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Áldott karácsonyt  
és boldog új évet,  

Budakeszi!



Kedves Budakesziek!
Idén egymást követték a  fejlesz-
tések, beruházások városunkban. 
Aszfaltburkolatot kapott a  Kossuth 
köz és a  Széchenyi utca alsó sza-
kasza. Megújult a  déli városrész: 
a  korábbi tüzép helyén hamarosan 
nyit a  Lidl áruház, újjáépítettük 
a  Patak utcát, körforgalmat alakí-
tottunk ki a  Domb utca–Kert utca 
csomópontban. Új buszmegállókat 
létesítettünk itt, tavasztól a  22-es 
buszjárat-család érinteni fogja ezt 
a csomópontot is. Innen indul a Far-
kashegyi repülőtérig vezető új ke-
rékpárutunk, amelyet novemberben 
avattunk fel. Ez az első állomása 
a Budaörsig és Törökbálintig vezető 
bicikliútnak, amelynek nyomvona-
lát már terveztetjük. Célunk, hogy 
csatlakozzunk a  Budapest–Balaton 
kerékpárúthoz, de a Zsámbéki me-
dence településeit összekötő bicikli-
út hálózatba is szeretnénk bekap-
csolni Budakeszit.
Elkészült a  makkosmáriai csapa-
dékcsatorna hálózat, és átadtuk 
Dózsa György téri új piacunkat. 
Tanuszodánk építése is látványo-
san halad, a  tetőszerkezet hamaro-
san elkészül, az épület átadása jövő 
nyárra várható. Kezdeményeztük 
a kormánynál egy új, 16 tantermes 
iskola és egy sportcsarnok építé-
sét is városunkban, amelyhez fel-
ajánlottuk a  Telki út melletti nagy 
értékű önkormányzati területet. 
A  látványtervek már elkészültek, 
a munkát folytatjuk! Nézzék meg az 
újság közepén található képes mel-
lékletünket is.

Közös megoldáskeresés 
Budakeszi közlekedési gondjaira
A Zsámbéki medence autóbuszos 
közlekedésének fejlesztése beru-
házás ügyében olyan fontos dönté-
seket kell közösen meghoznunk, 
amelyeknek hosszú távú hatásai 
lehetnek Budakeszi életminőségé-
re. A  tervekben szerepel egyrészt 
a Budaörsi út – Pátyi út között, más-
részt a Pátyi út – Telki út között egy 

el kerülő útszakasz. Ez utóbbi kör-
nyezetvédelmi szempontból több 
kérdést is felvet, ugyanakkor teher-
mentesíti a  délnyugati városrészt, 
és lehetővé tenné a  teherforgalom 
csökkentését a Fő utcán és a Teme-
tő utcában. A  helyes döntés előtt 
környezetvédelmi szakemberek vé-
leményét kérem arról, hogy a terve-
zett átkötő út nyomvonalai milyen 
természeti értékeket károsíthatnak, 
a  Nádas-tó újraélesztésének lehető-
ségét pedig szintén szakemberekkel 
vizsgáltatjuk meg. Környezetünk 
védelme és a közekedési problémák 
megoldása egyaránt fontos szem-
pont az önkormányzat számára.
Azt kérem minden budakeszitől, 
segítsenek, hogy közösen jó dön-
tést hozzunk. Az ügyben indokolt 
lenne a  helyi népszavazás kiírása, 
de erre a járványügyi veszélyhelyzet 
miatt nincs mód. Ezért az elkerülő 
útszakasz ügyében minden buda-
keszi lakos véleményét kérdőíven 
kérjük ki. Az íveket még idén eljut-
tatjuk a postaládáikba, január 17-én, 
hétfőn 18 órakor pedig lakossági fó-
rumot is tartunk a témáról az Erkel 
Ferenc Művelődési Központban.

Előttünk álló fejlesztések
Magyarország Kormánya 345 mil-
lió forint vissza nem térítendő tá-
mogatást biztosított a  Makkosi út 
leaszfaltozására, és 222 millió fo-
rintot 18 rossz állapotú aszfaltos út 
felújítására. A munkáknak 2022 ta-
vaszán nekilátunk! Köszönjük a tá-
mogatást a  Magyar Kormánynak, 
és a  közbenjárást Menczer Tamás 
Budakeszin élő államtitkárnak, aki 
időközben a  Fidesz országgyűlési 
képviselő-jelöltje lett Pest megye 2. 
számú választókerületében. 
28 millió Ft állami normatív támo-
gatást kapott egészségügyi közpon-
tunk, ezzel ismerve el intézmé-
nyünk szakmai munkáját. Orvosi 
eszközökre további 8 millió forintot 
fordítottunk a Budakörnyéki Egész-
ségprogram keretében, amelyekkel 
24 órás EKG-t és vérnyomásmérést 

biztosítunk a  Budakeszi Egészség-
ügyi Központban.

Ünnepi készülődés
Meggyújtottuk a négy adventi gyer-
tyát a  katolikus, református, evan-
gélikus és metodista lelkészekkel, 
valamint a Keszi Riders Kerékpáros 
Sportegyesülettel, a  Német Önkor-
mányzattal és a Wudisulival, a Bu-
dakörnyéki Székelykörrel és a Záká-
nyi Zsolt Református Vegyeskarral 
együtt. 
Eseménydús évet zárunk és még 
mozgalmasabb év elébe nézünk. 
Budakeszin sok új, fontos fejlesztés 
várható, többmilliárd forint érték-
ben, amelyek mind élhetőbbé, sze-
rethetőbbé teszik városunkat. 
Áldott karácsonyt, sikerekben és 
egészségben gazdag, boldog új évet 
kívánok mindenkinek!

Tisztelettel:

dr. Győri Ottilia polgármester

Polgárm
esteri köszöntő
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Eseménydús évet zárunk és még 
mozgalmasabb év elébe nézünk
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A budakeszi egészségügyi ellátás 
jelene és biztató jövője

■ Az intézmény kialakítása, a szak-
rendelések folyamatos bővülése, 
a  nagyszámú orvostechnológiai és 
informatikai eszközök beérkezése, 
beállítása egy rendkívüli, előre nem 
kalkulált helyzetben, a Covid járvány 
kellős közepén történt, valósult meg.
Dr. Pócza Péter: Úgy is mondhat-
nám, hogy egy világjárvány kellős 
közepén teljesedett ki a  Budakeszi 
Egészségügyi Központ tevékenysé-
ge. Tulajdonképpen 2021. év január-
jától már szinte a  teljes szakorvosi 
ellátást beindítottuk, melyet évi 217 
millió forinttal támogat a kormány, 
heti 550 órában, a NEAK (Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő) fi-
nanszírozásában, 2021 augusztu-
sa óta. Az utolsó nagy falat ebben 
a körben a gyermek fogszabályozás 
beindítása volt 2021 márciusában. 
Azért mondom, hogy nagy falat, 
mert a  gyermek fogszabályozás 
a  magyar egészségügyben szinte 
teljesen átkerült a  magánszférába. 
Hogy mégis sikerült a NEAK-finan-
szírozás keretein belül ezt itt meg-
oldanunk, ez valóban nagy siker! 
A  Budaörsi Egészségügyi Központ-

ban sincs NEAK-finanszírozott 
gyermek fogszabályozás. Budakeszi 
lakosai eddig a Rókus Kórházba jár-
tak, de ez a  lehetőség is megszűnt, 
így elmondható, hogy egy hatalmas 
hiányt igyekszünk pótolni ezzel 
a  szakrendeléssel. Egy szakrende-
lés van, melyet még nem sikerült 
megvalósítanunk, az a bőr- és nemi 
beteg gondozás. Ennek megvalósítá-
sára halasztást kaptunk a NEAK-tól. 
Ha ez is megvalósul, ez lesz a  22. 
szakrendelés Budakeszin.
■ Mit jelent az intézmény, Budake-
szi és a  Buda környéki térség szá-
mára, hogy két hete újabb, ezúttal 
28 millió Ft állami, normatív támo-
gatást kapott a Budakeszi Egészség-
ügyi Központ?
P. P.: 2021 márciusában fontos dön-
tést kellett meghoznunk, válaszút 
elé kerültünk: hogyan tudjuk meg-
őrizni a  szakrendelések működő-
képességét és hogyan tudjuk össze-
egyeztetni azt az oltásokban való 
részvétellel. A vezetőség és minden 
kollégám támogatott abban a  dön-
tésben, hogy biztosítsuk továbbra 
is az szakellátást, és párhuzamo-
san pedig vegyünk részt az oltási 
feladatokban. Így 2021 áprilisától 
két oltópontot működtetünk, hol 
hétköznap, hol hétvégén, de ügyel-
tünk, hogy el tudjuk látni a  szak-
rendelésekre érkező betegeket is. 

Ezt hihetetlen mennyiségű munká-
val, többször túlmunkával, önkéntes 
munkával, hétvégi munkavégzés-
sel tudtuk megvalósítani. Most az 
EMMI-től az oltási munka után 3,5 
millió Ft támogatást kaptunk, míg 
a  teljesítményünkért, visszamenő-
legesen 27,5 millió Ft NEAK-finan-
szírozást érdemeltünk ki. Ezúton is 
nagyon köszönöm mindenki mun-
káját.
■ 2021-ben a  Budakeszi Egészség-
ügyi Központban is működik oltó-
pont. Mennyi oltakozás volt itt ebben 
az évben?
P. P.: Több mint 10 ezer oltást ad-
tunk be!
■ A Budakeszi Egészségügyi Köz-
pont szoros kapcsolatban van a Bu da-
környéki Önkormányzati Társu lás sal 
(Biatorbágy, Budajenő, Bu  da  keszi, 
Herceghalom, Nagyko vá csi, Páty, 
Perbál, Pilisjászfalu, Re me teszőlős, 
Telki, Tinnye, Tök). Mit kell erről 
tudni?
P. P.: Intézményvezetőként a  szak-
mai vezetés mellett a  pályázatokon 
való részvétel a legfontosabb feladat 
számomra, hisz ez a  kulcsa intéz-
ményünk működésének, folyamatos 
orvostechnikai fejlesztésének, mely-
ben nagy szerepe van Győri Ottilia 
polgármester asszonynak, városunk 
önkormányzatának és a  BÖT-nek 
(Budakörnyéki Önkormányzati Tár-

Mikor 2017-ben az első hírek megjelentek a házi orvosi rendelő – az 1960-as években szorgos 
helyiek építették fel társadalmi munkában az egy kori körzeti orvosi rendelőt – felújításáról, aligha 
gondolhatták volna a budakesziek, hogy 2020–2021-ben az alapellátás mellett már 21 szakrendelés 
és vérvételi pont is szolgálja majd a helyiek és a Buda környéki térségiek gyógyítását, egészségügyi 
ellátását egy új névvel, a Budakeszi Egészségügyi Központban. Az eredeti önkormányzati tervek 

ugyanis kezdetben csak a meglévő házi-, gyermekorvosi és 
védőnői rendelő felújításában gondolkodtak, melynek része 
volt az energetikai, homlokzati hőszigetelés, új nyílászárókkal 
és szigetelt tetőfedéssel. Ám menet közben a városvezetés 
és az összes képviselő nagyobb perspektívát látott ebben 
az önkormányzati finanszírozásban megvalósuló épületben. 
A 2018-ban átadott intézmény 2019. év januárjában kineve-
zett főigazgatóját, dr. Pócza Pétert kérdeztük a Covid járvány-
nyal megterhelt első 3 év eredményeiről és várható jövőről.



sulás) is. Mint tudjuk, a BÖT 12 tele-
pülésének szakrendeléseit is ellátjuk 
intézményünkben. Ezért is fontos 
a  szoros kapcsolat a pályázatokban, 
az egészségfejlesztési programok-
ban, eszközbeszerzésekben is. Mi 
járási szintekben gondolkodunk, és 
egyfajta koordináló szerepet is betöl-
tünk. Egy 20 millió Ft-os eszközbe-
szerzéssel is segítettük a háziorvosi 
praxisok korszerűbb felszereltségét 
a  térségben. Emellett szeretnénk 
a  kardiológiai szakvizsgálatok esz-
közfejlesztését is folyamatosan bő-
víteni, hisz a  szív- és érbetegségek, 
stroke betegségek Magyarország 
vezető halálozási okai. Ennek része-
ként még ebben a  hónapban újabb 
kardiológiai műszerekkel fogunk 
bővülni, 10 millió forint értékben. 
Ezáltal a  Budakörnyéki Egészség-
programban jelentős javulást szeret-
nénk elérni az ér- és szívrendszeri 
betegségek megelőzésében és gyó-
gyításában. Ezt két úton-módon pró-
bálnánk elérni. Egyrészt: egy korai 
diagnózist szeretnénk egy korszerű 
műszerezettséggel felszerelt szak-
rendelőben, másrészt pedig e mellé, 
ezzel szerves egységben, egy együtt 
dolgozó háziorvosi praxis közössé-
get kialakítani, mely korán ismeri 
fel a  betegséget. Része lenne még 
ennek, hogy a követésben és utógon-
dozásban is részt vegyünk.
További vállalásunk még ebben 
a  Budakörnyéki Egészségprogram-
ban, hogy a hét 5 napján van nálunk 
bőrgyógyászati szakrendelés 2 szak-

orvossal, ami országosan is ritka-
ságszámba megy. Ennek részeként 
vállaltuk, hogy felkészítjük az is-
kolai védőnőket arra, ha bőrelválto-
zást látnak a gyerkőcökön. Ezeknél 
a  gyerekeknél hétfőnként elvégez-
zük a megfelelő vizsgálatokat.
■ Egyértelműen sikertörténet 
a  Budakeszi Egészségügyi Köz-
pont alig több mint 3 éves törté-
nete. A  robbanásszerű fejlődés, az 
intézmény hatalmas látogatottsága 
azonban azt eredményezte, hogy 
a meglévő rendelőket már kinőtte az 
intézmény.
P. P.: A 2018. augusztusi 400-as be-
tegszám napjainkra megtízszerező-
dött a  szakrendelések bővülésével. 
Rengetegen jönnek hozzánk! Bizo-
nyos rendeléseken reggel 7-től, este 
hétig, sőt, bizonyos alkalmakkor 
este 8-ig dolgoznak a kollégák. 
Jelenleg 4 telephelyen dolgozunk. 
A Budakeszi Egészségügyi Központ 
épületének 7 rendelőjében 17 szak-
rendelésünk működik reggel 6 és 
este 8 között. Ezek elosztását kell 
naponta kisakkozni. A  Fő utca 85-
ben, a szerviz úton rendel a neuro-
lógia és a  bőrgyógyászat, valamint 
a dietetikus szokott itt konzultációt 
tartani. A  Fő utca 98. szám, a  volt 
tüdőgondozó – a  közösségi tér és 
az EFMK mellett – a fizioterápia és 
gyógytorna helyisége. Ezen kívül 
van az OORI-ban, az Országos Or-
vosi Rehabilitációs Intézetben (Sza-
natórium utca, ma már OMINT) 
a  röntgen diagnosztika, ahol a  mi 

