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Budakeszi
HÍRMONDÓ
Boldog anyák napját!

•  A Föld napja: virágosztással 
és várostakarítással ünnepeltünk 

•  Toyota Mayer - országos siker 
Budakesziről

•  A névadó Czövek Erna is büszke 
lenne a zeneiskolánkra

Építé
szeti m

ellé
klet 

az újságban!



1. busz:
▪  általános állapotfelmérés
▪  vérnyomás, vércukor,  

koleszterinszint mérés
▪  férfiaknak PSA teszt
▪  EKG-vizsgálat és boka– 

kar index meghatározás;
▪  csontsűrűségmérés  

a prevenció szempontjából  
szenzitív korosztály  
számára;

▪  In-body készülékkel való  
testösszetétel (testzsír 

arány) meghatározás  
és kiértékelés

2. busz:
▪ kardiológia

3 busz:
▪ Nőgyógyászati és  
szájüregi rákszűrés

Tegyen egy lépést az egészségéért!

Újra szűrőbuszok Budakeszin!



Új országgyűlési képviselője 
van Budakeszinek 
Pest megye 2. számú választóke-
rületében Menczer Tamás nyerte el 
a képviselői mandátumot, így ő kép-
viseli városunkat és további tizenhat 
Buda környéki települést az Ország-
gyűlésben. Tamás Budakeszin él, 
eddig a Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium államtitkáraként dolgo-
zott. Már képviselőjelöltként is sok 
kérelmünket vitte a  kormány elé, 
így az ő segítségével kaptunk kor-
mányzati támogatást az új szakren-
delő és a Makkosi út megépítésére, 
tizennyolc utca felújítására, a Hajós 
utcai légkábelek földbe helyezésére 
és közvilágítás kiépítésére. Folytat-
juk a  közös munkát Budakeszi ér-
dekében. Számítunk rá, számíthat 
ránk! Sok sikert kívánok a képviselő 
úrnak!

Sikeres volt a szavazás 
lebonyolítása 
Köszönöm a budakeszieknek, hogy 
magasan az országos átlag feletti 
arányban éltek a  választójogukkal: 
a választásra jogosultak 84 százalé-
ka vett részt a szavazáson, szemben 
az országos 70 százalékos részvételi 
aránnyal. Külön köszönöm a  jelöl-
teknek és az aktivistáknak, hogy 
a  választási kampány során tiszte-
letben tartották egymást, valamint 
a kampány írott és íratlan szabályait. 
Bár érkeztek kifogások a  választási 
bizottsághoz, azok túlnyomó több-
ségét plakátrongálással kapcsolat-
ban nyújtották be, kirívó, a  válasz-
tást súlyosan befolyásoló esemény 
nem történt. Köszönöm a választási 
bizottság tagjainak, dr. Konkoly Zita 
jegyző asszonynak, a polgármesteri 
hivatal munkatársainak és a  szava-
zatszámláló biztosoknak a  kitartó 
és hibátlanul végzett munkájukért, 
a választás és a népszavazás zökke-
nőmentes lebonyolításáért.

Közösségi tervezéssel 
fejlesztünk 
Visszatérünk a  hétköznapi kerék-
vágásba, és újult erővel dolgozunk 
tovább Budakesziért. Nagy lehető-
ségek állnak előttünk, hiszen a „Top 

Plusz fenntartható városok” című 
európai uniós forrásból jelentős in-
tézményfejlesztéseket valósíthatunk 
meg. A  legfontosabb kérdésekben 
mindig kikérjük a  lakosság véle-
ményét, így most is Önökkel együtt 
szeretnénk meghatározni a  legfon-
tosabb fejlesztési irányokat. Ezért 
közösségi tervezést szervezünk. Mi-
lyen legyen az új művelődési ház, 
melyek legyenek a  legfontosabb 
funkciói? Milyen szabadidős hely-
színeket hozzunk még létre? Ho-
gyan alakuljon a Patak utca és Kert 
utca találkozásánál lévő közösségi 
tér, a Dózsa György téri buszvégál-
lomás területe, a Fő téri közösségi 
tér és környezete, a Nádas-tó és kör-
nyéke fejlesztése? Ilyen és ehhez ha-
sonló kérdésekre keressük közösen 
a  válaszokat. Közösen fejlesztjük 
Budakeszit.

Ismét szűrőbuszok Budakeszin 
Továbbra is kiemelt célunk az 
egészségmegőrzés és megelőzés. 
A tavalyi szűrőbuszprogram életet 
mentett, így idén is lehetőséget te-
remtünk az ingyenes szűrővizsgá-
latokra: a  Városháza parkolójában 
várjuk Önöket 2022. május 7-én, 
szombaton 10 és 16 óra között. Élje-
nek a  lehetőséggel! Az egészség az 
első!

Virágpalánta-osztás és város-
takarítás a Föld napján 
Nagyon fontos, a közösségünk érde-
ke a környezetünk védelme és tisz-
tántartása. A Föld napján várostaka-
rítással hívtuk fel erre a figyelmet, 
a  porták szépítésére pedig három-
száz évelő virágpalántát osztottunk 
ki ingyen a lakosságnak. A környe-
zetünk védelméért tettünk közösen 
azzal is, hogy önkormányzatunk – 
az országos szabályozást megelőzve 
– helyezte hatályon kívül az égeté-
si rendeletét, megtiltva az avar- és 
zöldhulladék-égetést, helyette pedig 
bevezettük a  kedvezményes, ház-
hoz menő lakossági ágdarálást, évi 
két alkalommal. Idén már 137 csa-
ládnak segítettünk. Ezzel is szeret-
nénk tudatosítani a  zöldhulladék 
értékét és sokoldalú felhasználási 

lehetőségeit. Köszönöm Nagy-Kalló 
Szilviának és a BVV Kft. munkatár-
sainak a munkáját!

Segítünk a Rózsa utcai tűz-
károsultaknak 
Április 21-én szörnyű tűzeset tör-
tént a  Rózsa utcában. Többen vál-
tak hajléktalanná. Segítünk a káro-
sultaknak. Az önkormányzatunk 
gyorssegélyt adott az érintetteknek, 
a  lakossági adományokat pedig 
az önkormányzat OTP-nél veze-
tett számlájára várjuk: 11742348-
15390022-05120000. A közlemény 
rovatba írják be: „Tűzkárosultak 
megsegítése”. Aki tárgyi adományok-
kal szeretné segíteni a  károsulta-
kat, hívja a Híd Szociális, Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 
munkatársait a  +36 23 451 279-es 
telefonszámon. Minden segítség 
számít! 
 
Ünnepeljük őket! 
Május első vasárnapja anyák napja: 
Isten éltesse az édesanyákat!

Tisztelettel:

dr. Győri Ottilia polgármester

Polgárm
esteri köszöntő
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Tovább dolgozunk Budakesziért
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A siker titka: kitartás

■ Mik az alapvető feltételei a sikernek?
Mayer Gábor: A titok nem csak bennünk rejlik, egy 
olyan márka mellett tettük le voksunkat 30 évvel ezelőtt, 
mely önmagában egy sikeres „brand” vagy termék, ma-
gas minőségi színvonalat és állandó megbízhatóságot 
képvisel. Ez mindenképpen kulcsszerepet játszik abban, 
hogy márkakereskedésünk jelentős fejlődésen ment ke-
resztül fennállása óta szinte folyamatosan. Természete-
sen a sikerhez egy megfontolt üzleti stratégia sem árt, 
amit tulajdonostársaimmal a hosszú évek alatt közösen 
alakítottunk ki. Megvolt a kezdeti tanulóidőszak, voltak 
felfutások, hullámvölgyek, mindenesetre a  cég a  piaci 
viszonyokhoz képest óriásit fejlődött. A jelenlegi piaci 
körülmények, a gyártási és szállítási problémák eléggé 
megnehezítik a pontos tervezést, így nehéz kiszámítani, 
hogy milyen lesz a jövő. Ehhez kell igazodnunk.
■ Ez a  jelen, de nem volt mindig így. Olvastam, hogy 
10 000-nél több autót adtak el, használtan 6000-nél töb-
bet, és a szerviz hálózatuk folyamatosan fejlődött. Tehát 
a vállalkozás egyértelműen sikeres, és úgy tűnik, kívül-
állóként szemlélve, mint hogyha ez a  siker folyamatos 
lett volna. Mik voltak a  nehézségek? Emberileg, szak-
mailag mik a feltételei annak, hogy valaki megtalálja az 
utat, a neki megfelelő márkát, partnert, és hogy a márka 
is elfogadja őt?
M. G.: A márka harminc évvel ezelőtt véletlenül jött az 
utamba. A Toyota nem is létezett Magyarországon an-
nak idején, éppen akkor nyitottak és kerestek vállalko-
zásokat. Ha most azokkal a feltételekkel jelentkeznénk 
náluk, mint akkor, megmosolyognának. Egy családi 
háznak az udvarán kezdtünk el autókat árulni, ami nem 
Toyota színvonal. Aztán az igények nőttek, mi ezzel 
együtt fejlődtünk. Minden olyan összeget, amit a  vál-
lalkozás pluszban kitermelt, azt mindig visszaforgattuk 
a  létesítménybe, épületbe, tovább léptünk, nyitottunk 
kereskedést Pilisvörösváron, Székesfehérváron. A nyere-
ség döntő többségét mindig visszaforgattuk a vállalko-
zásba.
■ Akkor, bármennyire is közhely, de a sváb takarékos-
ság is ott van a vérében, és ez meghozta az eredményt...
M. G.: Az észszerűség inkább, de az mindenképpen. 
A másik nagyon fontos szempont volt, hogy próbáltunk 
megfelelni az ügyfél igényeknek. Ezt egyre nehezebb 
tartani, mert az igények sokkal jobban nőnek, mint 
ahogy mi ezt követni tudjuk. Tehát nagyon nehéz azt, az 
ügyfelek által elvárt minőséget produkálni, amit mi sze-
retnénk. Nehéz a munkatársainkat is megtanítani arra, 
hogyan kell kiszolgálni az ügyfeleket, ez egy állandó ki-
hívás, aminek igyekszünk folyamatosan megfelelni.
■ Hogy tudják ezt a csodát megvalósítani, hogy gyakor-
latilag a válságok jönnek-mennek, önök pedig mindig az 
ár, a hullámok fölött maradnak. Tehát, visszatérek a ki-
indulóponthoz: mi a titok?
M. G.: A Toyota azt szeretné, hogy ne a  világ legjobb 
márkakereskedése, hanem a város legjobb márkakeres-
kedése legyünk! Ez a  gondolkodás közelebb hozza, el-
érhetővé teszi a célt és folyamatos megújulásra, tovább-

A Toyota Mayer országos hírű budakeszi márka-
kereskedés, 1992 óta elkötelezett partnere 
a Toyotának. Jelenleg az egyik legnagyobb 
magyarországi Toyota Márkakereskedés és szerviz, 
100%-ban magyar magánszemélyek tulajdonában 
van, minden tulajdonos aktívan részt vesz a cég 
napi feladataiban. A három telephelyükön több 
mint 100 embernek adnak munkát. Az egyik 
alapító, Mayer Gábor tulajdonos, ügyvezető szerint 
az állandó fejlődés és a kitartás alapvető feltétel, 
de a budakeszi sváb felmenőktől kapott szellemi 
örökség: a precizitás és a megbízhatóság is fontos 
eleme a sikernek.
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Helyi vállalkozások
lépésre ösztönöz bennünket. Egyszerűen inspirál, hogy 
ne legyünk elégedettek és minduntalan tovább akarjunk 
fejlődni.
■ Ha a konkurenciát helyi szinten nézem, az Opel Inte-
rat is jól teljesít külső szemlélői szemmel nézve. El tudná 
azt képzelni, hogy akár az Opellel is ugyanezt a sikert el-
érte volna? Én feltételezem, hogy igen.
M. G.: Az Opel-képviselet az unokatestvérem cége, ő is 
nagyon magas szinten működteti a  vállalkozását, oda-
figyelt minden fontos részletkérdésre, ami a  sikerhez 
kellett.
■ Mégiscsak kell legyen valamilyen családi indíttatás 
önök mögött, olyan egyéni titok, ami márkafüggetlenül 
kicsiholta a sikert...
M. G.: Talán a kitartás, a nem megfutamodás a dolgok 
elől, ez lehet a titok. Igazából nagy csodadolgok nincse-
nek, nincs ebben varázslat. A szülői háttér is számít, 
persze. A szülők is végigküzdötték azokat a nehéz idő-
szakokat, amikor ők voltak fiatalok. Mi heten vagyunk 
testvérek, tehát azért a  nélkülözésből kinő az ember. 
Hozzászokunk ahhoz, hogy mindenért meg kell küzde-
ni. Igazából ez lehet talán az egyik motiváció.
■ Miről szólt a vállalkozói lét előtt az élete? A sportról, 
a biatlonról?
M. G.: Igen, az élvonalban sportoltam. Voltam három 
olimpián, mint résztvevő még annak idején, ugyan 
olimpiai bajnok nem lettem – habár szerettem volna 
–, de ahhoz kevés volt a képességem, voltak hiányossá-
gok, meg a lehetőségekből is lehetett volna több. Aztán 
egyszer csak jött a rendszerváltás, megszűntek a sport-
egyesületek, megszűntek a  lehetőségek, az amúgy se 
nagy mozgástér tovább csökkent. A sportegyesületet föl-
számolták, a szakosztályt is. Új utakra kellett lépni, és 
akkor jött ez a  lehetőség, hogy az ember elindított egy 
vállalkozást. Senkinek nem volt semmije, tehát a sem-
miből indultunk, amikor az erdészetnél kivettük a javí-
tóműhelyt, onnan indult az egész történet. Voltak nehéz 
időszakok, a válságokat pedig át kellett vészelni. Volt egy 
idő, amikor egész jó számban adtunk el autót, és aztán 
volt, amikor ennek csak a töredékét. Akkor a szerviz el-
húzta a céget, éppen annyit termelt, hogy megéltünk be-
lőle.
■ Jól sejtem, hogy most is sportol?
M. G.: Hát, sportolgatok, néha kicsit futok, de már vi-
szonylag keveset. Számomra a  sportolás az, ha valaki 
napi egy-két órát sportol, de ennyi időm nincsen, ez heti 
2-3 alkalomra szűkült, sajnos.
■ Hogyan emlékszik vissza, mekkora törés volt az éle-
tében a  váltás, amikor megszűnt minden lehetőség 
a sportban ön számára?
M. G.: Egy sportoló a karrierje csúcspontján mindig azt 
hiszi, azt reméli, hogy soha nem lesz vége a sikereknek, 
a  pályafutásnak. Aztán, amikor látja, érzi, hogy egyre 
nehezebb naponta lefutni egy x mennyiségű kilométert, 
meg jönnek föl a fiatalok, és már 33 évesen kell verse-
nyezni a  20 évesekkel, na, ekkor elgondolkozik azon, 
hogy mi értelme van ennek, hiszen ez már nem esik 
annyira jól. Nagyon emlékezetes számomra, és így utó-
lag nagyon felértékelődik az hogy biatlonos sportolóként 
Szarajevóban 1984-ben a téli olimpián én vittem a ma-
gyar olimpiai zászlót. Amikor a  cégünkkel szerződést 

