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Kedves Budakesziek!
Március 15. a költségvetés elfogadásának határideje. 
A veszélyhelyzet idején erre a polgármester egy személy-
ben jogosult, azonban mint valamennyi, képviselő-tes-
tület hatáskörébe eső döntésben, ebben is kikérem kép-
viselőtársaim véleményét, és a többségi álláspont szerint 
fogadom el a költségvetési rendeletet. Fontosnak tartom, 
hogy valamennyi budakeszi polgár és megválasztott 
képviselő érezze: az együttműködésben hiszünk, hiszen 
a békés, közös munka viszi előre városunkat. 
A 2021. évi költségvetés tervezésekor alapvető cél volt, 
hogy a jelenlegi bizonytalan helyzetben fenntartható le-
gyen az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások 
színvonala és terjedelme. Ezen felül az év fő célkitűzése, 
hogy a már folyamatban lévő projekteket, beruházásokat 
sikeresen befejezhessük. 
Bár a pandémia az állami költségvetésre is súlyos ter-
heket rótt, az önkormányzat központi költségvetésből 
származó bevételei nem csökkentek 2021-re, hanem 
olyan mértékben növekedtek, amely kompenzálja a gép-
járműadó elvonása által okozott bevételkiesést. Jelentő-
sen növekedett a helyi önkormányzatok működésének 
általános állami támogatása, köznevelési, szociális és 
gyermekjóléti feladataink támogatása, a bölcsődei ellá-
tás és a gyermekétkeztetés finanszírozása, valamint az 
önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása is. 
A 2021. évben kieső iparűzési adóbevételeket a kormány 
száz százalékban kompenzálja a huszonötezer főnél 
nem nagyobb lakosságszámú településeknek, a 4/2021. 
(I. 14.) kormányrendelet értelmében. Az önkormány-
zatunk által fizetendő szolidaritási hozzájárulás pedig 
mintegy negyven százalékkal csökken. 
A város fontos bevételi forrását jelentik a helyi adók: 
ezek teremtenek lehetőséget a település üzemeltetésére 
és a  fejlesztésekre. A telekadó, építményadó, iparűzési 
adó és idegenforgalmi adó az, amelynek befizetésével 
közvetlenül Budakeszi javainak növekedéséhez és kar-
bantartásához járulhatunk hozzá. Adóemelést nem 
tervezünk, az adóbevételek tekintetében mégis szerény 
növekedéssel számolunk, hiszen évek óta egyre hatéko-
nyabban működik a polgármesteri hivatal adófelderíté-
se, és ebből évről évre mintegy hatszázalékos bevétel-
növekedést érünk el. Erre a korábbiaknál is nagyobb 
figyelmet fordítunk idén, lakossági tájékoztatással is ha-
tékonyabbá téve a kintlévőségek behajtását. 
A koronavírus járvány megmutatta, hogy kiemelt figyel-
met kell fordítani a szociális ellátórendszer fenntartásá-
ra. Ezért az Önkormányzat megemeli a Híd Szociális, 
Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ munka-
társainak béren kívüli juttatásait, ezáltal honorálva 
a pandémia miatt végzett többletmunkájukat. 
2021-ben várhatóan olyan, Budakeszi fejlődését jelentő-
sen befolyásoló fejlesztések zárulnak le, mint a Dózsa 
György téri piac felújítása és a makkosmáriai csapadék-

víz elvezetési projekt, ezzel párhuzamosan folyamatosan 
lobbizunk azért, hogy támogatást szerezzünk a Makko-
si út megépítésére. Várakozásaink szerint élettel töltjük 
meg a régi szennyvíztisztító telep helyén kialakítandó 
vállalkozói parkot, amely a környe-
zet rendezésével és a LIDL áruház 
megnyitásával Budakeszi egyik új 
szolgáltató és kereskedelmi köz-
pontjaként funkcionálhat.
A turisztikai és szabadidős fejlesz-
tések között kiemelt szerepe lesz 
a  Farkashegyi repülőtérig idén 
megépülő kerékpárútnak, amelyet 
később Budaörs felé szeretnénk 
folytatni, ennek terveztetésére fel-
kértem polgármester kollégámat. 
Távlati cél, hogy bicikliút-hálóza-
tunk a  Budapest–Balaton kerék-
párúthoz csatlakozhasson. 
Idei költségvetésünket a takarékos-
ság és a befektetés szellemében 
állítottuk össze: valamennyi költ-
ségvetési tétel tekintetében a tava-
lyi bázisról indultunk ki, ugyanakkor kiemelt figyelmet 
fordítunk a jövőben folyamatos bevételt jelentő beruhá-
zásokra és ingatlan adásvételekre, valamint adófizető 
vállalkozásaink megsegítésére pályázati tanácsadással. 
Amennyiben a képviselő-testület jóváhagyja, fejleszté-
si céltartalékunkban útépítésekre 45 millió forintot ja-
vaslunk, a tavaly elfogadott lakossági útépítési pályázati 
rendszerrel kiegészítve, a sok éve sikeres lakossági jár-
daépítési programra pedig 5 millió forintot különítünk 
el. Temető- és közbiztonsági fejlesztésekre 2-2 milliót, 
környezetvédelemre 9 milliót tervezünk fordítani. Az ál-
talános fejlesztési tartalék 30 millió forint lehet. 
A járvány visszaszorítását követően szeretnénk újra 
élettel megtölteni a várost, saját programokkal és a civil 
szervezetek támogatásával. Ezért az önszerveződő kö-
zösségek támogatására 4 millió forintot, városi rendez-
vényeinkre 7 millió forintot irányoztunk elő. 
Ingatlaneladásból 760 millió forint bevételt tervezünk, 
míg ingatlanvásárlásra 175 millió forintot szánunk.
A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás polgármeste-
rei döntöttek arról, hogy június 18-19-én megszervezzük 
a várva várt III. Budakörnyéki Sörfesztivált Budakeszin, 
amit tavaly ősszel a pandémia miatt kellett elhalasztani. 
Bízunk benne, hogy a vírushelyzet nem akadályozza 
meg a rendezvényt, és nyáron már újra együtt lehetünk. 
Addig is vigyázzunk egymásra!
 
Tisztelettel: 

dr. Győri Ottilia polgármester

Új év, új költségvetés – növekvő 
kormányzati támogatással

Polgárm
esteri köszöntő
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■ Budakeszin tavasszal olyan álhírek terjedtek a lakos-
ság körében, hogy a város határán lévő Korányi kórház-
ból majd kiszabadul a koronavírus, és végig fertőzi az 
egész várost. Hát, ma már tudjuk, hogy ez csak a rém-
keltés kategóriája volt. Nincs olyan érzése időnként 
a  vírussal kapcsolatban, hogy a  hiteles tájékoztatás 
szempontjából szinte lehetetlen az irracionális félel-
mekkel szemben bármit is tenni?
– Teljes mértékben megértem az emberek félelmeit, 
érzéseit, bizonytalanságát, mert ők is egy váratlan és 
teljes mértékben új helyzettel találkoztak. Természe-
tes, hogy a megoldást jelentő vakcinával kapcsolatban 
is nagy a kíváncsiság, vannak kérdések. 
Az biztos, hogy a hosszútávú és megnyugtató megol-
dást kizárólag a  vakcina jelenti. Minden élet számít, 
és sajnos még mindig naponta mintegy 100 embert 
veszítünk el. Az emberélet mellett minden munkahely 
is számít, a vírus az egészségünk mellett a gazdaságot 
is megtámadta, a magyar gazdaság naponta 10-15 mil-
liárd forintot veszít a járvány miatt. 
A vakcináról nem a politikusok, hanem a szakembe-
rek döntenek. Nekünk, politikusoknak az a  felada-
tunk, hogy ezeknek a szakembereknek megteremtsük 
a lehetőséget arra, hogy döntést tudjanak hozni. Dip-
lomáciai úton megszerveztük, hogy a magyar orvosok 
elutazhassanak Kínába és Oroszországba, a  vakcina-
gyárakban helyszíni vizsgálatokat végezhessenek, 
dokumentációt elemezhessenek, és tárgyalhassanak 
a külföldi kollégáikkal. Ennek az egészségügyi proto-
kollnak a  végén mondják ki ők a  döntést. Mindig is 
világszínvonalú orvosaink, tudósaink, szakembereink 
voltak, akiknek mindig hihettünk, most is hihetünk 
nekik, az ő szavukban nem kell kételkednünk. A ma-
gyar szakemberek döntése alapján állapodtunk meg 
az orosz vakcináról: három ütemben, háromszor 30 
nap alatt érkezik összesen egymillió embernek elég 
vak cina Magyarországra. Szintén a  magyar orvosok 
döntése alapján kötöttünk szerződést a kínai vakciná-
ról, melynek során 2,5 millió embernek elegendő oltó-
anyag érkezik hazánkba a következő négy hónapban.

■ Orvosok, szakemberek döntenek, de ennek elle-
nére tapasztaljuk, hogy óráról órára bizonyos ellen-

zéki körök pontosan az ellenkezőjét sugallják. Ön poli-
tikusként bízik, reménykedik abban, hogy sikerül ezt 
a témát depolitizálni, de néha úgy tűnik, ez nem járt 
nagy sikerrel. Lehet ezzel bármit is kezdeni?
– Az a legfontosabb, hogy egy egészségügyi kérdésből 
ne csináljunk politikai kérdést. Számunkra az életek 
és a munkahelyek megmentése a legfontosabb, a vírus 
ellen harcolunk. 
Ha valaki egy egészségügyi kérdésből politikai kérdést 
csinál, a  valóság időnként felkapcsolja a  lámpát. Tá-
madtak például minket azért, mert együttműködtünk 
Oroszországgal és Kínával, most pedig azt láthatjuk, 
hogy már a német kancellár tárgyal Vlagyimir Putyin 

orosz elnökkel az orosz vakcináról, és az Európai 
Gyógyszerügynökség is egyeztet az orosz partnerével. 
Ráadásul a  minap a  világ egyik legismertebb orvosi 
szaklapja, a The Lancet írt arról, hogy az orosz vak cina 
biztonságos, 90 százalék feletti a  hatékonysága, és 
ugyanennyire hatásos a 60 év felettieknél is. Amikor 
az uniós beszerzéssel kapcsolatos hibákra hívtuk fel 
a  figyelmet, szintén bíráltak bennünket, de ma már 
ezekről a hibákról beszél az osztrák kancellár, a bajor 
miniszterelnök, és gyakorlatilag az összes európai or-
szág vezetője.

A vírus ellen harcoljunk, 
ne egymással!„Számunkra az életek és a munkahelyek 

megmentése a legfontosabb” – nyilatkozta 
a koronavírussal kapcsolatban a Hírmondónak 

a Budakeszin élő Menczer Tamás, a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium államtitkára. Hozzátette, 

egyes ellenzéki állításokkal szemben a vakcinákról 
nem politikusok, hanem a magyar virológus 

szakemberek döntenek. 
(Az interjú 2021. január 25-én készült)
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Ami a belpolitikát illeti, annyi minden van, amin po-
litikusok vitatkozhatnak egymással, sok vitánk volt és 
lesz is, de most én inkább arra hívom, és arra buzdítom 
a baloldali politikusokat, hogy legyen közös a célunk: 
mentsük az életeket, és mentsük a munkahelyeket. Bí-
zom abban, hogy mindenkinek ez a legfontosabb.

■ A Budakeszi Egészségügyi Központ igazgatója, 
Pócza Péter mondta azt, hogy kétszínű egyes ellen-
zéki politikusok hozzáállása, hiszen egyik pillanatban 
a köszönet és hála hangzik el a magyar egészségügy-
ben dolgozók irányába, akik teszik a dolgukat, másik 
pillanatban meg kétségbe vonják a döntésük szakma-
iságát az engedélyeztetési eljárással kapcsolatban. Mit 
lehet tudni a vakcinákról?
– A vakcinákról szakvéleményt az orvosok mondanak, 
én a számokról és a világban zajló eseményekről tudok 
beszélni. Az orosz vakcinával Oroszországban már 
milliós nagyságrendben oltanak, Argentínában több 
százezer ember megkapta már, és a szomszédunkban, 
Szerbiában is használják. A kínai vakcinával tíz milliós 
nagyságrendben oltottak már Kínában, az Egyesült 
Arab Emírségekben több mint kétmillióan megkap-
ták, Bahreinben százezres nagyságrendben oltanak, 
valamint Szerbiában négyszázezer ember kapott kínai 
oltást, köztük vajdasági magyarok is. Egyik vakcinával 
kapcsolatban sem jött információ nem várt mellék-
hatásokról. 

