Az egyik a mai Temető utcától

Az év kezdetén szokás új tervek megvalósításába kezdeni.
2021-ben időutazásra hívom olvasóinkat. Kronologikus sorrendben
áttekintjük, hogyan éltek elődeink az őskortól a 20. század
közepéig.

17

Erkel Ferenc Művelődési Központ

Ismét az online térbe költöztünk
A járványhelyzet
miatt az
Erkel Ferenc
Művelődési
Központban
sajnos
decemberben
sem tudtuk
fogadni
látogatóinkat,
így a tavaszhoz
hasonlóan most
is az online térbe
kényszerültünk.

CSALÁDI
BÖLCSŐDE
– 1-3 éves gyermekek részé
re
– családias környezet
– nagy kert játszótérrel
– változatos programok
– hagyományőrző nevelés
– fejlesztő játékok, zene, tá
nc
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hétfőtől pé
2092 Budakeszi, Szél u. 29.

Tel.: 06 30 741 2545

Email: elmernapkozi@elmernapkozi.hu
Weboldal: www.elmernapkozi.hu

Elsősorban Facebook-oldalunkon és honlapunkon ajánlottuk programjainkat, tartottuk továbbra is a kapcsolatot közönségünkkel. Új online terünkön, YouTubecsatornánkon a kisfilmjeinket és a visszatekintéseket is
folyamatosan megtekinthetik.
Hét zenekarról készítettünk ismét koncertfelvételeket a Stream On You csapatával közösen: a Wasbeton,
a Nemcsak Berry , a Mascalero, a Blackwater Bullfrog,
a Jerry Lee's Rock & Roll Service, a Blues Life Band és
a Karmazsin zenekarokkal.
A Keszi táncház zenekarairól, a Szigony és a Rojtos
együttesről is filmfelvétel készült.
Gábor Emese és Mechler Anna saját mesekönyveikből
olvastak fel téli meséket gyerekeknek.
Bánó Attila író 30 új meghökkentő eset a magyar történelemből című új könyvéről beszélgetett dr. Szabados
György történésszel.
Fenyőgyöngye Nyugdíjas klubunk tagjai karácsonyi sütemény receptjeik mellett verset és karácsonyi jókívánságaikat osztották meg velünk.
Karácsonyhoz közeledve december 10-től pedig Készüljünk közösen a karácsonyra címmel mindennap könyveket, filmeket, verseket, zenéket, kreatív ötleteket, recepteket, népi hagyományokat ajánlottunk látogatóink
figyelmébe.

Háziápolás • 30 éves kórházi gyakorlattal férfi
szakápoló háziápolást vállal Budakeszin és vonzáskörzetében. Ár megbeszélés szerint. +36 70 26 39 936

Jó étvágyat kívánunk!
A kolbászkarikákat egy serpenyőben megpirítjuk, és tálaláskor a leves tetejét díszítjük vele.
Tipp: egy negyed fej, vékonyra csíkozott kelkáposztát is tehetünk bele, még
ízletesebb lesz tőle.

Édesburgonya leves

Erdélyi gombócleves
kolbász-chipsszel

összeforraljuk. Ha túl sűrű, kis
alaplével hígíthatjuk.
Tálaláskor tökmagolajjal díszítjük
és megszórjuk sült bacon csíkokkal
vagy pirított tökmaggal.

Vöröstonhalsteak
indonéz kölessel
Hozzávalók: vöröstonhal szeletek ♦ 20
dkg köles ♦ 1 nagy fej hagyma ♦ 4 gerezd fokhagyma ♦ 1 szál sárgarépa ♦
1 marék mirelit borsó ♦ 2 tojás ♦ 4-5
levél mángold vagy 2 marék spenót ♦
50ml szójaszósz ♦ 2 evőkanál méz ♦
fél citrom leve ♦ kis darab gyömbér ♦
csili, só, bors