kötöttünk a  Toyota japán elnökével, akkor ez a  bizal-
mukat mindenképp megerősítette, hogy ez az ember 
vitte a  magyar zászlót egy olimpián. Az mondták, ha 
egy nemzet annyira megbízik valakiben, hogy ő viheti 
a nemzeti lobogót, akkor ez nagy dolog. Aztán később 
’88-ban voltam Calgaryban az olimpián, majd 32 évesen 
’92-ben Albertville-ben is.
■ A családjáról nem sokat mesélt.
M. G.: Tősgyökeres budakesziek vagyunk, sváb szárma-
zásúak. A nagyszüleim németül jobban tudtak, mint 
magyarul, de érdekes módon Németországban egész 
életükben soha nem jártak. 1740-ben vándoroltak be 
az őseink, tehát a nyolcadik generációnk él itt Budake-
szin. Most is itt élek családommal. Mindenkire büszke 
vagyok a családból, főképp a szüleimre, az édesapámra, 
aki végigküzdötte az életét, felnevelt ennyi gyereket, ta-
níttatott bennünket. Főkönyvelő volt, a  számok világá-
ban élt. És amikor elment nyugdíjba, utána nem tud-
ta elviselni azt, amit itt ebben a cégben könyvelés terén 
művelünk, ezért beszállt, és nyugdíj mellett rengeteget 
dolgozott itt, hosszú évtizedeken keresztül könyvelt ne-
künk, a  cégnek. Ez nagyon jó volt, mert ő odafigyelt 
minden fillérre.
■ Mit gondol arról a vállalkozói világról, ami azért nega-
tívumokkal is terhelt? Ha a  rendszerváltozás körüli 
időkre gondolok, mindenképp igaz ez.
M. G.: Mindig igyekeztünk megfizetni mindent, amit 
kellett, az államnak és a  dolgozóinknak. Törekedtünk 
mindig arra, hogy tiszta eszközökkel működjön a vállal-
kozás. Ezt a céget nemcsak mi alapítottuk, hanem Ko-
vács József barátommal együtt indítottuk el. Ő is Buda-
keszin lakott, sajnos már meghalt, viszonylag fiatalon, 
utána a fia, Kovács Domonkos vette át az ő helyét. Így 
most hárman, Imre öcsémmel vagyunk a tulajdonosok.
■ Mit gondol arról, ami itt az elmúlt 10–15 évben válto-
zott, alakult, fejlődött Budakeszin? Mindenki másképp 



látja, de azért a többség azt mondja, hogy a fejlődés érzé-
kelhető. Mit gondol erről, és hogyan látja a jövőt?
M. G.: Kritizálni nagyon könnyű… Én többször végig 
gondoltam, hogy nincs az a pénz, amiért én Budakeszin 
polgármester lennék, vagy bármilyen funkciót vállal-
nék, mert nagyon meg vannak kötve a lehetőségek, kes-
keny a mozgástér. Másrészt, ha valamit kitalál az ember, 
akkor ezzel mindig valakiknek az érdekeit sérti. Nagyon 
nehéz megfelelni azoknak az elvárásoknak, amik egy 
ilyen növekvő városban egyre csak fokozódnak. Nyil-
ván, szeretnék egy sokkal jobb és szebb várost, de adot-
tak a lehetőségek. Bízunk benne, hogy minél több pénz 
jut arra, hogy tovább fejlesszék Budakeszit, az újításokat, 
a fejlődést nehéz megállítani. Budakeszi egy nagyon jó 
helyen lévő, óriási átmenő forgalommal rendelkező te-
lepülés, ez vonzza a vállalkozásokat. Volt olyan időszak, 
amikor nem nagyon támogatták a  helyi vállalkozáso-
kat, amelyeknek terület és telephely kell, ezért rontják 

a városkép természetközeli arculatát, de az ő bevételeik 
nélkül nincsen fejlődés. Ezért nagyon nehéz megítélni, 
hogy mi a jó és helyes döntés ez ügyben. Nyilván, mint 
budakeszi lakos én is azt szeretném, hogy csak erdő 
legyen, csönd és nyugalom, de ez sokkal bonyolultabb 
kérdés. Közben meg folyamatosan költöznek ide az em-
berek, egyre népszerűbb a város, de vannak ez ügyben 
nálam okosabb emberek, akik majd eldöntik, hogy ho-
gyan lehet ezt jól csinálni.
■ Ha 10 év múlva megkérdezném, hogy mire a legbüsz-
kébb, vajon mi lenne az?
M. G.: 60 fölött az ember egy kicsit azért óvatosabban 
tervez. Mindenesetre nagy büszkeséggel töltene el, ha 
10 év múlva ez a vállalkozás hasonlóan sikeres időszakot 
maga mögött tudva tudna továbbra is biztos megélhetést 
nyújtani dolgozóinak és családjaiknak. Őszintén remé-
lem, hogy még akkor is aktív részese leszek a cég sike-
reinek a Jóisten segedelmével. Sükösd Levente

A zenepedagógusnak 
nem munkája, hivatása van

■ Sétálva itt a  folyosón a  gyerek-
kori emlékeim jöttek elő. Egykor 8-9 
éves, zongoraórákra járó kisdiák vol-
tam Marosvásárhelyen… Nem lett 
belőlem zongorista, de meghatározó 
volt az a másfél év, amennyit ott eltöl-
töttem. Az emlékek hatására az vető-
dött fel bennem, hogy vajon mitől jó 
egy zenetanár? Mitől jó egy pedagó-
gus, és mitől lesz jó maga az intéz-

mény, maga az iskola a gyerek szem-
pontjából?
Barcsik Hédi: Szerintem az a legfon-
tosabb, hogy a tanár ne csak tanítson, 
hanem személyiségformáló oktatást 
is végezzen a zenetanításon keresztül. 
Nem csupán az átadott anyagmennyi-
ség fontos, hanem az is, hogy szemlé-
letmódot, életfelfogást, egyfajta kultú-
rát közvetítsünk a gyerekek felé.

Ködöböcz Judit: Én azt gondolom, 
a  jó zenetanárnak az ismérve min-
denekelőtt az, hogy a hangszerének 
a  tudója. Hogyan műveli a  saját 
hangszerét, mennyit gyakorol a  sa-
ját hangszerén, mert ezeken a  gya-
korlási folyamatokon keresztül élet-
hosszig lehet tanulni és ezt a tudást 
átadni. A gyerekeknek a szívemet is 
odaadom, és nekem olyan szeren-
csés helyzetem van, hogy ezt a  ze-
nén keresztül tehetem. A zeneiskola 
pedig attól jó, hogy van egy olyan 
együttműködő közösség, amely tel-
jes mértékben eltér az általános isko-
lától, ahol sokkal érzékenyebb embe-
rek dolgoznak együtt, és tesznek egy 
közös ügyért. Egymás növendékeit 
is formáljuk, tehát közösséget is épí-
tünk és személyiséget is formálunk, 
ahogy azt Hédi is mondta.
■ Mondhatjuk-e, hogy különleges 
a Czövek Erna iskola országos szin-
ten? És ha igen, akkor miben külön-
leges?
B. H.: Különlegesek vagyunk és 
egyediek. Egy élenjáró iskoláról van 
szó a kezdetektől fogva. Jelenleg 430 
gyerek jár hozzánk, ha a  zsámbéki 
tagintézményünket is ideszámítom. 
A különlegességünk abban rejlik, 
hogy az aktuális tanév adottságainak 

A Budakeszi Zeneiskola 1996-ban vette fel a jeles zenepedagógus, 
Czövek Erna nevét. A magyar zongoraoktatás egyik legjelesebb 
tanáregyénisége a romániai Orsován született 1899. december 23-án. 
Ő volt egyik kezdeményezője a kodályi nemzeti zenekultúra, illetve 
koncepció megvalósításának a hangszer- és a szolfézsoktatás 
területén. Sokat tett a magyar zeneoktatás modernizálásáért. 
1961-ben költözött Budakeszire, s itt élt 1968-ig a Petőfi Sándor 
utca 15. szám alatt. Ebben az időben hozták létre a községen 
belül az első Zeneoktatói Munkaközösséget az ő tantestületének 
tagjaiból. Czövek Erna zenepedagógiai munkássága a mai 
magyar zongoraoktatás alapjait teremtette meg. Személyisége 
nagy hatással volt mind tanítványaira, mind az irányítása alatt 
működő tanárokra. Igaz ez az olyan későbbi szellemi utódokra 
is, mint Barcsik Hédi, a Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetője, Bonis-bona-díjas mesterpedagógusa, 
és Ködöböcz Judit zongoratanár, a billentyűs tanszak vezetője.
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megfelelően akár húszféle énekes 
vagy hangszereres tantárgyból is vá-
laszthatnak a  hozzánk beiratkozók. 
A zeneművészeti ágon belül klasszi-
kus zenét és népzenét is oktatunk.
Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, 
ütő, a  zsámbéki tagintézményben: 
harmonika.
Billentyűs tanszak tantárgya: zongora. 
Fúvós tanszak tantárgyai: furulya, 
klarinét, fuvola, trombita, kürt, sza-
xofon, tuba, tenorkürt, baritonkürt.
Népzenei tanszak tantárgyai: népi he-
gedű, a zsámbéki tagintézményben: 
citera, népi furulya is választható.
Vokális tanszak tantárgya: magán-
ének.
Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, 
gordonka.
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szol-
fézs. 
Kamarazene tanszak tantárgya: ka-
marazene, amelyre a  tanulók az 
alapfok elvégzése után járnak.
A zeneiskolák körében ritkaságszám-
ba megy a  magánénekes tanszak, 
amelyre  15 év feletti korosztályba 

tartozó növedékek járnak. A mi in-
tézményünk ezen kevesek közé tar-
tozik, sok olyan magánénekes tanu-
lónk van, akik sikeresen folytatják a 
zenei pályájukat. Másrészt a tanárok 
egymás közötti jó kapcsolata lehető-
séget ad arra, hogy a másik kiemelt 
profilunkat, a  kamarazenét tudjuk 
oktatni. Két évvel ezelőtti újdonság, 
hogy a  megfelelő dobfelszerelés és 
olyan hangszerek beszerezése után, 
mint a  marimba és a  harangjáték, 
már Budakeszin is elérhető az ütő 
tanszakon való tanulás.
K. J.: Azért tartom különlegesnek 
általában a zeneiskolákat, mert nap-
jainkban akkora szüksége van a gye-
rekeknek a zenére, mint még soha. 
Nagyon-nagyon sok kisgyerek dél-
után az általános iskolai órái után 
tulajdonképpen magára van hagyva 
a szülők elfoglaltsága miatt. 
A foglalkoztatásukra az egyik leg-
jobb, természetesen a  sok más kö-
zül, a zeneiskola. Mert a zeneiskolá-
ban egyéni oktatás folyik, egész más 
kapcsolatrendszert alakítunk ki vele 

tanárként, mint az általános iskolá-
ban. Sokkal többet tudok meg a gye-
rekről, sokkal több mindent bíz rám, 
sokkal több mindenbe avat be a gye-
rek. Nem feltétlen lesz mindenkiből 
zongoraművész, de nem is ez a cél-
ja a zeneiskolának. A zeneiskolának 
nem csak tehetséggondozó célja van, 
de aki kiemelten tehetséges, azt ter-
mészetesen észreveszi a tanár. A leg-
kisebbektől, a  legügyetlenebbektől, 
a legtehetségesebbig kell eljutnunk, 
és mindenkivel személyre szabottan 
dolgozni. Személyre szabott dara-
bokat választani, személyre szabott 
oktatás folyik az iskolánkban. És az 
egyik legnagyobb hagyományunk az 
a családi koncert, amivel az iskolánk 
a Magyar Művészetpedagógia Érték-
tárába is bekerült.
■ Ha párhuzamot vonunk a sport és 
a  zeneoktatás között, a  tömegsport-
nak is legalább akkora szerepe van 
a  nevelésben, mint az élsportnak, 
de gondolom, egy jó pedagógus-
nak nem gond megérezni, meglátni 
a  különleges tehetséget egy gyerek-
ben?
B. H.: Ez nagyon érdekes kérdés, 
mert a  zeneiskolás gyerekek nem-
csak a  zenében jók, hanem ők 
azok, akik a másik iskolában – pont 
a  sportban is és az egyéb tanulmá-
nyi versenyeken – is az élen járnak. 
Úgyhogy nekik az időbeosztásuk 
a legnehezebb, mert mivel több terü-
leten is szeretnének teljesíteni, ezért 
a legnagyobb harcot az idővel vívják. 
Egyéni órabeosztásokat készítünk, 
tehát mi vagyunk azok, akik alkal-
mazkodunk ahhoz, hogy nekik ezt 
a lehetőséget meg tudjuk teremteni.
K. J.: A tehetségfelismerés és a  te-
hetséggondozás egy nagyon össze-
tett dolog az én megítélésem szerint. 
Miután a  gyerek beiratkozott a  ze-
neiskolába, rövid időn belül kiderül 
egy jól ráérző tanár számára, hogy 
mit és hogyan tud ebből a  gyerek-
ből kihozni. Nagyon fontos, hogy 
az általunk felkínált zenére milyen 
reakciói vannak. Azt alapot a  nép-
dalok jelentik. Népdal nélkül nem 
lehet zenét tanítani. Van úgy, hogy 
egy olyan kisgyerek jön be az órám-
ra, akinek technikai, kéztartásbeli 
problémái vannak, hallásfejlesztési 
dolgokra van szüksége. Az én iga-
zi, legfontosabb feladatom az, hogy 
megtanítsam neki megfelelően ke-
zelni a billentyűket.
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■ Hogyan alakul tovább a  követ-
kező néhány év? A teljesítménykény-
szer általában mindenhol szorítja 
az embereket, és az iskolának sem 
mindegy, hogy mit tud fölmutatni, 
hány díjat, hány díjazottat, hány 
tehetséget tudott kinevelni. Mert 
mindent mérnek. Ilyen szempont-
ból van-e kényszer a  pedagóguson, 
a  gyereken, a  szülőn? Ha igen, ezt 
hogyan lehet föloldani?
K. J.: Én úgy érzem, hogy a zenében 
vagy a  zenei teljesítményben van 
egy szint, aminek az elérése után 
megszűnik a kényszer. Ezek a  dol-
gok belülről jönnek, vagy tudja, érzi 
és érti a  gyerek, amit átadok neki, 
vagy nem. Természetesen megvan-
nak azok a stációk, amik eljuttatnak 
majd minket egy Chopin-mű vagy 
egy Mozart-szonáta briliáns előadá-
sához. De ahhoz, hogy egy gyerek 
egy országos vagy egy nemzetközi 
versenyen megmérettessen, renge-
teg munka kell. Igen, kevés a tehet-
ség, és kevés az iskolában eltöltött 
idő. Ahhoz, hogy a  gyereket eljut-
tassam egy ilyen szintre, én renge-
teget foglalkozom még vele tanórán 
kívül is, az otthonában vagy itt, az 
iskolában. Tehát a  munkafolyamat 
nemcsak abban rejlik, hogy kétszer 
egy héten harminc – vagy ha B ta-
gozatos, negyvenöt  – percre bejön, 
hanem ebbe én is, ő is és a családja 
is nagyon sokat beletesz, és bizonyos 
dolgokról lemond.
B. H.: A zeneiskolánkban a  tanára-
ink beállítottsága olyan, hogy elítél-
jük a versenyt. Kodály mondta, hogy 
a  lovaknak való a  verseny, és nem 
a zenésznek. Viszonylag kevés verse-
nyen vettünk részt, de ahová elmen-
tünk, úgy indultunk el, hogy tudtuk, 
onnan hozni fogunk eredményeket. 
Már itt helyben megválogattuk, 
hogy csak az igazán felkészülteket 