■ Az asztalra csapott az Európai Unió illetékes veze-
tője, ezt lehetett olvasni a minap. Tehát akkor mégis-
csak bevallották és elismerték, hogy gond van a  szál-
lításokkal. Merne-e jósolni bármilyen menetrendet, 
mondjuk a következő két-három hónapra, hogy mikor-
tól gondolhatják, remélhetik, azt az emberek akár 
Budakeszin is, vagy bárhol, hogy végre hozzájutnak 
a lehetőséghez, hogy beoltassák magukat?
– Az oltási tervről is orvosok, a Nemzeti Népegészség-
ügyi Központ szakemberei döntenek. Az orvosok, szo-
ciális dolgozók, idősek állnak a prioritási sorrend elején, 
első lépésben a  leginkább veszélyeztetettebb csoporto-
kat kell beoltani. Látható, hogy minden a felhasználha-
tó vakcina mennyiségén múlik, ha van vakcina, tudunk 
tömegesen oltani, ha nincs, akkor nem. Mindent meg-
teszünk azért, hogy biztonságos és hatásos vakcinát 
hozzunk nagy mennyiségben Magyarországra.
A kínai és orosz vakcinákról azért kell beszélnünk, 
mert az Európai Unión keresztül kevés oltóanyag ér-
kezik. Azt látjuk, hogy a Pfizer bejelentette a szállítá-
sainak a csökkentését úgy, hogy már az eredeti folya-
matokban is jóval kevesebbet szállított, mint amennyit 
vállalt. A Moderna szállít, de a Pfizerhez képest is na-
gyon-nagyon keveset, az AstraZeneca pedig még nem 
is kezdett szállítani, de már bejelentette, hogy csök-
kentett mennyiségeket fog küldeni. A többi gyártóról 
még hír sincs. Lehet azt mondani, hogy rengeteg vak-
cina van Európában, de csak papíron. Én örülnék neki, 
ha pillanatokon belül annyi vakcina lenne, hogy azt se 
tudnánk, mit csináljunk vele, de a helyzet egyelőre na-
gyon nem így néz ki. A józan ész ilyenkor azt diktálja, 
hogy más forrásokat is keresni kell.

■ Az oltás továbbra is ingyenes marad?
– Az oltás ingyenes és önkéntes, és az is marad. Én 
magam is arra buzdítok mindenkit, hogy regisztrál-
jon a vakcinainfo.gov.hu oldalon, én is megtettem. A re-
gisztráció kötelezettséget nem jelent, de aki regisztrál, 
előnybe kerül. Addig is nem lehet eléggé hangsúlyozni 
a szabályok betartásának fontosságát, a maszkviselés, 
a kézmosás és a távolságtartás életet menthet. Minden-
kinek a kitartására és fegyelmezettségére szükség van.

Sükösd Levente
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■ Mostanában több alkalommal is 
találkoztunk valamilyen formában 
a nevével Budakeszin. A Buda keszi 
csevegő Facebook csoportban és 
városunk honlapján is sikeres volt az 
ön által szerkesztett „Hulladék kis-
okos”.
– Saját tapasztalataimból kiindulva 
készítettem, látván, hogy az elmúlt 
hónapok posztjaiban gyakran felve-
tődött: kellene egy komplett leírás az 
igénybe vehető szemétlerakó lehető-
ségekről. A teljesség igénye nélkül 
néhány megoldás fogalmazódott 
meg bennem, hogyan váljunk meg 
az otthon felhalmozódott szemét-
től, úgy, hogy az ne az erdő szélén 
végezze. 
■ Mi a 35 mikuláscsomag története?
– Szeretek kisebb ajándékokat, meg-
lepetéseket adni a baráti körömben, 
és ennek kapcsán jött ez az ötlet, 
hogy ezt a – korábbiaktól eltérő – ví-
russal terhelt Mikulás-napot feldob-
jam ezekkel a szerény kis csoma-
gokkal Budakeszi legkülönfélébb 
helyein. Néhány édesség és kézmű-
ves foglalkozáshoz használható alap-
anyagok voltak ezekben a csomagok-
ban. Rengeteg pozitív visszajelzést 
kaptam, megérte! Mindemellett az 
is szándékom volt ezzel az akcióm-
mal, hogy egy kis reklámot csináljak 
a játszóházamnak.
■ Gyermeknapokon és Családi 
Napokon több alkalommal is talál-
kozhattunk Budakeszin a Kenderkóc 
Népi Játszóházzal az elmúlt években.
– Indulásunk a Levendula Játszóház 
és Alkotóműhelyhez köthető, melyet 

nővérem Bordács Andrea alapított 
meg 2000-es évek elején Budake-
szin. Andi rendkívül tehetséges szer-
vező, így a gyorsan beindult a vállal-
kozása hamar egy tényleges családi 
vállalkozássá vált, hisz édesanyám, 
édesapám, fiatalabb nővérem, Edina 
és jómagam is részt vettem benne. 
Több budakeszi programon is részt 
vettünk, állandó program voltunk a 
budakeszi Gyermeknapokon. Aztán 
Andi elköltözött a Velencei-tó köze-
li Pázmándra, én pedig Edinával 
megalapítottam 2011-ben a Kender-
kóc Népi Játszóházat és – folytatva a 
„levendulás” hagyományokat – mi 
is számos budakeszi rendezvényen 
ott voltunk. Eleinte gyakrabban, az 
utóbbi néhány évben kicsit ritkáb-
ban, de remélem, a jövőben ismét 
többször megfordulhatunk majd ha-
zai pályán!
■ Kinőtték magukat az elmúlt 10 év 
alatt.
– Andiék a Levendulával országos 
hírűvé lettek, évről évre vendégei 
voltak például a Művészetek Völgyé-
nek, több országos fesztivál gyer-
mekprogramjait is ők szervezik. De 
mi is nagyot léptünk előre, melyben 
óriási szerepe volt édesapámnak, 
id. Bordács Gábornak. Gyakorlatilag 
az összes játékunkat ő készíttette ha-
talmas kreativitással. Habár kedvenc 
megmunkálandó anyaga az acél 
volt, a fával is nagyon szépen dolgo-
zott, szorgos keze munkája ott van 
minden játékunkban. Olyan egyedi 
játékokat köszönhetünk neki, mint 
a gyerekméretű sparhelt, a kosaras 

körhinta, „Gábor Áron rézágyúja”, 
a kis kerekes kút és persze a sok-sok 
igényesen megalkotott népi fajáték. 
Sajnos 2018 áprilisában Szent Pé-
ternek szüksége lett egy ezermester-
re, ő pedig a legjobbat választotta... 
Óriási fájdalmunkra egy évvel ké-
sőbb Edina nővérem is elhunyt egy 
súlyos betegség következtében.
Mindezen szomorúságok ellenére 
abszolút sikertörténet a Kenderkóc 
Népi Játszóház megalakulása óta 
eltelt 10 év. Leszámítva ezt a pan-
démiás időszakot, az egész ország-
ból – sőt határon túlról is – kapom 
a  meghívásokat óvodáktól, iskolák-
tól, rendezvényszervezőktől. Szere-
tem a  munkámat: a rengeteg uta-
zást, a  sok fesztivált és a rengeteg 
mosolyt a gyerekek arcán. Jelenleg 
9 fős a  csapatom, így egy nap akár 

Helytállás Budakesziért Emlékérem

Bordács Gábor
Bordács Gábor 35 ajándékcsomagot rejtett el 
Mikulás napjára városunk utcáin, terein, mely sok 
gyereknek okozott meglepetést és örömöt. Másnap 
pedig Győri Ottilia polgármester asszony lepte őt 
meg otthonában egy mikuláscsomaggal, valamint 
a Helytállás Budakesziért Oklevéllel és Emlékéremmel – 
megköszönve a sokak számára örömet okozó meglepetést. 
Bordács Gábor története azonban sokkal többről szól. 
Ebben a vele készült interjúban szó esik az általa vezetett 
Kenderkóc Népi Játszóházról és arról a „Hulladék kisokos”-
ról is, melyet ő szerkesztett a budakesziek számára.
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Akikre büszkék vagyunk
három különböző helyszínre is ki 
tudunk települni. Átlagosan évi 80 
rendezvényünk van.
■ Itt szó esett arról is, hogy hagyo-
mányőrző-népi játszóházuk első-
sorban a népi játékokra építi kitele-
püléseit, ám tapasztalataim szerint 
jelentős szerepet kap ebben a kuko-
rica-búza felhasználásának a megis-
mertetése is, ami az értékmegőrzés 
remek iskolapéldája.
– Az udvarunkon lévő górét minden 
évben megtöltjük mintegy másfél 
tonna csöves kukoricával. Legnép-
szerűbb programelemünk ugyanis 
a Kukoricás játszó, ahol a gyerekek 
a kukoricafeldolgozás teljes folyama-
tát játsszák végig a fosztástól kezd-
ve a morzsoláson és a daráláson át 
egészen a kukoricaliszt szitálásáig. 
Játszóházunk sikere abban is rejlik, 
hogy a gyerekek által is használt kel-

lékek valódi régiségek, a darálónk 
egy több mint 100 éves Hofherr–
Schrantz kukoricadaráló. 
Lisztes játszónkban a kenyérkészítés 
munkafolyamatait mutatjuk be: kézi 

kőmalommal búzát őrölnek, nagy 
teknőkben lisztet szitálnak, meg-
ismerkednek a dagasztóteknővel, 
szakajtóval. A gyerekek néha képe-
sek órákat eljátszani ebben a  kör-
nyezetben, nemegyszer szüleikkel, 
nagyszüleikkel közösen. Ügyességi 
játékainkkal együtt igazi családi 
program egy-egy kitelepülésünk. 
■ Hogyan vészelik át a járvány hosz-
szú időszakát, hisz a vírus a rendez-
vényszervezést teljesen ellehetetlení-
tette?
– Nagyon nehezen, hisz mi a téli 
hónapokban amúgy is leállunk, így 
gyakorlatilag 2019 decembere óta 
mindössze 3 hónapot tudtunk dol-
gozni. Bár ebben a helyzetben is volt 
azért tennivaló. A tavaly tavaszi ka-
rantén időszakában – mikor a gyere-
kek és szüleik össze voltak zárva – 
vidám, vicces videókat készítettünk 

otthon is könnyen elkészíthető népi 
fajátékokról Facebook oldalunkra. 
2020 nyarán 18 nyári gyermektá-
borba jutottunk el, ez abszolút csúcs 
a 10 év alatt! 

De jutott idő a játékaink felújítására, 
új játékok készítésére is és olyan fon-
tos dolgokra is, hogy Margit kislá-
nyom – háromhetes korában – meg-
döntötte a kosaras körhintánkkal 
a „Legfiatalabb utas” rekordot. 2020 
legjobb hozadéka pedig: a megszo-
kottnál is többet lehettem a csalá-
dommal!
■ Hogyan képzelik el jövőjüket 
ezekben a bizonytalan időkben?.
– Optimistán! Készülünk a tavaszi – 
vagy inkább nyári – szezonnyitóra. 
Egyre-másra kapom a felkéréseket, 
a  nyári hétvégék hamarosan betel-
nek a naptáramban, remélem, nem 
kell áthúzni őket!

Horváth Jenő

„Gábor Áron rézágyúja”

A Kukoricás játszó

A közbiztonság terén kifejtett 
eredményes tevékenységéért a Budakeszi 

Rendőrőrs parancsnokának javaslatára, 
a Budaörsi Rendőrkapitányság vezetője 

Kosznovszky Sándor közterület-felügyelőt 
tárgyi jutalomban részesítette.

Hoffmann Kornél  
rendőr alezredes, 

őrsparancsnok
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Csészényi Kávézó és Pörkölő

■ Hogyan lesz egyszer valakiből 
kávézó és pörkölő tulajdonos?
– Nem kávézósként kezdtem. Papír-
régiség boltom volt az Attila úton, 
ahol elsősorban XX. század eleji 
éttermi számoló cédulák, mozi-, 
színházi- és egyéb reklám plakátok, 
képes levelezőlapok stb. között vá-
logathattak a gyűjtők. Egy barátom 
vitt bele a kávé világába, akinek 20 
évvel ezelőtt már volt egy kisebb 
kávézó lánca és pörkölő műhelye. 
2003-ban kezdtem el gondolkodni 
egy saját kávézó megvalósításán, 
több mint 2 év kellett hozzá, hogy 
az álom valóra váljon. A Krisztina 
körúton – csaknem szemben a kato-
likus templommal – találtunk rá az 
akkor már végleg bezárt Rill órás-
műhelyre. Ennek a helyén nyitott 
meg a kávézó 2005 decemberében. 
Az órásműhely mellett megszűnt 
divat butikot is hozzáépítve sikerült 
a 60 m²-es kávézót kialakítani, egy 
10 m²-es galériával is bővülve. 
■ Nagyon eredeti elnevezést talál-
tak!
– Ihletője Széchenyi István neve 
volt, hiszen a velünk csaknem 
szemközti Krisztinavárosi Havas 

