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Indul a vakáció! – 
évzárókon jártunk
•  Díjazott pedagógusaink:  

Samu Györgyi és Danhauser Zoltán
•  Sörfeszt – Fő téri ünnep
•  Tündérkert Budakeszin
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Matematika és zene – díjazottjaink szakterületei 
A tanév vége előtt, pedagógusnap alkalmából köszöntöt-
tük óvodáink, iskoláink munkatársait. Átadtuk a Buda-
keszi Oktatásügyért Díjat két pedagógusunknak. Samu 
Györgyi tanárnő talán a legnagyobb elismerést kapta az-
zal, hogy a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumból 
a tanítványai terjesztették fel a díjra, Danhauser Zoltánt 
pedig a Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola intéz-
ményvezetője jelölte a kitüntetésre. Mindkét díjazottnak 
a  pedagógusnap alkalmával rendezett városi ünnepsé-
günkön adtuk át az elismerő oklevelet és emlékplaket-
tet. Önkormányzatunk idén Budakeszi valamennyi pe-
dagógusának 10 000 forintos utalvánnyal hálálta meg 
az egész éves munkát, emellett a Széchenyi István Álta-
lános Iskola szülői szervezete ötszázezer forinttal lepte 
meg az iskolát, és színes programmal, finomságokkal is 
kedveskedtek a tanároknak. Köszönjük ezt a szép gesz-
tust a szülőknek!

Színvonalas, szép tanévzáró ünnepségek 
Ha nyár, akkor vakáció! Véget ért a  tanítás és az érett-
ségi vizsgák is befejeződtek. Gratulálok az eredmények-
hez minden diáknak, és nemcsak nekik, de a  pedagó-
gusoknak is jó pihenést, feltöltődést kívánok a  nyárra. 
Önkormányzatunk idén is kedvezményes nyári tábort 
szervezett azért, hogy a budakeszi gyerekek színvonalas, 
tartalmas programokkal tölthessék a  szünidőt. Többek 
között az alábbi programokkal készülünk: Illúziók Mú-
zeuma, Magyar Zene Háza, strandolás a Velencei-tónál 
és a Külkerpark - Sport-, és Szabadidőparkban, látogatás 
a Budakeszi Arborétumban és rendőrkutyás bemutató is 
lesz a gyerekeknek. Szeretettel várunk minden kisdiákot!

Nagy sikert aratott a IV. Budakörnyéki 
Sörfesztivál 
Több mint 15 ezren ünnepeltünk együtt Budakeszin 
a Fő téri parkban, immár negyedik alkalommal. Bízom 
benne, hogy mindenki jól érezte magát, és kedvükre va-
lóak voltak a programok. Szeretnénk, ha a fesztivál évről 
évre mindig egy kicsit jobb lenne, így köszönettel fogad-
juk észrevételeiket, javaslataikat a pm.titkar@budakeszi.
hu címen. Hálásan köszönöm a  környékbeli lakóknak 
és mindazoknak a türelmét és megértését, akiknek kel-
lemetlenséggel járt ez a  két nap. Köszönöm minden 
kollégámnak a munkát, akik szívüket-lelküket kitették 
a  rendezvény sikeréért. Külön is hálás vagyok a Buda-
környéki Önkormányzati Társulás minden polgármes-
terének a támogatásért.

A testvérvárosi kapcsolatokat is erősítettük 
Önkormányzati delegációval a  június 4-i nemzeti ösz-
szetartozás emléknapja alkalmából testvérvárosunkba, 
Csíkszeredába látogattunk. A magyarság legjelentősebb 
zarándokhelyén, Csíksomlyón részt vettünk a pünkösdi 
búcsún is, amely idén épp erre a napra esett. Felemelő 

érzés volt Magyarország-
tól többszáz kilométerre, 
többszázezer nemzettár-
sunkkal együtt megélni az 
összetartozás érzését! A bú-
csút követően ellátogattunk 
Gyimes bükk re, és meg-
koszorúztuk a  történelmi 
Magyar ország ezeréves ha-
tárán álló utolsó vasúti őr-
házat, amelyet a Budakeszi 
Kultúra Alapítvány újított 
fel. Büszkeséggel töltött el, 
hogy itthonról többszáz ki-
lométerre is Budakeszi nevével találkozhattam! A haza-
utat egy fontos találkozóval szakítottuk meg: az erdélyi, 
szász múltú Besztercén a helyi magyar közösség vezetői-
vel találkoztunk. Máthé Attilával, a városi tanács egyet-
len magyar képviselőjével együtt fogadott minket Sorin 
Hangan alpolgármester is, akivel a városaink közötti le-
hetséges gazdasági és kulturális kapcsolatok bővítéséről 
tárgyaltunk. Ezen a vidéken a magyarság mindig is ki-
sebbségben volt, így a magyarországi kapcsolatok nagyon 
sokat segítenek nemzeti identitásuk megtartásában.