neveztük be versenyre, akiről tud-
tuk, hogy kiemelkedő színvonalat 
értek el. Viszont változik a  világ és 
az Y (1980–1995) és Z (1996–2010) 
generáció után zeneiskolánk tanu-
lóinak már több mint fele, az alfa 
generációba tartozik, ők az úgyne-
vezett „digitális bébik”, a 2010 után 
születettek. Ezeknek a gyerekeknek 
rettenetesen fontos az, hogy azonna-
li válaszokat kapjanak, hogy verse-
nyen megmérettethessék magukat, 
ezért gondoljuk úgy, hogy helyben is 
még több versenyt fogunk rendezni, 
mert ők nagyon igénylik teljesítmé-
nyük gyors pozitív visszacsatolását. 
Tehát változnak az idők, változnak 
a gyerekek is, alkalmazkodnunk kell 
hozzájuk.
K. J.: A másik nagyon fontos dolog, 
a  színpadi szereplés. Be voltunk 
zárva két évre, és ezek a  gyerekek, 
akik elkezdték a zenetanulást, nem 
léptek még föl színpadon. A zene-
tanuláshoz hozzátartozik a  szerep-
lés, a  színpad. A színpad nemcsak 
versenyeken, hanem a koncerteken 
is fontos megmérettetés. Jó példa 
erre a  családi koncert, a  szülőknek 
tartott hangverseny és a karácsonyi 
hangverseny is. A  koncert, a  hang-
verseny ugyanis egy ünnep, ahova 
felöltözünk, ahol meghajolunk, aho-
va eljönnek a nagyszüleink, a szüle-
ink, ahol megdicsérnek minket... Ez 
mind hiányzott a gyerekek életéből, 
tehát szerintem nehéz volt elindulni 
egy versenyen mindezek után, de jó 
eredményekkel tértünk vissza.
■ Ha már a  megmérettetés és ver-
seny jött szóba… A  város szintjén, 
a közösség szintjén szeretik kiemelni 
a különleges teljesítményt fölmutató-
kat. Mondhatjuk-e azt a Czövek Erna 
iskolára is, hogy Budakeszi márka? 
És ha igen, akkor mitől az?
K. J.: Ha visszatekintünk a harminc-
éves múltunkra, és arra, hogy hány 
híresség került ki ebből az iskolából, 
akkor én azt gondolom, hogy Buda-
keszi egyik kis ékköve a zeneiskola. 
Amire óriási szükség van, és remé-
lem, hogy ezt a jövőben a fenntartó 
is így fogja gondolni.
B. H.: Szerintem, amire nagyon 
nagy szükségünk lenne, és ez szebbé 
tenné a zeneiskola életét, egy hang-
versenyterem. Ami olyan akuszti-
kával, felszereltséggel rendelkezik, 
ahol ezek a  gyerekek még inkább 
meg tudják mutatni a tehetségüket.

■ Visszatérve a névadóhoz, ha Czö-
vek Erna látná most az iskolát, az 
oktatást, vajon mire lenne leginkább 
büszke?
B. H.: Szerintem büszke lenne arra, 
hogy megőriztük az ő szellemiségét: 
ő is nyitott volt az újdonságra, min-
dig kezdeményező volt, támogatta 
a  fiatal kollégákat. A  kamarazenét 
bevezette a  zeneiskolába, ezt mi is 
folytatjuk, úgyhogy az ő célkitűzé-
seit visszük tovább. Czövek Erna 
rendkívüli ember volt, az életrajza 
még feltárás alatt van, a  hagyaté-
ka nálunk van, és úgy tudom, hogy 
egy komolyabb szakdolgozat készül 
ebben a témában. Sokkal nagyobb 
dolgokat tett le a névadónk az asztal-
ra, mint amiről mi jelenleg tudunk. 
Egyszóval, úgy gondolom, büszke 
lenne ránk, az iskolánkra.
K. J.: Minden évben megemléke-
zünk Czövek Ernáról a  tiszteleté-
re rendezett hangversenyekkel is 
itt, Budakeszin. A névadónk arra is 
büszke lenne szerintem, hogy te-
hetséget is gondozunk. Nagyon sok 
tehetséges növendékre felfigyelünk. 
Az ő keze alatt is egy pár tehetség 
azért tovább ment ezen a  pályán, 
vagy legalábbis a zene az életük ré-
sze lett. Tehát zenei műveltséghez 
juttatjuk a  gyerekeket, és akkor én 
már boldog ember vagyok, ha egy 
gyerek tíz év múlva visszatér ahhoz, 
hogy hát akkor én jártam zeneisko-
lába, ugyan utáltam a  szolfézst és 
a skálázást, viszont most előveszem 
a kottát, és eljátszom a Holdfény szo-
nátát. Én ezt így gondolom.
■ A gyerekének például.
K. J.: A gyerekének, igen. Vagy a gye-
rekét elhozza hozzám, és beíratja, 
mert már ilyen is van, és azt mond-
ja, hogy én is tanultam, és de kár, 
hogy abbahagytam. Az iskolánkról 
még annyit, hogy voltunk a  Ma-
gyar Zene Házában, a  Művészetek 
Palotájában, a  Zeneakadémián, és 
ezek szabadidős programok. Tehát 
ez nem a nyolc óra munka…, de itt 
ezt felejtsük is el. Egy zenetanár ese-
tében, aki elhivatott, az, hogy bejö-
vök kettőkor és hazamegyek hatkor, 
ilyen nincs.
B. H.: Nekem az jut eszembe min-
dig, hogy mi, zene tanárok milyen 
szerencsések vagyunk. Nap mint 
nap azon dolgozunk, hogy legyen 
a zene mindenkié.

Sükösd Levente
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Akikre büszkék vagyunk
A történelmi íjászat életforma: 
sport és hagyományőrzés

Az íjászatot az emberek nagy része 
olimpiai sportágként ismeri, mely-
ben koncentrikus köröket kell minél 
tökéletesebben középen meglőni. 
Holott az utóbbi években Európa- 
és Ázsia-szerte, óriási fejlődésnek 
indult a  történelmi íjászat. Kezdik 
újra felfedezni egyes országok íjász 
hagyományaikat. Magyarországon 
e gyönyörű sport minden szeg-
mensében megtalálhatók kiváló te-
hetségek, mesterek. Nincs olyan íj 
kategória, amit a  hazai íjászatban 
jártas húrfeszítők ne lőnének kivá-
lóan. Rögtön itt van két példa; lo-
vas íjászatban Kassai Lajos mester, 
aki kiemelkedő munkássága révén 
nemcsak a lovas íjászat, de az elme 
tisztasága terén is kiváló munkát vé-
gez. Hagyományos távlövészetben 
pedig Mónus József is sorra hozza 
el a világversenyek aranyérmeit, de 
a  háromdimenziós vadász íjászat-
ban is sok magyar íjász teljesít kie-
melkedően. 
Az íjászat hazai fejlődésének kö-
szönhetően a  Timár Dénes által is 

űzött történelmi íjászat több válfa-
ja is kezd ismertté válni Magyaror-
szágon. Napjainkban a  történelmi 
kategóriában egységesített verseny-
rendszer szerint lőnek. Ebben a ka-
tegóriában 3 különböző területen 
kell megmérettetnie magát az íjász-
nak: 1. vata lőlapok körkörös piros-
fehér célzónái, 2. vadászíjászat, ahol 
élethű állat másolatokra lőhetünk, 
3. ügyességi célok, itt találkozha-
tunk mozgó katonával, vagy ép-
pen a gyorslövészettel is. Tehát, aki 
a  történelmi kategóriát lövi, annak 
az íjhasználat három 
különböző területén is 
meg kell tudni állnia 
a helyét. Itt használhat-
nak történelmi íjakat 
– akár eredeti anyagból 
készültet is –, modern 
anyagú nomád íjakat, 
klasszikus longbowt 
(hosszúíj), faközepes 
vadászreflex íjat vagy 
számszeríjat is. A törté-
nelemben megtalálható 

tatár-, mongol-, török-, asszír, avar-, 
kínai, bhutani-, hun stb. íjak máso-
latait ezen népek íjrekonstrukciói 
alapján kiváló hazai mesterek készí-
tik el, amit bárki megvehet és verse-
nyezhet velük.
Timár Dénes elmondta, hogy a  tör-
ténelmi íjászat mára már egy életfor-
mává vált számára, ahol régi korok 
ruháiba beöltözve versenyeznek. Ez 
a  sport sokak számára a  szabadidő 
hasznos, kellemes eltöltését jelen-
ti, és vannak, akiknek egyfajta idő-
utazás a  régi korokba. Tisztelik az 
ősöket, a hagyományokat, a népszo-
kásokat. Megélik magyar identitá-
sunkat a  mindennapokban, szeret-
nek és ápolnak mindent, ami a haza 
részévé vált a történelem során.
Timár Dénes először egy íjkészítés-
sel is foglalkozó történelemtanár 
előadásán kapott kedvet az íjászat-
hoz 1996-ban. 2006-ig csak hob-
biként csinálta egy erdőben, kar-
tonpapírra lövöldözve, Aztán egy 
Facebook-csoportban rátalált az 
ilyen jellegű versenyekre, és azóta 
tart ez a szerelem. Először szkíta íj-
jal lőtt, mellyel aztán eljutott a törté-
nelmi íjászatig, melyben 2016-ban 
a  világbajnokság legfelsőbb fokára 
is eljutott. A világbajnok, többszörös 
országos bajnok és bajnoki helyezett 
Tímár Dénes a civil életben amúgy 
logisztikai koordinátor egy gyógy-
szer nagykereskedelmi cégnél. Hét-
végeken alig várja, hogy találkozzon 
versenyzőtársaival. Ezek a tisztessé-
ges versenyek, találkozások, nagy 
barátságokat, erős magyarságtuda-

A Budakeszin élő Timár Dénes 2016-ban a Történelmi 
Íjász világbajnokságon felállhatott a dobogó legfelső 
fokára. A vele készült beszélgetés alapján íródott 
cikkünk betekintést ad olvasóinknak a hazánkban egyre 
népszerűbb, sokirányú sportág rejtelmeibe…



Timár Dénes lánya, Bernadett is nagy sikereket 
ért már el íjászatban
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tot, az összetartozás érzését adják 
számára.
Budakeszin Virágh Szabolcs tündér-
kertjében is gyakran megfordult a he-
lyi hagyományőrző íjászoknál. Egy 
időben gyermekeket is oktatott itt az 
íjászatra. Többen közülük szép sike-
reket értek el országos versenyeken.
Négy gyermeke közül a Testnevelési 
és Sporttudományi Egyetemre járó 
lánya, Bernadett is nagy sikereket 
ért már el íjászatban. Történelmi 
íjászatban Európa-bajnok, távcél-
lövésben Európa-bajnoki második 
helyezett – számos országos bajnoki 
érmei mellett.

Az íjászat remek terápia a  viselke-
dészavaros, állandóan izgő-mozgó, 
problémás gyerekek számára is. 
Timár Dénes is foglalkozott ilyen 
problémás gyerekekkel pályafutása 
során. Az íjászat érzése, és az a pil-
lanat, ahogy beáll a  lövéshez, már 
erősíti az önuralmat, kizárja a zava-
ró körülményeket, hogy csak arra az 
egy dologra tudjon koncentrálni. 
Jelenleg az a  legfőbb cél számára, 
hogy az idén Gyulán megrende-
zendő történelmi íjászat versenyen 
ismét világbajnoki címet szerezhes-
sen.