Boldogasszony templomban kötött 
házasságot Széchenyi István Seilern 
Crescentiával 1836-ban, mely egy 

emléktáblán is olvasható a templom 
falán. Egy nyelvi leleménnyel lett a 
Széchenyiből Csészényi. 
■ Nagyon harmonikusan ke ve   - 
redik a hagyomány és mo dern- 
ség a kávézó kialakításában.
– Kávézónk kialakításakor fontos 
volt számunkra a békebeli hangulat 
felidézése, a hagyományok őrzése: 
így a kávézó helyén egykor üzemelő 
Rill órásdinasztiának is emléket ál-
lítottunk, a falak pedig korabeli zo-
mánctáblákon, plakátokon, képeken 
őrzik a letűnt korokat. Fontos szem-
pont volt számunkra az is, hogy 
kávézónkban kényelmesen érezze 
magát mindaz, aki egyedül tér be 
a kutyájával egy feketére elolvasni 
a napilapokat, mind pedig az, aki 
meghitt baráti beszélgetésre, családi 
találkozóra, üzleti tárgyalásra érke-
zik.
■ Az egyik falon legalább 100 darab 
– ipartörténetileg is értékes – gyö-
nyörű kézi kávédarálót láthatunk, 
mely az egyik fő látványosság, mikor 
az ember belép az ajtón.
– Ezeket a kávézó megvalósításának 
két és fél éves időszakában vásárol-
tuk meg innen-onnan.
Kínálatuk nagyon széles választék-
kal várja a kávézás szerelmeseit. 
Vendégeink több mint 30 féle ká-
véitalból válogathatnak, melyek a 
világ nagy kávétermő területeiről 
származnak (Guatemala, Columbia, 
India, Kuba, Peru, Etiópia, Costa 
Rica, Kenya). Pontosan meghatáro-
zott termőterületről érkező, fenn-
tartható módon termesztett, kiváló 
minőségű arabica kávékat pörkö-
lünk, melyek kézzel szedettek és vá-
logatottak. Kávéink a legmagasabb 
(SCA) minősítéssel rendelkeznek.
■ Egy ilyen igényes kávéválaszték 
az évek során nyilván egy igényes 
vendégkört is megteremtett, jelentős 
törzsvásárlói bázissal, melyet csak 
magasabb kategóriájú kávéfőző- és 

pörkölő gépekkel lehet kielégíteni, 
megtartani.
– Kávézónk ritkaságszámba menő 
különlegessége, hogy kávéinkat 
helyben pörköljük – így italaink 
mindig frissek és ízletesek! Sőt, ha 
valaki az élményt otthon is megis-
mételné, frissen pörkölt kávéinkat 
kimérve is áruljuk, haza is vihető. 
Időről időre járjuk a különféle nem-
zetközi szakmai bemutatókat, vá-
sárokat. Az itt megismert trendek, 
fejlesztések ismeretében döntünk 
ezeknek az új gépeknek a megvásár-
lásáról. 2011-ben vettük az első pör-
kölőgépünket, mely akkor még csak 
a saját kávézónk szükségleteit elégí-

tette ki. Ezt követően 2016-ban egy 
lényegesen nagyobb kapacitású gép 
került hozzánk, mely lehetővé tette, 
hogy más kávézók, irodák számá-
ra is pörköljünk és elindítsunk egy 
webáruházat is. Ezzel párhuzamo-
san egyre több beállítási lehetőség-
gel rendelkező profi kávéfőző gépet 
és darálót is vásároltunk. A kisebb 
pörkölőnket, azóta bemutatóinkon 
használjuk, amolyan kedvcsináló 
látványelemként.
■ A frissen főtt kávé különlegessé-
gek mellett nyilván más is kerül az 
asztalokra...
– A kávékon kívül forrócsokolá-
dékkal, prémium szálas teákkal, 
süteményekkel, szendvicsekkel és 
évszakonként megújuló egyedi kí-
nálattal várjuk a hozzánk betérőket. 
Enni való édes és sós finomságaink 

Nem, sajnos ez a kávézó nem Budakeszin csábítja illataival az itt 
élőket, de tulajdonosa, Lelkes Péter városunkban él, így aztán talán 
nem meglepő, hogy a Hírmondó is megkereste őt. Meg aztán ki 
tudja, mit hoz az élet, és egyszer csakugyan nyílik majd Buda   - 
keszin is egy kávézó, mely akár lehetne egy újabb Csészényi is.
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is a  minőséget képviselik: sütemé-
nyeink kézműves készítésűek, nem 
tartalmaznak semmilyen tartósító-
szert és adalékot, ciabatta szendvi-
cseink is csak kiváló, friss alapanya-
gokból készülnek. 
■ Gondolom, önök számára is egy 
nem várt, hirtelen lórugással volt 
egyenlő, mikor márciusban a koro-
navírus-járvány kapcsán – a szigorú 
korlátozások részeként – be kellett 
zárni a Csészényit is.
– A bejelentés előtti napon még telt 
házunk volt, aztán jött a roló. Nyá-
rig gyakorlatilag az eddigi szolgál-
tatásaink közül csak a webáruház 

működött, ahol frissen pörkölt ká-
véinkat rendelték a vásárlóink. Az-
tán nyáron volt egy reménysugár az 
újbóli nyitással. Ősszel pedig jött az 
újabb bezárás, a webshopunk azóta 
is változatlanul működik, és részle-
ges nyitva tartással várjuk vendége-
inket. Reméljük, hogy mihamarabb 
kinyithatunk mindenféle korlátozás 
nélkül.
■ Ha majd egyszer elvonulnak 
a sötét felhők a vendéglátás feje 
fölül, azt hiszem, örömet okozna 
sok budakeszi lakos számára is, ha 
itt is nyitnának egy Csészényi kávé-
zót! Már csak azért is, mert váro-

sunkban és a térségi településeken 
országosan is kiemelkedő a vásárló-
erő, sok az igényes fogyasztó.
– Már gondolkodtunk ezen, de Bu-
dakeszi adottságai nagyon korláto-
zottak abból a szempontból, hogy 
hol lehetne kialakítani egy olyan 
ideális helyet, amely viszonylag for-
málható ilyen célokra. 
Ám jelenleg mi is abban a cipőben 
járunk, hogy az a pénz, amit az em-
ber befektetne, azt a Covid-19 jár-
vány elvitte pillanatok alatt. Most 
az újranyitás lebeg legfőbb célként 
a szemünk előtt.

Horváth Jenő

Green Kiss. Új bevásárlási forma,
környezettudatos csomagolás
■ Honnan jött az ötlet?
– Egy olyan négytagú család – mint 
a mienk is – egy nagyobb bevásárlás 
során „tetemes” mennyiségű élelmi-
szerrel tér haza. Egy ilyen alkalom-
mal jöttem rá arra, hogy bármeny-
nyire is próbálkoztam, nem tudtam 
kikerülni a többségében műanyag 
csomagolásokat, melyek aztán a 
szemétben kötöttek ki. Innen jött az 
ötlet, hogy mivel Budakeszin nincs 
ilyen jellegű bolt, belevágok egy 
olyan vállalkozásba, mely része lesz 
egy egyre jobban kibontakozó kör-
nyezettudatos mozgalomnak. Bizo-
nyítani szerettem volna a családom-

nak, a gyermekeimnek, hogy ez így 
nem mehet tovább, az ő jövőjüket 
is féltve. Emellett tapasztaltam azt, 
hogy az itt élő embereknek is igénye 
volna erre az újszerű bevásárlási for-
mára. Ez a gondolkodásmód, melyet 
a Green Kiss képvisel, sokakat meg-
szólít, és nem csak budakeszieket, 
hanem a környező településeken 
élőket is. És ebben talán az is szere-
pet játszik, hogy mi itt – a budake-
szi hegyektől körül ölelve – egy zöld 
környezetben élhetünk. Mindössze 
3 hónapja, hogy megnyitottunk, 
mégis büszkén kijelenthetem e rö-
vid idő eltelte után, van már törzsvá-
sárlói bázisunk is. 
■ Green Kiss (Zöld Csók). Mi adta 
az ihletet ehhez a névhez?
– Ez tulajdonképpen egy szójáték, 
hisz a férjem vezetékneve (Kiss) adta 
az ötletet ehhez az angol–magyar (?) 
cégnévhez. Persze tudom, hogy az 
angol szavakból induló név néha 
hátrányból indul, de ennek azért van 
egy mögöttes tartalma, mely illik ah-

hoz a szemlélethez, amit szeretnénk 
közvetíteni.
■ Hogy hozták össze az üzlet sajátos 
berendezését?
– Amit itt lát, azok nagy része hasz-
nált bútor, melyeket hosszú hetek 
alatt szedtem össze a legkülönfélébb 
helyekről és aztán a férjemmel közö-
sen alakítottuk át és festettük le őket. 
Egy-két speciális polcot, egyebeket 
pedig egy helyi asztalos készítette el.
■ Volt korábban bármilyen kereske-
delmi tapasztalata?
– Nem! Semmi! Azaz annyi, hogy 
vendéglátós szü leim től láttam, hogy 
miképpen építettek fel és vezetnek 
a  mai napig egy vállalkozást. Am-
úgy vendéglátó–turizmus diplomát 
szereztem a Kodolányi János Egye-
temen, majd ezt követően megszü-
letetett a két kisfiam, otthon voltam 
velük 6 éven át. Ennek ellenére úgy 
éreztem, meg tudom valósítani ezt 
az álmomat, melynek olyan hozzá-
adott értéke van, amit igényel és el-
ismer a vásárló.

Zöld Budakeszi

Ha egy üzlet havonta csak egyszer húzza ki a szemetes kukát 
a boltból, az annak a jele, hogy ott egy olyan bevásárlási formával, 
egy olyan alakulófélben lévő környezettudatos mozgalom első 
jeleivel találkozunk, mely a fenntarható bevásárlás jövőjét jelzi. 
Mindezekről a projektet szívvel-lélekkel megálmodó, dinamikus 
üzlet vezetővel, Kiss-Óvári Anitával beszélgettünk.
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■ Mennyi idő kellett az elindulás-
hoz?
– Két év. Sok erő, kitartás kellett hoz-
zá. Meg kellett találni a megfelelő üz-
lethelyiséget, és hosszú folyamat volt 
a beszállítói kör felkutatása is. A cél 
az volt, hogy mindenekelőtt magyar 
kisvállalkozók minőségi magyar ter-
mékei legyenek a polcokon. Emellett 
az is lényeges, hogy a szállítási mód 
is környezetbarát legyen – magya-
rán, ne keletkezzen feleslegesen sze-
mét. Hadd mondjak erre két példát. 
A liszt papírzsákban érkezik, ezeket 
kettévágjuk, és mi is felhasználjuk 
csomagolásra, pl. ebbe csomagoljuk 
a  törékeny kerámia szappantartót, 
egyebeket, de említhetném, hogy 
az üvegben szállított termékek ese-
tében visszaadjuk a beszállítónak az 
üveget, aki legközelebb megint ezt 
használja fel a szállítás során!

■ Az üzlet mibe önti, tölti át és 
tárolja az ide érkező, vendégcsalo-
gató termékeket?
– Csak természetes anyagból készült 
tárolókban tartjuk kínálatunkat. Fa, 
üveg, fém, lenvászon…
■ És a környezettudatos vásárlók 
milyen csomagolással teszik be 

kosaraikba az adagoló eszközökkel 
a Green Kiss polcairól a kiválasztott 
árut?
– Az ide újonnan belépők az első 
pillanatokban gyakran nem tudják, 
hogy mit is jelent nálunk ez a „cso-
magolás mentesség”. Kérdés szokott 
lenni, hogy mindez milyen extra 
előkészületeket igényel. Nem, ez 
ennél sokkal egyszerűbb! Ide üres 
befőttes üveget, üres lisztes zacskót, 
tejfölös műanyag poharat, bármit be 
lehet hozni és fel lehet tölteni! Itt az 
a lényeg, hogy ezek újra és újra hasz-
nálatba kerülnek, és nem a kukába 
dobják azokat minden vásárlás alkal-
mával.
■ Milyen kínálattal találkozunk a 
polcokon? Budakeszi beszállítók is 
vannak?
– Van itt tea, kávé, édesítők, liszt, 
rizs, köles, bulgur, különféle len-
csék, dió, mogyoró, mindenféle mag-
vak, aszalványok, lekvárok, tészták 
stb., továbbá csapos önkiszolgálással 
szörpök, olívaolaj, tisztító-öblítősze-
rek, kozmetikumok… Folyamatosan 
bővül a beszállítói körünk. Jómagam 
gyakorlatilag először minden szóba 
jöhető terméket kipróbálok otthon, a 
háztartásomban és azon tapasztala-
taim alapján döntök egy-egy termék 
megrendeléséről. 
Többnyire magyar kisvállalkozókkal 
vagyunk kapcsolatban, és – bár első-
sorban nem kifejezetten bioterméke-
ket árusítunk – ezeknek a kisvállal-
kozásoknak jól átlátható a működése. 
Legyen az kismalom vagy akár szörp-
készítő, ezek nem használnak vegy-
szereket, káros anyagokat.
Budakeszi beszállítóink is vannak! 
Többek között naponta kapjuk a friss 
pékárut a Szívügyem pékségtől, be-

szállítónk a Kanálka chutney készítő 
cég és a Krisztina körúton üzemelő 
Csészényi kávézótól és pörkölőtől ér-
kezik a friss pörkölésű kávé. Ennek 
a kávézónak a tulajdonosa is Buda-
keszin él. De az itt vásárolható textil 
tárolókat és méhviaszos szalvétákat 
is a közeli Nagykovácsiban élő vál-
lalkozótól kapjuk.
■ Nagy a tisztaság az üzletben!
– Különös tekintettel a járványra, 
folyamatosan fertőtlenítünk, felmo-
sunk. A tárolók mellett azokat az 
eszközöket is azonnal fertőtlenítjük, 
melyeket a vevőink használnak ön-
kiszolgáló vásárlásaik során. Emel-
lett maximum 2-3 embert engedünk 
be egy időben!
■ Mik a további tervek?
– Fő célunk, hogy fokozatosan bő-
vítve, egy teljes napi bevásárlás le-
hetőségét is megadja az üzlet az ide 
betérőknek. Mire ez a lapszámot 
megjelentetik, már tejtermékek is 
lesznek nálunk, üvegbetétes vissza-
váltó rendszerrel. És amikor elindul 
a zöldség szezon, Budakeszihez kö-
zeli termelőktől hozzuk majd a zöld-
séget, gyümölcsöt.
Emellett szeretnénk olyan works-
hopokat, bemutatókat tartani, me-
lyeknek az lenne a célja, hogy meg-
ismertesse az érdeklődőket olyan 
alternatívákkal, mint pl. az ecetből, 
szódabikarbónából, citromsavból 
készülő takarítószerek, fürdőgolyók, 
vagy akár a nálunk vásárolt termé-
kek alapján recepteket is lehetne 
készíteni. Rengeteg olyan hasznos 
kezdeményezés van itt Budakeszin, 
melyekről nem is tudnak az itt élők. 
Jó lenne őket is bevonni ebbe a kö-
zösségépítő lehetőségbe!