szakrendeléseinkről tudunk betege-
ket küldeni.
Vannak, ún. „forró pontok” a  szak-
rendeléseken, ahol nagyon gyorsan 
nő a várólista. Ilyen a reumatológia, 
ortopédia, fizioterápia-gyógytorna, 
szülészet-nőgyógyászat. Itt akár 
3  hónapos várólisták is lehetnek. 
Ahol lehetőségünk van rá, ott pró-
bálunk megoldást találni. A fiziote-
rápia-gyógytornán pl. most 2 gyógy-
tornász dolgozik szeptember óta, és 
december 1-én csatlakozott hozzá-
juk egy gyerek gyógytornász is, aki 
csecsemőkortól gyógytornásztat. 
Két fizioterápiás asszisztens min-
den munkanap, két műszakban, 
7.30-tól 19.30-ig várja a  betegeket, 
és 2022. januártól egy új reumatoló-
gus doktornő is csatlakozik.
■ Hogyan tovább?
P. P.: Nekünk a megvalósult álom az 
új, II. sz. Budakeszi Egészségügyi 
Központ megépítése lenne, az egyko-
ri Tüdőgondozó mögötti területen, 
a  Fő utca 98. szám alatt. A  polgár-
mester asszony és a  képviselő-tes-
tület egy emberként kiáll fejlesztési 
terveink, elképzeléseink mellett. En-
nek eredményeképpen, már tavasz 
óta komplett engedélyes tervekkel 
rendelkezünk, egy 300 m²-es rende-
lő megépítéséhez, mely később még 
bővíthető lesz egy azonos nagyságú 
ikerrésszel is. Ennek óriási jelentősé-
ge van, hiszen Budakeszi egy járási 
központ, és szeretnénk a járásban az 
egészségügyi ellátás központi sze-
replői lenni. Horváth Jenő 5

Városi hírek
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A Mikulás is eljött új piacunk 
avatójára

A polgármester szólt arról is, hogy az új piacunkat Bárt-
fai-Szabó Gábor építész tervezte, a  kivitelező a  Hansa 
Fővállalkozó és Mérnökiroda Kft. volt, amely mindezt 
9 hónap alatt építette meg. A Magyar Kormány 115 mil-
lió Ft-tal támogatta az építkezést, amelyhez az önkor-
mányzat 90 millió Ft önerővel járult hozzá. Köszönjük 
Menczer Tamás államtitkár úrnak és Csenger-Zalán Zsolt 
országgyűlési képviselő úrnak is a segítséget! 

„Különleges környezetben vagyunk, a  fényekkel, az il-
latokkal, a  forró tea narancsos, fahéjas illatával. Öröm 
számomra, hogy az itt lévő 27 árus közül legalább 20 
budakeszi. Köszönöm a BVV Kft. munkatársainak, Ta-
másnak, Emmának, Szilvinek, a Művelődési Központból 
Anitának, Móninak, Zsuzsának, Attilának és a többiek-
nek, hogy segítettek a helyszínt igazi ünnepi hangulatú-
vá varázsolni. Szombat reggel már jönnek majd a zöldsé-
gesek és a többi árus is, ide az új helyszínre, és új életre 
kelhet ez a tér. 
A piac nemcsak vásárlást, de találkozásokat, beszélge-
téseket, közösségi életet is jelent. Ezentúl folyamatosan 
nyitva lesz! Jöjjünk minél gyakrabban, hiszen ez nem 
csak vásári helyszín, hanem közösségi tér, találkozási 
pont is, felnőtteknek, gyerekeknek. 
Ma is sokan egy találkozás miatt jöttek el. A gyermekek 
várják a legnagyobb izgalommal a Mikulást, aki hama-
rosan jön, és senki nem marad ajándék nélkül! Ha ne-
tán kételkednétek a Mikulás létezésében… jusson esze-
tekbe: akit szeretnek, az van! Zeke László gondolataival 

zárva, köszönöm, hogy ennyien eljöttek, eljöttetek!” – 
zárta köszöntőjét a polgármester.
Bárfai-Szabó Gábor építész, az új piac tervezője beszé-
dében felidézte, hogy a piac terveiről 2008 júniusában 
döntött a képviselő-testület. A tervezői koncepció lénye-
ge, hogy az új piacunk Budakeszi déli „városkapujaként” 
az autóval érkezőket üdvözli, magas építészeti minő-
séggel mutatva példát. Nemcsak piac, közösségi tér is 
egyben, mondta Bártfai-Szabó Gábor, aki szerint az új 
piacunk építészeti arculata könnyed, barátságos, vissza-
fogott. A különböző magasságú ernyők virágkelyhekre 
emlékeztetnek, pavilon érzetet sugallnak. 
Mindez számokban: 175 m² vasbeton lemez úgy, hogy 
közben alatta üzemelt a buszváró, 370 m² térlefedés (Bu-
dakeszi legnagyobb közcélú fedett tere lett), 1100 m² tér-
burkolat felszedve és lerakva a meglévő anyagból főleg, 
560 m² zöldfelület-kialakítása, telepítése tavaszra ma-
radt (14 új fa, rengeteg cserje és virág lesz). 
A mikuláscsomagok támogatóinak listája: OTEE Kft., 
Stadt étterem, Lidl Magyarország Bt., CBA áruház, 
Gasztvitál Kft., Stelázsi Vegyesbolt Kft., Márkus Tibor és 
Horváth Zita Judit, Mayer szörp, Milimári Sütiműhely, 
Gräfl cukrászda, Szöszi cukrászda. Köszönjük!

„Ha valakivel kedves vagy, figyelmes, ha valakinek 
ajándékot adsz: segítesz a Mikulásnak! Számomra 
erről szól ez a nap. Szeretnénk, ha ez a mai 
ünnepség, ez a piac mindannyiunk számára egy 
ilyen ajándék lenne” – mondta a Mikulás-napi 
piacavató ünnepségen dr. Győri Ottilia.
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Tymcsák Mariann, a felkészítő tanár és Bódi Zsuzsanna igazgató 7

Akikre büszkék vagyunk

A Budakeszi SZIA sokáig futottak még iskolaként rög-
zült városunk közvélekedésben. Most meg itt van ez az 
elkápráztató eredményekkel teli lista! Alaposan áttanul-
mányozva a  legutóbbi Covid-járvánnyal terhelt másfél 
tanévet, egészen elképesztőek ezek az eredmények! És 
ha jól belegondolok, ez csak most, ezeknek az eredmé-
nyeknek az összesítése után válhat majd igazán siker-
történetté, és hol van még a tanév vége!? De hát mi tör-
tént a SZIA-ban az elmúlt években? Mi a sikerek titka? 
Az iskola ebédlőjében sikerült találkoznom az iskola 
igazgató asszonyával és a  sok száz résztvevős Bolyai 
Matematika nemzetközi csapatverseny 2021. évi Pest 
megyei-körzeti, 7. a osztályos győzteseivel, az országos 
21. helyezett Pomozi Mátéval, Svendor Andrással, Sza-
lay Zsomborral, Török Lászlóval és felkészítő tanárnő-
jükkel, Tymcsák Mariannal. A tanárnőtől megtudtam, 
hogy azokat a gyerekeket, akik tehetségesek, rendszere-
sen benevezik a különféle versenyekre, melyekhez ter-
mészetesen egy külön felkészülést is kapnak. A négy 
srác esetében a  jó szerepléséhez az is hozzájárult, 
hogy egyikőjük matematika tanár nagymamája is se-
gített a felkészítésben. Ebben a tanévben még vár rájuk 
a  Kenguru és a  Zrínyi Ilona matematikai verseny is. 
Tudatos, a  jövőjüket már 13 évesen is tervező, nagyon 
érett gondolkodású srácokat és egy tehetséggondozást 
sikerre vivő tanárnőt ismertem meg ezen a negyedórás 
beszélgetésen.
Bódi Zsuzsanna igazgató asszony elmondása szerint 
ennek a kibontakozó sikertörténetnek az alapja, hogy 
az iskola nyitott a szülők felé, és a társadalmi igények-
nek megfelelő tagozatokat, irányultságokat helyezett 
prioritásba. Ennek a  legfontosabb eleme az angol két 
tannyelvű oktatás felé nyitás, aminek lehetősége az igé-
nyeknek megfelelően adott. A művészeti irányultságon 
belül az énekes osztályok – együttműködve a Zeneis-
kolával (szolfézs vizsga tanulmányi időn belül) – bizto-
sítják a szülők egy részének igényeit, amit az idén nép-
táncos osztállyal is bővítettek.
Fontos lépés volt ezen az úton, hogy a SZIA 2017-ben 
megpályázta és el is nyerte a „Digitális környezet a köz-
nevelésben” projektet, melyet 1–8. évfolyamig vezettek 
be tanóráikon, az összes tantárgyat érintve, a Lego-esz-
közök és robotok alkalmazásával.
A projektben négy iskola vett részt a környező települé-
sekről: az érdi Bolyai János Általános Iskola, a budaörsi 
Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium, a  török-
bálinti Zimándy Ignác Általános Iskola és a Budakeszi 
Széchenyi István Általános Iskola 10 fő pedagógussal, 
3 fő technikai segítővel és 300 fő tanuló bevonásával. 
Ennek részeként a  4 iskola összedolgozott, 100 óra-
vázlatot irt minden iskola, mely benne volt a felhőben, 

hogy mindenki hozzáférjen. Sokat tanult ebben az idő-
szakban egymástól is a négy tanintézmény.
Az igazgató asszony elmondta azt is, hogy ennek a szak-
mai képzésnek is köszönhetően egyre több tanulmá-

Széchenyi István Általános Iskola

Kiemelkedő tanulmányi sikerek 
a Budakeszi SZIA-ban

A következő oldalakon egy hosszú, impozáns 
lista látható. A SZIA sikereiről szól, mely az iskola 
2019–2021 között elért kiemelkedő tanulmányi, 
sport sikereinek dicsőségtáblája, és még messze 
van a tanév vége, 2022. év júniusa. Addig még 
várhatóan sok újabb sikere is lesz az iskolának.
Mikor megkaptam ezt a listát, jómagam is 
elképedtem, és először magamnak tettem fel 
a kérdést: „Felsőbb kategóriába lépett a SZIA?” 
Ennek kapcsán kereste meg a Hírmondó az 
intézmény igazgató asszonyát, Bódi Zsuzsannát, 
a 2021. évi Budakeszi Oktatásügyért Díjjal 
kitüntetett pedagógusát, és a dicsőségtáblán 
szereplők közül a 2021. évi Bolyai Matematika 
Csapat verseny Pest Megyei körzeti 1. helyezettjeit, 
a 7. a. osztály négy diákját és felkészítő 
tanárnőjüket, Tymcsák Mariannt.
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k nyi versenyen indultak el az iskola diákjai, elsősorban 
a matematikai és egyéb reáltantárgyi megmérettetése-
ken, de a humán tudás bajnokságokon is komoly sike-
reket értek el. A matematikai sikerekben nagy szerepe 
van a SZIA programozó, „legó robotos” oktatása mellett 
a külsős cégek tanrenden kívüli „logiscool” és „délutáni 
sakk foglalkozás” képzéseinek is, melyeken sokan vesz-
nek részt az iskola diákjai közül. Persze mindehhez azt 
is hozzá kell tenni, hogy ez nem utolsósorban egy gyer-
mek és tanárfüggő történet. Ha nincs ott a pedagógus 
iránymutatása, ambicionálása, akkor a gyerek sem lép 
előre, bármennyire is tehetséges. A versenyszellemet is 
bele kell nevelni gyerekekbe. Sajnos voltak olyan évfo-
lyamaik, osztályok, ahol nem nagyon indultak el ebbe 
az irányba, de az utóbbi években sikerült a  teljes tan-
testületet az innovációs úton elindítani. (Pályázatokon, 
versenyeken való sikeres szereplések.)
Széleskörű kínálatot kell adni a gyerekeknek és szülők-
nek, hogy a SZIA-ban maradjanak a 8. osztály elvégzé-
séig. Az iskola remek számítástechnikai felszereltsége, 
a  matematikai-számítástechnikai oktatás színvonala, 

a két tannyelvű, a művészeti oktatás sok tánccal, moz-
gással, tájfutással, művészekkel szervezett irodalom-
órákkal, hangsúlyos zenei oktatással, kóruséneklés-
sel, a Mezei Mária Művészeti Iskola tanáraival szoros 
együttműködésben is sok szülő számára ad választási 
lehetőséget, mely az elmúlt években azt eredményez-
te, hogy a korábban megszokott elvándorlás jelentősen 
lecsökkent a felső tagozatba kerüléskor a Prohászkába, 
a  Virányos és Budenz úti általános iskolákba, egyéb 
8  osztályos gimnáziumokba. Ez a  széles kínálat és 
eredményesség elnyerte a szülők bizalmát, ennek kö-
vetkeztében a  gyermeklétszám nem stagnál, hanem 
folyamatosan, még tanév közben is számottevően nő.
Bódi Zsuzsanna arról is tájékoztatta újságunkat, hogy 
bár tavaly szeptemberben kivált a Wudisuli, a Budake-
szi Német Nemzetiségi Iskola az akkori több mint 1100 
fős iskolából 310 fővel, a  SZIA ennek ellenére ebben 
a  tanévben már 910 fővel indult el, és az elkövetkező 
időkben, akár 90-100 fővel is növekedhet az iskola lét-
száma évente, az előző tanévek beiskolázottságához ké-
pest, nem utolsósorban a 4. osztály utáni elvándorlás 

A budakeszi SZIA kiemelkedő tanulmányi eredményei 2019–2020
Terematlétika Bajnokság • magasugrás: országos 
2. helyezés

Mindent a kutyákról csapatverseny: országos 1. helyezés

Téli olvasóverseny: országos 2. helyezés

LÜK-bajnokság • kistérségi forduló: 1., 2., 3. helyezés

Kistérségi Német Szavalóverseny: különdíj

Kajak bajnokság: kétszeres országos 1. helyezés (1000 m, 
2000 m)

Kajak diákolimpia: 1. helyezés (1000 m, 2000 m)

Judo bajnokság: országos 1. helyezés

Zrínyi Matematika Csapatverseny: megyei 1. és 
3. helye zé sek, országos döntőbe jutás

Bolyai Természettudományi Csapatverseny: megyei 1. és 6. 
helyezés, körzeti 2., országos 8.