Horváth Jenő

Trükkös lopásoknak, csalásoknak 
nevezzük azokat az elkövetési for-
mákat, amelyek során az elkövető 
valamilyen előre eltervezett, fondor-
latos módon eltereli a sértett figyel-
mét vagy tartja tévedésben, és így 
tulajdonítják el a  pénzét, értékeit, 
illetve csalással okoznak kárt.
A tettesek a  bűncselekmények el-
követése során legtöbbször azt hasz-
nálják ki, hogy az áldozatok jószí-
vűek, hiszékenyek, netán egyedül 
élnek. Az áldozattá válás szempont-
jából a 60 év feletti időskorúak cso-

portja a  legveszélyeztetettebb. Az 
idős emberek korukból, egészségi 
állapotukból, életmódjukból, szoká-
saikból, adódóan könnyebben meg-
téveszthetők. Az idősek gyakran vál-
nak besurranásos lopás áldozatává, 
melyhez nagymértékben hozzájá-
rul a sértett közreható magatartása 
(nyitva hagyott kapuajtó, záratlan 
lakásajtó) is. Az óvatlanság, a túlzott 
bizalom még mindig gyakori maga-
tartás a sértettek körében. 
Széles a  rossz szándékú emberek 
repertoárja, mindig újabb és újabb 
módszerekkel, sztorikkal próbál-
koznak. A sértettek gyakran maguk 
hívják, engedik be az elkövetőket 
lakásukba, udvarukba, ahol nem fi-
gyelnek vagyontárgyaikra, értékeik-
re, készpénzükre. Egyre gyakoribb, 
hogy személyes találkozó nélkül, 
interneten vagy telefonon keresztül 
válnak áldozattá a gyanútlan kisze-
meltek. 
Figyelem! A bűnözők az aktuális hí-
reket, eseményeket is felhasználják, 
hogy sikerrel járjanak és megkáro-
sítsák Önöket! Ilyen lehet pl. a CO-
VID-járvány, népszámlálás, válasz-
tások vagy egyéb helyi és országos 
eseményre, aktualitásra épülő mód-
szerek.
  A bűncselekmények megelőzése 
érdekében a  Budakeszi Rendőrőrs 

Parancsnoka az alábbiakra hívja fel 
a figyelmet:
■ Első és legfontosabb szem-
pont:  ne engedjenek be idegent 
a  lakásba! Ha valaki hivatalos sze-
mélynek adja ki magát, mindig győ-
ződjenek meg róla, hogy valóban 
az-e, akinek mondja magát – kérjék 
el igazolványát, telefonon érdeklőd-
jenek az adott szervezetnél, hogy 
valóban az ő alkalmazottjuk járja-e 
a házakat!
■ A  közszolgáltatók sem díjbesze-
dést, sem visszautalást nem ren-
deznek készpénzben, az átutalással 
működik! Szakembereik nagyon rit-
kán keresik fel a fogyasztókat, de ak-
kor is rendszerint előre értesítik az 
ügyfelet az ellenőrzésről. A szolgál-
tatók szakemberei minden esetben 
igazolvánnyal igazolják magukat.
■ Alkalmi munkával – pl. favágás, 
hóseprés, kerti munkák – lehetőleg 
ne idegeneket bízzanak meg!
■ Mindig győződjenek meg arról, 
hogy kinek és miért adnak pénzt! 
Ha családtagjukra hivatkozva kér 
pénzt egy idegen, hívják fel rokonu-
kat, hogy megbizonyosodjanak róla, 
valóban megegyeztek-e a  pénz át-
adásáról!
■ Ne vegyék elő megtakarított pén-
züket idegenek jelenlétében,  mert 
kifigyelhetik, hogy hol tartják, és va-
lamilyen trükkel ellophatják Önök-
től! Lehetőség szerint ne tartsák egy 
helyen megtakarított pénzüket, in-
kább kisebb összegeket helyezzenek 
el a lakás különböző részein!

Az áldozattá válás elkerülése érdekében  
fogadják meg a Budakeszi Rendőrőrs parancsnokának tanácsait! 

Erre érdemes figyelni!
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■ Javasoljuk, hogy  nagyobb össze-
gű készpénzüket eleve ne otthon 
tárolják, hanem valamely pénzinté-
zetben helyezzék el vagy találjanak 
rá más, biztonságos alternatívát!
■ Figyeljenek egymásra és a  kör-
nyezetükre! Folyamatosan tartsanak 
kapcsolatot a szomszédokkal, a pos-
tással, polgárőrökkel, orvossal, szo-
ciális gondozóval és lehetőség sze-
rint állapodjanak meg, hogy hetente 
vagy havonta mely időpontokban lá-
togatják meg Önöket!
■ Nyugdíjfolyósítás időszakában 
– ha lehetőség van rá – kérjék meg 
valamelyik családtagjukat, vagy 
a családgondozót, hogy legyen jelen 
az átvételkor, illetve a  pénz bizton-
ságba helyezésekor!
■ Ha az anyagi lehetőségük meg-
engedi, akkor vásároljanak mobilte-
lefont, amellyel bármikor segítséget 
tudnak hívni, ha szükség lenne rá!
■ Fordítsanak figyelmet a  lakókör-
nyezetükben bámészkodó idege-
nekre, ha az Önök környezetében 
lakókról érdeklődik, adjanak kitérő 
választ!
■ Nagy segítség a  Rendőrség szá-
mára, ha minél jobb személyle-
írást tudnak adni az idegenről, és 
megjegyzik például gépkocsijának 
a rendszámát. Ha megtörténik a baj, 
ne változtassák meg a helyszínt, ne 
takarítsanak fel, ne mosogassák el 
például a  vízkérés ürügyén beko-
pogtató idegen után a poharat, láb-
nyomot, hiszen így fontos nyomok 
is elveszhetnek!
■ Minden gyanús körülmény ese-
tén értesítsék a rendőrséget a 112-es 
segélyhívó számon!

Kitalált indok, melyekkel az elköve-
tő bebocsátást kér a  lakásba, felke-
res az interneten vagy telefonon hív. 
Ilyenek például:
■ jóslás, egyéb kihagyhatatlan egy-
szeri ajánlat;
■ vízminőség-ellenőrzés, csőtörés;
■ papírgyűjtés, adománygyűjtés;
■ unokája balesetet szenvedett, 
pénzt követelnek tőle a kár fejében;
■ hozzátartozója balesetet okozott, 
melyben meg is sérült;
■ hozzátartozója balesetben részes, 
a másik fél pedig pénzt követel tőle, 
ellenkező esetben meg fogják verni;
■ valamely szolgáltatótól érkezett 
a számlázás miatt;
■ vagy nyugdíj-kiegészítést hozott;

■ más hivatalos jellegre hivatkozik 
(gáz- vagy áramszolgáltató, Vöröske-
reszt, önkormányzati dolgozó, rend-
őr);
■ szerszámokat vagy egyéb haszná-
lati tárgyakat szeretne lerakni, tárol-
tatni, eladni, kölcsön kérni;
■ vásárlás (sertés, vasáru, építé-
si anyag, tollpárna stb.) vagy éppen 
értékesítés (arany ékszerek, seprű, 
edények stb.) ürügyével;
■ pénzt szeretne felváltani;
■ WC-re szeretne menni;
■ rosszullétre hivatkozik, vizet kér;
■ kamionja, személyautója lerob-
bant és a  bevontatáshoz, javításhoz 
pénzre van szüksége;
■ a szomszéd telket szeretné meg-
venni (vagy megvették), és a  telek-
határ felől érdeklődik – kéri, hogy 
mutassa meg;
■ szeretetszolgálattól csomagot ho-
zott;
■ szociális segélyt hozott;
■ szemétszállítás túlfizetése miatt 
pénzt hozott;
■ kerti vagy egyéb munka elvégzé-
sét vállalja, utána irreális vagy meg 
nem beszélt összeget követel;
■ sértett hozzátartozójától pénzt, 
tűzifát stb. hozott;
■ unoka vásárlására hivatkozva kér-
nek pénzt;
■ népszámlálásra, választásokra hi-
vatkozva akar bejutni a lakásba;

■ végrehajtónak adja ki magát, és 
ha nem fizeti meg az általuk meg-
határozott összeget még a  mai na-
pon, akkor azonnali végrehajtási 
eljárásban elvisznek minden értéket 
a kitalált összeg fejében
■ COVID-fertőtlenítés vagy más in-
dok;
■ COVID: körzeti orvosi rendelő 
megbízásából jöttek, a vírushelyzet-
tel kapcsolatos oltási regisztrációs 
iratokat kell aláírni, hogy bekerüljön 
az oltási listára;
■ gyermekekért létrehozott alapít-
ványokra adományt gyűjtenek;
■ internetes (vagy egyéb szolgálta-
tó, pl. Telekom) cégek, vásárlások al-
kalmával elkövetett csalások;
■ banki alkalmazottaknak kiadva 
magát adatot, fényképet kér (bank-
kártya stb.), tartozásra hivatkozik, 
szankcióval fenyeget;
■ „csomagja jött, kövesse nyomon 
a megadott internetes címen”, „kat-
tintson a  linkre”, „töltse le a  meg-
adott alkalmazást” – adathalász és 
egyéb kárt okozó módszerek.
A felsorolás nem lehet teljes, hiszen 
mindig új módszerekkel találkozhat 
a gyanútlan.
Hoffmann Kornél rendőr alezredes, 

őrsparancsnok 
Pest Megyei Rendőrfőkapitányság, 

Budaörsi Rendőrkapitányság, 
Budakeszi Rendőrőrs

Önkorm
ányzati hírek
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Dr. Győri Ottilia polgármester Szűcs Kálmánnét köszöntötte 
90. születésnapja alkalmából. Isten éltesse jó egészségben!



Leggyakrabban válófélben lévő pároknak vagy megrom-
lott párkapcsolatú szülőknek tudtuk ajánlani a mediá-
ciót, ami sokszor reménytelennek tűnő helyzetben is si-
keres megegyezést eredményezett a felek között.
A mediáció célja a békés úton történő megegyezés, azaz 
a konfliktusos helyzet feloldása oly módon, hogy a me-
diátor és a családsegítő közvetítésével a felek szempont-
jait összevetik, és – gyermek, gyermekek esetén az ő 
védelmüket szem előtt tartva – megfogalmazzák 
a  kölcsönös kötelezettségeket, továbbá a  közös 
célok teljesítésének módját. A konfliktusban álló 
családtagok mindegyikének megjelenése és meg-
egyezésre irányuló szándéka szükséges a több ta-
lálkozási alkalmat felölelő mediációhoz, amely-
nek során létre tud jönni a  felek között történő 
megállapodás és annak rögzítése. 
A szociális segítő munkánk során, főleg a gyer-
mekjóléti problémák esetén, számtalanszor ta-
pasztaljuk, hogy a szülők közötti elmérgesedett 
viszony a gyermekeknél komoly lelki problémát 
eredményez. Természetesen ilyenkor családsegí-
tő Szolgálatunk a segítség terén megteszi mind-
azt, ami tőlünk telhető. A problémafeltárás után 
segítő beszélgetéseket folytatunk a  családtagok-
kal, pszichológus kollégához irányítjuk a  gyermekeket 
és a  szülőket. Számtalanszor tapasztaljuk, hogy ezek 
nagyon sokat segítenek, de sokszor az alapprobléma 
fennmarad, és megoldatlansága miatt újra felszínre ke-
rülnek azok a dolgok, melyek a kapcsolati és lelki prob-
lémát mélyítik a  családon belül. Ez főleg a  válófélben, 
illetve elvált családoknál tapasztalható, hogy a sérelmek 
nem rendeződnek, és újabb konfliktust generálnak, me-
lyek még jobban, lelkileg is szétzilálják a családot, de leg-
inkább a gyermekeket. Ilyenkor újabb „eszközt” tudunk 
elővenni és felajánlani az ellenségeskedés-ellentétek fel-
oldására. A sérelmek feloldására és az álláspontok köze-
lítésére nagyon jó lehetőség a mediáció. Persze ez nem 
olyan egyszerű, hogy ezzel az alkalommal rögtön élni 
tudjunk. Ez a folyamat, mint ahogy az összes olyan segí-
tő folyamat, melyek az emberek problémáival, vélt vagy 
valós sérelmeivel foglalkoznak, jó alapot, előkészületet 
igényel. Mindenekelőtt a feleknél fel kell tárni, hogy pár-

tatlanul vagy helyesebben igenis pártosan, mindkét fél 
pártján állva, őket megérteni akarván, segíteni akarunk. 
Szeretnénk, ha megegyezésre törekvésüket elő tudnánk 
segíteni. Érzékeltetjük ilyenkor velük, hogy nem köny-
nyű és hasonló helyzetben ez nekünk sem lenne egy-
szerű, a saját, de leginkább a gyermekek érdekét szem 
előtt tartva próbáljunk a  megegyezés útjára lépni. Ké-
pesek legyünk önmagunkat legyőzve elindulni ezen 
az úton. Elmondjuk, hogy ha már úgy döntöttek, hogy 
életüket külön élik, és a kapcsolatuk már nem is olyan, 
mint egykor, amikor közös életüket élve szeretetben és 
megértésben döntöttek közös ügyeikről, most más hely-
zetben, de mégis egy „normális” párbeszédet folytatva, 
sarkalatos kérdésekben megegyezve, nagymértékben 
egy párbeszéden alapuló kapcsolatban élhetnék tovább 
a mindennapjaikat. Ezzel nem csak a saját életüket köny-
nyítik meg, de leginkább a gyermekek életét segítik. El-
mondható, hogy előkészítő munkánk eredményeként 
legtöbbször el tudunk jutni oda, hogy a szülők belátják 
a megegyezés szükségességét, és „rászánják” magukat 
a mediációra. Egy sikeres mediáció pedig újra megerősí-
ti a családtagokat. Így sokkal könnyebb a további segítő 
folyamat is. Sokkal könnyebben és mélyebben tudnak 

eredményt elérni a  családsegítő és pszichológus szak-
emberek.
A mediációs megállapodás nemcsak jogi aspektusból 
minősül olyan dokumentációnak, amely mindegyik fél-
re vonatkozóan kötelezettséget jelent, de mentális szem-
pontból is támpontot jelent, és mérföldkőnek minősül 
a  konfliktusos helyzet rendezése terén. Elmérgesedett 
párkapcsolatok, válságban levő házastársak, haragban 
álló családtagok kapcsolatának javításán egyaránt tudtak 
szolgálatunk munkatársai már számtalanszor segíteni. 
A tinédzserek megoldhatatlannak látszó nevelési problé-
máinak segítésében, a kamaszmediációban szintén van 
tapasztalatunk.
Kilátástalannak tűnő családi problémáik, konfliktusaik 
esetén is forduljanak Szolgálatunkhoz bizalommal! Fel-
készült, lelkiismeretes szakember munkatársaink min-
den esetben igyekeznek segíteni a hozzánk fordulóknak.

Szloboda Lajos

Mediáció a konfliktuskezelésben
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A HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat 
és Központnál Budakeszi város közigazgatási 
területén, illetve a Társulási Szerződés keretében 
más település területén a problémákkal 
küszködő családok a speciális szolgáltatások 
által többféle segítséget is igénybe tudnak 
venni. Intézményünkhöz gyakran érkeznek olyan 
megoldatlan konliktusokkal terhelt családok, 
akiknek problémái megoldásában mediációval 
tudunk segíteni.



Budakeszi utcáit járva rendszeresen akad meg a sze-
mem építészeti kincseinken. Sokat tanulhatunk őseink-
től, és felelősek vagyunk az örökség megőrzéséért. Eb-
ben a  tájékoztatásnak kiemelt jelentősége van. Ezért 
folytatásokban közöljük Budakeszi Települési Arculati 
Kézikönyvét a Budakeszi Hírmondó építészeti mellék-
leteként. Forgassák, gyönyörködjenek benne, építke-
zésre, felújításra készülve pedig forduljanak bizalom-
mal a főépítészhez, aki szívesen áll rendelkezésükre és 
nyújt támogatást szakmai kérdésekben. 