A kölest kétszeres mennyiségű, sós
vízben megfőzzük. Egy wokban
vagy mélyebb serpenyőben kevés
olajon megpirítjuk a reszelt gyömbért, és ízlés szerinti mennyiségű csilit. Rátesszük a felkarikázott
hagymát és a reszelt fokhagymát,
ezeket is megpirítjuk, majd a vékonyra karikázott répát és a borsót
is a wokba öntjük. Sűrű kevergetés
mellett pirítjuk pár percet, aztán a
wok egyik oldalára húzzuk, a másik
felébe pedig beleütjük a tojásokat,
megsütjük, majd összekeverjük a
zöldségekkel, és hozzáadjuk a főtt
kölest. A szójaszószt, mézet, citromlevet és borsot összekeverjük, a kölesre öntjük, és alaposan összeforgatjuk. Rádobjuk a csíkokra vágott
mángoldot vagy az egész spenótleveleket, összekeverjük, pár percet
pirítjuk, majd lehúzzuk a tűzről.
A vöröstonhal szeleteket sózzuk,
borsozzuk, és minimális olajon forró serpenyőben mindkét oldalukat
megpirítjuk. Csiivel is megszórhatjuk, majd többszöri forgatás mellett
gyorsan átsütjük. Az utolsó fordítás
előtt mézzel megkenjük, ez gyönyörű és ízletes kérget ad neki.
Tipp: vöröstonhal helyett akár lazac
szeletekkel is készíthető.

Hargittai
Krisztina

Gasztro Budakeszi

Hozzávalók: 3 csík bacon szalonna,
apróra vágva ♦ 1 szál sárgarépa, felkarikázva ♦ 1 szál fehérrépa, felkarikázva ♦ 1 fél fej zeller, apró kockákra vágva ♦ 1 nagy fej hagyma, apróra vágva
♦ 2 gerezd fokhagyma, lereszelve vagy
átnyomva ♦ 1,5 l alaplé (készülhet erőleveskockából) ♦ 2 dl kefir ♦ 1 evőkanál liszt ♦ só, bors, szerecsendió és szerecsendió virág ♦ friss petrezselyem,
apróra vágva
A gombóchoz: 1 tojás ♦ 5 dkg búzadara ♦ 5 dkg reszelt sajt ♦ 1 evőkanál
vaj ♦ szerecsendió, só, bors
10-15 karika szárazkolbász
A bacont megpirítjuk (ha nem engedett elég zsírt, akkor egy kis olajat
öntünk hozzá), majd beletesszük a
hagymát és a fokhagymát és megdinszteljük. Hozzáadjuk a zöldségeket, és gyakori kevergetés mellett
3-4 percig hagyjuk pirulni. Sózzuk,
borsozzuk, beledobunk egy szerecsendió-virágot és reszelünk rá friss
szerecsendiót. Felöntjük az alaplével, és addig főzzük, amíg a zöldségek megpuhulnak.
Míg a leves fő, összekeverjük a gombóc hozzávalóit, és állni hagyjuk
legalább 5 percet. Nedves kézzel kis
golyókat formálunk belőlük. Ha a
zöldségek már a kívánt állagúak, kikeverjük a kefirt a liszttel, és folyamatos keverés mellett belecsorgatjuk a levesbe. Összeforraljuk, majd
beletesszük a gombócokat is, és 3-4
perc alatt készre főzzük. A végén belekeverjük a friss petrezselymet.