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny: megyei 6. helyezés

Bolyai Matematika Csapatverseny: megyei 1. helyezés, 
országos 12. helyezés

Kenguru Matematika Verseny: megyei 1. és 5. helyezés, 
országos 40. helyezés

Angol Tudásbajnokság: megyei döntő

Matematika Tudásbajnokság: megyei döntő

Nyelvész Verseny: megyei 4. helyezés

Tudásbajnokság: megyei döntő (magyar)

Vers- és prózamondó verseny: kistérségi Pályi forduló 
1. helyezés

Hevesy György Kémia Verseny: körzeti 1. és 2. helyezés

Célnyelvi civilizációs verseny: országos 1. helyezés

Természettudományi (Science &Technology) verseny: 
diákolimpiai 3. helyezés

Bolyai Természettudományi Csapatverseny: országos 
3. helyezés

Bolyai Matematikai Csapatverseny: döntőbe jutás

Harry Potter Verseny: országos különdíj

Aradi Jenő Rajzverseny: megyei 3. helyezés

XIV. Tolkien levelező verseny: országos 2. helyezés

Zrínyi Ilona Matematika Verseny: országos döntő 
2. helyezés

Pangea Matematika Verseny: országos 2. helyezés

Sífutás: országos diákolimpiai 1. helyezés

Tudásbajnokság: döntőbe jutás

LÜK verseny: döntőbe jutás

Triatlon Verseny: országos 1. helyezés

Magyarország Északi Sí: diákolimpiai bajnok

2021–

MaTalent Tehetségazonosító mérés: 7 tanulónk került be 
a felső százalékhatárokba

Tudásbajnokság: kétszeres országos 1. helyezés (haladó 
angol, magyar nyelv)

Kapocs Országos Angol Versmondó Verseny: országos 
3. helyezés



Tudásbajnokság: kétszeres országos 1. helyezés 
(matematika és magyar nyelv)

Kőrösi Science Verseny: országos 3. helyezés csapatban 

Tudásbajnokság: megyei döntő 1. helyezés 
(környezetismeret)

IV. Ne Felejts Népdaléneklési Verseny: aranyminősítés

Jégvarázs rajzpályázat: országos különdíj

Bolyai Matematika Csapatverseny: megyei 2. helyezés

Országos Honismereti Tanulmányi Verseny: 4. helyezés

Kenguru Matematika Verseny: megyei kétszeres 1. helyezés, 
9. helyezés, megyei 1. helyezés

Zrínyi Ilona Matematika Verseny: megyei 2., 4., országos 
18., csapatban országos 2. helyezés

Cambridge Nyelvvizsga: 28 fő B2, 2 fő C1

MaTalent Tehetségazonosító mérés: 12 fő átlag feletti 
tehetség mérése

Kedvenc védett állat rajzpályázat: országos 1. helyezés 
(Herman Ottó Intézet, Duna Dráva Nemzeti Park) 

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület: Az év 
madara, országos 3. helyezés

Mozaik Országos Internetes Tanulmányi Környezetismeret 
Verseny: 1. helyezés

Futsal Diákolimpia: 1. forduló 3 győzelem

Ady Endre Versmondó Verseny: Aranyminősítő Oklevél

Bolyai Matematika Csapatverseny: Pest megyei 1.-5. 
helyezés, országos 21. helyezés

Izgalmas végjáték után 
megyei elődöntős a SZIA 
futsal csapata 
Szentendrén tartották a Futsal Diák-
olimpia következő fordulóját, ahol 
diákjaink két iskola csapatával mér-

kőztek meg. A  második meccs iga-
zi izgalmakat hozott, a  végjátékban 
azonban hihetetlen bravúrral for-
dítani tudott csapatunk, így végül 
aranyéremmel a nyakukban jutottak 
be a megyei elődöntőbe. 
Gratulálunk a  csapatnak, szurkol-
junk értük a gödöllői fordulón is! 
7. a • Török László,
8. a • Bartók Márton, Chon Joo Chan;
8. b • Berta Balázs, Köllő Balázs, Köl-
lő Norbert, Marosi Balázs;
8. c - Bereznai Dominik, Rab Bence.
A képen örömteli győztes csapatunk 
látható, nyakukban aranyérmükkel 
és büszke edzőikkel: Csehó-Kovács 
Ferenc, testnevelő tanár és Kiss Bara-
nyi Levente, BLA edző.

Aranyminősítést kapott 
versmondó versenyen 
harmadikos tanulónk
Morandeira Bernáth Sofia Pilar 3. a 
osztályos tanuló az Ady Endre Vers-
mondó Versenyen – melyet Ady 
egykori lakásán rendeztek –, arany-
minősítő oklevelet szerzett. A  ver-
senyen, melyen az 5. kerületi pol-
gármester is tiszteletét tette, három 
korcsoportra osztott mezőny alakí-
tottak ki: általános iskolai, közép-
iskolai és felnőtt. Az általános isko-
la korosztályban mindössze ketten 
kaptak aranyminősítést, akik közül 
ráadásul Sofi volt a legfiatalabb, aki-

Széchenyi István Általános Iskola

Sikerek a futsaltól  
a matematikáig
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minimálisra csökkenése és az iskola széleskörű kínála-
tának vonzása miatt. Ennek következtében egyre több 
kollégával kell ezt a feladatot megoldani, mely az iskola 
számára nem probléma. Nagy örömükre szolgál, hogy 
a Budakeszin lakó pedagógusok ma már a főváros isko-
lái helyett a  lakóhelyük iskoláját választják új munka-
helyükül. 
Legvégül az iskolaigazgató asszony megfogalmazta 
a  SZIA céljait: alkalmazkodni a  változó világ igényei-
hez, folyamatosan fejlődni, módszertanilag gazdagod-

ni. Korszerű körülmények között próbálják meg diák-
jaikat felkészíteni a  továbbtanulásra, alkalmazkodva 
a digitális világ kihívásaihoz.
Legfontosabb céljuk a tudás átadása, az alkalmazott tu-
dás biztosítása, hogy a társadalom és az élet kihívásaira 
válaszolni tudjanak tanulóik. Le kell rakniuk az élet-
hosszig tartó tanulás igényét és alapjait.
A Zsámbéki-medence „Mintaiskolájává”, a „Jövő Iskolá-
jává” szeretnének válni!

Horváth Jenő



nek nem ez az első kiváló eredmé-
nye versmondásból és biztosak va-
gyunk benne, hogy nem is az utolsó! 
Szép volt, Sofi!

Ifjú művészeink 
szárnycsapásai
Zseniális tanulói alkotásokról hullt 
le a  lepel nemrégiben, s ki más, 
mint Bakó Tamás rajztanár került 
ismét reflektorfénybe. Valami el-
képesztő tehetséggel hozza ki a  ta-
nulókból művészi hajlamukat, nem 
meglepő módon már most többen 
ezen a pályán akarnak elhelyezked-
ni. A munkák több kort ölelnek fel, 
a  piramisoktól kezdve, a  mitologi-
kus lényeken és az ókoron át, egé-
szen a modern világig. Gratulálunk 
felső tagozatos tanulóinknak, alig 
várjuk a következő kiállítást! 
„Szegény az a diák, aki nem haladja 
meg tanárát” (Leonardo Da Vinci.)

Szuperhős videóklip forgatás 
a SZIA-ban 
2021 utolsó állomásaként iskolánk-
ban járt a  Dalszövegírás Órák soro-
zat. A  felső tagozatosok számára 
kitalált háromnapos programon 
a  dalszerzés iránt érdeklődő gyere-
kek vehettek részt, és tanulhattak az 
alapokról profi dalszerzőktől. Orbán 
Tamás dalszövegíró, ötletgazda és 

Csiszár Ferenc zeneszerző vezetése 
mellett írták a  gyerekek első közös 
dalukat, aminek témájaként a  szu-
perhősfilmek szeretetét, és azoknak 
a saját életükre gyakorolt pozitív ha-
tását választották. Így született meg 
az Életem filmje című szerzemény és 
a hozzá forgatott videóklip.
A program az NKA Nemzeti Kul-
turális Alap támogatásával valósult 
meg. Videó: Orbán Tamás, narrá-
tor: Barabás Bea, zene és szöveg: 
Bauer Viktória, Bencsik Attila, End-
rédy Máté, Fábián Dorottya, Lind-
vurm Adrienn, Khaled-Abdo Lilien, 
Kokavecz Kristóf, Nagy Ambrus, Ra-
duly Dániel, Rácz Ádám, Rideg Lara, 
Szelényi Bulcsú, Török Réka, Várady 
Raul, valamint Csiszár Ferenc és 
Orbán Tamás
Gratulálunk felsős tanulóinknak, 
nagyon jól sikerült a videóklip! Kö-
szönjük a  profi zeneszerzők közre-
működését!
A klip itt tekinthető meg:
https://www.youtube.com/
watch?v=E_xeHlilFjE&t=3s

Elképesztő eredmények 
RG sportágban
Nótás Csilla 2. e osztályos tanuló 
az MTK színeiben RG sportágban 
megnyerte a 2021-es Magyar Kupát. 
Ezen a versenyen már nemcsak sza-
badgyakorlatot mutatott be, hanem 
karikával is bizonyított a  mezőny-
ben. 2014-es korosztályban Csilla 
háromszoros aranyérmes lett: egyé-
niben, karikával és összetettben is 
a  legjobbnak bizonyult, ráadásul az 
MTK B csapatával a dobogó 3. foká-
ra is felállhatott. Teljesítményével és 
kitűnő tanulmányi eredményével el-
nyerte Budakeszi Oktatásáért tanu-
lói pályázatát is.
Csilla a sport mellett tehetséges más 
területeken is: ének-zenében, kéz-
műveskedésben példaértékű teljesít-
ménye. Megmutatja, hogy a tehetség 
mellett szükség van kitartásra, rend-
szeres munkára, jó időbeosztásra is. 
Gratulálunk neki és támogató csa-
ládjának, további szép sikereket kí-
vánunk!

Bravúros szereplés a Bolyai 
Matematika Csapatversenyen
Pomozi Máté, Svendor András, Sza-
lay Zsombor, Török László 7. a osztá-
lyos tanulók „Matek a hetediken” csa-

patnévvel egyedüliként értek el 110 
pontot a 64 induló csapat közül, le-
körözve több iskola, igen tehetséges 
versenyző diákcsoportját is, ezzel 
a teljesítménnyel megyei bajnokként 
nyertek meghívót az országos döntő-
re. Szép volt, fiúk!

Dancsa Kata, Mogyorósi Fanni, Sza-
ló-Pál Márton, Ujváry Lili 4. b osztá-
lyos tanulók is nagyon szépen szere-
peltek a megyei döntőben, ahol a kis 
„Fehér tigrisek” az 5. helyet szerezték 
meg a közel 100 induló között. Gra-
tulálunk a  csapatnak a  szép ered-
ményhez!
Büszkék vagyunk tanulóinkra és 
felkészítő tanáraikra: Tymcsák Ma-
riann 7. a, Simon Katalin 4. b.

A SZIA csapata a TV2 Nagy 
vagy! játékos műsorában
Iskolánk csapata bekerült a  TV2 
Nagy vagy! című műsorának 27. adá-
sába, melyet az Érdi Arénában ren-
deznek. A  pályán földi és légi gya-
korlatok is lesznek, de mint ismert, 
a SZIA-sok nem ijednek meg egy kis 
kalandtól! Sőt! A  csapat tagjai már 
alig várják a megmérettetést. A ma-
gyarországi és határon túli iskolák-
ból mindössze 18 csapat mérheti 
össze tudását és a  rajtnál mi is ott 
leszünk! Hajrá SZIA!
 Loór Zsuzsanna
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Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola, WudiSuli

Eseménydús volt a november is
Pályaorientációs nap
A Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskolában, 
közkeletű nevén a WudiSuliban, 2021. november 26. is 
úgy kezdődött, mint minden más hétköznap. A gyere-
kek a szokásos időpontban érkeztek az iskolába, és be-
mentek a  termeikbe, bár a  felsős osztályok némelyike 
az osztályfőnökök irányításával helyet cserélt, vagy egész 
más helyen ült le, mint más napokon. Ez a körülmény 
már előre vetítette a megszokott hétköznapi rutin elha-
gyását, vagyis a komfortzónából való kilépést. 
És valóban: reggel 8 órakor elkezdődött a felső tagozat 
számára a pályaorientációs nap. Az osztályok forgószín-
padszerűen, más-más foglalkozásokon vettek részt, ön-
ismereti kérdőívet töltöttek ki. A nap leghitelesebb elő-
adásai azok voltak, ahol iskolánkba járó tanulók szülei 
vállalkoztak arra, hogy saját hivatásukról beszéljenek. 
E módon is nagyon köszönjük Barabás Olgának, aki az 
egészségügyi szakmák választása mellett érvelt, olyan 
hittel és elkötelezettséggel, hogy nagyon valószínű, lesz 
olyan tanítványunk, aki az ő hatására ezt a  pályát vá-
lasztja. Dr. Sántha Hunor, aki egy személyben orvos és 
mérnök, a  találmányairól, illetve arról az útról beszélt, 
hogyan lesz egy ötletből nagy tömegben gyártható hasz-
nos termék. Természetesen ezen a napon sem marad-
hatott el a mozgás. Az udvaron különféle szakmákban 
tartottunk sorversenyeket. Nagyon népszerű volt a pin-
cér (tálcán pohár egyensúlyozás futva), a kőműves (re-
keszek egymásra építése) és a tanár (csukott szemű társ 
átvezetése akadályok között). Sokaknak tetszett a rendőr 
és a katona csapatok közötti verseny, amelyben az egy 
perc alatti szabályos fekvőtámaszok száma szerint kap-
tak pontokat.
Az alsó tagozatosok életkoruknak megfelelően mind 
időtartamában, mind tartalmában más programokon 
vettek részt. Találkozhattak műtősnővel, tűzoltóval, sza-
káccsal, leendő színésszel és operatőrrel – a köszönet itt 
Barabás Olgát, Szilágyi Egont, Danó Katát, Kirchknopf 
Mátyást, ifj. Schrotti Jánost, Schrotti Mátyást, Schmaus 
Gábort illeti. 
A napot, mint minden más pénteken, a felső tagozaton 
osztályfőnöki óra zárta, ahol az önismereti kérdőívek 

alapján beszélgettek a diákok az osztályfőnökök irányítá-
sával a sikeres pályaválasztás feltételeiről:
• önismeret, 
• a különböző pályák, szakmák valós tartalmi megisme-
rése,
• az elérési útvonalak átlátása, 
•  ismeretek munkaerő-piaci lehetőségekről.
Meggyőződésünk, hogy a kitűzött pedagógiai célt elér-
tük, és tanulóink hagyományos tanórák nélkül is gyara-
podtak ismeretben és lettek élményekben gazdagabbak. 