’Sigmond Bertalan alpolgármester

A BUDAKESZI HÍRMONDÓ építészeti melléklete
ÖRÖKSÉGÜNK

Gáspár Dávid főépítész ingyenes szakmai konzultációt biztosít településképi kérdésekről • Iroda: Budakeszi, Város háza 
(Fő u. 179.), földszint 19. • Telefon: +36 20 356 2753, +36 23 535 710/165 mellék • Email cím: foepitesz@budakeszi.hu, 
gaspar.david@budakeszi.hu
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RÉSZLETES ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

KERESKEDELMI-GAZDASÁGI TERÜLETEK
A Budakeszi összes kialakult és fej-
lesztendő gazdasági területe a tele-
pülés déli részén, a Pátyi út és a Bu-
daörsi út környezetében található.
A belterülethez kapcsolódó részek, 
a korábbi tangazdaságtól örökölt ún. 
Szőlőskert gazdasági terület szabá-
lyozott, és részben beépült.
A telkek kialakítása többnyire szabá-
lyos, tervezett, kivéve azokon a ré-
szeken, ahol a környezethez kellett 
igazodni (Budakeszi-árok és a Buda-
örsi út közé szorított beépítés telkei). 
Méretük nagyon változó, az 1500 m2-
es telektől egészen 30 000 m2-nél is 
nagyobb telekig.
A Tiefenweg és a Szőlőskert utca kö-
zött korábban beépült tömbben a tel-

kek beépítettsége nagy, helyenként 
megközelíti az 50%-ot. Esetenként 
egy telken belül több épület is talál-
ható. A később fejlesztett nagyobb 
telkes területen a beépítettség jóval 
kisebb, az épületek között nagyobb 
zöldfelületeket alakítottak ki és tarta-
nak fenn.
Az épületek jellemzően egy, illetve 
kétszintesek. A kétszinteseknél álta-
lában a tetőtér is be van építve. Az 
épületek magastetősek, a csarno-
koknál jellemzően alacsony hajlás-
szöggel.
A gazdasági célú épületek korszerű, 
igényes anyagok felhasználásával, 
sok esetben jó építészeti minőség-
ben készültek el az elmúlt 15 évben.



AJÁNLÁSOK  
• kereskedelmi-gazdasági területek

Tömegformálás
Az épületek tömegformálásánál lehetőség szerint tagoljuk az épületet, 

de igyekezzünk mértéket tartani, a túlságosan összetett tömeg zaklatott 
épületet eredményez. A nyugodt, harmonikus tömeg- és tetőforma az 

építtetőnek és a településképnek is kedvez.

Anyaghasználat
A többnyire nagy alapterületű kereskedelmi, gazdasági épületek formai 
megjelenését tekintve legyenek igényes, minőségi anyaghasználatúak. 

Az épületek homlokzatainak, tetőfedésének színeit igazítsuk a környező 
természet színvilágához (földszínek, barnák, szürkék). Kerüljük a nagy 

felületen megjelenő intenzív, erős színárnyalatokat, rikító, csillogó 
felületeket.

Építészeti ajánlások 
A csarnoképületekhez esetlegesen szükséges gépészeti berendezéseket 

építészetileg takartan, megfelelő zajvédelemmel ellátottan javasolt 
az épület szerves részeként, vagy az épület körül, növényzettel takart 

területen megépíteni.

Zöldfelületek 
Budakeszi kellemes mikroklímájának megőrzése érdekében fontos, 

hogy az épületek és a nagy alapterületet elfoglaló parkolók között 
megfelelő mennyiségű és minőségű zöld sávot létesítsenek. A telekhatárok 
mentén többszintes zöldfelület, védőfásítás javasolt. A parkolók megfelelő 

mértékű fásítása indokolt.

Törekedni kell arra, hogy a nagy tetőfelületek és burkolt felületek 
miatt keletkezett csapadékvizet pl. a zöldfelületek gondozásánál 

öntözési céllal fel lehessen használni.14
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KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
Sajátos karaktert képvisel Budakeszin 
a nagyszénászugi kertes mezőgazda-
sági terület, sok zölddel rendelkező 
változatos domborzatú település-
rész.
A városvezetés távlati célkitűzései 
szerint e területet továbbra is a saját 
ellátást szolgáló kertészkedés, vala-
mint az aktív szabadidő eltöltést biz-
tosító kertészeti tevékenység színtere 
marad.
Nagyszénászug többnyire szabad-
idős céllal használt kiskertes terület 
alacsony beépítettséggel, szabályo-
san parcellázott telkekkel. Ebből kö-

vetkezően a terület jellemzően zöld, 
az épületek alapterülete nem nagy.
A meglévő keskeny utcák a terület 
megfelelő megközelítését nehezen 
biztosítják.
Az épületek földszintesek, tetőterük 
esetenként beépített. Az épületek 
formai megjelenése nem képez egy-
séges arculatot, magas- és lapostetős 
épületek is találhatóak a településré-
szen.
A gazdasági célú épületek korszerű, 
igényes anyagok felhasználásával, 
sok esetben jó építészeti minőség-
ben készültek el az elmúlt 15 évben.
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• kertes mezőgazdasági 

terület
Tetőforma, tetőhajlásszög

Kerülendő a 45° feletti tetőhajlásszögű, 
magas tetőgerincű épületek építése. 

Az épületek kis alapterülete miatt 
javasolt az egyszerű, nyugodt 

tetőforma. Az összetett, bonyolult 
tetőszerkezet építése nem ajánlott.

Építészeti ajánlások 
Javasolt a terület használatának, 

funkciójának, hangulatának megfelelő, 
kisméretű, természetközeli épület 

építése. Új telek beépítésekor az 
épület elhelyezésekor figyelembe 

kell venni a szomszédos ingatlanok 
beépítését, hogy azok megfelelő 

használatát ne zavarjuk, a benapozását 
továbbra is biztosítsuk. Az alacsony 

beépíthetőségből eredő kisméretű 
épületekkel a laza beépítés 

megoldható, így biztosítva a már ott 
lévő épületek zavartalan használatát.

Anyaghasználat
Ajánlott az épület anyaghasználatánál, 

színharmóniájánál a természetes 
anyagok és színek alkalmazása, 

használata.

Kerítések
A közterület felőli kerítések 

beljebb helyezésével (tehát nem 
a telekhatáron, hanem attól pár 

métert elhagyva) a szűk utcák 
okozta közlekedési nehézségek is 

orvosolhatóak lennének.

Kertek, zöldfelületek 
Ajánlott nem csak a telekhatárokon 

belül, hanem azokon kívül is rendben 
tartani szűkebb lakókörnyezetünket, 

hiszen ez mindannyiunk közös 
érdeke. Jellemző a területre az 

intenzív zöldfelület megléte, 
amelynek megtartása indokolt. A 
zöldfelületek gondozásával, a fák 
megfelelő metszésével nem csak 

esztétikai szempontból lesz kedvezőbb 
a környezet, de biztonságosabb is lesz.

Törekedni kell arra, hogy a nagy 
tetőfelületek és burkolt felületek miatt 

keletkezett csapadékvizet  
pl. a zöldfelületek gondo- 
zásánál öntözési céllal fel 

 lehessen használni.
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Beiratkozás a Budakeszi Bölcsődébe

Tavaszi pillanatok a Wudisuliban

Szeretettel várjuk a  gyermekeket a  Budakeszi Bölcső-
débe, ahol családias környezetben, szakképzett kisgyer-
meknevelők és dajkák fogadják őket. Udvarunk tágas, 
barátságos, ahol az árnyékot biztosító nagy fák alatt, 
még a nagy melegben is önfeledten, vidáman játszhat-
nak csemetéik.

A BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJAI:
• 2022. május 2. (hétfő):  8–17 óráig
• 2022. május 3. (kedd):  8–17 óráig
• 2022. május 4. (szerda):  8–12 óráig

A BEIRATKOZÁS MÓDJA:
• személyesen 
• vagy online.

A felvételi kérelem letölthető a weboldalunkról – https://
bolcsode.budakeszi.hu/ –, valamint ugyanott online is 
kitölthető.

Elérhetőségeink:
Budakeszi Bölcsőde 
2092 Budakeszi, Fő utca 133. 
Telefon: +36 23 451 316 
E-mail: bkeszi.bolcsi@gmail.com

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES 
DOKUMENTUMOK: 
•  a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lak-

címet igazoló hatósági igazolvány, 
• a gyermek tajkártyája,
•  mindkét szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló 

hatósági igazolványa,
•  kitöltött felvételi nyomtatvány,
• a védőnő javaslata,
• a gyermekorvos által vezetett oltási könyv,
•  a  szülő munkáltatójának igazolása arról, hogy foglal-

koztatni fogja, vagy saját nyilatkozata arról, hogy mun-
kába fog állni, 

•  a házi gyermekorvos igazolása, hogy a gyermek egész-
ségi állapota alapján bölcsődében gondozható,

•  ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül, az arról szóló határozat,

•  abban az esetben, ha a gyermeknek ételallergiája vagy 
ételintoleranciája van: szakorvosi vélemény.

Budakeszi, 2022. április 5.

A Budakeszi Bölcsőde dolgozói nevében
Simon Éva intézményvezető

A tavaszi időjárással együtt a Wudi-
suli élete is változatosságot mutatott 
az elmúlt időszakban. Voltak ború-
sabb, csendesebb, meghittebb pilla-
natok, mint a március 15-i és a kite-
lepítés napi megemlékezések iskolai 
és városi keretek között. Intézmé-
nyünk 4. a, b és 6. a osztályos tanu-
lói repítettek vissza minket a múltba 
osztályfőnökeik: Fehér Anikó, Ke-
mény Blanka és Gerelyné Kerecsényi 
Márta, valamint Masszi Dániel 8. a 
osztályos diák, Gulácsi Orsolya és 
Danhauser Zoltán zenészek segítsé-
gével.
Néhány nappal később, március 22-
én szó szerint más vizekre eveztünk 
a  Víz Világnapja alkalmából. Baka 
Erzsébet tanárnő felhívására min-
den osztály az életkorának megfele-
lően kivette részét a programból.
Ahogy éledt a  természet, úgy so-
kasodtak programjaink. Több osz-
tályunk színházi és bábszínházi 
előadáson járt a  Lázár Ervin Prog-
ram szervezésében, valamit mind 

a nyolc évfolyamunk megcsodálhat-
ta fényes nappal a csillagos eget, hi-
szen Kőrösi Virginia szervezésében 
Mobilplanetárium épült a  tornate-
remben.
Március 30-án és április 6-án az 1. 
és 2. évfolyamos tanulóink különle-
ges programon vettek részt. A Bu-
dai Farkasok Kézilabda Klub Után-
pótlásnevelő Központ Nonprofit Kft. 
edzői és iskolánk pedagógusai kö-
zösen mozgatták meg diákjainkat. 
Mindkét reggelen a  madárcsicser-
gés mellett gyerekzsivajtól és han-
gos kacagástól harsogott az udvar.
Máskor pont a csend vette át a fősze-
repet, hogy sikeres versenyeket bo-
nyolíthassunk le. 
A Zrínyi Ilona Matematikaversenyen 
több tanulónk remek eredménnyel 
büszkélkedhet: Kiss Botond Barna-
bás a verseny Dél-Pest megyei fordu-
lóján első helyezést ért el. Az első 20 
helyezett között szerepelt Szentpéteri 
Boglárka, Léber Alíz 4. a, Szentpéteri 
Júlia, Kovács Lénárd Miksa, Endele 

Dániel 2. c, Dombi Márton 3. a osz-
tályos tanuló. Csapatban 2. helye-
zést ért el a  területi versenyen Kiss 
Botond Barnabás, Dombi Márton és 
Hajdu János; 3. helyezett lett Szent-
péteri Júlia, Kovács Lénárd Miksa és 
Endele Dániel. Részt 
vehetnek a  dön-
tőben: Léber Alíz, 
Szent péteri Boglár-
ka, Szentpéteri Júlia 
és Kiss Botond Bar-
nabás. Nem csupán 
diákjainkra, hanem 
felkészítő tanáraik-
ra, Molnárné Rumpl 
Melindára és Egyed 
Annára is büszkék 
vagyunk.
Ugyanilyen jó ér-
zés töltött el minket, amikor kide-
rült, hogy Egyed Anna, Fehér Anikó 
és Kemény Blanka tanítók diákjai: 
Szentpéteri Júlia, Diósi Flóra 2. c, 
Szentpéteri Boglárka 4. a és Nagy 
Boldizsár 4. b osztályos tanulók to-

Kiss Botond Barnabás 3. a
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vábbjutottak az Országos LÜK-baj-
nokság területi fordulójára.
Tanulóink Tarkovács Edina tanárnő 
inspirációjára a  könnyedebb mű-
fajban is megmérettették magukat: 
Hegedüs Cecília Lelle és Halmi Kinga 

5. b osztályos tanulók továbbjutottak 
az Aradi Jenő Megyei Rajzverseny 
2. fordulójába.
A tavaszi szünet előtt megrendez-
tük hagyományos versmondó ver-
senyünket, valamint a Német Vers-
mondó Versenyt is. 2022. április 
13-án iskolánkat a  helyi versenyről 
továbbjutott Csalagovits Vince 2. c, 
Radnóti Julianna 5. a, Czukor Vin-
ce 5. a és Pócs Virág 2. b osztályos 
diákok képviselték az Újhartyán-
ban megrendezett Megyei Német 
Nemzetiségi Vers- és Prózamondó 
Versenyen. Csalagovits Vince kor-
osztályában, „Hochdeutsch” kategó-
riában különdíjat nyert. Felkészítő 
tanáraik, Bujtor Ildikó Éva, Gerelyné 
Kerecsényi Márta és Kozma Éva Pet-
ra és mi is méltán büszkék vagyunk 
tanítványainkra.
A mindennapi élet és a  versenyek 
mellett már a  szeptemberi iskola-
kezdésre is készülünk. Még február 
végén megtartottuk a  leendő elsős 
tanulók érdeklődő szüleinek tájé-
koztató szülői értekezletünket, majd 

személyesen is bepillantást nyerhet-
tek iskolai életünkbe, hiszen három 
nap is fogadtuk őket nyílt óráinkon. 
Három alkalommal „Iskolakóstol-
gató” foglalkozáson vehettek részt 
hétfő délutánonként az iskolába ké-
szülő gyermekek. Hogy még élőbbé 
tegyük a kapcsolatot a kedves szülők 
és az iskola pedagógusai között, sze-
mélyes beszélgetéseket szerveztünk.
Izgatottan és szeretettel várjuk leen-
dő elsős tanítványainkat! 