Horváth Jenő
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A Budakeszi Polgárőrség elnökének, 
valamint a Pest Megyei Polgárőr 
Szövetség elnökének, dr. Bilisics 

Péternek a javaslatára polgárőr 
érdemkereszt bronz fokozatával 

tüntették ki Hilcser Tamás polgárőrt, 
a Budakeszi Városi Polgárőr és 

Katasztrófavédelmi Egyesület tagját 
a polgárőr mozgalomban végzett 

tevékenysége elismeréseként.
Balról jobbra: Hilcser Tamás és Farkas Dániel Gábor, a Városi Polgárőr 
Egyesület elnöke
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Budakeszi szabadidős felmérése 
is ennek a felkészülésnek a része. 
Azokra az időkre tekintünk, ami-
kor barátok, generációk újra bizton-
ságban lehetnek együtt, egy helyen, 
munkában és szabadidőben. 
Budakeszi Önkormányzata kiemelt 
helyen kezeli a szabadidő értékes el-
töltését, összhangban közösségi ér-
tékeink gondozásával. Ebben keres 
most aktív partnerséget mindenki-
vel, aki szívesen vesz részt jövőnk 
alakításában. A téma iránti érdeklő-
dést mutatja, hogy az elmúlt 2 hét-
ben közel hétszázan töltötték már ki 
a szabadidős kérdőívet! Hajrá Buda-
keszi!
Korlátozásoktól mentes időkben 
most is sokféle helyszínen áramlik a 
kulturális élet Budakeszin. A teljes-
ség igénye nélkül, az Önkormány-
zatunk által fenntartott intézmé-
nyek mellett számos civil szervezet 
és magántulajdonban lévő helyszín 
is része a kínálatnak: az Erkel Fe-
renc Művelődési Központ tarka kí-
nálata mellett gyakran nagyobb ren-
dezvények töltik meg a Prohászka 
Ottokár Katolikus Gimnázium és 
az Árpád-fejedelem téri új iskola au-
láját, dísztermét és tornacsarnokát, 
de rendszeresek az előadások a ró-
mai katolikus egyházközség Szent 
László házában és a református gyü-
lekezet Kálvin termében is. Táncis-
kolaként és rendezvényhelyszínként 
működik a „Rathauskeller" pince, 
de programok zajlanak a Budakeszi 
Város Német Önkormányzata keze-
lésében lévő Egyesületek Házában 
és a HID Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat által működtetett Gene-
rációk Házában is. A Punktum 
Galéria, alkalmi helyszínek és az 
éttermek, borozók és kávézók is 
a  szabadidős-kulturális tér részei. 
A Mezei Mária Emlékház is kultu-

rális térként is működik. Emellett 
ott vannak a szabadtéri nagyrendez-
vények: a Családi Nap Fesztivál és 
három éve nagy sikerrel rendezett 
Budakörnyéki Sörfesztivál.
A Fő tér megújításával, a művelő-
dési ház környezetében lévő telkek 
megvásárlásával, és a hamarosan 
meg    épülő vállalkozói park területén 
önkormányzati tulajdonban magtar-
tott részek kialakításával a lakosság 
által képviselt, akár újfajta kulturá-
lis-szabadidős igények megteremté-
sének szeretne teret adni. 
A meglévő lehetőségek mellett sokfé-
le szabadidős igényünket csak váro-
sunkon kívül gyakorolhatjuk. Válto-
zó világunk számos kihívást támaszt 
és lehetőséget is kínál, amelyekre 
Önkormányzatunk, erőforrásaihoz 
mérten reagálni szeretne. Ezen igé-
nyek feltérképezésében kérték se-
gítségünket, és fordulunk Önökhöz 
most ezen projekt keretében. 
Önkormányzatunk kimondott célja, 
hogy erősítse helyi, közösségi érté-

Lakossági igényfelmérés Budakeszin a szabadidőről 

„Miénk itt a tér”
Szabadidős programokról kérdezni Budakeszi lakóit 
vírusidőkben olybá tűnhet, mint nyári forróságban 
koccanó-jeges limonádéról, deres-hideg sörről álmodni. 
De mint az olimpikonok, készülnünk érdemes az oltás 
utáni időkre.

keink és lehetőségeink szövetét az-
zal, hogy teret ad az itt lakók által 
kívánt és támogatott kulturális-sza-
badidős igények megteremtésének. 
Ezért közösségi tervezésre, közös al-
kotásra hívunk továbbra is minden 
budakeszi lakost!  
A cél, hogy olyan közösségi tér vagy 
terek jöjjenek létre, amit valóban sze-
retnek és használnak a budakeszi la-
kosok – és amelyek szükség esetén 
üzletileg is fenntarthatók. Olyan tér 
vagy helyszínek, amelyeket érdemes 
meglátogatni, amelyben akár egy-
szerre is sokféle érdeklődésű ember 
érezheti otthon magát, és amelyek 
olyan sokfélék és színesek, mint 
maguk az itt élők. A felmérés és fó-
kuszcsoportos beszélgetés alapján 
hamarosan lakossági fórum és pre-
zentáció készül. 

Bruckner Zoltán

Kérjük, töltse ki a felmé-
rést itt, és jelentkezzen 
fókuszcsoportos beszél-
getésre a szabadidő témá-
jában: 

www.programokbudakeszin.hu

A „Bede Anna Élő Hit Alapítvány a fiatalok támogatására”
közleménye

Kedves Támogatók!

Hálásan köszönjük a nagylelkű budakeszi lakosoknak, hogy az elmúlt 
év végén adományukkal támogatták a rászoruló, vagy igen nagy csa-
ládos gyerekeket a Bede Anna Élő Hit Alapítványon keresztül. 

Az Önök segítségével 520 000 forinttal tudtuk segíteni a Prohászka 
Gimnázium pályázó diákjait. Alapítványunk a kapott adományokat 
teljeskörűen szétosztja, a működési költséget a kuratórium fedezi.

Alapítványunk közhasznú, fogadhatjuk a jövedelemadó 1%-át.

Adószámunk: 18674310-1-13

Budakeszi, 2021. február 10.

Köszönettel, az alapítók:

dr. Bede Antal és Bakács Bernadett
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Március 1-jétől 
gyermekkardiológiai 
rendelés indul  
Budakeszin

Dr. László Erzsébet, gyermekgyógyász, 
gyermekkardiológus szakorvos

2003-ban szereztem orvosi diplomát a Marosvásárhelyi 
Orvosi- és Gyógyszerészeti Egyetem Általános Orvosi Ka-
rán. 2012-ben csecsemő- és gyermekgyógyászat szak-
vizsgát a Semmelweis Egyetemen, majd 2016-ban cse-
csemő- és gyermekkardiológiai szakvizsgát a Gottsegen 
György Országos Kardiológiai Intézetben tettem.
Érdeklődési területem a veleszületett szívfejlődési 
rendellenességekre, ritmuszavarokra, illetve a szerzett 
szívbetegségekre irányul. Viszonylag ritka betegségek, 

Budakeszi egészségügyi hírei

Tisztelt Budakeszi Járás 
Betegei!
Sürgős esetben soron kívül fogad-
juk betegeinket!

Az online előjegyzés hamarosan 
elérhető lesz, kollégáim az eddi-
gi előjegyzéseket felviszik a rend-
szerbe, az újakat pedig eleve oda 

rögzítik. Megfeszített munka fo-
lyik, hétvégén is dolgozni fognak, 
reméljük, hogy hamarosan már 
használhatják online rendszerün-
ket. Addig is egy plusz telefonvo-
nalat állítunk az előjegyzés szol-
gálatába az eddigin kívül:

előjegyzés a +36 20 361 5017 
és a +36 20 362 7035 telefon-

számokon lehetséges.

Minden hétköznap 10 és 16 óra 
között hívhatják kolléganőinket: 
Regedeiné Végh Évát és Tóth Bar-
barát.

A hamarosan beállítandó Főnix-
Web szolgáltatás igénybevételéhez 
további információt ezen a linken 
találnak: www.univerzo.hu
Bevezetésre kerül az Univerzo al-
kalmazás PC-re, illetve okos esz-
közökre, az alábbi hivatkozás alól 
tölthető le: www.univerzo.hu

Köszönöm a türelmüket:

Pócza Péter dr. 
intézményvezető

TÁJÉKOZTATÓ A VÉRVÉTELI PONT SZOLGÁLTATÁSRÓL
Tisztelt Budakeszi Járás Lakosai!
Sokan kerestek ezzel kapcsolatban, ezért szeretném 
Önöket tájékoztatni a vérvételi pontok működéséről. 
A Budakeszi Egészségügyi Központ Vérvételi Pontja 
egy 0. progresszivitási szintű diagnosztikai rendelés: 
ez egy kényelmi szolgáltatás BUDA KESZI LAKOSAI-
NAK, ezen belül is az időseknek és a kismamáknak 
szeretnénk segíteni. Ezért finanszírozást mi nem ka-
punk, hiszen nem labordiagnosztikát végzünk, mi az 
Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház 
és Szakrendelő kihelyezett vérvételi lehetősége va-
gyunk. Mi adjuk – a saját költségünkön – a szakem-
bert, a logisztikát, az adminisztrációt, a veszélyeshul-
ladék-kezelést, az anyagköltséget... A vizsgálatok után 
járó finanszírozást a kórház kapja.
A labordiagnosztika finanszírozása esetében szin-
tén van egy úgynevezett teljesítmény volumen korlát 

(TVK), így csak bi-
zonyos mennyisé-
gű vizsgálat elvég-
zése rentábilis az 
Észak-Közép-budai 
Centrum, Új Szent 
János Kórház és 
Szakrendelő labora-
tóriumát működte-
tő Synlab Kft.-nek.
Mi jelenleg napi 30 beteg vérvételére kaptunk enge-
délyt, ezért található 30 sorszám a vérvételi ponton. 
Ennyi beteg vérvételét végezhetjük. Minden lehetősé-
get igyekszünk megragadni, ha tudjuk, bővítjük ezt 
a szolgáltatást is!

Köszönöm a megértésüket:
Pócza Péter dr. 

intézményvezető
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A LEGFONTOSABB ELÉRHETŐSÉGEK EGY HELYEN
• Budakeszi Rendőrőrs: +36 23 450 007 
• Kóródi Attila r. ftörm., körzeti megbízott: +36 20 444 1284 
• Farkas Szilárd: r. ftörm., körzeti megbízott: +36 20 489 6717 
• Budaörsi Rendőrkapitányság: +36 23 505 400 

Sürgős esetben: 
• Segélyhívó: 112 
• Budakeszi (24 órás) Városi Ügyelet: +36 20 626 2092 
• Budakörnyéki Közterület Felügyelet:  +36 23 535 710/107

• Mezőőr – Pénzes Kálmán: +36 30 949 9077

Budakeszi Városi Polgárőr és Katasztrófavédelmi Egyesület: 
• Farkas Dániel polgárőr: +36 30 180 3231

Budakeszi Polgárőr Egyesület: 
• Kovács Attila polgárőr: +36 30 200 0532

Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület – tűz esetén a 112-t is is hívni kell! 
• Szilágyi Egon: +36 30 868 1332

Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft:  
• Korondy Tamás ügyvezető igazgató: +36 23 451 305

Pest-Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: +36 1 469 4168

Kéményseprő (Pest megye): +36 1 999 3664

TIGÁZ: +36 80 477 333

ELMŰ: +36 80 383 940

Fővárosi Víz- és Csatornázási Művek: +36 80 247 247

Szemétszállítás – Depónia Kft.: +36 22 504 412

Gyepmester – Zöldsziget Kft: +36 70 626 7378

Budakeszi Orvosi Ügyelet: +36 23 451 731, 36 23 451 920

Temetőüzemeltető – Gyertyaláng Kft.: +36 30 311 9137

Halálesetkor –Gyertyaláng Kft. (éjjel-nappal hívható): +36 30 217 9639

CORPUS Temetkezési Kft: +36 20 924 1930

Hajléktalan szállás – MAMSZ: +36 1 338 4186/2

HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás: +36 23 451 147, +36 20 294 5263

Család és Gyermekvédelmi Központ: +36 23 454 080

Készenléti ügyelet krízis esetén: +36 20 243 0323

azonban már a betegség gyanúja igen nagy aggodalmat 
kelthet a szülőkben, amit a szakvizsgálat során fel tu-
dunk oldani, illetve az időben észlelt betegség esetén 
életet/életminőséget tudunk menteni.
Gyermek szívgyógyászati szakvizsgálat a következő 
esetekben javasolt: 
•  gyermek háziorvos/iskolaorvos által észlelt szívzörej 

vagy gyengén tapintható végtagi pulzusok,
•  szapora vagy nem ritmusos szívműködés 

tapasztalása,
•  nem az életkornak megfelelő vérnyomás érték 

észlelése, illetve mellkasi fájdalom esetén,

•  ájulással/eszméletvesztéssel járó állapotot 
követően,

•  a gyermeket vizsgáló orvos által észlelt keringési 
elégtelenségre utaló tünetek esetében (vizenyő, 
májmegnagyobbodás, szapora légvétel, 
étvágytalanság és súlygyarapodás elmaradása 
esetén, különösen ha a tünetek együttesen állnak 
fenn),

•  tüdőröntgen kapcsán a radiológus által jelzett 
kóros szív- vagy nagyér-árnyék esetében,

•  szűrő jellegű EKG-n észlelt szívbetegség gyanú 
esetén.