Hozzávalók: 2 nagyobb édesburgonya
♦ 1 szál sárgarépa ♦ 0,5 l alaplé vagy
sima víz ♦ 1,5 dl tejszín ♦ kis darab
gyömbér ♦ bors, csili ♦ 1 fej hagyma ♦
1 gerezd fokhagyma
Tálaláshoz: tökmagolaj, pirított tökmag és/vagy sült bacon csíkok
Az édesburgonyát és a répát megpucoljuk, és nagyobb darabokra vágjuk. Kevés olajon megdinszteljük az
apróra vágott hagymát és a fokhagymát. Hozzáadjuk az édesburgonyát
és a répát, és felöntjük annyi alaplével vagy vízzel, hogy épp ellepje.
Sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a
reszelt gyömbért, és puhára főzzük.
Botmixerrel összeturmixoljuk, felöntjük a tejszínnel és még egyszer
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Otthoni energiatakarékosság
Mindennapjaink működtetéséhez energiára van szükség – sok energiára! Magyarország energia felhasználásának harmadát a háztartások adják, és ennek nagy
részét importált, fosszilis energiahordozók elégetésével fedezzük. A legnagyobb tétel a fűtés, de a villamos
energia előállításában is nagy súlya van még a szén és
gáz erőműveknek. Mivel az energia nem olcsó, a klímavédelmi szempontokon túl anyagilag is jól járunk, ha
csökkenteni tudjuk energia felhasználásunkat.
A felhasznált (és így a megtermelendő) energia csökkentését elérhetjük, ha változtatunk szokásainkon vagy változtatunk eszközeinken. Előbbi az energiatakarékosság
útja, és mint minden szokás megváltoztatása, ez lehet a
nehezebb, cserébe viszont nem kerül semmibe. Utóbbi az energiahatékonyság növelésének útja, ami nem jár
lemondásokkal, viszont kisebb nagyobb beruházásokat
igényel. Ezek nem egymást kizáró megközelítések, a legjobb, ha
mindkettőt tudjuk alkalmazni.
Helyszűke miatt energiatakarékossági trükkök hosszas ismertetése helyett inkább felhívnám
a figyelmet az EnergiaKözösségek
évente megrendezett energiamegtakarítási versenyére. Ebben a
kezdeményezésben csapatok állnak össze (általában több család)
és próbálnak meg minél nagyobb
energiamegtakarítást elérni, miközben a témához kapcsolódó kreatív feladatokat oldanak meg. Ha
benevezünk a versenyre, először
egy energia auditot kell elvégezni
saját házunk táján. Az audit lényege, hogy felmérjük az aktuális fogyasztásunkat. Ez lesz a kiindulási
alap, amihez viszonyítani lehet az
elért megtakarítást. A fogyasztásról átfogó képet adnak a közmű számlák, amit tovább
finomíthatunk dugaljba dugható fogyasztásmérő használatával. A villamos fogyasztók rangsorolásával alkalomadtán egyszerűbb lesz a legnagyobb energiazabálókat kiváltani takarékosabb készülékekkel. Ugyanígy
számba kell venni saját szokásainkat: hogyan használjuk pl. a meleg vizet, hogyan szellőztetünk, mosunk
stb. A szokások tudatosítása lehetőséget ad a változtatásra. Természetesen nem kell benevezni a versenybe ahhoz, hogy mi is elkezdjük saját kis megtakarítási prog-

ramunkat. Honlapjukon (http://energiakozossegek.hu)
elérhető nemcsak az audithoz használt kérdőív, hanem
számos hasznos információ is arra vonatkozóan, hogyan lehet egyes területeken csökkenteni az energiafelhasználásunkat. A legeredményesebb csapatok el is
árulták, nekik mi jött be:
● Mosások számának, hőfokának, hosszának, a centrifugázás intenzitásának csökkentése. A koszosabb ruhákat beáztatás után elég 40 °C-on mosni.
● A szárítógép helyett levegőn szárítás.
● Fűtés: 1 fokkal alacsonyabb hőmérséklet beállítása
5-6% megtakarítást eredményez, éjszakára pedig érdemes még lejjebb tekerni a termosztátot. Könnyebb az
átállás, ha nem egyik napról a másikra, hanem fokozatosan csökkentjük a hőmérsékletet 20-21 fokra, közben
pedig melegebben öltözünk. Bizonyos helyiségeket elég
használat előtt pár órával felfűteni.
● Figyeljünk a helyes szellőztetésre
is: többször, rövid ideig, de intenzíven szellőztessünk!
● Fordítsunk extra figyelmet
a nagyfogyasztókra, mint pl. bojler,
fagyasztó, régi TV. Aminek nem
kell állandóan üzemelni, azokat
kapcsoljuk le! A készülékek helyes
beállítása (pl. bojler: 50-60 °C hőfok; hűtő: +5 °C; mélyhűtő: –18 °C)
és rendszeres tisztítása (pl. vízkő
eltávolítása, vastag jégréteg leolvasztása) is segít a spórolásban.
● Ne hagyjuk az elektromos berendezéseket készenléti üzemmódban, áramtalanítsuk őket, amikor
nincsenek használatban! Erre jó
szolgálatot tesznek az áramtalanító kapcsolós elosztók. Nem gondolnánk, de a sok kis kütyü együttes
fogyasztása már számottevő.
● Víz: Fürdés helyett zuhanyzás és a már használt szürke-víz hasznosítása (pl. WC öblítésre, öntözésre).
● A vasalás sokszor elhagyható: nem minden ruhadarabot kell élére vasalni.
Minden csapat kiemelte a mérőórák gyakori (akár napi)
leolvasását. A kialakuló energiatudatosság segít felismerni a fogyasztás elszállását pl. egy új fogyasztó, egy
törött csővezeték vagy akár egy energiahatékonysági beruházás utáni „lazítás” miatt.
Budai Benjámin ● Ökokeszi