Kőrösi Annamária
intézményvezető-helyettes

Halmi Kinga munkája

Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola

DÖK-nap a SZIA-ban
Így kell egy szombati munkanapot ledolgozni

Ez a  hét eggyel több tanítási napot 
tartogatott, de mint köztudott, nem 
kell félteni a SZIA-sokat, elfoglalták 
magukat. Diákönkormányzati napot 
hirdetett meg iskolánk, de mit is ta-
kart ez a mai napon?
Míg az alsós évfolyamok kirándultak 
Budakeszin – (Makkosi-rét, Mamut-
fenyők, Lovaspálya, Szilfa-tisztás, 
Vadaspark –, addig felső tagozatunk 
az Árpád épületében a  játékvezetők 
által szervezett programokon ve-
hetett részt. Kezdtük a  vérre menő 
tanár–diák meccsekkel, melyeket 
élőben közvetítettünk. A foci igazi 
izgalmakat hozott, még a diákok is 
a  tanároknak kezdtek el drukkolni. 
Volt itt minden: több játékos a  pá-
lyán, gyönyörű gólok, még műesés is 
egy kegyelem 11-esért, de tanulóink 
védekezése a kínai nagy falhoz volt 
mérhető.

Ezután a röpivel folytatódott az ösz-
szecsapás, amit három programállo-
más követett: lehetett menni angol 
nyelvű kincsvadászatra, vagyis Sca-
venger Huntra, kvízjátékra vagy ka-
raokéval egybekötött Just Dance-re, 
mindhárom állomáson vidám han-
gulat uralkodott.
Végül a  mindent eldöntő Exatlon 
verseny záróprogramjára került sor, 
melyet iskolánk történetében először 
rendeztünk meg. A kihívásban mu-
tatkozott meg igazán az osztályok 
versenyszelleme, melyben most sem 
kellett csalódnunk, igazi kis gladiá-
torok küzdöttek a  tornacsarnokban, 
és micsoda versenyben lehetett ré-
szünk, 5–6. évfolyamon a  6. c, 6. b 
osztály győzedelmeskedett, míg 
a 7–8. évfolyamon is holtverseny ala-
kult ki a dobogó tetején, a 8. a és 8. b 
osztály között.

Gratulálunk diákjainknak, remél-
jük, jól éreztétek magatokat, mi egy-
értelműen igen! Köszönjük a  szer-
vezők munkáját, és köszönet Bihari 
Jocónak, a DÖK vezetőjének a főszer-
vezést, ez a  nap nem lett volna az 
igazi nélküled! Emlékezni fogunk 
arra, mikor a póló alatt csempészted 
be a labdát és végül magadat a kapu-
ba egy gólért, de arra is, mikor be-
mutattad, hogyan kell végig menni 
az Exatlon pályán, amin Csehó-Ko-
vács Fecó tesitanárunk az ellenkező-
jét kérte. De emlékezni fogunk a ka-
raoke és Just Dance tanári csapatára, 
az a  bizonyos dal, és az a  bizonyos 
ABBA szám felejthetetlen marad.
Így telt el az idei DÖK nap, vajon 
a jövő tanév programjai mit tartogat-
nak? Alig várjuk, hogy megtudjuk.
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Arany-díj nemzetközi 
zongoraversenyen

Jerkovich Liána Arienn 4. a osztályos 
tanuló a II. Nemzetközi „Zongorame-
sék” Zongoraversenyen a III. korcso-
portban Arany-díj oklevélben része-
sült eredményes szerepléséért. Liána 
a Czövek Erna Zeneiskola növendé-
keként vett részt a versenyen. Ezúton 
gratulálunk szerepléséhez, és külön 
gratulálunk Barcsik Hédinek, a  ze-
neiskola intézményvezetőjének, aki 
Liánát felkészítette a  nemzetközi 
megmérettetésre.

Második helyezés lett területi 
vers- és prózamondó versenyen

Bernát Norina 1. c osztályos tanuló 
a  területi vers- és prózamondó ver-
senyen gyönyörű szereplésével ki-

érdemelte a  dobogó második fokát 
a  döntőbe jutott versenyzők között. 
Gratulálunk Norinának és egyúttal 
Somogyi Éva néninek is, aki Nori-
nát sikerrel készítette fel a  verseny-
re. Tengely Nikolett, Norina osztály-
főnöke osztotta meg velünk a jó hírt, 
aki méltán büszke kis tanítványára. 
Alig várjuk, mit hoznak számára az 
elkövetkezendő évek, csak így tovább 
Norina! 

Április 11.: a Költészet napja

Kányádi Sándort idézve: „A vers az, 
amit mondani kell.” Jól tudja ezt az 
a lelkes vers- és prózamondó SZIA-s 
diáktábor is, amely évről évre csi-
szolgatja előadói tudását, hogy előbb 
az iskolai, majd a  területi fordulón 

bizonyítsa rátermettségét. Idén is-
kolánk 1. c osztályos tanulója, Bernát 
Norina bizonyult a legjobb versmon-
dónak a  Pátyon megrendezésre ke-
rülő versenyen, Csizner Léna (4. b), 
Ács Janka (3. e) és Pomozi Máté (7. a) 
osztályos tanuló pedig oklevelet 
szerzett. Büszkék lehetünk a bronz-
érmes Sipos Szabina (7. a), valamint 
a  különdíjas Molnár Iván (8. a) ta-
nulóinkra is, akik a  Nagy Sándor 
József Gimnázium szervezésében 
megrendezésre kerülő Versünne-
pen képviselték iskolánkat. 
És hogy a verseket hallgatni szerető 
diákok se maradjanak ki a költészet 
napi megemlékezésből, egyórás él-
mény „szavalással” emlékeztünk 
meg nem csupán József Attiláról, 
hanem mindazokról a  költőkről, 
írókról, akik diákjaink szívét meg-
dobogtatták – mondta el Papp Ildikó 
tanárnő, a Humán Munkaközösség-
vezetője.

A Víz világnapja
A nap jeligéje ez volt: Öltözz kékbe!
Iskolánk Knáb épületében egy cso-
daszép látvány kiállítás fogadott 
mindenkit a  Víz világnapja alkal-
mából, melyet az angol két tanítási 
nyelvű és a SZIA+ tagozat osztályai 
készítettek el zseniális látványele-
mekkel és művészeti megoldásokkal 
tarkítva az aulát, melyben csak gyö-
nyörködni tudtunk. 
Emellett „Vizes Gála” is zajlott az 
info teremben, ahol játékos, digitális 
fejtörőkkel találták szemben magu-
kat tanulóink, és mint megtudtuk, 
a  legtöbb feladványt megoldók re-
mek teljesítménnyel zárták a játékos 
projektórát. Köszönjük a  résztvevő 
pedagógusok munkáját, ezúton gra-
tulálunk a  kreatív és ötletes meg-
valósításokhoz! Külön gratulálunk 
a  projekt fő szervezőjének, Csordás 
Ágnesnek. 

Széchenyi-napok a SZIA-ban

Iskolánk híres arról, hogy a  szünet 
előtt könnyed programokat szer-
vez a  már fáradt diákoknak. Az ar-
borétumtól a  kutatólaborig történő 
kirándulásoktól kezdve, a  tanórai 
selyemhernyó készítésen és legó 
gőzhajókon át, egészen a sportnapig 
egy dolog jellemezte tanulóink han-
gulatát: igazi diáköröm!
A Széchenyi-napok programsoroza-
tot tojáskereséssel, tánccal, métázás-
sal, kutyaiskolával, kaszinóval, ko-
sárlabdával, floorball-lal, faültetéssel 
és fő záróprogramként a  budakeszi 
sportpályán megrendezett váltófu-
tással zártuk, ami igazi izgalmakat 
hozott. A kommentátori fülkében 
Bihari József tanár úr „fűtötte” a ke-
délyeket, míg a dj zenei aláfestéssel 
buzdította a  sportversenyben részt-
vevőket. Ezúton gratulálunk az év-
folyamok győztes osztályainak: 1. b, 
2. a, 3. c, 4. b, 5. a, 6. b, 7. c, 8. b.
Köszönjük a szervezést Ódor Attilá-
nak, Paur Nórinak, a testnevelőknek, 
Montai-Vukov Szonjának és Csehó-
Kovács Ferencnek, köszönjük a  be-

melegítést Pataki Judit tanárnőnek, 
köszönjük a felügyelő tanárok – Gi-
ron Zsolt és Taródi Nóra – munká-
ját is: . Élmény volt Németh Katalin 
intézményvezető-helyettes asszonyt 
másodkommentátori szerepben 
hallani, de nem felejtjük Tóth Zol-
tán intézményvezető-helyettes ta-

nár urat sem, aki nagy 
buzgalommal szurkolt 
a  pályán ballagó osz-
tályának! Öröm volt 
pedagógusainkat fel-
szabadult hangulatban 
látni, ahogy drukkoltak 
a gyerekeknek, köszön-
jük a  projektórákon 
való kreatív és ötletes 
megvalósításukat.

Loór Zsuzsanna 

Bernát Norina



Hajnal akar lenni – Kárpát-medencei népdaléneklési verseny

A Kallós Zoltán Alapítvány és a Ma-
gyar Kórusok, Zenekarok és Népze-
nei Együttesek Szövetsége (KÓTA) 
rendezte Kolozsváron a  28. Hajnal 
akar lenni... (HAL) Kárpát-meden-
cei népdaléneklési verseny döntőjét. 

A Czövek Erna Zeneiskola növendé-
ke, ’Sigmond Emese Márta a Kálmán 
Lajos népzenekutató születésének 
100. évfordulója alkalmából tavaly 
novemberben Kecskeméten rende-
zett népzenei találkozón arany foko-
zatot ért el, így jutott tovább a kolozs-
vári döntőbe.
A 2022. március 26-án rendezett 
versenynapon a  85 jelentkezőt há-
rom korcsoportban értékelte a  zsű-
ri tizenkét évestől a középkorúakig. 
Kis-Magyarországról, Erdélyből, de 
még Moldvából is érkeztek énekesek 
és népzenei énekegyüttesek, akik 
minőségi szinten szólaltatták meg 
népdalainkat. A verseny napja Kallós 
Zoltán (1926–2018) Kossuth-díjas 
néprajzkutató születésnapjára esett, 
aki 1992-ben hozta létre a  Kallós 
Zoltán Alapítványt, melynek azóta is 
missziója a magyar népi kultúra to-
vábbörökítése, a szórványmagyarság 
összefogása és az erdélyi népi hagyo-
mányok megőrzése, átadása a fiatal 
nemzedéknek. 
A versenyzőket ötfős neves, szakmai 
zsűri értékelte:
• Bárdosi Ildikó – KÓTA díjas nép-
dalénekes, a Nyíregyházi Művészeti 

Szakgimnázium tanára, népzeneta-
nár, a Népművészet Ifjú Mestere, 
• Dr. Fehér Anikó – népzenekutató, 
karnagy, a KÓTA népzenei bizottság 
elnöke,
• Györfi Erzsébet – népdalénekes, 
népzene tanár,
• Boros Erzsébet – népdalénekes, 
népzene tanár,
• Birinyi József – a Hungarikum szö-
vetség elnöke, a  KÓTA társelnöke, 
népzenész, népzenekutató, a  zsűri 
elnöke.
Birinyi József, a zsűri elnöke felidéz-
te a „Hajnal Akar Lenni” történetét. 
A József Attila-szavalóversenyként

kezdődött, majd népdalversennyé 
formálódott vetélkedő a  90-es évek 
óta a legfontosabb népzenei műhely-
lyé nőtte ki magát a Kárpát-meden-
cében, amelyből nagyon sok tehetség 
került felszínre. A zsűri asztalánál 
ülők közül is többen győztesei voltak 
a HAL történetének, és később hiva-
tásukká vált a népdaléneklés. 
Büszkék lehetünk Emesére, aki ezen 
a színvonalas versenyen az erős me-
zőnyben nagyon szépen helytállt, 
és gazdag élményekkel tért haza. 
A  KÓTA népzenei minősítési rend-
szerében ’Sigmond Emese Márta 
Országos Arany fokozatot érdemelt 
ki, továbbá népi ének kurzuson való 
részvételre nyert lehetőséget, amely-
ben korcsoportjában mindössze ha-
tan részesültek. Népdalainkban sok 
örömet, további szép élményeket és 
tanulási lehetőségeket kívánok Eme-
sének! Somogyiné Tassi Valéria,

Emese felkészítő tanára
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Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola

Versenyeredmények

II. Nemzetközi „Zongoramesék” Zongoraverseny

Az online versenyre beérkezett közel 
280 színvonalas műsorszám rang-
sorolásban nem volt könnyű dolga 
a  zsűrinek. Az ünnepélyes díjki-
osztó gálahangversenyen a  verseny 
különdíjasai léptek fel Baján 2022. 
március 18-án a Bácskai Kultúrpalo-
tában. Szeretettel gratulálunk zene-
iskolánk növendékeinek a versenyen 
elért szép eredményekhez:
II. korcsoport: 
Kovácsik Noel – ezüst minősítés
Tanára: Ködöböcz Judit
III. korcsoport:
Kalmár Noémi Etelka – ezüst 
minősítés
Tanára: Dobai Zsuzsanna

III. korcsoport: 
Jerkovich Liána Adrienn – arany 
minősítés
Tanára: Barcsik Hédi
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Budakeszi legidősebb szülötte 
immár a mennyei pályákon síel
Vitéz Hollay Márton a  budakeszi 
sváb Holl családba született 1920-
ban. 2022 áprilisában, 101 éves ko-
rában szenderült örök álomba. 
Első világháborús katona édesapja 
vitézzé avatásakor a nevét Hollaira 
változtatta. Fiát 1941-ben az ő váro-
mányosaként avatták vitézzé. 
A második világháborúban a  Ma-
gyar Királyi Honvéd Légierő köte-
lékében szerzett érdemeiért vas-
kereszttel tüntették ki. Később 
hadifogságba esett, ahol megta-
pasztalta az amerikai katonák em-

berségét, így az 1956-os forradalom 
és szabadságharc véres eseményei 
után családjával az Egyesült Álla-
mokba költözött.
Vitéz Hollay Márton egész éle-
tét a  sportnak szentelte: Magyar-
országon a ’40-es és ’50-es években 
sífutóversenyző volt, az Egyesült 
Államokban pedig az 1960-as téli 
olimpián biatlon pályaépítőként, 
majd 1965-től símentőként dolgo-
zott nyugdíjazásáig, 1990-ig. 82 
esztendős korában, a 2002-es Salt 
Lake City-ben (Utah) megrendezett 
téli olimpián, nyakában az 1960-as 
téli olimpia emlékérmével hordoz-
hatta az olimpiai fáklya lángját, 
amit sítalpakon tett meg a magyar 
Himnusz hangjaira.
99. születésnapja, a  South Lake 
Tahoe polgáraként eltöltött 60. év-
fordulója alkalmából és szolgála-
tának elismeréseként egy túraös-
vényt (Martin's Hiking Trail) és egy 
erdőrészt (Martin's Trees) neveztek 
el róla, amelyet 1973-ban egy erdő-
irtást követően ő ültetett. Az ’56-os 

forradalom 56. évfordulójának tisz-
teletére a  budakeszi Országzász-
lónál lévő ’56-os emlékkőnél vitéz 
Hollay Márton elmondta a Kossuth 
téri sortűzben elszenvedett szemé-
lyes élményeit. 
A Budakeszin élő családtagok feb-
ruár végén látogattak el hozzá az 
USA-ba, és elvitték neki szülőfalu-
ja elismerő oklevelét. „Budakeszin 
születtem 1920-ban” – kezdi visz-
szaemlékezését a  vele készült ri-
portfimben, amely „Hollay Martin 
sífutó 100 éves” címmel megtekint-
hető a Youtube-on. 
Béke poraira!
’Sigmond Bertalan alpolgármester