Német témahét a Prohászka Gimnáziumban – 2021. február 17–19.

Múlt és jelen

Tájékozódik a SZIA

A történet 30 évre nyúlik vissza. Ek-
kor jelent meg a TIPO TKE tájfutó 
szakedzőjének, Horváth Magda test-
nevelőnek köszönhetően Budakeszin 
a tájfutás, aki a sportág történetének 
sokszoros magyar bajnoka, szenior 
világbajnok. Munkája révén az évek 
alatt több száz gyerek ismerkedhe-
tett meg a település egyedülálló le-
hetőségei révén a tájfutással, tanul-
hatta meg a tájékozódás rejtelmeit. 
Ez a hagyomány éledt újra a tavalyi 

tanévben a Budakeszi Széchenyi Ist-
ván Általános Iskolán belül órarendi 
keretben, felmenő rendszerben két 
osztályban, ami 60 gyereket érint 
heti rendszerességgel. Ezt az inno-
vációs folyamatot Bezeczky Erzsébet 
tanítónő indította el. Budakeszi kü-
lönleges természeti adottságokkal 
rendelkezik a testi-lelki szellemi 
egészség megőrzéséhez szükséges 

természetes feltételekkel, sok erdő-
vel, jó levegővel. Az erdőben eltöltött 
idő felbecsülhetetlen pedagógiai ér-
téket képvisel a gyerekek számára. 
Célunk a természet megszerettetése, 
a túrázás megismertetése, gyakorlati 
ismeret szerzése és még számtalan 
előnyt jelent a munka során. A  re-
mek helyszín adott, vannak elhiva-
tott pedagógusok és rengeteg érdek-
lődő gyerek. Ennek a munkának az 
eredményét szeretnénk számukra 
mind hozzáférhetőbbé tenni.

Bezeczky Erzsébet tanítónő

Még a járvány sem szabhat határt labdarajongó diákjainknak

Teqball asztalok a SZIÁ-ban

Iskolánk második féléves eseményeinek részét képezi 
a „Múlt és jelen – Német témahét a Prohászkában” című 
projektünk, amely a német nyelv és kultúra megismeré-
sét, a témában való újabb ismeretek szerzését, a budake-
szi svábság történetének bemutatását szolgálja. Célunk 
az, hogy ennek a témahétnek a keretében tanulóink ki-
csit közelebbről megismerjék a német nyelvi kultúrát, 
annak számos szegmensét; és a sokrétű programok által 
a német nyelvhez kapcsolódó kultúrtörténeti ismeretek-
ben gazdagodjanak.
Témahetünk palettája elsősorban az algimnáziumi kor-
osztályt szólítja meg különböző, változatos programok-
kal, melyek mélységükben igazodnak tanulóink életko-
rához, nyelvi ismereteikhez. Az 5-6. évfolyam diákjai a 
német irodalom költészetéből meríthetnek új ismerete-
ket; egy kötelező és egy szabadon választott vers meg-
tanulásával pedig az említett évfolyamoknak szervezett 
szavalóversenyen mérhetik össze tudásukat. A német 

irodalom és kultúra megismerése és művelése mellett 
a Budakeszin élő német kisebbség történetét is a téma-
hét szerves részének tekintjük, és fontosnak tartjuk, 
hogy gimnáziumunk tanulói is ismerjék meg és tisztel-
jék településük múltját és jelenét. Ennek kapcsán pla-
kátversenyünk egyik központi részét képezi a budakeszi 
svábok történetével foglalkozó kutatómunka, amelynek 
során tanulóink kis csoportokban képes beszámolót ké-
szíthetnek arról, hogy Budakeszi német ajkú lakossága, 
a svábság honnan és mikor érkezett a  településre, és 
1946-ban a kollektív bűnösség elve miatt hozott kitele-
pítési rendelet értelmében hogyan, milyen körülmények 
között kényszerültek elhagyni otthonukat, családjukat, 
a hazájukként szeretett Magyarországot. A kutatómun-
kában tanulóink különböző produktumokat készítenek: 
térképeket rajzolnak, régi fotókópiákat beszkennelve 
egy-egy családtörténetet mutatnak be, illetve tudósíthat-
nak a betelepítés és a kitelepítés okairól, körülményeiről. 
A kutatómunka folyamatát szaktanáraink és a program-
ban részt vevő osztályok (7. és 8. évfolyam) osztályfő-
nökei koordinálják. A témához kapcsolódóan Pelyachné 

Segítve a járvány okozta sportolási 
lehetőségek ritkulását, teqball asz-
talokkal és hozzá tartozó eszközcso-
magok beszerzésével támogatjuk 
fejlődésben lévő tanítványainkat.
Mi is az a teqball?
Ez a speciális asztal több fajta spor-
tolási lehetőséget is kínál, többek 
között: labdarúgás,  
kézilabda, röp- 
labda, tenisz vagy  
asztalitenisz. A teqball egy 
 futballalapú új sport, amely  
mind a profi, mind az amatőr

sportkedvelők számára kiválóan al-
kalmas a technikai tudásuk, kon-
centrációs készségük és állóképes-
ségük fejlesztésére, ahol a játékosok 
között nincs fizikai kontaktus.
Köszönjük a Teqball Kft. és az Érdi 
Tan kerületi Központ felajánlását.
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Budakeszi legifjabb polgárai – gratulálunk!
Nagy Borisz 
(született 2020. szeptember 3-án)

Telegdi Zente 
(született 2020. szeptember 8-án)

Martinák-Tolnay Hanna 
(született 2020. szeptember 9-én)

Ács Róza 
(született 2020. szeptember 15-én)

Káldi Márton 
(született 2020. szeptember 21-én)

Krizsán Alíz Viktória 
(született 2020. szeptember 23-án)

Varga Lujza 
(született 2020. szeptember 30-án)

Sáros Zorka 
(született 2020. október 1-jén)

Szabó Franciska Liána 
(született 2020. október 12-én)

Andréka Ábel 
(született 2020. október 13-án)

Muray Júlia 
(született 2020. október 14-én)

Muray Marcell 
(született 2020. október 14-én)

Regős Botond 
(született 2020. október 15-én)

Battaglia Franceska Romana 
(született 2020. október 27-én)

Csizmazia Domos 
(született 2020. november 3-án)

Víg Levente Péter 
(született 2020. november 15-én)

Dévényi-Győrffy Ella Jolán 
(született 2020. november 26-án)

Tóth Alíz 
(született 2020. november 26-án)

Gáspár Gergő 
(született 2020. november 28-án)

Hetey Szilárd 
(született 2020. november 30-án)

Dóra Eliza 
(született 2021. január 3-án)

Rákó Amira 
(született 2021. január 4-én)

Török Zita 
(született 2021. január 30-án)

Szatory Zoja 
(született 2021. január 5-én)

Vancsik Zoltán 
(született 2021. január 5-én)

Arnaboldi Milla 
(született 2021. január 7-én)

Trejer Zoltán 
(született 2021. január 7-én)

Pető Dominik Albert 
(született 2021. január 10-én)

Doli Virág 
(született 2021. január 13-án)

Pilisi András 
(született 2021. január 13-án)

Varga Máté 
(született 2021. január 14-én)

Kaponics Bianka Dorottya 
(született 2021. január 16-án)

Gubucz-Sombor Sarolta 
(született 2021. január 19-én)

Hozbor Eliza 
(született 2021. január 21-én)

Bartus Attila Zétény 
(született 2021. január 22-én)

Burján Kristóf 
(született 2021. január 29-én)

Pingiczer Klára tanárnő tart a 8. A osztálynak egy rend-
hagyó előadást a német kultúra, a német nyelv helyi vo-
natkozásairól, a budakeszi svábok történetéről, kitelepí-
tésük tragédiájáról. 
Plakátversenyünk másik területe a német hagyomá-
nyok, nevezetességek és szokások megismerésére fóku-
szál. Az 5. és 6. évfolyam diákjai 3-4 fős csapatokban ne-
vezhetnek a versenyre, ahol az általuk választott német 
nyelvű országok egy-egy tartományával, kantonjával fog-
lalkoznak; megismerkednek egy-egy régió gasztronómi-
ájával, nyelvi sajátosságaival, népviseletével, nevezetes-
ségeivel. A gyűjtőmunkák produktumaiból egy kiállítást 
rendezünk gimnáziumunk Németh László-termében, 
amelyet az iskola közössége februárban tekinthet meg. 
Témahetünk fő programjaként online vetélkedőt szer-
vezünk, melyen iskolánk diákjai mellett a Budakeszi 
Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói is részt 
vesznek, egy közös versenyben osztják meg egymással 
tudásukat és tapasztalataikat. A verseny a Sissiről és Tell 
Vilmosról szóló történet (könnyített olvasmányok) fel-
dolgozására épül. Bízunk abban, hogy ez a közös prog-
ram a két intézmény között a kölcsönös, jó együttműkö-
dést erősíti, szolgálja. 
Témahetünkre készülve iskolánk diákjai Török Csaba 

igazgató úrral és Nagy Edit tanárnővel felkeresték a tele-
pülés kitelepítéssel kapcsolatos emlékhelyeit, és egy ko-
szorút helyeztek el a városháza falán lévő emléktáblánál. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy diákjaink találkozhattak 
Győri Ottilia polgármester asszonnyal, aki felelősségtel-
jes feladatai közben is tudott néhány szót váltani az ér-
deklődő diákokkal.  

Nagy Edit pedagógiai vezető
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A nagyböjt időszaka  
református szemmel

Az adventi időszak karácsonyra ké-
szít fel, a nagyböjt húsvét ünnepére. 
Nagyböjtnek azért nevezték, mert 
az év során több kisebb böjt is volt: 
kisböjt időszaka, helyi böjti napok, 
negyedévenként 3 napos böjt (lati-
nul: quattuor temporum jejonium), 
ezt Bod Péter reformátor a Zakariás 
könyvének 8. részéből eredezteti. 
Református hitünkben megmarad 
ez a kifejezés, hiszen Jézus is ajánl 
egyéni böjtöt. A nagyböjt hamvazó-
szerdától nagyszombatig terjed.
A böjtnek azonban nem csupán az 
a református értelmezése, mely sze-
rint a hívő az Istennel való kapcso-
latában lemond bizonyos dolgok-
ról, hanem a hívő lemondásában 
a szociális aspektus, a másikhoz, 
a rászorulókhoz, az özvegyekhez, 
szegényekhez, árvákhoz való oda-
fordulás került előtérbe. A Lónyay 
utcai Református Gimnáziumban 
korábban bevezettek ún. reformá-
tus böjtöt. A  lényege az volt, hogy 
a diákok, szüleik, vállalásaikkal, le-

mondásukkal, spórolásukkal, anya-
gi fedezetet biztosítottak a szociáli-
san rászoruló társaik támogatására, 
vagy éppen hozzájárultak iskolai 
építkezésekhez, bővítésekhez.
Már a niceia zsinat 325-ben beszélt 
a negyvennapos böjtről (quad ra-
gessima). A 40 szimbolikus szám: 
40 napig esett az eső Noé idejében, 
Mózes 40 napig tartózkodott a Sí-
nai-hegyen, Illés próféta 40 napig 
ment a Hórebig azzal az eledellel, 
amit Isten küldötte adott neki, Jó-
nás 40 napos böjtöt hirdetett Nini-
vének. Jézus maga is 40 napig böj-
tölt.
A 40 napos böjt mellett egyházunk 
gyakorlatában az egyéni és szűkebb 
közösségi böjtöket gyakorolták elő-
deink. Főleg a nagypénteki böjt 
maradt meg református egyházunk 
gyakorlatában. Azonban újra ki kell 
emelnünk, amire Ézsiás próféta rá-
mutatott: „Az Isten kedvelte böjt nem 

ételekben való válogatás, hanem az ir-
galmasság gyakorlása” (Ézsaiás 58.).
„A nagyböjt lényege a megfeszített 
Úrra való koncentrálás, a kereszt tit-
kának szemlélete, elmélyülés Krisz-
tus követésében” – írja Ravasz László 
püspök. Ebben az időszakban a re-
formátus gyülekezetekben lelki na-
pokat, csendes hétvégéket tartanak, 
ahol a lelki elmélyüléssel is készül-
nek a nagyheti és a húsvéti esemé-
nyekre. 