■ 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 ■ Szerkesztőség és
hirdetésfelvétel: pm.titkar@budakeszi.hu, Tajti Enikő, +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.

Erdeink vadbirkája, a muflon
Lépjünk le ezúttal a budakeszi Madárösvényről, és emeljük tekintetünket a Telki út északi oldalán
húzódó hegyvonulatra! Oda, ahol
a Kakukk-hegy szálas fenyői állnak;
ahol a Vöröspocsolyás-hát dagonyáiban fürdő, majd oldalukat a fákhoz
dörzsölő vaddisznók téglaszínűre
festik a tölgyeket és oda, hol a sziklagyepes, árvalányhajas Tarnai pihenő
fölé magasodó Nagy-Kopasz-hegy,
a maga 559 méterével uralja a Budaihegységet. Itt él erdeink szépséges
vadbirkája – a muflon.
Legutóbb 2021. január 9-én találkoztam velük. A turistautaktól messze, a
Katonasíroktól északkeletre húzódik
egy senki által nem háborgatott, katlanszerű völgy, melynek egyik oldalát
szertelenül egymásra hányt, méretes

Felhasznált forrás: parkerdo.hu

bő két évtized alatt meglehetős jól
kiismertem járásukat. Könnyen felismerhető, 5-6 cm hosszú nyoma
a birkáéhoz hasonló, erősen aszimmetrikus, vagyis egyik körme rendszerint jóval hosszabb a másiknál.
A havas, sáros vadcsapásokat figyelve szépen kiolvasható, merre járnak,
hol pihennek. A Kakukk-hegy mögötti ritkás, gyepes fenyves egyik
kedvenc tartózkodási helyük, de lakják a már említett kőgörgeteges völgyet és a sziklagyepeket is, ott, ahol
a termőréteg alól kibukkan a hegységet alkotó, aprózódó mészkő. Talán
azért szeretik ezt annyira, mert őseik
génjeit hordozva Korzika kopasz,
mediterrán lejtőire emlékezteti őket.
A novemberben zajló párzási időszakban a muflon kosok kemény,
de nem életre-halálra szóló küzdelmet vívnak egymással, amely során
10-20 méter távolságból szarvukkal egymásnak rontanak. Szarvaik
csattanása ilyenkor az őszi erdőben
messzire hangzik. Nem akarnak
kárt tenni egymásban, de néha még
így is bajba kerülnek.
A muflon bárányok márciustól májusig jönnek világra, és néhány óra
múlva már csatlakoznak is a nyájhoz, amiben a juhok és a fiatal állatok együtt mozognak.
Táplálékát zömében fűfélék alkotják, vagyis a muflon jellemzően legelő állat, de emellett fogyasztja fás
szárú növények hajtásait, rügyeit és
terméseit is. 2019 tavaszán úgy akadtam velük össze, hogy egyikük két
hátsó lábára állva, nyakát nyújtogatva, ügyesen csipegette egy bokorról
a friss, éppen kipattanó rügyeket.
Máskor szinte rám jöttek. Kora tavasszal, egy vén tuskón üldögélve
napfürdőztünk Hunor kutyámmal,
amikor szél felől, balra mögülünk,
alig kőhajításnyira kijött a tisztásra
egy jó csapat muflon. Ők is megálltak a napon és hozzám hasonlóan
élvezettel megtapasztalták, hogy
végre véget ért a lélekszikkasztó, vadat próbáló, setét tél. Megfértünk ott
a hegyoldalban, inkább én húztam
összébb magam, hiszen hívatlan, de
megtűrt, mégis örvendő vendég voltam akkor Muflonországban.
Illisz L. László