Zeneiskolánk népdalos sikerei

A Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola három növen-
dékével vett részt 2022. április 8-án a budaörsi Leopold 
Mozart Zeneiskola AMI által szervezett V. „Ne felejts” 
népdaléneklési versenyen.
Öröm, hogy a  környékbeli települések részvételével, 
minden évben megrendezésre kerül ez a  találkozás és 
megmérettetés. Megismerhetünk olyan zeneiskolás nö-
vendékeket, akik velünk együtt, szívesen éneklik magyar 
népdalainkat. Az idei versenyen Biatorbágy, Budakeszi, 
Budaörs, Törökbálint és Sóskút zeneiskolás tanulói in-
dultak a népdaléneklési versenyen, ahol hat korcsoport-
ban mérték össze tudásukat.
Budakesziről három növendéket készített fel Somogyi-
né Tassi Valéria tanárnő, akik szép eredménnyel térhet-
tek haza. A háromtagú zsűri Sigmond Zselyke Zsófiát 
IV. korcsoportban arany, Kalmár Noémi Etelkát V. kor-
csoportban arany, és Czifra Katalint VI. korcsoportban 
ezüst díjban értékelte, továbbá Zselyke külön díjat is ka-
pott a népdalok autentikus megszólaltatásáért. 
Nehéz időszak után vagyunk, ahol elmaradtak a szerep-
lések, közös koncertek, versenyek, találkozások. Nem 
csak a zenében, hanem minden olyan területen, ahol ki 
kell állni a gyerekeknek, legyen ez irodalom, sport, zene 
vagy egyéb megmérettetés; egy olyan helyzet teremtő-

dött köréjük, hogy újra kell nekik az önbizalmuk meg-
erősítése, hogy legyőzzék az izgalmakat, ami egy verse-
nyen jelentkezik. Büszkék lehetnek magukra a  lányok 
a szép eredményekért, a zeneiskola pedig nagy örömmel 
számol be növendékeinek sikereiről.
Szeretettel gratulálok nekik!

Somogyiné Tassi Valéria,
a Czövek Erna AMI intézményvezető-helyettese

Zeneiskolai jelentkezés a 2022/2023 tanévre

A Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola szeretet-
tel várja azokat a  zeneszerető gyerekeket, akiknek 
zenei érdeklődésére családjuk, óvodájuk, iskolájuk 
felfigyelt.
A 2022/2023-as tanévre jelentkezésről részletesen 
tájékozódhatnak a zeneiskola honlapján. A felvételi 
meghallgatás előfeltétele az on-line jelentkezési lap 
kitöltése, melynek leadási határideje 2022. május 31.
A felvételi meghallgatások időpontja június 7-8-9-én, 
14–18 óra között lesz, melyről a  jelentkezőket a  je-
lentkezési lapon megadott e-mail-címen értesítjük.
Honlapunk elérhetősége: zeneiskola.budakeszi.hu

Hollay Márton halála előtt otthonában, 
Kaliforniában (2022)

A Holl család 1926-ban, Márton a középső sorban 
jobbról a második. Háttérben a Budaörsi út
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Tavaszi gyepszellőztetés 
és a tápanyag-utánpótlás fontossága

Kertünkben sok minden történt 
a  télen, amire nem is gondolnánk. 
A változékony téli időjárás sokkot 
okozhat kerti növényeinknek, így 
a gyepnek is. A hótakaró alatt bepe-
nészedhet füvünk, a havazás előtti 
fagyok tönkre tehetik a szép pázsi-
tunkat. Kényszernyugalmi időszak-
ban szelektálódnak a gyengébben 
begyökeresedett egyedek. Tavasszal 
kiszámíthatatlan tempóban érkezik 
a felmelegedés, váltakozó a napsüté-
ses és borús, csapadékos időszakok 
aránya. A késői fagyok is kártéko-
nyan hatnak növényeinkre. Ezért 
fontos a gyep igényeinek megfelelő 
korai beavatkozás. 
Tapasztalatom szerint a megfelelő 
növekedési időszakban a hozzáértő 
gondoskodás egészen nyár derekáig 
hatással van pázsitunkra, gyönyör-
ködhetünk kertünkben, vagy a halo-
gatás miatt végzetes hibát okozunk. 
Első lépésként alaposan gereblyéz-
zük át füvünket, távolítsuk el az ősz-
ről maradt leveleket, egyéb szennye-
ző anyagot, és tegyük a komposztra. 
Gyepszellőztetéssel mechanikailag 

eltávolítjuk az elhalt növényi része-
ket, kissé megnyitjuk a letömörödött 
talaj felszínét. Az így kezelt gyepben 
kiszelektáljuk a gyomokat, lehetősé-
get biztosítunk füvünknek a meg-
újulásra, a megüresedett helyeket 
nemes pázsitalkotók veszik át. Ta-
lajban lakó baktériumok levegőhöz 
jutnak, melyek biztosítják a talaj és 
növényünk közötti kiegyensúlyozott 
kapcsolatot, melyek a tápanyag fel-
vételében játszanak fontos szerepet. 
A fárasztó munka után jólesik egy 
kis séta a kertben, vagy csak a padon 
ülve szemrevételezni az eredményt, 
és közben tervezhetjük a következő 
lépést. Nagyobb kiterjedésű folyto-
nossági hiányoknál szóba jöhet a fe-
lülvetés, ez gyakran hoz látványos 
eredményt.
Mielőtt a talajerőpótlásnak neki ál-
lunk, érdemes figyelmünket a talaj  - 
összetevők, kémhatás stb. felé for-
dítani, feleslegesen ne műtrágyáz-
zunk, viszont ha szükséges, akkor 
a megfelelőt használjuk. Budai kör-
nyezetben gyakran tömörödött a ta-
laj. A moha jelenléte savasságra utal. 

A gyepnek pH semleges környezetre 
van szüksége. 
Az egyenletes kelésnek gyom elnyo-
mó hatása van. A fűben meglapuló 
gyomok visszaszorítására a heti egy 
fűnyírás is segítség lehet, ilyenkor 
6–8 cm hosszúságúra vágjuk.
A természetes csapadék elmaradása 
esetén, ami az elmúlt évekre jellem-
ző, ügyeljünk a kellő mennyiségű 
öntözővíz kijuttatására.
Ha mindez elkészült, füvünknek 
kell egy kis idő, míg reagálni tud a 
beavatkozásra. Az eredmény meg-
nyugtató, a szép ápolt környezet, 
amelyben jól érezzük, magunkat 
többszörösen visszaszolgáltatja a be-
fektetett gondoskodást, életminősé-
günk javulását is szolgálja. 

Ujvári Iván Péter 
dísznövény kertész

Fontos feladatok, amit most kell megtenni a szép gyep eléréséhez

Készüljünk a tavaszra!
Zö

ld
 B

ud
ak

es
zi

22

Ujvári Iván Péter vagyok, dísznövénykertész. 30 éve örömmel és 
elhivatottsággal építem és szépítem a kerteket fiam, Ujvári Péter 
Csaba növénydoki együttműködésével.

Budakeszi legifjabb polgárai

Gratulálunk, jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Fenyvesi Dominik 
Ferenc 
(született 2022. 
február 25-én)

Tóth Huba Nimród 
(született 2022. 
március 12-én)

Gaucher Lola Anne 
Heléne 
(született 2022. 
március 19-én)

Jakab Dorottya 
(született 2022. 
március 21-én)

Horváth Gergely 
Zétény 
(született 2022. 
március 22-én)

Hellner Lilla 
(született 2022. 
március 23-án)

Vangel-Popper Róza 
(született 2022. 
március 29-én)



Tavasszal ismét Térzene programok Budakeszin
Az országos Térzene programsorozat keretében Buda-
keszin április 8-tól ismét rendhagyó zenei programok-
ra várjuk az érdeklődőket péntekenként 17 órai kezdettel 
a közösségi téren.
A Térzene elnevezésű zenei rendezvényen különböző ze-
nekarok adnak ingyenes koncertet. A zenei sokszínűség 
jegyében minden alkalommal változatos stílusú dallamok 
csendülnek fel (klasszikus zene, rézfúvósok, ütősök, dixi-
land). A fellépők széles repertoárt mutatnak be, így a kö-
zönség hétről hétre új, igényes művekkel ismerkedhet 
meg.
A Térzene program célja, hogy az 5000 fő feletti települé-
sek közül minél több helyszínen felcsendüljön a klasszi-
kus zene. A minisztérium a társadalom szélesebb rétegei 
számára szeretné népszerűsíteni a komolyzenét, így a par-
kokban, zenepavilonokban, köztereken a klasszikusok kö-
zösségi élménnyé válhatnak. A klasszikus zene jótékony 
hatásait kutatások sora igazolja, ennek ellenére csak egy 
szűk réteghez jut el a hangversenytermekben felcsendülő 
zene varázsa. Ezen szeretne változtatni az EMMI kultú-
ráért felelős államtitkársága ezzel az új, komolyzenei prog-
ram létrehozásával, mely Fekete Péter kultúráért felelős 
államtitkár kezdeményezésére 2019. október 1-jén, a Zene 
Világnapján indult el.
2021 júliusától Budakeszi is csatlakozott a programsoro-
zathoz, hogy városunkban ingyenes klasszikus zenével 
rendszeresen megtöltse a  parkot, amely olykor nem várt 
élményhez juttatja az arra sétálókat. A koncerteknek ed-
dig a Budakeszi Fő téri parkban lévő zenepavilon adott ott-
hont, április 8-tól pedig a közösségi téren várjuk a zene-
szerető közönséget.
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Első találkozásunk ugyancsak emlé-
kezetesre sikerült. Sok évvel ezelőtt, 
langyos nyárutón, hegyikerékpáron, 
meglehetős sebességgel zörgettem 
lefelé a  Nagykopasz hegyről. Az 
erdőt már átszőtte a  sűrűsödő al-
kony, keményre taposott, keskeny 
ösvényen haladtam, melyre két ol-
dalt alagútszerűen borultak össze 
az ágak. Ilyenkor pláne tanácsos az 
útra figyelni, hiszen az est leszálltán 
a  civilizált ember fogyatékos látása 
mind kevesebb eligazodást ad az er-
dőben. Lestem hát magam előtt az 
utat, ám néha azért fel is néztem… 
Néma árny suhant velem szemben, 
nagyjából fejmagasságban, én meg 
hajszoltam a  bringát lefelé a  hegy-
ről – hátborzongató sebességgel kö-
zeledtünk egymás felé. Ő az utolsó 
pillanatban, éles balfordulóval eltűnt 
a  bokrok között, én jobbra kaptam 
a  kormányt, s ugyancsak eltűntem 
sűrűben. Zihálva feküdtem tüskés 
ágnyoszolyámon, egyenként moz-
gatva vettem számba végtagjaim ál-
lapotát. Minden működött, s amikor 
már az agyam is magához tért a der-
mesztő rémületből, dühösen mo-
rogtam magamban: büdös bagoly, 
kishíján a nyakamat szegtem! Mert 
bizony ő volt az, aki lekényszerített 
az útról, a néma röptű, árnyként su-
hanó éjszakai vadász, leggyakoribb 
hazai bagolyfajunk, a  hosszú, hety-

kén felálló tollfüleiről könnyen fel-
ismerhető erdei fülesbagoly.
Aztán pár ével ezelőtt a  szemközti 
ház udvarán álló, öreg fenyő egyik 
ágtövében vert tanyát egy példány. 
Rendszerető bagoly volt, estéről-es-
tére megjelent, felborzolt tollakkal 

ücsörgött a  törzs mellett és fújta az 
éjszakán áthasító, szomorkás éne-
két. 
Ma, miként minden más idehaza 
előforduló bagolyféle, az erdei füles-
bagoly is védett. A múlt század első 
felében a  varjak vadászata során 
a  fülesbagolynak sok fészekalját ki-
lőttek, mivel gyakran költ elhagyott 
varjúfészkekben, alulról pedig nem 
látta a dúvadat irtó, oktalan puskás, 
hogy mi költ a magasan a lombkoro-
nába rakott, szedett-vedett ághalom-
ban.
A fülesbaglyot egyébként nem ri-
asztja az emberek közelsége. A te-
let sokszor a településekre húzódva, 
általában örökzöldeken bandázva 
vészelik át. Egy-egy fenyőn nem rit-
kán több tucat egyed is nappalozik, 
majd sötétedéskor vadászatra indul-

nak. Budakeszin egyszerre a legtöbb 
fülesbaglyot a Meggyes utcában lát-
tam. Hűlő, késő őszi estén a felvég-
ről, vendégségből ballagtunk haza-
felé, amikor a járda mellett sorjázó, 
lombjukat már hullogató fák egyi-
kén, nem messze az utcai lámpától 
nagy huhogásra lettem figyelmes. 
Fél tucat fülesbagoly tanyázott a fán, 
mocorogtak, egymást szólongatták, 
felelgettek, mint afféle öreg papok, 
zsémbesen zsinatoltak a  lombkoro-
nában. Feleségemmel hosszú perce-
kig figyeltük a baglyokat, és bár nem 
lehetett panaszunk a vendéglátásra, 
abból az estéből máig csak erre em-
lékszem.
A faj elterjedési területe hatalmas, 
Eurázsia és Észak-Amerika mérsé-
keltövi területein mindenhol elő-
fordul, sőt, még Észak-Afrikában is 
megtalálható. Az Ázsia északi tájain 
költő állományok Kelet-Kínában, 
Észak- és Dél-Koreában, és Észak-In-
diában telelnek. Európa hidegebb, 
északi területeiről a  baglyok délre 
húzódnak telelni; a  magyarországi 
állomány áttelel, de sok északi ven-
dég is előfordul ilyenkor nálunk.
Az erdei fülesbagoly hazánkban ál-
talánosan elterjedt, de a  magasan 
fekvő, zárt erdőket elkerüli. Évente 
egyszer költ, viszonylag korán, már 
márciusban teljes a  fészekalja. Egy 
átlagos fészekalj 5-6 tojásból áll. A 
hím nem költ, csak a  táplálékszer-
zésben segíti a  tojót. A fiókák még 
jóval röpképességük előtt elhagyják 
a  fészket, és a  közeli fákon üldö-
gélnek. Ebben az időszakban a  kis 
baglyokra számos ragadozó jelent 
veszélyt (róka, nyest, héja és egerész-
ölyv), hiszen a gyámoltalan madarak 
könnyű prédául szolgálnak.
Az erdei fülesbagoly madarakat, hül-
lőket, kétéltűeket és ízeltlábúakat is 
fogyaszt, de táplálékának túlnyomó 
részét – az eddig ismert adatok sze-
rint 85–95 százalékát – kisemlősök 
alkotják. A baglyok éjszaka szerzik 
a táplálékukat.
Képzeljük el a nyugodtan szöszmö-
tölő pocok meglepetését, amikor 
a  végzetes pillanatban észreveszi 
a semmiből felbukkanó, néma árny 
közeledését. Higgyék el nekem, tu-
dom, milyen érzés…
 Illisz L. László

Megfigyelések a Madárösvényen 

Éjszakánk néma árnya,  
az erdei füles

Felhasznált források: www.mme.hu • A képek forrása: www.tiszatoelovilaga.hu

Mély fájdalommal 
tudatjuk, hogy

Üveges Zoltánné 
(sz. Baranyai Márta),

a  Budakeszi, Kert 
utca Falatka Kisven-
déglő egykori tulaj-
donosa, akit sokan 

Mártikának szólítottak, 60. életévében 
váratlan hirtelenséggel elhunyt.
Emlékét szívünkben örökké őrizzük!