Kovács-Vass Erzsébet intézményvezető helyettes

Háromlabdás kaszkád fejlesztés 
a WudiSuliban
Októbertől a  fejlesztő foglakozások során egy új mód-
szerrel, a  háromlabdás kaszkád fejlesztéssel is igyek-
szünk diákjaink idegrendszeri stimulálását elősegíteni. 
A különleges módszert iskolánkba Kun Ilona hozta el és 
alkalmazza, aki így mesél bevezetéséről:
„Sokunk a magunk módján élvezzük a mozgást, uno-
kám, aki, első bizonytalan lépéseit teszi; ismerősöm, aki 
alig látó felnőtt; turista mint látványosságokat kereső; 
aktív sportoló, aki dobogóra vágyik. A mozgás, jellegé-
től függetlenül, kortalan műveléssel az emberek egyik 
legjellemzőbb tulajdonsága a világ megismerésében, az 
egészséges életmód kialakításában, megőrzésében.
A kaszkád dobás mint terápia, a tanulási zavar megelő-
zését szolgálja, októbertől a  fejlesztő foglalkozások új 

Intézm
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mozgás pihenője, ami – aktív tevékenységként – haté-
konyan befolyásolja diákjaink életminőségét. „A három-
labdás kaszkád sokféle hatása által – a labdára irányuló 
figyelem, a mozgások irányítása, a szem és a kéz holisz-
tikus észlelése a zsonglőrködés során állandó tréning az 
agynak – csökkenti és akár teljesen meg is szünteti a tel-
jesítményzavarokat, még ha maga a sajátos idegrendsze-
ri szerveződés meg is marad.” (1)
„Torony”, „szivárvány”, „dóm” (2) – ismétlik szóban és 
kapcsolják hozzá az egyoldali és keresztezett motoros 
kivitelezést SNI és BTMN-es tanítványaim. Megtanul-
ták az alapvető fogalmakat, működéseket, technikákat 
s azon dolgoznak, hogy harmonizálják idegrendszerük 
működését.
(1) Prof. Dr. Gyarmathy Éva: klinikai szakpszichológus, az MTA tudomá-
nyos főmunkatársa, az SNI – TST elnöke

(2) Szabó Krisztina: képzés alapító, a Tehetségműhely Közhasznú Alapít-
vány mozgásmentora!

Kun Ilona

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
Iskolánk két 4. a osztályos csapata is előkelő helyezést ért 
el a 2021. november 12-én megrendezett Bolyai Anya-
nyelvi Csapatversenyen. A körzeti fordulóban 6. helyen 
végzett a Szitakötő csapat (Köves Minka, Lovas Villő, Par-
ragh Júlia, Tahy Jakab), 4. helyezett lett a Kapucsínó csa-
pat (Burján Barnabás, Kondorossy Viola, Szirmai Róza, 
Varga-Makai Lili).
Gratulálunk a  diákoknak és Fehér Anikó felkészítő ta-
nárnak

Német nemzetiségi pályázatok a WudiSuliban
Iskolánk a  2021-es évben több sikeres pályázatot tud-
hat maga mögött. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez 

benyújtott nemzetiségi pályázatokon összesen mintegy 
3 millió forintot nyertünk programjaink és táboraink 
megvalósításához. 
Június végén pedagógusaink a  NKUL-KP-1-2021/1- 
002134 Unsere Ahnen leben weiter pályázatnak köszön-
hetően tanulmányi kiránduláson vettek részt Baranya 
megyében. Az út során betekintést nyertek a kékfestő 
mesterség rejtelmeibe Nagynyárádon ifj. Sárdi János 
segítségével, majd megtekintettek egy, a mienkhez ha-
sonló nemzetiségi általános iskolát. Babarcon a  Sváb 
udvarban megnézték a sváb tájházat, melyet ebéd és né-
met énekek tanulása követett.
Az 5. évfolyam a tanév kezdetén a NTAB-KP-1-2021/1- 
000524 Kleine Handwerker német nemzetiségi hagyo-
mányőrző táborban vett részt Liptódon. Az ott töltött egy 
hét során megismerkedtek a  magyarországi németek 
hagyományaival, szokásaival, ételeivel, egyházi életével. 
Agyagoztak, gyógynövényeket szedtek, rétest sütöttek, 
lovas kocsiztak, kirándultak, gőzgombócot készítettek, 
a mindennapokban is gyakorolták a német nyelvet.
Szeptember végén felső tagozatos diákjaink Ausztriá-
ba utaztak a NTAB-KP-1-2021/1-000512 Nyelvünk útján 
pályázat jóvoltából a festői Turnerseehez, hogy egy he-
tet tölthessenek anyanyelvi környezetben. Ez idő alatt 
délelőttönként kirándultak, míg délután német nyelvi 
órákon vettek részt az egyik helyi iskolában.
A tanév során két alkalommal látogatott el hozzánk az 
NKUL-KP-1-2021/1-001732 Unsere Bühne pályázat fi-
nanszírozásából az Álomzug Társulás képviseletében 
Tóth Krisztina művésznő, aki német nyelvű bábjátéká-
val kápráztatta el tanulóinkat.
Októberben két, intézményünk számára nagyon fontos 
projekt valósulhatott meg, ugyancsak pályázati pénz-
ből. Az NKUL-KP-1-2021/1-001916 Zeitbündel támoga-
tás keretében – Kun Ilona és Tarkovács Edina tanárnők 
támogatásával – iskolánk tanulói régi budakeszi háza-
kat festettek meg, melyből kiállítást szerveztünk, és az 
alkotások azóta is iskolánk folyosóját díszítik.
Októberben rendeztük meg az egész napot felölelő 
NKUL-KP-1-2021/1-002121 Erntedankfest mit Schwa-
benball családi napunkat. A  gyerekek egész nap bar-
kácsoltak, játékos feladatokon vettek részt, szőlőt pré-
seltek, mustot kóstoltak, majd délután szüleikkel sváb 
táncokat tanulhattak az iskolában rendezett bálban.
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Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium

Ünnepre hangolódva
„A legjobb tanítók a gyerekek, 
a legfontosabb emberek a szülők, 
és a legszebb dolog a világon a szeretet.”
(Teréz anya)

November hangulatát meghatá-
rozták a  végzős diákok szalagavató 
táncának próbái, és a  11. osztályos 
diákok készülődése a  meglepetés 
műsorra. 
A törökbálinti Munkácsy Mihály 
Művelődési Házban tartott esti ün-
nepség egyszerre volt meghitt és vi-
dám. A végzősöknek szánt, igénye-
sen, humorosan kidolgozott műsor, 
az „István, a király” című rockopera 
részleteinek átirata volt.
A „Nagysanyi, a király” című darab-
ban remekül válogatott énekkel kí-
sérve mutattak be életképeket a  11. 
évfolyamosok a diákok mindennapi 
életéből, a  szalagtűzés, az osztály-
tánc és a keringő pedig emelkedett 
hangulatúvá tette az ünnepséget.
Az igazgatónő beszédében köszöne-
tet mondott a szülőknek:
„…hálásan köszönöm, hogy bizalom-
mal voltak iskolánk felé, és minden ere-
jükkel támogatták gyermeküket gim-
náziumi életük alatt. Köszönöm, hogy 
partnerek lehettünk a  nevelésükben 
ebben az érzékeny, de meghatározó 
időszakban. Hálás vagyok az együtt-
működésért, és azért, hogy ez a 4-5 év 
közös részévé vált az életünknek. Mi 
arra törekedtünk, hogy sok-sok lehető-
séggel, minél színesebben, hasznosab-

ban éljük meg ezt az időt együtt; hogy 
sok emlékkel, tanulsággal, és megfelelő 
felkészültséggel bocsássuk útjára tanít-
ványainkat. A mai estén közösen gyö-
nyörködünk majd a fiatalság csodájá-
ban!”
A végzős maturanduszokhoz pedig 
ezeket a szavakat intézte:
„Iskolánk emeletére vezető lépcsősor 
utolsó lépcsőfokán a  következő Weö-
res Sándor-verssor olvasható: »Tetteid 
medre: életed«. A meder egyszerre je-
lent feltételt és lehetőséget a folyó szá-
mára: meghatározza az útját, de ezt 
az utat maga a  folyó alakítja ki. Ne 
késlekedjünk, biztassanak bennünket 
Goethe szavai: »Bármihez, amit meg-
tehetsz vagy megálmodsz fogj hozzá! 
A  merészségben zsenialitás, erő és 
varázslat rejlik.« Kívánom, hogy em-
lékeztessen titeket ez a  szalag arra, 
hogy rajtatok múlik, hogyan használ-
játok fel a nektek szánt időt. Jelképez-
zen egy újabb lépést a  felnőtté válás 
felé: felelősségvállalást a  saját életetek 
alakulásáért. Jelezze azt, hogy készek 
vagytok számot adni mindarról, amit 
eddig tanultatok, és képesek vagytok 
döntéseket hozni a jövőtökről.”

Az adventi várakozás időszakában 
mindig előtérbe kerül az egymásra 
figyelés, az önzetlen segítségnyúj-
tás. Most is több, ehhez kapcsolódó 
tevékenységünk zajlik.
November 27-én a  Budakeszi Táj-
ház szervezésében diákjaink is se-

gítettek 66 adventi koszorút készí-
teni és a befolyt összeget a Karitász 
jótékony célra fordítja. Az adventi 
időszak visszatérő hagyománya ná-
lunk a jótékonysági sütivásár. Ezút-
tal a pandémia miatt a sütivásár el-
maradt, de gyűjtöttünk adományt 
a Bátor Tábornak, hogy a daganatos 
és krónikus beteg gyerekeknek se-
gíthessünk.
A rászorulók karácsonyának meg-
szépítésére is adakoztunk: egy budai 
gyermekotthon javára gyűjtöttünk 
a  „Sütihez-szeretettel” tartós süti-
hozzávalókat, ezzel is személyeseb-
bé, édesebbé téve az ünnep hangu-
latát. Az összegyűjtött adományokat 
a gyermekotthon lakói kapják meg. 

Decemberben még két nagy prog-
ram vár ránk: 11-én, szombaton lesz 
a  Pályaorientációs nap. Ebben az 
évben nyolc meghívott vendég tart 
majd előadást, két előadó online 
kapcsolódik a  programhoz. Az ad-
vent szép zárásaként december 21-
én tartjuk az osztálykarácsonyokat.

Kedves Olvasók!
Gimnáziumunk diák- és dolgozói 
közössége nevében hálás szívet, de-
rűs beszélgetéseket, sok nevetést, 
együtt gondolkodást és közös tevé-
kenykedést kívánunk mindenkinek! 
Legyen szeretetteli, áldott Ünne-
pünk!

a Budakeszi Nagy Sándor József 
Gimnázium tantestülete 
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Budakeszi Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola

Jubileumi koncert
2021. november 11-én ünnepelte zeneiskolánk önálló-
vá válásának 30., névfelvételének 25. évfordulóját. Eb-
ből az alkalomból nagyszabású rendezvényt tartottunk 

a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium aulájában. 
A helyszín biztosításáért ezúton is köszönetet mondunk 
Török Csaba igazgató úrnak. 
Az ünnepségen köszöntőt mondott Barcsik Hédi intéz-
ményvezető asszony, Rigó Katalin igazgató asszony az 
Érdi Tankerület, valamint ’Sigmond Bertalan alpolgár-
mester úr Budakeszi Város Önkormányzata nevében. 
Továbbá elfogadták meghívásunkat, és jelenlétükkel 
megtisztelték az eseményt a település nevelési-oktatási 
intézményeinek vezetői.
A beszédeket követően a zeneiskola jelenlegi és egykori 
növendékei, valamint tanárai 60 perces hangversenyt 
adtak teltházas közönség előtt. A koncerten szóló és ka-
marazenei művek hangzottak el kisebb-nagyobb zenei 
együttesek előadásában. A változatos műsor palettáján 
a komolyzenei darabok mellett populárisabb és népze-
nei darabok is felcsendültek. Az egyes műsorszámok kö-
zött korábbi növendékeink videóüzenetben küldött gon-
dolatait hallgathatták meg az egybegyűltek.
Minden fellépőnek és felkészítő tanároknak köszönjük 
a színvonalas előadást! 

Juhos-Kiss Eszter
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2022. februárban is 

Normális Család

Ismét megszervezzük nagy sikerű tréningsorozatunkat 
a  Generációk Házában, amelyre szeretettel várjuk Bu-
dakeszi járás polgárait; rendhagyó kikapcsolódásra, kü-
lönleges fejlődési lehetőségre.

2022. február 7-től március 21-ig; 
hétfő esténként, egymás után 
6 alkalommal (kivétel március 15.) 
17–19 óráig. 

Az elmúlt három évben közel kétszázan vettek részt 
a Normális Család 1.0 tréningsorozaton, ahol a kommu-
nikációs készségeink fejlesztésével foglalatoskodunk. 
A tréning célja az, hogy a kisgyermekkorunkban öntu-
datlanul elsajátított, kevésbé hatékony közlési mintákat 
átformáljuk. Az átalakítás módja, tempója kinek-kinek 
egyéni adottságai szerint történik. Mindenkit megvá-
runk, lehet bátran kérdezni, és lehet hibázni is. Meg-
keressük azt is, mi kell ahhoz, hogy a  figyelmünket 
tudatosan irányítsuk, és fölösleges minősítések nélkül 
vegyük tudomásul mindennapjaink eseményeit. Ezzel 
elkerülhető a fokozott idegeskedés; ha mégsem, akkor 
a stressz- vagy konfliktushelyzetek nyertes-nyertes ren-
dezéséhez nyújt új ismereteket.
Ehhez az szükséges, hogy aki belevág a tanulásba – le-
hetőség szerint –  minden alkalmon  részt vegyen, és 
hétről hétre foglalkozzon a házi feladatokkal is, hiszen 
a  tréning anyaga egymásra épülő, egyre összetettebb 
kommunikációs technikákat tartalmaz.