Boros Péter református lelkész

Felhasznált jegyzet: Szénási Sándor: Ünnepeink (Kálvin Kiadó, 2007)

Kedves gyászoló család! Tisztelt emlékezők!
„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott,
aki szeret, soha el nem felejt,
számunkra Te soha nem leszel halott,
ragyogni fogsz, mint a csillagok!”

Megrendülten állok egykori tanárom, későb-
bi nagyon kedves kollégám Lévay Zoltánné 
Magdi néni koporsója előtt. Lévay Magdika, 
ahogy az iskolában neveztük, 1929. novem-
ber 14-én született Budapesten Dedinszky 
Dezső és Richkter Irén gyermekeként.
Gyermekkorát, ifjúkorát Pestújhelyen töltöt-
te, ahonnan gyalog járt az Ajtósi Dürer sorra 
a Szent Szív Társaság Katolikus Leánygim-
náziumába. 1948-ban érettségizett, majd 
felvették a budapesti Pedagógiai Főiskolára, 
ahol 1951-ben természetrajz – földrajz – test-
nevelés szakos tanári diplomát szerzett. 
Gyakorlóéves tanárként került Budakeszire, 
a pesti lány naponta kijárt dolgozni, ami ak-
koriban nem volt egyszerű. 
1952-ben Csillebércen, egy úttörővezető-
képző táborban ismerkedett meg a  szintén 
tanár Lévay Zoltánnal, s még abban az év-
ben házasságot is kötöttek. Közös életüket 
Budakeszin kezdték s nagy szeretetben éltek 
egészen Zoli bácsi 2009-ben bekövetkezett 
haláláig. 
Két lányuk született, Zsuzsi és Marika. 
Mindketten a pedagóguspályát választották. 

Zsuzsi nyugdíjazásáig óvónőként dolgozott 
Budakeszin, s ma is itt él családjával. Marika 
általános iskolai tanárként szintén Budake-
szin kezdte pályáját, később Budaörsön foly-
tatta, ahol családot is alapított. Ő sajnos már 
három éve nincs köztünk.
Magdika pedagógus egyénisége itt, Buda-
keszin bontakozott ki. Számtalan generáció 
került ki a kezei alól, akiket tiszteletreméltó 
személyiségével és példás családi életével is 
nevelt-oktatott. Vallotta, hogy a tanár egész 
életével tanít, az értelmiségi lét kötelez. 
Szakmai tevékenysége túlmutatott az álta-
lános iskola falain. Megyei, járási tovább-
képzéseken tartott előadásokat „A biológia 
és a világnézet” címmel. Az Országos Peda-
gógiai Intézet reform tanterveinek kidolgo-
zásában is aktívan részt vett. Oszlopos tag-
ja volt a Hazafias Népfront, a Vöröskereszt 
helyi szervezeteinek, valamint a választások 
szervezőbizottságának.
Több éven át tanított az üzemi dolgozók 
esti iskolájában, az egykori ISG területén. 
A buda keszi gimnázium első végzős évfo-
lyamait még ő érettségiztette biológiából. 
De sokan köszönhetik neki a sikeres 
pályaválasztást, osztályfőnöki munká-
jának közösségformáló tevékenységét, 
a nagyszerű osztálykirándulásokat, 
melyeknek során hazánk különböző 

tájegységeivel ismertette meg diákjait, akik 
a 30-40-50 vagy akár a 60 éves osztály-
találkozójukra is szeretettel várták egykori 
osztály  főnöküket, és ő mindig nagy öröm-
mel vett részt ezeken az össze jöveteleken. 
Magdika nyugdíjazása után sem tudott el-
szakadni a gyerekektől. Közel 15 évig folyta-
tott még napközis nevelői, illetve óvodapeda-
gógusi munkát. 
Ma már a tősgyökeres budakesziek, de az el-
múlt évtizedekben betelepültek között sem 
találunk olyan idősebb helybelit, aki ne tud-
ná, ki is volt Lévay Zoltánné, Magdi néni!
Drága Magdika!  
Nyugodj békében! 
Családod, egykori  
kollégáid, diák- 
jaid nem  
felejtenek!
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Budakeszi a legjobbak között!
■ Kik pályázhattak az elismerésre?
– Az Emberi Erőforrások Miniszté-
riu ma által kiírt pályázaton olyan kul-
turális intézmények mérettek meg, 
akik a kulturális feladataikat minő-
ségirányítási, valamint minőség-
biztosítási szemlélet alapján végzik.
■ Mi a pályázat célja?
– A minősítés a világszerte elismert 
EFQM Kiválóság Modell alapján ki-
dolgozott magyar rendszer, az adott 
szervezet működését vizsgálja, és 
annak hatékonyabb feladatellátását 
segíti. A rendszer már több mint egy 
évtizede működik hazánkban. Az 
évente kiírt pályázat elsődleges célja 
a közművelődési tevékenységet vég-
ző intézmények minőségorientált 
működésre ösztönzése és a közmű-
velődési minőségfejlesztés területén 
elért eredményeik elismerése.
■ Milyen felkészülés kellett a  pá- 
 lyázathoz?
– Hosszú, kitartó munka előzte 
meg a majd kétszáz oldalas pályázat 
megírását, két éve készültünk rá. 
2019-ben három munkatársammal 
elvégeztük a Nemzeti Művelődési In-
tézet Kiválóság Modell I–II. képzését, 
melyen a minőségbiztosítás bonyo-
lult szempontrendszerét, valamint 
munkánk hatékonyabbá tételének 
módszerét sajátíthattuk el.
A pályázat megírása előtt felülvizs-
gáltuk az intézmény stratégiáját, ön-
értékelést végeztünk az intézmény 
vezetésében, valamint tevékenységi 
köreinkben. A hét általunk végzett 
tevékenységi formára: rendezvé-
nyek, kiállítások, ismeretterjesztő 
előadások, művelődő közösségeink, 
származtatott szolgáltatásaink és 
a  közösségi szolgáltatásra, vezetés-
re dolgoztuk ki a pályázati anyagot. 
A  minőségbiztosítási rendszer el-
várásainak megfelelően az intéz-
mény három legfontosabb szakterü-
letét a rendezvényeket, a kiállításokat 
és az ismeretterjesztő előadásokat 
kívántuk minősíteni. Mindhárom 
eredményes lett.
Kidolgoztuk a tevékenységek intéz-
ményünkre szabott dokumentum 
rendszerét, a feladatokra folyamat-
szabályozásokat készítettünk, fe-
lülvizsgáltuk az intézmény part-
nerhálózatát. Munkánkat nagyban 

segítette az elmúlt években látoga-
tóink, partnereink által kitöltött kö-
zel 3500 elégedettségi és igényfel-
mérő kérdőív.
■ Hogy történt a pályázat elbírálása?
– Rendkívül összetett volt a meg-
mérettetés. Az elkészített pályázati 
anyagot augusztus végén kellett le-
adni. A Nemzeti Művelődési Intézet 
szeptemberben jelezte, hogy a pályá-
zatunkat formailag és tartalmilag 
befogadta. A pályázat audito-
ri ellenőrzése novemberben 
zajlott. Két auditor vizsgálta 
személyesen az intézményt, 
a járványhelyzet miatt rend-
hagyó módon, online formá-
ban négy napon keresztül. 
Egy kidolgozott kritérium- 
és követelményrendszer 
alapján ellenőrizték a műve-
lődési központ teljes műkö-
dését: a vezetést, a stratégiai 
tervezést, az emberi erőfor-
rásokat és partnerkapcso-
latokat, valamint a  beadott 
hét tevékenységi körünket. A minő-
ségbiztosítás minden tevékenységet 
három szempont alapján vizsgált: a 
partnerközpontúság, az egymástól 
való tanulás és a folyamatos fejlesz-
tés. Intézményünk mindig is part-
nerközpontúságra törekedett.
■ Hányan dolgoznak az intézmény-
ben?
– A művelődési központnak kislétszá-
mú csapata van. Az intézmény mun-
katársainak összlétszáma 8  fő. Két 
fő technikai munkatárs a  BVV Kft. 
alkalmazásában, két technikusi fel-
adatokat végző szakember, valamint 
négy közművelődési szakember. 
A közművelődési szakmai csoportot 
ebben az időszakban két egyetemista 
is erősítette. Az ő segítségük nagyon 
fontos volt számunkra.

■ Hogyan osztották fel a feladatokat?
– Közös csapatmunkaként állítottuk 
össze a pályázatot. A hatékony fel-
adatellátás érdekében a munkatár-
sak azoknak a tevékenységi formák-
nak az önálló kidolgozását, majd az 
auditálás során azok megvédését 
kapták, melyeket munkaköri leírá-
suk tartalmaz. Büszke vagyok mun-
katársaimra, hogy kitartó munkájuk 
országos eredményt hozott.

A cím elnyerése igazi csapatmunka 
volt, azonban az intézményben dol-
gozó munkatársak mellett a fenntar-
tó önkormányzattal, a művelődő kö-
zösségeinkkel, a civil szervezetekkel 
és a látogatókkal is közös ez a siker.
■ Végül mi az önök számára a cím 
üzenete?
– A kérdésre egy japán mondással, 
válaszolnék, ami így hangzik: „Tö-
rekedjünk arra, hogy mindennap vala-
mit csináljunk egy kicsit jobban, mint 
ahogy tegnap csináltuk.” Reméljük és 
bízunk abban, hogy a közeljövőben 
lehetőségünk nyílik arra is, hogy 
minőségi kulturális szolgáltatásaink 
egy új, minőségi, korszerű épületbe 
is kerülhetnek.

Balogh Júlia,  
a Corvinus Egyetem hallgatója

A budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központ a 2019/2020-
as évet minősítő, kiemelkedő munkája eredményeként kilenc 
közművelődési intézménnyel együtt nyerte el a Minősített 
Közművelődési Intézmény címet. A Magyar Kultúra Napján 
megrendezett online gálaműsor keretében Fekete Péter kultúráért 
felelős államtitkár adta át a címet az EFMK igazgatójának, 
Tóthné Fajtha Anitának. Az elismerésről és az ahhoz vezető útról 
kérdeztük az igazgató asszonyt.

Intézm
ényi hírek
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Csatorday Dóra online kiállítása 
az Erkel Galériában

Február hónapban az online Erkel 
Galéria meghívott vendége a  Telki-
ben élő festőművész, Csatorday 
Dóra. A kiállítás anyaga február 15. 

és március 14. között tekinthető 
meg az EFMK Facebook-oldalán és 
honlapunkon.

Csatorday Dóra a budapesti Képző-
művészeti Szakközépiskolában elő-
ször az ötvös szakmát tanulta ki, 
ezután a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem festészeti szakán folytatta 
tanulmányait. Festményein hang-
súlyozza a természet és szépségének 
fontosságát fényeivel, árnyékaival, 
sőt titkaival együtt, amelyeket társít 
és összekapcsol saját belső érzelmei-
vel és küzdelmeivel.  Ezeket a han-
gulatok és érzelmeket próbálja rep-
rodukálni a vásznon.
Az elmúlt 15 évben munkáit több ki-
állításon mutatták be Magyarorszá-
gon, Szerbiában, Olaszországban és 
Japánban.  Néhány festménye állan-
dóan megjelenik ezen országok szá-

mos múzeumában és galériájában. 
A képek egy online galériában is 
megtekintetőek és megvásárolhatók: 
https://www.a-h-a.shop/dora-csator-
day.
Köszönjük a művésznőnek, hogy el-
fogadta az EFMK felkérését az onli-
ne galériában való bemutatkozásra.

A Hagyományőrző Kör kórusa
KÓTA díjas lett

Váratlan öröm érte a Magyar Kultúra Napján a Buda-
keszi Hagyományőrző Kör Egyesület közösségét. Kó-
rusunk több évtizedes munkásságát nemzetiségi ka-
tegóriában KÓTA díjra érdemesnek találta a Magyar 
Kórusok, Zenekarok és Népzenei együttesek Országos 
Szövetsége. Január 22-én kora este online adásban mél-
tatták a díjazottakat. A személyes díjátadásra a pandé-
mia alakulásától függően a későbbiekben kerül sor. 
Ebben a mindenkit sújtó, elszigetelődött magányos 
időben különösen jól esett eddigi munkánk elismeré-
se. Megerősítést kaptunk, hogy jó irányba haladunk és 
higgyünk az újrakezdésben, bármikor lesz is.
Szeretném megköszönni a sok nekem címzett gratulá-
ciót és egyúttal tovább küldöm kórusunk valamennyi 
jelenlegi és régi énekesének. Köszönöm az együtt töltött 
időt, a próbák izgalmát, a sok-sok fellépés örömét, sike-

rét. Támogatóinknak, barátainknak a kitartást, amivel 
hétről hétre velünk tartottatok. Családjainknak pedig a 
türelmét, hogy elviselték hétvégeken a hiányunkat. Ez 
a díj mindannyiunké, hiszen nem létezik kórus lelkes 
énekes társak nélkül.
Külön szeretném megköszönni harmonika-kísérőnk, 
Nagy Attila áldozatos munkáját, aki a kórus mellett 
a  Budakeszi Hagyományőrző Kör Fúvószenekarát is 
menedzseli. Zenei kíséretével régi dalaink is új dimen-
zióba kerültek.
Az is örömünkre szolgál, hogy a Budakeszin működő 
Zákányi Zsolt Református Vegyeskar névadója, a „Ta-
nár Úr” posztumusz életműdíjat kapott a magyarorszá-
gi zeneoktatásban és kórusmozgalomban kifejtett hat 
évtizedes munkásságáért! Gratulálok továbbá az Erkel 
Ferenc Művelődési Ház munkatársainak is, mivel az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, a rangos Minősített 
Közművelődési Intézmény címet adományozta intézmé-
nyüknek.