Mazsolás sajttorta Hozzávalók (35×12 cm tortaformához):
Alap: 125 g zabpelyhes keksz ♦ 60 g vaj
Krém: 250 g mascarpone ♦ 50 g porcukor ♦ 12 g vaníliás 
cukor ♦ 150 g tejföl ♦ 50 g rumba áztatott mazsola ♦ 2 evő-
kanál rum ♦ 2 tojás

A tortaformát sütőpapírral kibéleljük. A vajat megol-
vasztjuk és a ledarált keksszel összekeverjük, majd a tor-
taforma aljára és az oldalára nyomkodjuk. 
A mascarponét a  porcukorral, a  vaníliás cukorral és 
a tejföllel simára keverjük, hozzáadjuk a mazsolát, a ru-
mot, és végül a  tojásokat. Nem szabad túl sokáig ke-
verni, mert akkor összeesik. A kész masszát oszlassuk 
el a  formában, ügyelve arra, hogy mindenhova jusson 
mazsola. 180 fokra előmelegített sütőben 35-40 percig 
süssük. Kihűlve tálaljuk. Kocsis Regina,

a Schatz Gasztroműhely megálmodója és cukrásza

Nemrégiben nyitottuk meg kis üzletünket 
a városközpontban. Egy több profilú boltot 
álmodtunk meg, olyat, amilyenek mi is vagyunk: 
sokfelé húz a szívünk, és örülünk, hogy itt 
mindennek otthont tudunk adni. Úgy, mint: 
kézműves pékség és cukrászda, újhullámos 
kávézó, delikátesz bolt, ahol a termékek 
válogatásakor főként magyar termelőket, 
kézműveseket kerestünk meg, akik a legjobb 
alapanyagokból dolgoznak adalékmentesen. 
Emellett a belső üzlettérben egy játékboltot 
üzemeltetünk, ahol a természetes játékok 
vannak előtérben, és hamarosan szeretnénk 
otthont adni kisgyermekes programoknak is. 
Kovászos kenyereink, leveles péksüteményeink 
minden nap frissen készülnek, a hagyományos 
ízektől a modern variációkig. Tortáink szintén 
frissen készülnek, és jönnek a műhelyünkből, 

folyamatosan változó és megújuló kínálatban. 
A több profilnak mindenképpen van egy 
közös pontja: az, hogy mindegyik a magas 
minőséget képviseli. Fontosnak tartjuk, hogy 
egyfajta közösségi helyet is alkossunk, ahova 
szívesen járnak vissza és járnak össze a lakosok, 
már most nagy öröm megismerni a kedves 
visszatérő arcokat.
Szeretettel várunk!
Ditti, Regina, Gergő

Gasztro Budakeszi
Schatz 
bemutatkozó

Villanyszerelés • klímatelepítés 
• épületgépészeti kivitelezés

Szakértelem • megbízhatóság • garancia 
• ingyenes helyszíni felmérés és árajánlat-

készítés • szaktanácsadás • tervezés 
Minőségi munka profi szakemberektől!

Kert karbantartást – permetezés, 
metszés, sövény- és fűnyírás – 
és kisebb ház körüli munkákat 

vállal leinformálható, megbízható, 
gyakorlott férfi. 

Telefon: +36 30 388 1588

Hívjon 
bizalommal:

+36 70 
947  6057
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2. HÉTFŐ        10.00 
14.00 

VADVIRÁGOS TÚRA  
FILMKLUB: A NOMÁDOK FÖLDJE (AMERIKAI FILMDRÁMA)  

3. KEDD      10.00  
4. SZERDA 10.00 

11.00 
14.00 

MÁJUSI JELES NAPOK, NÉPSZOKÁSOK  

5. CSÜTÖRTÖK 10.00 
 
14.00 

LÁTOGATÁS AZ ÓBUDAI MÚZEUMBA (BELÉPŐ 400 FT, 70 ÉV FELETT 
INGYENES), MARGITSZIGETI SÉTA 
ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (800 FT/ ALKALOM)

6. PÉNTEK     10.00 TEADÉLELŐTT: KÖZÖS TEÁZÁS ÉS REJTVÉNYFEJTÉS 
9. HÉTFŐ       10.00 

14.00 
10. KEDD        10.00 

14.00 
11. SZERDA 10.00 

14.00 
12. CSÜTÖRTÖK 10.00 

14.00 
A MI KONYHÁNK: MÁJUSI VARIÁCIÓK TÖLTÖTT ZÖLDSÉGEKRE 
ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (800 FT/ ALKALOM) 

13. PÉNTEK    10.00 KERÁMIA FOGLALKOZÁS: KASPÓKÉSZÍTÉS HURKATECHNIKÁVAL – 
MILÁNKOVICH NELLI VEZETÉSÉVEL 

16. HÉTFŐ      10.00 
14.00 FILMKLUB: MÉG EGY KÖRT MINDENKINEK   

(SKANDINÁV TRAGIKOMÉDIA)
17. KEDD         10.00    
18. SZERDA 10.00 

14.00  
19. CSÜTÖRTÖK 10.00 

14.00 
IRODALMI KLUB: HAMVAS BÉLA - BABÉRLIGETKÖNYV 
ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (800 FT/ ALKALOM) 

20. PÉNTEK 10.00 TÜNDÉREK KONYHÁJA: KÜLÖNLEGES GYÓGYTEÁK, FŰSZERNÖVÉNYEK 
23. HÉTFŐ       10.00 

14.00 FILMKLUB: ÍGÉRETES FIATAL NŐ (ANGOL-AMERIKA KRIMI) 
24. KEDD 10.00 

14.00 
25. SZERDA 10.00 

11.00 
14.00 

„ÉGEN NYÍLÓ BODZAVIRÁGBÓL” BODZASZÖRP KÉSZÍTÉS  

26. CSÜTÖRTÖK           09.00 
 
14.00 

LÁTOGATÁS ESZTERGOMBA: BAZILIKA/VÁRMÚZEUM/DUNAPART 
(MÚZEUMI BELÉPŐ: 1000 FT, 70 ÉV FELETT INGYENES) 
ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (800 FT/ ALKALOM) 

27. PÉNTEK     10.00 KERTI PIKNIK: KÖZÖS SZALONNASÜTÉS A KERTBEN (A NYÁRSAT ÉS A SÜTNI 
VALÓT MINDENKI MAGA HOZZA) 

30. HÉTFŐ       10.00 
14.00 FILMKLUB: JAMES BOND 007-ES: NINCS IDŐ MEGHALNI  

(AMERIKAI KALANDFILM) 
31. KEDD         10.00 

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! 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

március 24-i és április 14-i határozatai
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
76/2022. (III.24.) Kt. határozata Budakeszi Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének 75/2022. (III.10.) Kt. hatá-
rozata visszavonásáról és új határozat megalkotásáról a Be-
regdéda részére küldendő adomány felhasználása tárgyában
•  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 75/2022. (III.10.) Kt. határozatát – a Beregdéda részére kül-
dendő adomány tárgyában – visszavonja.

•  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ösz-
szegyűlt 2 082 000 forint adományt a Beregszászi Járási Mál-
tai Szeretetszolgálat számlaszámára utalja át. (Bank: Uni credit 
Bank Zrt., Számlaszám: 10918001-00000023-34330004, 
IBAN: HU82 1091 8001 0000  0023 3433 0004, Számla deviza-
neme: HUF, SWIFT: BACXHUHB).

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
77/2022. (III.24.) Kt. határozata a Budakeszit Páttyal össze-
kötő kerékpárút tervezőjének kiválasztása tárgyában
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete be-
szerzési eljárást indít a  Budakeszit Páttyal összekötő kerékpá-
rút nyomvonalának kiválasztása tárgyában született 13  /2022. 
(I. 27.) Kt. határozatában megjelölt kerékpárút nyom vonalának 
megtervezése tárgyában.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fel-
kéri a Jegyzőt, hogy az alábbi cégektől kérjen be árajánlatot:
•  Investment Kft. (7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1.)
•  Vonalvezető Kft. (6000 Kecskemét, Katona József tér 6.)
•  Ládonyi Mérnöki Kft. (7623 Pécs, Ungvár utca 22. 1. em. 2.)
•  ALDOR Építőipari és Kereskedelmi Kft.  

(7100 Szekszárd, Nefelejcs utca 16.
•  Közlekedés Tervező Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi u. 5.)
•  iUtak Mérnökiroda Kft. (2030 Érd, Béga utca 11.)

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
82/2022. (III.24.) Kt. határozata a TOP Plusz Városfejlesz-
tési Programtervben szereplő Főtér projekt, új multifunk-
ciós rendezvény-, szabadidő-, kulturális központ és szabad-
idős terek fejlesztésére vonatkozó közösségi tervezésről
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tá-
mogatja a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervben szereplő 
Főtér projekt, új multifunkciós rendezvény-, szabadidő-, kultu-
rális központ kialakítás és szabadidős terek fejlesztésére vonat-
kozó közösségi tervezés lefolytatását.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fel-
kéri a Polgármestert, hogy a 1. pont szerinti közösségi tervezés 
moderátori feladatainak lebonyolítására árajánlatokat kérjen be 
az alábbi mediátoroktól:
•  Dr. Somos I. András – 1072 Budapest,  

Rákóczi út 18. II. em. 5.
•  Bruckner Zoltán e.v. – 2092 Budakeszi, Makkosi út 100.
•  Völgyzugoly Műhely Kft. – 1024 Budapest,  

Németvölgyi út 87. II/15.
•  Partners Hungary Alapítvány – 1072 Budapest, Rákóczi út 22.
•  Újirány Tájépítész Kft. – 1026 Budapest, Balogh Ádám utca 11.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
86/2022. (III.24.) Kt. határozata útépítés/útfelújítás lakossá-
gi támogatásáról szóló pályázat kiírásáról
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pá-
lyázatot ír ki útépítés/útfelújítás lakossági támogatására Budake-
szi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (I.31.) 
önkormányzati rendelete az útépítés/útfelújítás lakossági támo-
gatásáról szóló önkormányzati rendelete szerint. 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1. pont szerinti pályázatra bruttó 10 000 000  Ft forrást bizto-
sít, melynek fedezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 
3/2022 (II.15.) önkormányzati rendelet 1.6. Tartalékok sora. 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
92/2022. (IV.14.) Kt. határozata a Budakeszi 7906 helyrajzi 
számú ingatlan északkeleti területén kézilabdacsarnok épí-
tésének támogatásáról, az ingatlan kiemelt fejlesztési terü-
letté nyilvánításáról, valamint a vonatkozó településrendezé-
si eszközök módosításának indításáról
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hoz-
zájárul, hogy a kézilabdacsarnok tervezése és engedélyezése az 
Önkormányzat tulajdonát képező 7906 hrsz-ú ingatlan telek-
megosztása során önálló ingatlanként kialakításra kerülő észak-
keleti, 16 000 m2-es területén megtörténhessen.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hoz-
zájárul, hogy a tulajdonát képező 7906 hrsz-ú ingatlan telekmeg-
osztása során önálló ingatlanként kialakításra kerülő északkele-
ti, 16000 m2-es területén a Budai Farkasok KKUK Non-Profit 
Kft. kézilabdacsarnokot építhessen, az ezzel kapcsolatos összes 
költség, tervezés, építtetés, közműkiépítés, fejlesztés és üzemel-
tetési költségek stb. az építtető/kérelmező feladata.
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ki-
emelt fejlesztési területté nyilvánítja a projekttel érintett Budake-
szi, 7906 helyrajzi számú ingatlan területét.
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fel-
kéri a polgármestert a 4. pont szerinti településrendezési eszkö-
zök módosítására vonatkozó árajánlat bekérőt az alábbi cégeknek 
küldje meg: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. (Bp., Üllői u. 
455.), Völgyzugoly Műhely (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fa-
sor 13-15.), Z.É. Műhely Területfejlesztési és Urbanisztikai Terve-
ző és Tanácsadó Kft. (3123 Cered, Vörösmarty u. 4.), PESTTERV 
Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanács-
adó Kft. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. (IV. em.).
5. A polgármester a 4. pont szerinti árajánlatokat az önkormány-
zat, a tervező és a költségviselő között megkötésre kerülő három-
oldalú megállapodás érdekében a képviselő-testülete elé terjeszti.
6. A Polgármester a Budai Farkasok Non-Profit Kft-vel megkö-
tésre kerülő megállapodást a terület használatba adására és fel-
építmény elhelyezésére vonatkozóan a Képviselő-testület elé ter-
jeszti.

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

kepviselo-testuleti-hatarozatok/ oldalon olvashatják
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