A részvétel önkéntes, írásbeli jelentkezéshez kötött 
a tanacsadok@budakeszihid.hu e-mail-címen. A Buda-
keszi járásban élők számára térítésmentesen elérhető 
a szolgáltatás, írásban előre jelzett igény szerint gyer-
mekfelügyeletet is biztosítunk.

Egy sorozat hat hétig tart, hetenként egyszeri alkalom-
mal; hétfő esténként 17–19 óráig.

Helyszín: Generációk Háza, Budakeszi, Erdő u. 83.

Tréner: Biczók Csermely Zsófia 
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Mi történt két év alatt?
EGÉSZSÉGÜGY

Új intézményt alapítottunk!
BUDAKESZI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
Háziorvosok • Gyermekorvosok • Védőnők • Fogorvosok • 
Szakellátások • Orvosi ügyelet • Vérvételi pont • Oltópont
Egy év alatt beindítottunk 21 szakrendelést és szakellátást!
Eszközbeszerzések:
Kormányzati támogatás: 71 297 681 Ft
Önkormányzati támogatás: 50 654 647 Ft

A kapacitásoknak csak kb. 50%-a fér el, 
ezért megterveztettük az új szakrendelő épületét! 
Tervezési költség: 8 020 050 Ft
Várható építési költség: 300 000 000 Ft
Tervezett építés: 2022–2024



Kerékpár-technikai pálya építése
Kormányzati támogatás:

5 500 000 Ft
Önkormányzati támogatás:

5 425 600 Ft

SPORT
Futókör és kültéri tornapálya
Építés (2020): 
Kormányzati támogatás: 8 900 000 Ft 
Önkormányzati támogatás: 8 900 000 Ft
Megvilágítás (2021): 
Kormányzati támogatás: 12 556 299 Ft 
Önkormányzati támogatás: 1 100 000 Ft
Kamera rendszer kiépítése (2021): 
Önkormányzati támogatás: 3 670 000 Ft

3×3-mas kosárlabda félpálya
2020-tól a 3×3-mas (félpályás) 

kosárlabda olimpiai sportág! 
Önkormányzati támogatás: 

5 évig évi 300 000 Ft a Ball Sport  
Klubbal kötött megállapodás 

keretében, összesen 1 500 000 Ft

Tanuszoda építése
Kormányzati támogatás: 

 1 272 530 219 Ft 
Önkormányzati támogatás: 
• tulajdonba adtuk a telket 

• a föld deponálás ellenértékeként 
aszfaltutat építtetünk a sportpályán

18
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UTAK, CSATORNÁK FELÚJÍTÁSA
Kert utca úthelyreállítás 2020
Kormányzati támogatás: 55 000 000 Ft
Önkormányzati támogatás: 4 857 636 Ft

Kossuth köz úthelyreállítás
Kormányzati támogatás: 27 748 163 Ft
Önkormányzati támogatás: 1 439 393 Ft

Patak utca felújítása, közműkiváltások 
körforgalom építése 2021
Önkormányzati beruházás: 
A Lidl-vel kötött megállapodás keretében 
 300 000 000 Ft 
közvetlenül: 80 115 083 Ft
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Széchenyi utca felújítása 2021
Kormányzati támogatás: 27 748 163 Ft
Önkormányzati támogatás: 14 941 319 Ft

Makkosmária csapadékvíz elvezetés
Kormányzati támogatás: 344 999 549 Ft
Önkormányzati támogatás: 358 643 557 Ft

Munkácsy utca felújítása 2021
Kormányzati támogatás: 27 748 163 Ft
Önkormányzati támogatás: 14 941 319 Ft



A BEMUTATOTT BERUHÁZÁSOK ÉRTÉKE
KORMÁNYZATI támogatásból:  2,15 milliárd Ft

ÖNKORMÁNYZATI támogatásból:  1 milliárd Ft

ÖSSZESEN: 3 milliárd 150 millió Ft 21

A BUDAKESZI PIAC FEJLESZTÉSE
Kormányzati támogatás: 114 990 000 Ft 
Önkormányzati támogatás: 104 026 440 Ft



Mit tervezünk?
VÁLLALKOZÓI PARK ÉPÍTÉSE

MAKKOSI ÚT ÉPÍTÉSE

ISKOLA- ÉS SPORTFEJLESZTÉSEK 2022

ÚJ SZAKRENDELŐ TERVE A KÖZÖSSÉGI TÉRNÉL

Szennyvíztelep rekultivációja megtörtént: 
(önkormányzati forrásból) 138 268 253 Ft
2022-ben megépül a vállalkozói park 
Kormányzati támogatás: 238 711 991 Ft 
Önkormányzati önerő: 8 783 265 Ft

A terveket elkészíttettük.
Tervezői költségbecslés: 379 300 000 Ft
Kormányzati támogatásért folyamodtunk.

•  Új állami általános iskola és városi sportcsarnok 
építése: zöldmezős beruházás a Darányi városrész 
határában, 16 tantermes új általános iskola 
tornateremmel, multifunkciós városi sportcsarnok

•  Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium általános 
iskolai tagozat: évfolyamonként egy osztály, 
FORFA bontása, tornacsarnok felújítása, 8 osztály- 
terem + kapcsolódó helyiségek építése

•  Német Nemzetiségi Általános Iskola bővítése: 
Knáb János utcai épület bővítése, új tornaterem 
és étkező építése, kapcsolódó helyiségekkel

BUDAKESZIÉRT DOLGOZUNK!



Adventi beharangozó
Kedves Szülők!
Lassan eldől, melyik gyermek megy majd ősszel iskolá-
ba, melyik marad. Fontolgatjuk mindnyájan, mi lenne 
számukra a  legjobb, hol érzik majd otthonosan magu-
kat, melyik tanítót találjuk a legmegfelelőbbnek.
Keresztényként mi azt valljuk, a hitre, emberségre ne-
velő környezet és közösség az optimális választás gyer-
mekeink számára. 2019-ben egy ilyen szellemű általá-
nos iskola reményében írattuk gyermekeinket a  SZIA 
akkori 1. e – énekes – osztályába. Mostanra már 3. évfo-
lyamnyi e (és t)-osztályos tanuló, család közössége jelzi, 
mennyire sokaknak fontosak a hagyományos keresztény 
értékek az általános iskola alsó tagozatán, mennyien 
vágynak a keresztény oktatás lehetőségére.
2020 márciusa óta a Keresztény Oktatásra Vágyó Szü-
lői Egyesület, vagyis a  Budakeszi KOVÁSZ Egyesület 
igyekszik összefogni, közösséggé formálni ezeket a csa-
ládokat, valamint tájékoztatni őket a  vágyott és remélt 
keresztény alsó tagozatért folyó munkáról.
Karácsonyi reménnyel és örömmel tekintünk a  2022-
es tanév elé, és bízunk benne, hogy újabb évfolyammal 
gyarapodhat majd az énekes-keresztény osztályok sora! 

Köszönjük mindazok munkáját, akik ezért dolgoznak, 
ebben támogatnak bennünket!
Szeretettel hívunk minden keresztény családot, kísér-
jék figyelemmel az osztályok alakulását, csatlakozzanak 
Egyesületünkhöz!
www.budakeszikovasz.hu



Szeretettel köszöntök Mindenkit 2021 karácsonyán! 
Szeretünk ajándékot kapni. Van, aki adni is szeret. Én 
most három lelki értelemben vett ajándékot szeretnék 
továbbadni Nektek ebben a  rövid köszöntésben. Isten 
szeretetből ajándékot készített nekünk, ami ma is ér-
vényes. Jézus Krisztusban emberré lett, hozzád és hoz-
zám hasonlóvá vált. Megszületett Jézus Krisztus, aki 
hallható, látható, tapintható és leginkább konkrétan sze-
rethető volt, és az ma is. Másodszor, ez neked, nekem 

szól. Nem a  régmúlt emberének, kiválasztottaknak, 
szent embereknek, hanem neked és nekem is. Itt és 
most. Ő jelen van a Szentlélek által. Így átélheted. Ez az 
örömhír. Mi kell hozzá? Csend! Belső csend! Harmad-
szor pedig lehetsz te is ennek a nagy isteni szeretetnek 
földi követe, hírvivője. Hogyan? Az odafigyeléseddel, 
a  tapintatos segítségnyújtással, a másik iránti tisztele-
teddel, szeretettel, egyszerűen Önmagaddal. Hol? Ott, 
ahol magánnyal, ellenségeskedéssel, békétlenséggel, 
tiszteletlenséggel találkozol. Talán a szűkebb és tágabb 
környezetedben, családodban, munkahelyen. Három 
kis ajándék. Ha akarod, bontsd ki: gondolkozz rajta, for-
gasd magadban és szebb lesz az ünneped. 
Áldott és békés ünnepet kívánok, áldás békesség!

Boros Péter református lelkész

Nem volt helye Józsefnek és Máriának egyetlen vendég-
fogadóban sem Betlehemben, amikor az ünnep előtt 
odaérkeztek. Senki nem fogadta be őket, így kénysze-
rültek istállóba. Ott született meg aztán a világ megvál-
tója, Jézus.

Ezen az ünnepen vizsgáljuk meg mindnyájan a  lel-
künk, hogy mennyi helye lehet a Megváltónak!
Vizsgáljuk meg ebben a Covidos, apokaliptikus időben 
az életünk dolgait: Mennyi helyet hagyunk Istennek? 
Fontos-e számunkra, hogy ha valamit csinálunk, az Is-
ten akaratával, törvényeivel egyező legyen?
Egyszer valaki azt mondta: Ha becsületesen adóznék, 
nem tudnék megélni. Higgyük el, hogy lehet! Ezt jelen-
ti többek között számunkra, hogy Jézust befogadjuk az 
életünkbe.
Nézzük meg így az ünnep csendjében életünket, és fo-
gadjuk be a szívünkbe a Megváltót. Így lesz áldott a ka-
rácsony. Kiss Tamás baptista lelkipásztor

A napfelkelte mindig a  látóhatár peremén kezdődik, 
vagyis lent – legalábbis így érzékeljük. A magasságból 
érkező felkelő nap Lukács evangéliumának különös 
megfogalmazása, Jézus születésének közeledtét fejezi 
ki. Az az Isten jön közel hozzánk, akinek „magassága” 
nem térbeli fogalom. Ő felette áll a világmindenségnek, 
nemcsak fizikailag, hanem felette van a  számunkra 

sokszor áttekinthetetlen eseményeknek, de azoknak 
is, amikről úgy tudjuk, mi tartjuk őket a  kezünkben. 
Jézus mégis földi létünk szintjére érkezett testi való-
jában. Bejárta létünk emberi léptékű magasságait és 
mélysé geit. Megélte a  töredékesség és a  mulandóság 
fájdalmát, hogy gyógyító reménységünk lehessen a fel-
támadás bizonyossága. Tette mindezt „Istenünk könyö-
rülő irgal máért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap 
a magasságból, hogy világítson azoknak, akik a sötétségben 
és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábukat a békesség 
útjára igazítsa” (Lukács evangéliuma 2,78-79). Az új 
evangélikus templom fénnyel játszó építészeti elemei 
is erre a magasságból hozzánk érkező fényre hívják fel 
a figyelmet. Ennek áldását kérjük gyülekezeti tagjaink 
és városunk minden lakójának életére!

Lacknerné Puskás Sára evangélikus lelkész

Három lelki ajándék

Karácsonyi köszöntő

Felkelő nap a magasságból

„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön 
békesség, és az emberekhez jóakarat.” 
(Lukács 2,14)

„Történt pedig, hogy ottlétük alatt beteltek 
szülésének napjai. És megszülte elsőszülött fiát, 
és bepólyálta őt, és belefektette a jászolba;  
mert a lakásban nem volt nekik hely.”  
(Lukács evangéliuma 2. rész 6-7 vers)

„... Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel 
meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, 
hogy világítson azoknak, akik a sötétségben 
és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábukat 
a békesség útjára igazítsa.”  
(Lukács evangéliuma 1,78-79)
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Minap ért véget Hanuka 8 napos ünnepe, melyet már 
harmadik éve Budakeszin is közösen ünneplünk meg.

Mi is a Hanuka?
A felszentelés, a fények ünnepe.
Hanuka ünnepe emlékezik a  Makkabeusok szíriai 
görögök feletti győzelmére (Kr. e. 165.), a  jeruzsálemi 
szentély megtisztítására és újra avatására, valamint 
a nyolc napon át égő mécses csodájára. Azon zsidó ün-
nepek egyike, mely nem a Tórán alapul. Egyedi, hogy 
egy hadi eseményt örökít meg. Talán a legismertebb ün-
nep a nem zsidók körében.

A szentély újra avatásának ünnepe
A Kr. e. II. század közepén a Júdeát kormányzó görög 
uralkodó IV. Antiochosz, az eddig vallási önállóságot 
élvező Júdeában korlátozó intézkedéseket vezetett be, 
hogy elősegítse a hellenizmus térhódítását. Megtiltotta 
a szombat ünneplését. Zeusz szobrot helyezett el a szen-
télyben, megszentségtelenítve azt, arra kötelezte a zsi-
dókat, hogy a Tóra szigorú tilalmát megszegve borulja-
nak le a körülhordozott bálványok előtt. Ennek hatására 
egy Modiin nevű kisvárosban a Hasmoneus család feje 

felkelést robbantott ki, majd fia, Júda Mákábi vezetésé-
vel maroknyi zsidó csapat győzelmet aratott a túlerőben 
lévő szír-görögök felett. Megtisztították a  szentélyt, és 
újból felavatták azt. Ennek emlékére nevezték el az ün-
nepet hanukának, ami héberül „felszentelést” jelent. 

A fények ünnepe
Miután a  Makkabeusok megtisztították a  szentélyt, 
csupán egy napra elegendő kóser olajat találtak, amely-
lyel meggyújthatták a szent gyertyatartót. Új kóser olaj 
előállítására 8 napra volt szükség, s ekkor a hagyomány 
szerint csoda történt: az egy napra elegendő olaj nyolc 
napig égett. Erre emlékezve Hanuka első napjától kezd-
ve minden este eggyel több gyertyát gyújtunk és olyan 
helyre tesszük a gyertyatartót, ahol hirdetheti az isteni 
csodát. A gyertyatartót „hanukia”-nak hívják.
Ez az ünnep a  téli estéken különösen meghitt és sok 
vidámsággal teli. A gyerekek trenderlivel (hanukai pör-
gettyű) játszanak és olajban sült finomságokat kapnak. 
A középkortól kezdve ezen az ünnepen ajándékot is kap-
nak a gyerekek, mert a karácsonyt megünneplő keresz-
tényekkel szemben rossz érzés lenne nekik, ha ők nem 
lennének megajándékozva. dr. Verő Tamás főrabbi

Mi is a Hanuka?
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Egyházi hírek

KARÁCSONY KÖZELEG...