Zöld Budakeszi

sziklák szegélyezik. Most is azzal a
reménnyel ereszkedtem le oda, a kőgörgeteges hegyoldalon, hogy hátha
ott érem a muflonokat, miként az
már többször sikerült. Reményeimet
nem erősítette, hogy szigorú mínuszokra ébredtünk, és bakancsom
alatt recsegett a keményre fagyott
avar. Leginkább csak arra figyeltem,
fel ne bukjak, amikor a sziklák felé
nézve megpillantottam a muflonokat. Hatan voltak, mind kos. Két fiatalabb volt köztük, de a másik négy
muflon méretes, nyaka alá kunkorodó, vastag, nehéz csigát hordott a fején. Barna hátukon ott virított a vénülő kosokat díszítő, nyereg formájú
fehér folt. Akár a szobrok, úgy álltak
ott moccanatlan, én meg ugyanúgy
alább, alig negyven méterre tőlük,

a sziklák alatt. A 8×56-os keresőtávcső olyan közel hozta őket, hogy
szinte éreztem fanyar birkaszagukat,
láttam, amint orrcimpáikat mozgatva, szimatolva próbálták eldönteni,
hogy mi járatban is van náluk a zöld
kabátos ember és a vizslája. A szelem
jó volt, erős légáram húzott arcomba
a szikláról, teltek a percek, ők nem
mozdultak, miként én sem. Aztán
egyikük tompa füttyentésfélét hallatott, talán ezzel jelezve, hogy elég volt
ebből mára ennyi, majd komótos léptekkel elvonultak a közeli plató felé.
Varázslatos volt! Percekig álltam még
ott és azon tűnődtem, vajon miért
nem ugrottak el? Vajon mivel érdemeltem ki ezt a lélektöltő élményt?
Pedig a muflon óvatos állat, annál is
inkább, mert idehaza idegen tájakon
él, hiszen a földközi-tengeri Korzika és Szardínia
szigetén őshonos. A hajdanvolt Nagy-Magyaror
szágra vadászati céllal
Forgách Károly gróf telepítette be, aki az 186869-es években 10 muflont
hozatott a gimesi (Nyitra
megye) vár melletti vadaskertjébe a brüsszeli és
a frankfurti állatkertből.
Mai országunk területén
az első példányok 1901ben, Füzérradványon bukkantak fel, utóbb aztán több hazai
vadaskertbe is betelepítették a muflont. És ahogyan az lenni szokott,
néhány példány inkább a szabad életet választotta, meglépett a kerítések
mögül, és manapság már az ország
középhegységi területein, jellemzően szigetszerű előfordulásban, de
mindenütt találkozhatunk vele.
A hímeket kosnak, a nőstényeket
fiatal korukban jerkének, majd ellés
után juhnak nevezik. Kicsinye a bárány. Mint az elnevezések is utalnak
rá, a muflon a juhfélékhez tartozik,
ennek megfelelően nem csontból
álló agancsot, hanem szaruból lévő,
élethosszig növekedő szarvat visel,
amit alakja miatt a szaknyelv „csigának” nevez.
Miként erdeink több vadja, tapasztalataim szerint a muflon is jól kiszámíthatóan lakja területét. Az elmúlt
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BELSŐ NÓRA: Életciklusok és hangulatzavarok –
hogyan küzdjünk meg életünk hullámvölgyeivel?
Az előző könyvben taglalt témával foglalkozik az éppen 50 éves
pszichiáter is. Az ő stílusa is
közérthető – a nevek megváltoztatásával –, sok konkrét példával
illusztrálja az egyes helyzeteket,
sokszor személyes tapasztalatokat is megoszt. Saját terápiás tapasztalatai alapján nézi végig az
egyes életciklusokat. Ez a magzati léttel kezdődik: a depres�szió hajlamának öröklőése mellett a gyermekre hatással van az
is, amit az anyaméhben átél. A
kisgyermekkor a kötődés szempontjából nagyon fontos, aki ekkor nem tanulja meg, később is gondjai lesznek vele.
A serdülőkor is érzékeny időszak, de a felnőtté válás, a
kapunyitás is sokakat szorongással tölt el, sokan nem
mernek elköteleződni egy kapcsolatban. Akinek családja lesz, annak a szülői szereppel kell azonosulnia.
Sajnos sok esetben a válás is bekövetkezik… A gyermek
önállósodásakor fellép az „üres fészek” effektus, illetve
az idősödéssel járó biológiai változásokat is fel kell tudni dolgozni.
Szőts Dávid • könyvtáros