Krizsán Edit kórusvezető

A BHKE 
működésének  
támogatói:



A Hagyományőrző Kör kórusa
KÓTA díjas lett

Zöld Budakeszi
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Hosszú, vékony pálca végén egy ap-
rócska gombóc fagylalt. És jó sok 
van belőle! Egy csapatnyi apró ma-
dár, őszapó keresgél a jeges, szélfút-
ta bokrok között, a levélhagyott ágak 
csontujjakként fogják körül őket. 
Bravúrosan ügyes madarak, hiszen 
a legvékonyabb ágak hegyét is végig-
bogarásszák. Nyugtuk pedig nincs, 
egyetlen pillanatra sem.
„Igazi czinege, mely sohasem pihen s 
pitymalattól alkonyatig izeg-mozog, 
bujkál, keres; hozzá a hajlékony ága-
kon oly gyakorlatokat végez, a melyek-
hez képest a legügyesebb vásári kötél-
tánczos is valóságos ólommadár. Nincs 
kedvesebb és tanúságosabb látomány, 
mint az a társaság, a melyben a rudas- 
vagy őszapó többedmagával is a nagy-
mester.” Így ír róluk a jeles madarász, 
Herman Ottó, aki arra is felfigyelt, 
hogy az aprócska, alig ökörszem 
nagyságú őszapó hosszú farkát úgy 
használja az egyensúlyozáshoz, akár 
rúdját a kötéltáncos.
Bár leginkább a hideg hónapokban 
kerül a szemünk elé, az őszapó még-
sem csak téli vendég a kertben. Ne-
gyed századdal ezelőtt ültettünk a 
kertünkbe egy atlasz cédrust, amely 
mára méretes, terebélyes fává növe-
kedett. Másfél évtizeden át semmi 
nem bántotta, aztán – talán a klíma-
változás okán – kora nyáron erősen 
megtetvesedett. Először csodálkoz-
tam, mert nem láttam még gyantás, 
tűlevelűn levéltetveket, de a felme-
legedés miatt sok egyéb olyan jelen-
séggel is együtt kell élnünk, amire 

korában aligha gondoltunk. De ami 
nekem bosszúság, az másnak terí-
tett asztal! Azóta is, minden nyáron, 
rendre, szinte a napnak ugyanabban 
az órájának megjelenik tetves fán-
kon egy csapat őszapó és a hajlékony 
ágakon, gyakran fejjel lefelé tornáz-
va szedegetik a kövér tetveket. Vé-
gigbogarásszák a fát, aztán mennek 
tovább, mert – amint azt már emlí-
tettük –, meg nem állnak sohasem.
És bár a tavasz, a nyár terített asztal 
az őszapónak, ekkor sincs nyugodal-
ma. Évente csak egyszer költ, de ek-
kor akár egy tucat éhes szájat is kell 
tömnie! Az őszapó fészke az állati 
lelemény és ügyesség egyik legszebb 
példája, valódi csoda. Leginkább egy 
ágtövébe vagy éppen védett helyen 
álló tuskóra rakott, méretes, meleg 
gyapjú zoknihoz tudnám hasonlí-
tani, amelyen már apró lyukat ütött 
gazdája lábának öregujja 
– ezen a lyukon át jár ki-
be az őszapó! A fészek tel-
jesen zárt, csak a kis, tol-
lakkal fedett nyílás vezet a 
belsejébe. A párok közösen 
építik a fészket, amelyhez 
mohát, zuzmót, pókfona-
lat, birkagyapjút, valamint 
elhullajtott tollakat hasz-
nálnak fel. Évekkel ezelőtt, 
a Vöröspocsolyás-háton, 
egy ritkás ligeterdő szélén 
kora tavasszal rábukkan-
tam egy éppen épülő, ősz-
apó fészekre. Heteken át 
jártam ki oda, tisztes távolból, mesz-
szelátóval figyeltem, amint a gondos 
szülők – akár a nemezelő kézmű-
ves – csőrükkel ügyesen összedol-
gozták az innen-onnan felszedett 
építőanyagokat. Egyszer száraz zuz-
móval, nyárfaszösszel, máskor a tél 
után vedlő szarvasokból bőven hul-
ló szőrcsomókkal tértek vissza a fé-
szekhez, és csőrüket afféle horgoló-
tűként használva építették a meleg, 
szöszös, zokniszerű madárotthont.
„Ebbe a puha és meleg otthonba rak-
ja le az a picziség a fészekalját, mely 

kilencz, néha tizenkét apróka tojásból 
való; ezek fehérek, a vastagabb végen 
finom rozsdaszínű szeplőcskékkel. Ezt 
a fészekalját a kis pár felváltva 14 nap 
alatt költi ki és ekkor kezdődik a nagy 
munka: azt a tizenkét porontyocskát 
finom eledellel kell ellátni” – írja Her-
man Ottó. Idő múltával ez az örökké 
éhes siserehad szorosan összeülve 
kitelepszik a fészek körüli ágakra és 
várja, hogy a szülőpár pirkadattól al-
konyatig hordja nekik az ételt. Ha a 
költés többször is meghiúsul, akkor 
a párok besegítenek más, közelben 
található őszapópár fiókáinak felne-
velésébe.
Az őszapó igen hasznos madár, hi-
szen nyáron, főképpen a költési idő-
szakban tömérdek bogarat, hernyót, 
lárvát elpusztít, s ezzel jelentős hasz-
not hajt kertnek, erdőnek. A fiókák 
szétszéledését követően, majd leg-

inkább ősztől fokozatosan áttér a nö-
vényi táplálékra. Az őszapó nálunk 
állandó madár, télen időnként az 
etetők közelében is felbukkan. Az 
őszapó csaknem egész Európában, 
valamint Ázsia nagy részén honos. 
Erdőkben, bokrosokban, árterekben, 
parkokban, lakott területeken egy-
aránt találkozhatunk vele. A teljesen 
fátlan, nagy kiterjedésű pusztákat és 
mezőgazdasági területeket elkerüli.
Erdeinkben ma még bőven előfor-
dul. A szinte mindig csapatban járó, 
apró madarat megfigyelni valódi 
gyönyörűség!

Illisz L. László

Megfigyelések a Madárösvényen 

Őszapó

Felhasznált források: Herman Ottó: A madarak hasznáról és káráról (Budapest, 
Pallas Rt. Nyomdája, 1914); www.mme.hu

A képek forrása: www.tiszatoelovilaga.hu/oszapo
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Amikor a  tél beállt, elkezdi etetni 
a  madarakat, hogy továbbra is ott 
legyenek majd, amikor a  természet 
ismét kizöldül és óriási szükség lesz 
az ő kártevő pusztító munkájukra 
a kertben. A korábban épített rovar-
hotelben segíti a rovarok áttelelését, 
melyek a kert indulásától a termény 
betakarításig nagyban hozzájárul-
nak a  munka sikeréhez. Gondol-
junk csak a  katicabogár áldásos te-
vékenységére: a  nagy ellenséggel, 
a  tetvekkel veszik fel a  küzdelmet 
a  gyümölcs és a  zöldségágyások-
ban. A szorgos kertész továbbra is 
gyűjti a  zöldség és 
gyümölcshulladékot 
a  komposztálóba, 
hogy így tartsa meg 
helyben azt az erő-
forrást, ami a  talaj-
nak a  megújuláshoz 
szükséges, hogy a kö-
vetkező szezonban is 
jól tudja ellátni a  fel-
adatát. Védi a  növé-
nyeket avarral vagy 
komolyabb védelem-
mel, mikor nagy vagy 
hosszantartó lehűlést 
ígér a  meteorológia. 
Gondos gazda mód-
jára előkészíti a  kézi 
és gépi eszközeit a  nagy bevetésre. 
A fagymentes napokon elkezdheti 
a metszést és oltóágakat választ. Az 
előzőekben begyűjtött magokból 
próbacsíráztatást végez, hogy bizton 
számíthasson a  dédelgetett magok 
kifejlődésére. Ha van olyan lehetősé-
ge, amelyek között adottak a megfe-
lelő fény és hőmérsékleti viszonyok, 
akkor elkezdi a  palántanevelést 
a  hosszabb, majd rövidebb csírázá-
si időt igénylő magokkal. S mikor 
a nap első előbukkanó sugarai hét-
ágra kezdenek sütni, erős késztetést 
érez, hogy hódoljon kedvtelésének 
és kiskertjét újra harsogó zöld és szí-
nes paradicsommá alakítsa!

Persze a legnagyobb feladat az idény 
kezdete előtt a  kert megtervezése. 
Akinek picinyke kertje vagy éppen 
csak egy balkonkertje van, nem iga-
zán tud mit tenni ezen a  téren. Itt 
a  legnagyobb hangsúly azon van, 
hogy elegendő tápanyagot juttasson 
ki a  növényeinek, főként az ültető 
edényekben fejlődőknek.
Aki már egy kicsit nagyobb kert-
tel rendelkezik, megtervezi, hogy 
a kertjében a termelni kívánt növé-
nyeket melyik helyre vesse, ültesse 
el. Sok elvet lehet követni, ami alap-
ján eldöntheti, hogy miként hajtsa 

ezt végre. Alapvetően abból érdemes 
kiindulni, hogy milyen tápanyag-
igénye van az adott növénynek. Itt 
lehet alkalmazni a vetésforgót, ami-
kor is a nagy tápanyagigényű (ubor-
ka, paradicsom), a  kevésbé igényes 
és a kis tápanyagigényű növényeket 
(saláta, retek) váltogatjuk az egyes 
területek között. A tápanyagot a ta-
lajra ősszel kihordott szerves trágya, 
illetve a fészektrágya, az ősszel elül-
tetett talajtakaró növények, a  kom-
posztról származó humusz, vagy 
az őszi kialakítású mélymulcs fogja 
szolgáltatni. A tápanyagigény a  fej-
lődés folyamán változik: van, amit 
a fejlődéskor, virágzáskor, van, amit 

az éréskor kell nagyobb mennyiség-
ben a növények számára elérhetővé 
tenni. Érdemes figyelembe venni, 
hogy melyik növény után mit ülte-
tünk, például borsó után nitrogén-
igényes növényt (káposzta) lehet 
vetni vagy palántázni, mivel a  bor-
só a gyökérgümőkön keresztül nit-
rogénnel látja el a  talajt a  fejlődése 
alatt, ezért a  gyökérzet maradjon 
a földben a betakarítás után.
Nagyon fontos a  növénytársítások 
figyelembevétele: bizonyos növé-
nyek nagyon szeretik egymást, míg 
mások megnehezítik egymás éle-
tét. Ennek oka lehet, hogy hasonló 
a tápigényük vagy azonos/ellentétes 
a  kártevőjük, vagy éppenséggel ta-
karást biztosítanak a talajnak. Amik 
igencsak kedvelik egymás társasá-
gát: a  répa és a  hagyma, a  paradi-
csom és a bazsalikom, a fokhagyma 
és az eper, a bab és a cékla, a saláta 
és a  retek. Nem kedvelik egymást 
azonban: a paradicsom és a burgo-
nya, a borsó és a hagyma, a saláta és 

a petrezselyem.
Említésre méltó a vé-
dőnövények fontossá-
ga, melyek illatukkal 
elriaszthatják a  kár-
tevőket, mint a  kö-
römvirág, snidling, 
büdöske vagy éppen-
séggel magukhoz 
vonzzák a kártevőket, 
mint például a  sar-
kantyúka a  tetveket. 
Itt emelendő ki a bab 
áldásos hatása a  ván-
dorpoloska elleni 
küzdelemben, amíg 
a  hüvelyei növeked-
nek, addig a  vándor-

poloska sokkal jobban szereti, mint 
a paradicsomot.
A talajtól, elhelyezkedéstől és idő-
járástól függően februártól a  sza-
badföldbe kerülhet már a  sárgaré-
pa, a petrezselyem, a hagymafélék, 
a retek, a borsó, a spenót és a saláta 
is.
A tervezés során alapvető fontossá-
gú, hogy a természet támogató erőit 
kihasználjuk, megtartsuk és to-
vább erősítsük, nem megbontva azt 
a csodálatos egyensúlyt, ami a kert-
ben megadatott! Ez által tudja ker-
tünk a mi életünket is a  legjobban 
támogatni.

Csinger Márta ● Ökokeszi

Mit csinál a kertész
a téli hónapokban?
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Bizony sok mindent, habár az idény utáni munkák sokkal 
kevesebb aktivitásra adnak okot.



Jegyzőkönyvi kivonatok a 2021. január 18-án meghozott

rendkívüli polgármesteri 
döntésekről
Budakeszi Város Polgármesterének 1/2021. (I.18.) határo-
zata a Farkashegyi repülőtérre vezető kerékpárút kivitelezé-
sére irányuló közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
feladat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot 
hozom:
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § 
szerint feltételes közbeszerzési eljárást indít a Farkashegyi
repülőtérre vezető kerékpárút kivitelezése tárgyban.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere az 
ajánlattételi felhívásokat az alábbi ajánlattevők részére kül-
di meg:
–  Penta Általános Építőipari Kft. (2100 Gödöllő, Kenyér-

gyári út 1/e.)
–  Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

(1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em.)
–  Hazai Építőgép Társulás Zrt. (2351 Alsónémedi, Ócsi út 

2405/4. hrsz)
–  He-Do Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.)
–  Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Janek 

Géza utca 8-10.)
–  ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft. (2072 Zsámbék, 

Jóvilág utca 50.)