 … PAJTÁS, 
KURUC NÓTA 
SZEREPLŐIE

ÚJÉV
ÖSSZEVISSZA 

FECSEGETT

A TÁRGY 
RAGJA

ALEZREDES,  
BIZALMASAN

EZT 
ÜNNEPLIK A 

KERESZ-
TÉNYEK 

KARÁCSONY-
KOR

AZ ÚT JELE A 
FIZIKÁBAN

HÉTVÉGE!

CSEH VITÉZ A 
TOLDIBAN

LITER, 
RÖVIDEN

MINT, 
NÉMETÜL

IRÁNYÍT
PEREC 
DARAB!

A K ZÖNGÉS 
PÁRJA

EGYMAGA

OXIGÉN

IRODALMI 
RENDEZVÉNY

HÁZSÁRTOS, 
VESZEKEDŐ

FÉLIG 
SZABAD!

TÖRÖK 
SÍRBOLT

FLUOR, KÉN, 
ITTRIUM

SZENTESTE 
ÉJFÉLKOR 
TARTJÁK

HORDÓ 
ALATTI 

TALPGE-
RENDA

KÖZSÉG 
SZOMBAT-

HELY MELLETT

ITT 
SZÜLETETT 

JÉZUS

BABILONI 
ISTEN

A 
KARÁCSONYI 

ÜNNEPKÖR 
VÉGE

PÁRATLANUL 
REZEL!

KÖTŐSZÓ

GYEREK-
MUNKA!

�

SZ KÖZÉPKORI 
IPARKAMARA

SZLOVÁK 
NAPILAP

BECÉZETT 
KÁROLY

NORMA …, 
AMERIKAI 

FILM

SPANYOL, 
BELGA ÉS 

MÁLTAI 
AUTÓJELZÉS

HATÁROZÓ-
RAG

OBSTRUKCIÓ 
RÉSZE!

LOKÁTOR 
RÉSZE!

RÓMAI 1000
NÉMET 

AUTÓJEL KÉTJEGYŰ 
BETŰ

CÉGTÁBLA 
FELIRAT

HATÁROZOTT 
NÉVELŐ

AZ ELŐTTE 
LÉVŐ 

HELYRŐL
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Az EFMK épületének 40. évfordulója alkalmából Szak-
mai Járási Konferenciát szerveztünk november 8-án, 
hétfőn délelőtt, ahol szakmai előadások mellett a térség 
közművelődési szakemberei cserélhettek tapasztalatot.
A konferencia előadói voltak:
•  Czipperer Zsófia, az NKA Pest Megyei igazgatóság 

megyei igazgatója;
•  Kis-Tóth János, a Pest Megyei Népművelők 

Egyesületének elnökségi tagja, a Bálint Ágnes 
Kulturális Központ igazgatója; 

•  Sohajda László, kulturális- és marketing menedzser;
•  Dr. D. Babos Zsuzsánna, az ELTE adjunktusa;
•  Balogh Júlia, az ELTE közösségszervező szakon 

végzett hallgatója, az EFMK gyakornoka. 
Amikor a  szakmai konferencián gondolkodtunk, azok 
a  szempontok voltak előttünk, miben tudjuk segíteni 
kollégáink munkáját. Ezért olyan témaköröket dolgoz-
tunk fel, mint az NMI közművelődési stratégiája és to-
vábbképzési lehetőségei, a kultúra közvetítés online for-
mái, jó gyakorlatok bemutatása, valamint az egyetemi 
gyakornokok befogadásának lehetőségei.
A szakmai konferencián részt vettek Biatorbágyról, Bics-
kéről, Budajenőről, Budaörsről, Monorról, Pátyról, Per-
bálról, Nagykovácsiból, Törökbálintról, Solymárról, Ve-
csésről, Zsámbékról érkező szakemberek. A konferencia 

előadásai hamarosan megtekinthetők lesznek az EFMK 
honlapján: https://efmk-budakeszi.hu/teszt/index.php
A Szakmai Járási Konferencia az NKA Közművelődési 
Kollégiumának támogatásával valósulhatott meg.

Szakmai Járási Konferencia

Színházi premier!
Januárban újra színház! Jön a nagy sikerű Válótársas 
előadás folytatásaként 2022. január 19-én, szerdán 
19  órakor a  Munkatársas, mely Budakeszin debütál. 
A premier előadás neves művészei: Pokorny Lia, Kovács 
Patrícia, Schmied Zoltán és Elek Ferenc.
A válás kérdése után most a munka világába kalauzol-
nak el a nagyszerű színészek. Mindenki által sokszor 
megélt helyzeteket, konfliktusokat, beszélgetéseket 
hallhatunk egy kicsit másként. Megannyi kérdésre ka-
punk válszt: alkalmazotti lét és kiszolgáltatottság? Vál-
lalkozóként sincs kolbászból a kerítés? Mit tegyünk, ha 

a vállalatvezető játszmákba hajszol, és visszaél a hely-
zetével? Mi történik, ha a  munka kihat a  családi és 
a párkapcsolati életünkre? Hol a határ? Hogyan szab-
hatjuk mi magunk meg azt?
A motivációs, ötletadó, szórakoztató est során a  szí-
nészek mindenki által ezerszer megélt helyzetek és 
megoldásokat tolmácsolnak gyakorlott mediátorok ve-
zetésével. Az improvizatív esten nincs, aki egy-egy jele-
netben nem ismerhet magára vagy kollégájára. 
Jegy megvásárolható személyesen az EFMK-ban vagy 
online:
https://www.jegy.hu/program/munkatarsas-129398/ 
766732
Várunk mindenkit szeretettel!  az EFMK csapata
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A 40 éves jubileumi évfordulónkon szervezett ünnepsé-
gen együtt ünnepelhettünk a város vezetőségével, a vá-
ros intézményeinek, civil szervezeteinek, kisközösségei-
nek vezetőivel, valamint az intézmény együttműködő 
partnereivel.
Az Erkel Ferenc Művelődési Központ 1981-ben nyitot-
ta meg a  kapuit az egykori, leégett Kultúrház helyén. 
Immáron 40 éve szolgálja budakeszi lakosságát. Nincs 
olyan esemény a város életében, melyben a művelődési 
központ akár segítő munkájával is, de ne venne részt. 
A 40 év alatt számtalan alkotóközösség alakult és civil szervezet építette ki itt székhelyét. Generációk nőttek fel, 

akik mára már felnőttek és így vagy úgy kapcsolódnak 
az intézményünkhöz. Ma már gyermekeiket hozzák el 
előadásainkra, szüleiket kísérik be nyugdíjas klubjaink-
ba, vagy egy-egy fórumra.
Együtt ünnepelhettünk, hisz a  résztvevők mind köz-
vetve vagy közvetlenül részesei az intézmény életének. 
Az ünnepi köszöntőt ’Sigmond Bertalan alpolgármester 
mondta. Az est házigazdája Somogyváry Ákos, az Er-
kel Társaság elnöke, Erkel Ferenc leszármazottja volt. 
Az ünnepség fényét emelte a  Budapesti Filharmóniai 
Társaság művészeinek kamarakoncertje. Műsorukkal 
névadónkra, Erkel Ferencre emlékeztünk, aki 1810. no-
vember 7-én született. A koncertet követő állófogadáson 
Csenger-Zalán Zsolt mondott pohárköszöntőt.

Jubileumi Gála
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Mindig is az élet átfogó, holisztikus 
szemlélése izgatott…
17 éves voltam – annak immáron 
30 éve –, mikor először spontán 
megkérdtek, hogy levezetnék-e egy 
torna órát, mert az edzőnek hirtelen 
el kellett mennie. Csak álltam ott, 
és eszembe sem jutott nemet mon-
dani. Megoldottam a rám bízott fel-
adatot. Honnan ez az önmagamban 
és a  kívülről érkező bizalom, csak 
a  jó ég tudja, de abban bizonyosan 
megtalálható a magyarázat. 

Valahogy zsigeri szinten hozhatják 
magukkal azok az emberek ezen 
képességüket és kiállásukat, akik 
csoportok vezetésével foglalkoznak. 
Ahogy szokták mondani, „erre szü-
letni kell”.
Onnantól Budapest szerte foglalko-
zásokat tartottam, és persze ehhez 
megtettem megfelelő tanulmányai-
mat is. Ebben azért rengeteg mun-
ka van. Minden szinten.
Egy csoport közösség is egyben. 
Ha együtt dolgozunk egy adott té-
mán, legyen az például mozgásos-
táncos program, az sosem merül 
ki ennyiben. Nekem mindig az volt 
a  lényeg, hogy ha valaki eljön hoz-
zám, egész lényében lehessen jelen, 
úgymond önvalójában, akkor pedig 
magával hozhat mindent és bármit, 
azzal „dolgozunk”. Így az akkori 
fitnesz- edzések, életmód „kúrává” 
változtak idővel, és persze rend-

szerességgel. Mert a  rendszeresség 
kulcskérdés minden változásban és 
fejlődésben.
Így kezdődött. Aztán 21 éve Buda-
keszire költöztem, megtaláltam ezt 
a  csodálatos otthont magunknak 
Nagyszénászugban. Elsőként egy 
kiállítást szerveztem a  művelődési 
házban, és csoportos mozgás-órá-
kat indítottam a  helyi lakosoknak. 
Majd kiállításokat, vásárokat, elő-
adásokat, közösségi programokat 
szerveztünk barátnőmmel, Nagy 
Ibolykával, aki hasonló vénával szü-
letett, és él istenadta tehetségével, 
így elhivatott társak lettünk abban, 
hogy a  helyi közösséget szervez-
zük, tápláljuk, fenntartsuk. Ketten 
sokkal jobb és könnyebb volt ezen 
munkálkodni.
Ami az érdeklődést illette, Budake-
szin nem volt nehéz dolgunk, mert 
itt valahogy olyan emberek sűrű-
södtek össze, akik erre igen nyitott 
szívvel vannak. Alkotók, kézműve-
sek, mesteremberek, művészek, ze-
nészek, pedagógusok, anyatársak, 
apatársak, lokálpatrióták, edzők, 
spirituális terapeuták, írók, kik ma-
guk is igen lendületes, lelkes szer-
vezők. Összedolgoztunk…

A legkisebb közösség 
az EGY-ÉN
Egyre nagyobb közösségekhez is 
kapcsolódtunk az ország más pont-
jain. Nagy szükség volt az össze-
fogásra. Egész más kihívás volt ez, 
mint a  helyi érdekeltség. Másképp 
tapasztaltuk magunkat a működés-
ben, és nem mindig volt könnyű. 
Innentől jött csak az „igazi munka”. 
Tapasztaltam, hogyan gyúrjuk ösz-
sze közösségeinket, és azok hogyan 
hullnak szét, hogyan alakulnak az 
események távolabbi közösségek 
életében, és hogy milyen szink-
ronicitások merülnek fel az egész 
ország területén, illetve a  globá-
lis események hogyan vannak köl-
csönhatásban a kis közösségek, sőt 
egyének szintjén. Döbbenetes fel-
ismerések voltak ezek, nemcsak az 
én megéléseim, és bizonyára erről 

könyvek, tanulmányok is születtek. 
2006 óta, ahogyan egyre mélyeb-
ben és tudatosabban vetettem ma-
gam az önismeret elképesztően 
izgalmas és annál mélyebb tenge-
rébe, rájöttem, hogy még „nincs itt 
az ideje”, hogy újra erőteljes közös-
ségekké alakuljunk. Nem volt lehet-
séges. Mégpedig azért, mert egyéni 
szinten kellett hatalmas lépéseket 
megtennünk önismeretünkben ah-
hoz, hogy eljussunk addig az állo-
másig, mikor felkészültekké válunk 
a  kapcsolódásra, Tiszta Közösség 
felépítésére, táplálására, működte-
tésére és fenntartására. 
Az ember vagy már gyermekkorá-
ban magába szívja az „értő figyelem” 
értékét és működtetését, és a családi 
egység ebben támogatja, hogy meg-
tarthassa egyéniségét, vagy a  szo-
ciális intézmények bevonódásával 
többnyire elveszíti önazonosságát, 
és kezdődik a  tortúra. Elveszítjük 
önmagunkat, szétesik a  legkisebb 
egység, és így a  közösség is. Nem 
véletlenül. Ez a  feladat. Ebben kell 
kifejlődnünk, ebben kell meghalad-
nunk önmagunkat, ebben van csak 
igazán lehetőség megtapasztalnunk 
az együttérzés, szeretet, elfogadás, 
önzetlenség, méltányosság, meg-
értés, tisztelet, kölcsönösség, elis-

A Közösség ereje az Egyén 
önismeretében rejlik
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merés, együttműködés, megtartás, 
öröm… érzését. Idővel eljutunk az 
önismeret mélyebb ösvényeire, több-
nyire már felnőttként. Újra megta-
nulunk együttműködni önmagunk-
kal, majd társainkkal.
Rengeteget lehet erről írni. Dupla 
Rák horoszkópommal ma már job-
ban értem a saját működésem.
Tudom és érzem, miért fontos ne-
kem a  közösség, a  közösségem 
sz-építése, értem, hogyan lehetek 

önmagammal egyre tisztább egy-
ségben, és hogy a  tudatosságnak 
mennyire fontos szerepe van a  kö-
zösség felépítésében, működtetésé-
ben.
Mai napság, amikor a világ nagy ré-
sze válságot él meg, mi varázslatos 
folyamatot élünk, hogy minden-
ki egyetlen „sejtként” hogyan tud 
Szervezetté, Közösséggé összekap-
csolódni. 