Könyvajánló

SZÉKELY ISTVÁN: A szabad figyelem
– Gyakorlati kézikönyv
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„Minden változás, ami a
világban megjelenik, azért
jelenhet meg változásként
az ember számára is, mert
életre hív egy érzéket vagy
képességet, ami által az
ember erre felfigyel.” Sokunk számára nagy kérdés, hogyan tudnánk egy
bizonyos pillanatot jobban átélni. Egyszerre egy
dologra, csak arra a pillanatra figyelni. A figyelem
hiánya nemcsak a pályánkon, a választásaink során
vezethet fatális hibákhoz,
de az emberi kapcsolatainkra is rányomhatja bélyegét.
A mai világban mi sem jellemzőbb, mint hogy mindenki rohan. Átszalad az életén, és nem képes semmire igazán összpontosítani, mert a folyamatos információáradat úton-útfélen megzavarja, eltereli figyelmét.
Amikor kisebb voltam, sokszor hallottam: „Legyél jobb,
mint egy aranyhal!”, azaz tudj nyolc másodpercnél tovább koncentrálni. Székely István hamarosan megjelenő meditációs kézikönyve a jelen emberének legnagyobb gyengeségére, a dekoncentráltságra igyekszik
felhívni a figyelmet, és gyakorlati példáival törekszik
segítséget nyújtani a változtatásra vágyóknak és útkeresőknek.
Kolacsek Rozi • NSJG 11. B.

Rosszkedv, szomorúság, depresszió
Az Élet dolgai könyvsorozatban neves szakértők írnak életünk dolgairól szakszerűen, de
közérthetően. A téli időszakban – különösen a
járvány miatti bezártság
miatt – sokak hangulata
rossz, érdemes hát ezzel
a témával is foglalkozni.
A könyvben három szerző tanulmányát olvashatjuk. Rihmer Zoltán
pszichiáter a depresszióról mint orvosi értelemben vett betegségről ír.
Történeti áttekintést ad, hogy mióta diagnosztizálják;
összegzi a tüneteket, kiemelve, hogy miben tér el az
átmeneti rosszkedvtől, statisztikai adatokkal is szolgál,
valamint a kezelhetőségről is beszél. Tringer László
pszichiáter a depressziónak a gondolkodásra való hatásait taglalja: a bejövő információkra alkalmazott negatív mentális szűrők, a rossz önértékelés, a jövő kilátástalannak tartása. A depresszió (gyógyszeres vagy
kognitív terápiával való) kezelésével persze mindez
megváltoztatható. A harmadik szerzőt, Popper Péter
pszichológust senkinek sem kell bemutatni. Az általa
érintett témák: a fejlettebb kultúrában a több elfojtás
miatt rosszabb általános közérzet, depresszió és nárcizmus a művészek körében.

ALICE MUNRO: A kolduslány
A szerző 2013-ban kapott
irodalmi
Nobel-díjat,
a novella műfajának élő
klasszikusa. Régóta tervezem, hogy olvasok tőle
valamit, de bevallom,
jobban szeretem a regényeket a novelláknál.
Szeretem, ahogy a regények beszippantanak
világukba, szeretem, ha
estéről estére újra elvarázsolnak és repítenek
a történeten át. Munro
új könyve novellafüzér,
már-már regény, és elvarázsolt. A tíz történet főhőse Rose. Életének különböző szakaszaiba nyerünk bepillantást, láthatjuk, ahogy
egyre távolabb kerül a szegénységtől, ahogy sikeresen
felépíti új életét. Közben feltárul Rose és mostohája,
Flo bonyolult, sokrétű, titkokkal, előítéletekkel, furcsa
pletykákkal teli kapcsolata. „… virtuozitással és humorral, lélegzetelállítóan biztos kézzel örökíti meg azokat
a pillanatokat, amikor valaki lerázza magáról a konvenciókat, a múltat, a végzetet” – olvashatjuk a fülszövegben.
Ádám Éva • könyvtáros