Budakeszi Város Polgármesterének 5/2021. (I.18.) határo-
zata a Budakeszi, Fő utca 98. szám alatti, 1393 hrsz-ú ingat-
lanra tervezett egészségügyi szakrendelő épület építéséhez 
szükséges parkolóhelyek biztosításáról
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
feladat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot 
hozom:
1. Budakeszi Város Önkormányzatának polgármestere 
a Budakeszi, Fő utca 98. szám alatti, 1393 hrsz-ú ingatlan-
ra, a Bártfai-Szabó Építésziroda által tervezett szakrendelő 
épület építéséhez szükséges parkolóhelyek közül 6 parko-
lóhelyet a Budakeszi 1387 ingatlanon, 8 parkolóhelyet a Bu-
dakeszi 1388 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlano-
kon meglévő parkolóban biztosítja.

Budakeszi Város Polgármesterének 9/2021. (I.28.) határo-
zata a Budakeszi Vállalkozói Park pályázat eredményéről
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
feladat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot 
hozom:
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármeste-
re dönt, hogy a Budakeszi Vállalkozói Park pályázat első, 

2021. január 4-i határidővel zárult kiírását eredményesnek 
nyilvánítja és a pályázatban Budakeszi 2747/6 helyrajzi 
számmal jelölt kialakítandó telek tekintetében jogi meg-
felelőség igazolása mellett bérleti szerződést köt a Srebro 
Trading Kft.-vel (székhely: 2092 Budakeszi, Makkosi út 
246.; adószám: 13656508-2-13; képviseli: Bárczi Erika 
Anikó ügyvezető).
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere 
dönt, hogy a Budakeszi Vállalkozói Park pályázat első 2021. 
január 4-i határidővel zárult kiírását eredményesnek nyil-
vánítja és a pályázatban Budakeszi 2747/14 helyrajzi szám-
mal jelölt kialakítandó telek tekintetében jogi megfelelőség 
igazolása mellett bérleti szerződést köt a Kenta Impex Kft.-
vel (székhely: 2092 Budakeszi, Alkotó utca 26.; adószám: 
25796845-2-13; képviseli: Jantek Dóra ügyvezető).

Budakeszi Város Polgármesterének 14/2021. (I.28.) határo-
zata a Budakeszi Város Közlekedési Koncepcióterve elkészí-
tésére vonatkozó Tervezési szerződés II. számú módosítása 
tárgyában
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
feladat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot 
hozom:
Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere 
a  „KÖZLEKEDÉS” Fővárosi Tervező Iroda Kft.-vel kötött, 
Budakeszi Város Közlekedési Koncepcióterve elkészítésé-
re vonatkozó Tervezési szerződés II. számú módosítását 
– a  mellékelt tartalommal – jogi megfelelőség igazolását 
követően aláírja.

Budakeszi Város Polgármesterének 15/2021. (I.28.) határo-
zata a Budakeszi Város Önkormányzata és a Budakeszi Vá-
ros Német Önkormányzata közötti együttműködési meg-
állapodás felülvizsgálatáról
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
feladat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot 
hozom:
1. Budakeszi Város Polgármestere 2021. február 1-től jogi 
megfelelőség igazolását követően együttműködési meg-
állapodást köt Budakeszi Város Német Önkormányzatával.
2. Budakeszi Város Polgármestere felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy értesítse Budakeszi Város Német Önkor-
mányzatát a szerződés aláírásáról.

Jelen döntések részletes leiratát, illetve további döntések 
és határozatok szövegét a https://varoshaza.budakeszi.hu/

kepviselo-testuleti-hatarozatok/ oldalon olvashatják

Önkorm
ányzati hírek

■ Alapító: Budakeszi Város Önkormányzata, 2092 Budakeszi, Fő u. 179., telefon: +36 (23) 535-710, hon-
lap: www.hirmondo.budakeszi.hu ■ Lapkiadó: Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft., 
2092 Buda keszi, Fő u. 179., telefon: +36 (23) 535-711 ■ Felelős szerkesztő: Sükösd Levente ■ Szerkesz-
tőség: kommuni kacio.budakeszi@gmail.com ■ Hir detés felvétel: pm.titkar@buda keszi.hu, Tajti Enikő, 

telefon: +36 (23) 535-711 ■ Lapzárta: minden hónap 15-én ■ Nyomdai munkák: Paletta Press Kft., 2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 19., telefon: 
+36 (23) 451-959 ■ Megjelenik 5800 példányban ■ ISSN 1586-2704 ■ A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetés tartalmáért és az abban közölt 
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Paullina Simons könyve egy szív-
facsaró és -melengető románc 
bimbózásán keresztül kalauzol 
végig a második világháború 
Oroszországának szenvedésein. 
A történet Leningrádban, 1941-
ben kezdődik. A két lánytestvér, 
Tatjána és Dása egy ágyat oszta-
nak meg egymással, és egy szo-
bában laknak bátyjukkal és szü-
leikkel. Nélkülözéssel teli életük 
tovább tépázódik, amikor Német-
ország 1941. június 22-én meg-
támadja az országot. A  bombá-
zás viharaiban Tatjána és nővére 
szerelme, a  jóképű katonatiszt, 
Alexander elkerülhetetlenül egy-

re közelebb kerülnek egymáshoz, és katartikus szerel-
mük szétzúzza a Metanov család életét. Az orosz tél be-
köszönte tovább fokozza a nehézségeiket, de Alexander 
többször is megóvja őket az éh- és fagy haláltól. Tatjána 
kész lenne feláldozni szerelmüket Dása boldogságáért. 
A New York Times bestsellere olvasók ezreinek szívét 
nyerte már el, igazi letehetetlen, érzékenyítő, hiteles 
kulturális és történelmi töltetű olvasmány a borús téli 
napokra.

Kolacsek Rozi • NSJG 11. B

PAULLINA SIMONS: A bronzlovas

A Budakeszin élő nemzetközi 
elismertségű grafikus, Orosz 
István, a Pótszarv című novellás 
kötet után egy újabb könyvvel je-
lentkezett 2020-ban. Az íróként 
is kiváló képzőművész most 
olyan alkotást hozott létre, ahol 
a  kép és a  szöveg egyenértékű. 
Kétharmada illusztráció, ame-
lyek a korabeli karikatúrák, pla-
kátok és pártbrosúrák stílusát 
idézik, parodizálják. A rajzok és 
címszavak a  szocializmusnak 
nevezett korszakot mutatják be 
ironikus, groteszk formában.
„Az Örömajkon örömének szö-

vegét és a grafikáit is én készítettem, arra törekedtem, 
hogy címszavakban és rajzokban be tudjam mutat-
ni ennek a  közel fél évszázados korszaknak a politikai, 
gazdasági és kulturális fogalmait, azt az erőltetett hur-
ráoptimizmust, ami ennek az időszaknak a sajátja volt” 
– mondja egy interjúban az alkotó. Az idősebbeknek 
is, akik átélték ezt a korszakot, és a fiatalabbaknak 
is, akik szerencsére csak könyvből ismerhetik, aján-
lom a könyvet. Különösen ebben a hónapban aktuális, 
amikor a kommunizmus áldozataira emlékezünk feb-
ruár 25-én.

Ádám Éva • könyvtáros

OROSZ ISTVÁN: Örömajkon, örömének.  
Képes történelmi fejtágító (1945–1990)

Kislányunk, Telegdi Szimonetta 2015. július 19-én 
született. A kilenc hónap várakozás csodálatos és 
problémamentes volt, de sajnos a születésekor min-
den egycsapásra összeomlott. Szimi súlyos oxigén-
hiánnyal jött a világra, melynek következményei min-
den nap velünk vannak. Az agyi bénulás mellett – ami 
kihat a mozgás- és beszédközpontra – epilepsziás ro-
hamokkal is gyakran meg kell küzdenünk. 

Pici kora óta folyamatosan hordjuk fejlesztésekre, 
mert reméljük és hisszük, hogy számára egy jobb és 
könnyebb életet érhetünk el a jövőben. Találtunk egy 
nagyszerű orvost, dr. Igor Nazarovot, aki tavaly elvál-
lalta Szimi első műtétét. A műtét óta sok területen 
javult az állapota, de idén újabb műtétre és még több 
intenzív fejlesztésre lesz szüksége. 

Sajnos minden igyekezetünk ellenére, támogatók nél-
kül nem fogjuk tudni ismét finanszírozni a többmillió 
forintos műtétet és az utána következő terápiákat.

Hiszem, hisszük, hogy még ha csámpásan is, de egy-
szer kéz a kézben sétálhatunk együtt, közösen játsz-
hatunk más gyermekekkel Szimonettával. Hinnem 
kell, hogy lehet szebb és minőségibb az élete! 

Tisztelettel kérem Önöket, ha van rá módjuk és lehe-
tőségük, akkor támogassák a kislányomat!

Rendkívüli hálával és mély tisztelettel:

Zengl Szilvia,
egy csodálatos kislány édesanyja, 

budakeszi lakos
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Tavaszi ágaprítás Budakeszin 2021-ben is
Városi hírek
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A 2020-ban indult sikeres tavaszi, és őszi 
ágaprítás akció után a Budakeszi Önkor-
mányzat megbízásából a BVV Kft. 2021-ben 
ismét meghirdeti az ágdarálási programját.
Jelentkezni lehet: 2021. február 1-je és már-
cius 20-a között:
■ a BVV Kft. honlapján az ágdarálás linkre 
kattintva – https://bvv.budakeszi.hu/agdara-
las-2021 (a jobb felső sarokban);
■ levélben, ami leadható az Erdő utca 70. 
szám alatt, a BVV Kft.-nél.
Telefonon és e-mailen nem tudunk jelentke-
zést elfogadni, de szívesen adunk informá-
ciót a +36 30 903 3226-os telefonszámon vagy 
a bvv.ugyintezo@gmail.com e-mail címen.
A jelentkezés lezárása, azaz 2021. március 
20. után felvesszük a jelentkezőkkel a kap-
csolatot időpontegyeztetés céljából. Az ág-
aprítás várható időpontja 2021. március vége.
Az ágdarálás területekre felosztva történik. 
Az akció keretében maximum 5 köbméter 
gally aprításra van lehetőség. Az ágdarálás 
díja: bruttó 2150 Ft / laza köbméter, de ma-
ximum 3 köbméter árát, azaz 6450 Ft-ot kell 
kifizetni.
Az akcióra az alábbi feltételekkel lehet jelent-
kezni:
• egy lakcímen szezononként 1 alkalommal;
• csak tiszta, szennyeződésmentes állapotú 
gallyat tudunk aprítani;

• az ágak átmérője 15 cm lehet, friss vágású 
– 1 évnél nem régebbi –, fás szárú növény-
rész;
• a – lehetőség szerint száraz – gallyakat, 
ágakat egy irányba rendezve kell kikészíteni;
• az ágdarálás nem vonatkozik tereptisztí-
tásra;
• a kivitelezőnek joga van a munkát megta-
gadni, amennyiben az a feltételeknek nem 
felel meg.
Ha a megbetegedések számának növekedé-
se miatt vagy az operatív törzs utasításának 
hatására az akciót szüneteltetjük, akkor er-
ről haladéktalanul értesítést küldünk.

– 1-3 éves gyermekek részére– családias környezet
– nagy kert játszótérrel
– változatos programok
– hagyományőrző nevelés
– fejlesztő játékok, zene, tánc

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

2092 Budakeszi, Szél u. 29.

Tel.: 06 30 741 2545

Nyitva:

hétfőtől péntekig 7.30–17.00

CSALÁDI 
BÖLCSŐDE

Építkezők, felújítók figyelem • 
Cégünk komplett rezsinullázó 
beruházásokkal felújításokkal 
foglalkozik. Ha CSOK-ot, állami 
támogatást, hitelt akar teljes kö-
rűen intézzük. Ha új családi há-
zat szeretne támogatást, hitelt 
papírokat intézzük. • Bővebb 
felvilágosításért hívjon, vagy ír-
jon. • Telefon: +36 30 603 4379 •
e-mail: xxlpartner@hotmail.com

•  •  •

Vízszerelés • Csőtörés, régi ve-
zetékek cseréje korszerű anya-
gokkal, csaptelep, kerti csap, 
wc-tartály, vízlágyító beszere-
lés szakszerűen, garanciával. 
• Gyors, precíz, tiszta munka-
végzéssel • Ingyenes kiszállás 
elvégzett munka esetén • A ví-
rushelyzet előírásoknak meg-
felelelően, maszkban, kesztyű-
ben, fertőtlenítéssel. • Telefon: 
+36 20 254 5202

•  •  •

Háziápolás • 30 éves kórhá-
zi gyakorlattal férfi szak ápoló 
házi ápolást vállal Budakeszin 
és vonzáskörzetében. Ár meg-
beszélés szerint.
Telefon: +36 70 26 39 936



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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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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