Tófalvi Erzsébet

Folytatjuk a következő cikkel: A közös-
ség jelentősége a hétköznapokban
Kapcsolódási lehetőség:
FB/Tofi Tófalvi Erzsébet
LEMangURIA Élettánc Test- 

és Érzelmi Tudatosság – 
Önismereti kiscsoport

MaG DaNa Meditációs Kör
Szakrális Női Kör
Naturszundi gyógyhatású 

tönkölypelyva párna  
Manufaktúra
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Micsoda csoda! Aprók sí bemuta-
tója, nagyobbak síversenyének lát-
ványa kápráztatta el a  szülőket, 
nagyszülőket, régi tanítványainkat, 
vendégeinket. Köszönjük, hogy Dö-
mötörné Papp Hargita képviselte 
Budakeszi Önkormányzatát.
Mi történt 2021.december 4-én 
a  Via dal Sport Egyesület tanpályá-
ján? Megtartottuk hagyományos 
sínapunkat, a sí sport népszerűsíté-
sének napját, bepótoltuk a Covid-jár-
vány miatt elhalasztott Viadal-kupa 
versenyünket. Ünnepeltünk, együtt 
örültünk, együtt sportoltunk. 
Advent az egyik legnagyobb ünnep-
re készülődés ideje. Mi a várakozás, 
csendes készülés idejét egy kis har-
sány sport ünneppel párosítottuk.
Ott gőzölgött a  forró tea, a  szülők 
által készített fantasztikus sütemé-

nyek hívogattak, de először min-
denki a versenyre koncentrált. Min-
den síbajnok a legjobb időt szeretné 
elérni. Korosztályonként folyt a ver-
seny, nagy volt az izgalom. 
Az eredmények hirdetésekor a  do-
bogón sok-sok boldog arc tükrözte 
az éremszerzés örömét. Gratulá-
lunk Lázár Dániel győzelméhez, ő 
vihette el a legjobb időeredményért, 
a pályacsúcsért járó kupát.
Az izgalmak után jólesett a „terülj,-
terülj asztalkám”-at körül állva maj-
szolni a  mennyei süteményeket. 
Köszönjük a szülők fáradozását.
Másnap a  Mikulás is ellátogatott 
hozzánk, hiszen csupa lelkes sport-
szerető, jó gyerek jár közösségünk-
be, megérdemelték a  kis meglepe-
tés ajándékot.

A Viadal SE vezetősége

Varázslatos sífesztivál 
a Viadalban
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E sorok írójának érdekes élmé-
nye volt, hogy amikor évek után 
újból Szegeden járt, a  sétálóut-
cán haladva eszébe jutott, hogy 
hamarosan a  Széchenyi térbe 
torkollunk, és hogy ott melyik 
bank fiókja található. Ha előt-
te fél nappal megkérdezték vol-
na ugyanezt, nem tudtam volna 
magamtól. Most néhány év múl-
tán a kezembe akadt egy neuro-
pszichológus és szépíró szerző-
páros könyve erről az érdekes 
témáról. Az általam átélt és még 
nagyon sok más jelenséget kutat-
nak ma már agyi képalkotó eljá-
rásokkal, de kísérleteket is végez-

tek az úgynevezett kontextusfüggő memóriáról. Annak 
vizsgálatára pedig, hogy egyes agyterületeknek milyen 
szerepe van az emlékezésben, jó alkalmat adott, ha – 
régebben így próbáltak bizonyos betegségeket kezelni 
– valamiért bizonyos agyterületeket el kellett távolíta-
ni. Olvashatunk még a  felejtésről, a  téves emlékekről, 
az emlékezet fejlesztéséről. A könyv nemcsak olvasmá-
nyos, hanem a  leírt történetek tudományos hátterét is 
megadja. 

Szőts Dávid

HILDE OSTBY, YLVA OSTBY: Titokzatos memória. 
A felejtés és emlékezés könyve

Az ifjúsági regény fősze-
replője Zsófi. aki tizennégy 
éves a  történet kezdetén. 
Mindennel találkozik, ami 
egy átlagos kamasz min-
dennapjainak része. Nagyon 
csúnyának hiszi magát, azt 
gondolja, ő nem fog tetszeni 
egyik fiúnak sem. Termé-
szetesen ez nem így lesz, 
egy Zsolt nevű fiú szerel-
mes lesz bele, és szerelem 
szövődik közöttük, ennek 

a  románcnak a  különböző eseményeit követhetjük vé-
gig. Zsófi legjobb barátnője Kati, akivel minden titkukat, 
problémájukat megbeszélik, és egy komoly tragédia, Kati 
öngyilkossági kísérlete csak megerősíti a barátságukat. 
Zsófi nyolcadikos a  történet elején, majd egy mezőgaz-
dasági szakközépiskolában folytatja tanulmányait, az is-
kolai mindennapok is jelentős szerepet kapnak a regény-
ben. A  mű naplóként íródott, Zsófi E/1.-ben ismerteti 
a vele történő eseményeket. Végtelenül humoros, érde-
kes és fordulatos a cselekmény, elsősorban 12-15 éves lá-
nyoknak ajánlom, de akár egy felnőtt számára is érdekes 
lehet, mert a kamaszkori élményeket fel lehet eleveníteni 
a könyvvel. A második rész Engem szeress! címen jelent 
meg, ebben Zsófi már tizenhét éves.

Szőtsné Szabados Zsófia

SOHONYAI EDIT: Macskaköröm

VLouise kávézót vezet 
egy dán szigeten, bol-
dog szerelemben él egy 
íróval, Joachimmal. Egy 
nap váratlanul felbuk-
kan Edmund, és azt 
állítja, hogy Louise azo-
nos az ő eltűnt felesé-
gével, Helenével, akivel 
két gyerekük van és egy 
komoly céget vezetnek. 
A  genetikai vizsgálatok 
ezt igazolják is, azonban 
Helene semmire sem 
emlékszik: mint azt Joa-

chimnak bevallja, három évvel ezelőtt egy rejtélyes ese-
mény után teljes emlékezetkiesése volt, és azután építet-
te fel az új identitását. Vissza kell térnie családjához, de 
szíve mélyén továbbra is az írót szereti, aki szintén nem 
tudja elfelejteni szerelmét, és minden eszközt bevetve el-
kezd nyomozni a rejtélyes Louise után, akinek a személy-
azonosságát Helene felvette. Helene próbál visszaillesz-
kedni régi életébe, az emberek viszonyulásából próbálja 
kideríteni, milyen volt régi személyisége, és az után is 
kutakodik, mi történhetett három évvel ezelőtt…

Szőts Dávid

ANNA EKBERG: Kétség

„Egyik éjszaka kiugrottam az ab-
lakon. Nem tudom, akkor volt-e, 
hogy kigyulladt a ház, vagy más-
kor, és azt se, miért menekültem 
előlük, tény, hogy kiugrottam, 
mezítláb, egy szál ruhában. Ki 
a hóra, át a kerítésen, és szalad-
tam. Utánam Filike. Ők pedig 
lőttek rám. Szépen körbelőttek 
géppisztollyal.” Rettenetes, cso-
dálatos, letehetetlen, emészt-
hetetlen, feledhetetlen, érzel-
mi hullámvasút. Akár egy film 
kockái – úgy pörögnek, úgy ele-
venednek meg a  második világ-
háború borzalmai: Polcz Alaine, 

egy tizenkilenc éves asszony emlékiratának sorai, életé-
nek legnagyobb megpróbáltatásai, örök érvényű tanú-
vallomása az olvasó szeme előtt. A mű: történelem test-
közelből, és remek érzékenyítő, ismeretbővítő kötelező 
olvasmány is lehetne. Vétek nem elolvasni, majd nem 
elmélázni rajta, hogy magunkba szívjuk az írónő élet-
erejét, kitartását. Polcz Alaine könyve nyomot hagy, na-
pokat igényel vagy talán heteket az értő elolvasásra, de 
kétségkívül… A könyv!

Kolacsek Rozi • NSJG 12. B

POLCZ ALAINE: Asszony a fronton
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Budakeszi legifjabb polgárai

Gratulálunk, jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Németh Janka 
(született 2021. október 27-én)

Faludi Boglárka 
(született 2021. október 30-án)

Ábrahám Ács Dorina 
(született 2021. november 4-én)

Krausz Bertalan 
(született 2021. november 10-én)

Kereki Janka 
(született 2021. november 18-án)

Szakolczi Zita 
(született 2021. november 19-én)

Pintér Pongrác 
(született 2021. november 21-én)

Teremi Frigyes 
(született 2021. november 25-én)

Arnold Zoé 
(született 2021. november 30-án)

Bednárik Ágoston 
(született 2021. november 30-án)

Energiahatékonysági tájékoztató a Városházán

Ingyen napelem,  
0-ás villanyszámla? Lehetséges!

A pályázati lehetőség 2021. decem-
ber 27-én 17 órától indul és a beadási 
határidő 2022. január 17. 18.00 óra.
Mit kaphatnak sikeres pályázat ese-
tén? Napelemet ingyen, ingyenes 
fűtéskorszerűsítést és nyílászáró-
cserét. Ezzel akár teljesen le is nul-
lázhatják a villanyszámlájukat. Miért 
jó ez nekem, mikor vagyok jogosult, 
hogyan juthatok hozzá, milyen költ-
ségeim és teendőim vannak? Ezekre 
a kérdésekre kaphattak választ a bu-
dakeszi önkormányzat és a  Tele-
pülési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége által a Városháza tanács-
termében szervezett energetikai fó-
rumon. Akik nem tudtak részt venni 
a  rendezvényen a  napelem.pestme-
gye@gmail.com  email címen, vagy 
a  +36 30 071 2352 mobilszámon kér-
hetnek segítséget, információkat 
a pályázati lehetőségekkel, feltételek-
kel kapcsolatban.
 A városházi rendezvényen dr. Győri 
Ottilia szólt arról is, hogy önkor-
mányzatunk több energiahatékony-

sági beruházást, fejlesztést is vég-
rehajtott a  hivatal és a  többi városi 
intézmény épületein. Ennek is kö-

szönhető, hogy idén Budakeszi el-
nyerte az Energiahatékony Önkor-
mányzat Díjat.
 A  városházi tájékoztatón Szabóné 
Csatlós Ildikó, az önkormányzat 
energetikai szakembere, Horváth 
Károly, a  hivatal műszaki osztá-

lyának vezetője és Lendvay Endre, 
a  RESPONSUM Kft. ügyvezetője 
tartott rövid tájékoztatót.

13 milliárd Ft – ennyi állami pályázati forrás áll rendelkezésre 
a Pest megyei településekről, így Budakesziről is pályázók 
számára, ha ingyen szeretnének napelemes rendszert 
és kapcsolódó energetikai korszerűsítést kiépíteni, 
megvalósítani a saját ingatlanukon.
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Mindenki madarai. Ha megkér-
dezünk bárkit, hányféle hazai 
madarat ismer fel biztosan, az 
első ötben benne lesznek a  ci-
negék. Még a  kőrengetegből alig 
kimozduló, megveszekedett városla-
kók is ismerik ezeket a madarakat, hi-
szen az év bármely szakában felbukkannak 
a parkokban, vagy éppen a buszmegállóban kornyadozó 
bokrokon, megpillanthatjuk őket a kopasz téli fák ághe-
gyein tornászva, esetleg a tavaszi hajtások között hirdet-
ve, hogy ideje nekiállni a kerti munkáknak, mert emlék 
már csak a fagy, s ha így van, sürgősen „nyitnikék”.
A cinege az amatőr ornitológusnak is mindennapi, „be-
tevő” madara, hiszen ezek a színpompás, apró énekesek 
a  nyáridő múltával nem kapnak szárnyra, nem indul-
nak el dél felé a trópusok kövér hernyóit keresni, hanem 
a zimankós télben is itt maradnak csupasz, lombja ha-
gyott erdeinkben. Az ínséges hónapokban nem ritkán 
csapatokba verődve járják az erdőt, eleség után kutatva. 
Magam legutóbb egy terebélyes galagonyabokron figyel-
tem meg egy tarka társaságot: széncinege, kék cinege 
és szürke kabátos, fekete tonzúrás barát cinege csipe-
gette a dércsípte, piros bogyókat, és még egy 
kisebb csapat őszapó is csatlakozott hoz-
zájuk, üdítően bővítve a  decemberi 
madárkínálatot. Cinegéért persze 
nem kell az erdőig menni, hiszen 
a madárbarátok által a kerti ete-
tőkre kitett eleségen egészen biz-
tosan és gyakran felbukkannak.
A széncinege az egyik leggyako-
ribb madarunk. Szinte minden élő-
helyen megtelepszik, ahol fészkelésre 
alkalmas odút, vagy más üreget talál, de 
befészkel a postaládába, a tornác ácsolatának rejtekébe, 
sőt, megfigyelték azt is, hogy a szemfüles cinege fészket 
rakott a  fa tövébe leásott, locsolásra használatos drén-
cső mélyére is. Fiókáit többnyire hernyókkal és pókokkal 
eteti, étlapjukat csigahéjjal egészítve ki, ami a legfonto-
sabb kalciumforrásuk.
Herman Ottó így ír róla: „Hasznosságban és elevenség-
ben ez a czinegék vezére. Nyugtalan, dolgos, hangos és 
mindig jókedvű; hajnaltól napestig folyton munkálko-
dó. Megragad az ágacska legvégén, fejjel lefele és vizs-
gálja a koronarügyet, vajjon nem rontja-é valami gonosz 
nyű vagy bogár? Megtapad még a falon is, csak egy ki-
csit ripacsos legyen; búvja az odvakat, zugokat, a hova 
csak fér és mindenütt üldözi a rovarságot; hozzá mintha 
sohasem tudna jóllakni, folyton keres és folyton eszik. 
Nem sokat törődik az emberrel, bátran bejön az eresz 
alá, néha rászáll még a  verőczére is; az ablakdeszkára 
kerülve benéz a szobába.”
A széncinege télen magvakkal táplálkozik. A hideg hó-
napokban áttelelését nyers napraforgómag, (nem só-

zott!) szalonna vagy cinkegolyó kihelyezésével segíthet-
jük. Jegyezzük itt meg, hogy egy jószívű madárbarát 

időről időre kukoricát helyez ki a  budakeszi 
Madárösvény etetőire. Nem vitatva jó 

szándékát, arra kérem, hogy egyszer 
óvatosan próbáljon meg elrágni 

egy szem száraz kukoricát, és 
gondolkodjon el azon, hogy vajon 
mit tud kezdeni a kavics kemény-
ségű maggal az itthon telelő, apró 

madarak többsége. A  kukoricát 
még a  köztudomásúan rettenthe-

tetlen házi baromfinak is megdarálják! 
A vadmadarak közül a lúdfélék, vagy a var-

jak szedik fel a kukoricát, ám ezek aligha fordulnak elő 
az etetőkön. Ám ha esetleg a téli hónapok ínyencsége, 
a sütőtök leves kerül otthon az asztalra, akkor a tök mag-
ját bátran ki lehet vinni az etetőre, az éhes madarak az 
utolsó szemig elfogyasztják! Herman Ottó nem véletle-
nül említi meg a széncinege egyik idevágó népi elneve-
zését: tökcinege.
A cinegék téli etetésének egyik legkülönlegesebb módját 
Fekete István írja le Téli berek című regényében. Amikor 
a vidéki rokonoknál telelő Tutajos, polgári nevén Ladó 
Gyula Lajos puskavégre kapja élete első rókáját, a nyú-
zás után Matula bácsi arra biztatja a városi legényt, hogy 
a  vörös „kabátjától” megfosztott ravaszdit akassza ki 
a Kis-Balaton nádrengetegében megbújó kunyhó mellet 
egy fára. Az előbb értetlenkedő legény csodálkozva látja, 

hogy a fagyott rókatetem zsírját, húsát milyen 
jókedvűen farigcsálják az éhes cinegék.