Jegyzőkönyvi kivonatok a 2020. december 17-én meghozott

polgármesteri döntésekről
Budakeszi Város Polgármesterének 398/2020. (XII.17.)
határozata a Budakeszi Védelmi Centrum működtetési feladatainak ellátásáról
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
feladat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot
hozom:
1. Budakeszi Város Önkormányzata feladat- és hatáskörét
gyakorolva a polgármester a beérkezett ajánlatok közül
a legkedvezőbb ajánlat benyújtójával, azaz a FIGYE-LŐ ŐR
Biztonsági Szolgálat Kft.-vel (székhely: 2092 Budakeszi,
Tiefenweg u. 14., e-mail: figyelo@t-online.hu) jogi megfelelőség igazolását követően – megbízási szerződést köt.
2. Az 1. pontban foglalt szerződés fedezetét az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2020. (II.8.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sora biztosítja.

Budakeszi Város Polgármesterének 407/2020. (XII.17.)
határozata Farkas Szilárd rendőr törzsőrmester körzeti
megbízott kinevezésének tudomásulvételéről Budakeszi illetékességi területére
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
feladat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot
hozom:
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere tudomásul veszi Farkas Szilárd rendőr törzsőrmester körzeti
megbízott kinevezését Budakeszi Város illetékességi területére.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere az
1. pontban szereplő döntésről értesíti a Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság vezetőjét.
Jelen döntések részletes leiratát, illetve további döntések
és határozatok szövegét a https://varoshaza.budakeszi.hu/
kepviselo-testuleti-hatarozatok/ oldalon olvashatják

Önkormányzati hírek

Budakeszi Város Polgármesterének 401/2020. (XII.17.) határozata Budakeszi Város oktatási stratégiájának 2021. évi
megújításáról
Az oktatási stratégia célja egy 21.századi települési oktatási rendszer főbb elemeinek a meghatározása az óvodai,
iskolai és a felnőttképzés területén. A stratégiának tartalmaznia kell a szakszerű demográfiai előrejelzésen alapuló
várható szükséges oktatási férőhelyek számát. Az intézményekkel, a tankerülettel, az önkormányzattal együttműködve, közvéleménykutatást végezve javaslatot kell tennie több tanulási útvonal kialakítására a 12. évfolyamig,
fejlesztési javaslatot kell tennie az óvodai, iskolai, szakképzési és felnőttképzési területen.
Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere 3 árajánlatot kér be Budakeszi Város oktatási stratégiájának
2021. évi megújítására vonatkozóan az alábbi cégektől:

• Expanzió Humán Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság – székhely: 1052 Budapest, Városház utca 14. 4. emelet 2/A., e-mail: expanzio@expanzio.hu, képviseli: Setényi
János
• PANGEA Petény Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság – székhely: 1132 Budapest, Váci út 6., e-mail: info@
pangeapeteny.hu, képviseli: Drahos Péter
• QUALITAS T&G Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – székhely: 6782 Szeged, Alkotmány u.
104., e-mail: qualitas@qualitas.hu, képviseli: Dr. Baráth
Tibor
Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a szerződést jogi megfelelőség igazolását követően aláírja.

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk, munkatársunk

HUR SÁN KL ÁR A
2021. január 3-án rövid, súlyos betegségben elhunyt.
1983 óta a Paletta Press Kft. nyomda
ügy vezetôjeként dolgozott.
GYÁSZOLJÁK:
férje Mihály,
fiai Bence, Dániel és családja,
barátja és üzlettársa Anikó,
rokonai, barátai
és a Paletta Press Kft. munkatársai

„Fény volt Ô, mert szeretett, dolgozott, életet adott,
de ez a fény elvesztésével örökre kialudt.
Már csak emléke maradt,
melyet míg élünk, tisztelünk.”
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