A széncinegénél apróbb, de nem ke-
vésbé színpompás dísze erdeink-
nek, kertjeinknek a  kék cinege. 
Termete ellenére meglehetősen 
agresszív más madarakkal szem-
ben. Télen csapatosan keresi fel 

a sűrű nádasokat, a nád magját fo-
gyasztja. Fiókáit kizárólag állati táp-

lálékkal (hernyók, pókok, lószúnyogok) 
eteti, és az öreg madarak is rovarokkal táplál-

koznak. A hideg idő beálltával ők is áttérnek a magevés-
re. A nálunk költő madarak állandók, míg a tőlünk észa-
kabbra költő egyedek nagy számban telelnek hazánkban.
Fekete sapkás rokonához hasonlóan, a  kék cinege is 
odúban költ. Városokban, árterekben, zárt erdőkben, 
gyümölcsösökben, parkokban mindenütt előfordul. Az 
állomány egy része kétszer költ. A fészek a madár test-
méretéhez képest igen nagy, melyet többnyire a tojó épít. 
Gyökér, szalma és fűszál alapra mohából készíti, amit 
szőrrel bélel ki. A fészekalj olykor igen nag: 6-14 tojásból 
áll. A két szülő közösen eteti az örökké éhes utódokat. 
A fiókáit gondozó kék cinegéről nagy szeretettel ír Her-
man Ottó: „Legékesebb és leghasznosabb madaraink közül 
való, mely, mint czinegetársai is, fáradhatatlan munkása 
az erdőnek, a kertnek, gyümölcsösnek s a  rovarok pusztí-
tásával kiszámíthatatlan hasznot okoz. Milliókra rúg az 
egy-két czinegecsalád által elpusztított káros bogárság szá-
ma és meg van számlálva, hogy egy párocska 17 óra alatt 
négyszázhetvenötször tért vissza fiaihoz eledellel.”

Illisz L. László

Megfigyelések a Madárösvényen 
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2022. JANUÁRI PROGRAMOK A 

GENERÁCIÓK HÁZÁBAN 
2092 BUDAKESZI, ERDŐ UTCA 83. TEL: 06 23 451 279 

BOLDOGASSZONY HAVA – TÉLHÓ – FERGETEG HAVA

3. HÉTFŐ 10.00 
14.00

ÚJ ÉV KÖSZÖNTŐ TÚRA 
ÚJÉVI VERSEK, KÖSZÖNTŐK, FOGADALMAK

4. KEDD 10.00 PÓKERARCOK – KOCKAPÓKER

5. SZERDA 10.00 
14.00

TORNA 
KREATÍV ALKOTÓKÖR SZAKÁCSI ÉVA VEZETÉSÉVEL

6. CSÜTÖRTÖK 10.00 
14.00

HETI PLETYI: PLETYKADÉLELŐTT 
DR. FEHÉR GYÖRGY ELŐADÁSA: 4 VILÁGRÉSZ, 4 KÜLÖNLEGES LÁTNIVALÓ

7. PÉNTEK 10.00 FURFANGOS REJTVÉNYEK, FEJTÖRŐK

10. HÉTFŐ 10.00 
14.00

TÚRÁZZUNK VIDÁMAN 
KÖZÖS ZENEHALLGATÁS NEM CSAK VÁJT FÜLŰEKNEK

11. KEDD 10.00 
14.00

TÁRSASJÁTÉKOK DÉLELŐTTJE: ÚJ TÁRSASJÁTÉKOK, CANVAS 
TÜNDÉREK KONYHÁJA: HÁZI MOSÓSZER ÉS ARCPAKOLÁS A KAMRÁBÓL

12. SZERDA 10.00 
14.00

TORNA 
OLAJFESTÉS SZAKÁCSI ÉVA VEZETÉSÉVEL ( 3000 FT/ ALKALOM )

13. CSÜTÖRTÖK 10.00 
 
14.00

GENERÁCIÓK PIZZÁJA: VEGYES FELTÉTTEL, FELTÉTEL NÉLKÜLI 
SZERETETTEL (PIZZA SÜTÉS ÉS KÖZÖS EBÉD) 
ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (800 FT/ ALKALOM)

14. PÉNTEK 10.00 POÉTÁK SZALONJA: HOZD EL A KEDVENC VERSED!

17. HÉTFŐ 10.00
14.00

TÉLI TÚRA: VARÁZSLATOS TÉLI TÁJAK
FELEJTHETETLEN SZERELMEK: HUDINI ÉS WILHELMINA BEATRICE RAHNER

18. KEDD 10.00 SCRABBLE

19. SZERDA 10.00
14.00

TORNA
KREATÍV ALKOTÓKÖR SZAKÁCSI ÉVA VEZETÉSÉVEL

20. CSÜTÖRTÖK 10.00
14.00

GYÖREI ZOLTÁN ELŐADÁSA: MAGYARORSZÁGI ÉNEKESMADARAK
ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (800 FT/ ALKALOM)

21. PÉNTEK 10.00 PÓKERARCOK: KÁRTYAJÁTÉKOK KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK

24. HÉTFŐ 10.00
14.00

TÉLI TÚRA: VARÁZSLATOS TÉLI TÁJAK
A MAGYAR NÉPZENE DALLAMKINCSEI: GYIMES, MOLDVA

25. KEDD 10.00 DOBBLE

26. SZERDA 10.00
14.00

TORNA
OLAJFESTÉS SZAKÁCSI ÉVA VEZETÉSÉVEL ( 3000 FT/ ALKALOM )

27. CSÜTÖRTÖK 10.00

14.00

LÁTOGATÁS A PETŐFI IRODALMI MÚZEUMBA (BELÉPŐ: 500 FT, 
VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY SZÜKSÉGES)
ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (800 FT/ ALKALOM)

28. PÉNTEK 10.00 NEVETŐ DÉLELŐTT: VICCES JELENETEKET NÉZÜNK

31. HÉTFŐ 10.00
14.00

TÉLI TÚRA: VARÁZSLATOS TÉLI TÁJAK
GYÓGYNÖVÉNYEKRŐL: FŰBEN, FÁBAN ORVOSSÁG: CICKAFARK,  
MEZEI ZSÚRLÓ, CSALÁN

A változtatás jogát fenntartjuk! További információ: ino.budakeszi@gmail.com Facebook: Generációk háza – Budakeszi
Felhívjuk kedves klubtagjaink, és vendégeink figyelmét, hogy valamennyi programunk a járványügyi szabályok betartásával történik 33
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A 20 forintos… 
Néha igen kínos helyzetek alakul-
tak ki a kölcsönösen megalázó, átkos 
hálapénz miatt a  beteg és az orvos 
között. Egy igen kedves, idős nőbete-
gem, akiről lesírt a szegénység, gyó-
gyultan távozásakor igen nagy za-
vartan szorongatott egy akkori, kék 
20-as bankót – amelyen egy kispor-
tolt, izmos atléta terpesztette szét 
a karjait –, és hálás, köszönő szavak 
kíséretében azt nekem átadni igye-
kezett. Természetesen óvatos báto-

rítással visszautasítottam, mondván:
– Kedvesem! Magának erre sokkal 
nagyobb szüksége van, mint nekem. 
Nagyon köszönöm, hogy gondolt 
rám, de kérem, tegye vissza a  tár-
cájába és békében váljunk el, költse 
magára ezt a pénzt! 
A reakciója nem várt és igen el-
szomorító volt: kétségbeesett sírás-
sal igyekezett a  kezemet elkapni és 
megcsókolni, természeten nem en-
gedtem, miközben újra megszólalt: 
– Drága doktor úr! Nekem csak eny-
nyire telik. Hát engem már arra sem 
tetszik érdemesíteni, hogy elfogadja 

tőlem? Pedig igen jó szívvel adom, 
amiért olyan gondosan meggyógyí-
tott! 
Kénytelen voltam elfogadni, és meg-
nyugodva elment… Remélem, nem 
haragudott meg utólag sem, amikor 
otthonában, a gondosan zárójelenté-
sébe hajtogatva rejtett 20-as kiesett, 
mert nem láttam többé…

Könyvajánló +
A Budakeszin élő dr. Ungor Károly, a Fővárosi Szent János Kórház 
Fül-Orr-Gége Osztályának nyugalmazott szakorvosa Cserépdarabok 
az életemből címmel rövid novellákat, karcolatokat, anekdotákat 
tartalmazó kötetet jelentetett meg magánkiadásban. A személyes 
vallomásokból, rövid történetekből összeállított kötetből újra 
közreadunk egyet.

„A szerelem csoda, amely két életet egybe
forraszt, két lelket egy életre összeköt.”

(Michele Maurois)

Zachár Lászlónak és kedves feleségének, 
Tecának szívből gratulálunk 50. házassági 

évfordulójuk alkalmából, és további 
szeretetben, egészségben eltöltött, 

hosszú, boldog éveket kívánunk!
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. december 16-i határozatai
Budakeszi Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének 279/2021. (XII.16.) Kt. ha-
tározata a Zsámbéki medence autóbuszos 
közlekedésének fejlesztéséről, összekötő 
út tervezéséről
• Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza a  Pol-
gármestert, hogy az átkötőút kapcsolatos 
állásfoglalás elkészítéséhez természet-
védelmi szakemberek, más közlekedési 
szakértők, civil szervezetek véleményét 
szerezze be.

Budakeszi Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének 280/2021. (XII.16.) Kt. ha-
tározata a Zsámbéki medence autóbuszos 
közlekedésének fejlesztéséről, összekötő 
út tervezéséről
•  Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza a  Pol-
gármestert a széles körű társadalmi kon-
szenzus kialakítása érdekében az átkötő 
út nyomvonalára vonatkozóan lakossági 
kérdőívek kibocsátásáról, valamint 2022. 
január 17-én lakossági fórum megtartásá-
ról intézkedjen.

Budakeszi Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének 281/2021. (XII.16.) Kt. ha-
tározata a Zsámbéki medence autóbuszos 
közlekedésének fejlesztéséhez kapcsoló-
dóan a Dózsa György tér későbbi funkció-
járól
1. Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nem támogatja a  Dó-
zsa György térnél tervezett 4 ágú csomó-
pont kialakítását.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a  Polgármes-
tert, hogy az 1. pont szerinti döntésről ha-

ladéktalanul értesítse a Budapest Fejlesz-
tési Központ vezérigazgatóját.

Budakeszi Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének 282/2021. (XII.16.) Kt. ha-
tározata a Zsámbéki medence autóbuszos 
közlekedésének fejlesztéséhez kapcsoló-
dóan a Fő utca Erkel utca és Gyógyszertár 
közötti szakaszán 2 oldali buszsáv kialakí-
tásáról
1. Budakeszi Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete nem támogatja 
a Zsámbéki medence autóbuszos közleke-
désének fejlesztése projekt keretében a Fő 
utca Erkel utca és Gyógyszertár közötti tel-
jes szakaszán 2 oldali buszsáv kialakítását.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a  Polgármes-
tert, hogy az 1. pont szerinti döntésről ha-
ladéktalanul értesítse a Budapest Fejlesz-
tési Központ vezérigazgatóját.

Budakeszi Város Önkormányzat Képvi-
selő-testületének 299/2021. (XII.16.) Kt. 
határozata a Patak utcai, a Budakeszi-árok 
felett átvezető kerékpáros, és gyalogos híd 
megépítéséről
•  Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete vállalja az Ép-Totál 
Kft. kiviteli tervei alapján a Patak utcában 
a  Budakeszi-árok felett átvezető kerék-
páros és gyalogos híd megépítését 2023. 
december 31-ig annak érdekében, hogy az 
idei évben a Patak utca útépítésének forga-
lomba helyezése megtörténhessen.

Budakeszi Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének 304/2021. (XII.16.) Kt. hatá-
rozata az Árpád fejedelem tér–Kerekmező 
gyalogosforgalmának segítése tárgyában

1. Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete vállalkozási szerző-
dést köt a  Budakeszi Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Kft.-vel az Árpád feje-
delem tér–Kerekmező gyalogosjárda ké-
szítése tárgyában bruttó 1 087 780 Ft vál-
lalkozási díj ellenében, melyre a fedezetet 
Budakeszi Város Önkormányzata Képvi-
selő-testületének a 2022. évi költségvetése 
biztosítja. 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza a  Pol-
gármestert, hogy az 1. pont szerinti vállal-
kozási szerződést jogi megfelelőség igazo-
lása mellett aláírja.
3. Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a  Polgármes-
teri Hivatalt, hogy az 1. pont szerinti vál-
lalkozási díjat az önkormányzat 2022. évi 
költségvetésébe tervezze be. 

Budakeszi Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének 303/2021. (XII. 16.) Kt. ha-
tározata a  helyi közlekedés fejlesztésével 
összefüggő Keszibusz indításáról
Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megbízza a  Nagy-
szénászugi Részönkormányzatot, hogy 
részletesen dolgozza ki Budakeszi helyi 
közlekedését biztosító közösségi buszjárat 
üzemeltetésének feltételeit az alábbiak be-
mutatásával:
•  a helyi közösségi szolgáltatást igénybe 

vevők körének várható létszáma,
•  a buszjárat tervezett útvonala,
•  a tervezett menetrend,
•  a szolgáltatás működtetéséhez szüksé-

ges eszközigény.

Budakeszi Város Önkormányzata Képvi-
selő-testületének 305/2021. (XII.16.) Kt. 
határozata a Budakeszi – Budaörs - Török-
bálint kerékpárút nyomvonaltervének el-
fogadásáról
Budakeszi Város Önkormányzata Kép-
viselő-testülete elfogadja az 1. melléklet 
szerinti nyomvonalterven ábrázolt Buda-
keszi – Budaörs – Törökbálint kerékpárút 
nyomvonalát.

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

kepviselo-testuleti-hatarozatok/ oldalon 
olvashatják
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