Legyen művésztelep Budakeszin! 
„Ha az ember megvalósítja önmagát, kinyílik a világ” – 
írja Ludvig Zoltán festőművész, a kisrécsei művésztelep 
alapító társtulajdonosa, ahol inspiráló látogatást tettünk. 
Tóth Lucia Krisztina polgármester meghívására a  Ke-
szi-Art Egyesület vezetőivel látogattunk a Zala megyei 
kistelepülésre, ahol megcsodáltuk, milyen erő rejlik egy 
alig kétszáz lelkes faluban, ahol a helybéliek a szívüket 
teszik egy fontos ügy mellé. A nemzetközi hírű alkotó-
táborban számos jó gyakorlatot, ötletet láttunk. Ezeket 
is igyekszünk hasznosítani, beépíteni a saját elképzelé-
seinkbe. Terveink szerint ősszel felvesszük a kapcsolatot 
a  Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel, hogy közösen 
dolgozzunk egy színvonalas művésztábor létrehozásán 
Budakeszin. 
Július 1-jén és augusztus 5-én 20 órától utcabállal vár-
juk Önöket a  művelődési ház melletti közösségi té-
ren, augusz tus 27-én pedig a  hagyományos Családi 
Nap Fesztiválon ünnepelhetünk együtt a  Farkashegyi 
repülő téren! A  főzőversenyre is várjuk a  jelentkezése-
ket postán, személyesen (Erkel Ferenc Művelődési Köz-
pont, 2092 Budakeszi, Fő u. 108.), vagy a kun.csilla@
efmk-budakeszi.hu e-mail-címen, hogy idén is átadhas-
suk a legjobb főzőcsapatnak járó díjat! 
A nyári vakáció idején minden kedves budakeszinek tar-
talmas kikapcsolódást kívánok!

Tisztelettel:

dr. Győri Ottilia polgármester

Polgárm
esteri köszöntő
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Kedves Budakesziek!
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Budakeszi Oktatásügyért Díj
Samu Györgyi gimnáziumi tanár

Danhauser Zoltán népzenész, hegedűtanár

Samu tanárnő hat éve tanít minket, töretlen lelkesedése 
a legrosszabb napjainkba is színt visz páratlan tanórái-
val, melyek kivétel nélkül érdekesek és összeszedettek. 
A matekóráknak van egy kivételes hangulata a tanárnő 
fergeteges szállóigével, megunhatatlan szóvicceivel, és 
a fogalmak megtanulását színessé tevő német fordítások-
kal (és a német feladatokkal, amik a nyelvtanulásunkat 
és a szövegértésünket is egyszerre fejlesztik). A legszá-
razabb anyagot is izgalmasan adja át, az órákba mindig 
épít kreativitást, az összefüggésekre, válaszokra rávezet, 
hogy magunktól fedezzük fel, ezzel rengeteget fejleszt-
ve a gondolkodásunkat. Az on line oktatás időszaka alatt 
minden órát megtartott, olyan minőségben, mintha a te-
remben lettünk volna, hagyományos oktatásban. Emel-
lett nagy hangsúlyt fektet a  csoport összetartására kö-
zös társasjátékozásokkal, játékos feladatokkal. Kemény 
munkájával és határtalan optimizmusával közelebb 

hozta hozzánk a matema-
tikát, osztályainkból sokan 
választják a  matematika 
fakultációt, és rendszere-
sen részt vesznek külön-
böző versenyeken, kiemel-
kedő eredményeket elérve. 
Mind a  hétköznapjainkat, 
mind a továbbtanulást ille-
tően rengeteget köszönhe-
tünk neki. 
Tisztelt Tanárnő! Köszönjük a belénk fektetett energiát  
és azt, hogy hitt bennünk, és fáradhatatlanul, örökké 
pozitív hozzáállással tanított minket.

A 10. a-b csapata
A díjátadón elmondta Kullmann Borbála, a Prohászka 
Ottokár Katolikus Gimnázium 10. b osztályos tanulója

Danhauser Zoltán a budakeszi népzenei nevelés meg-
alapozója! Népzenész, hegedűtanár, a  Jánosi Együttes 
egykori prímása 1980-ban költözött Budakeszire, ekkor 
kezdte meg településünkön a  népzenei nevelést, a  tá-
gabb ismeretségi kör fiataljait tanítani kezdte hegedülni, 
brácsázni, családját sem kifelejtve: hat gyermeke közül 
négyből szintén népzenész lett. Tehetséges, lelkes fia-
talokból megalapította az első budakeszi népzenekart: 
a  Rojtos Együttest, valamint a  Csicsóka népdalcsopor-

tot; közös munkájukat CD 
is megörökítette. Elindí-
totta a budakeszi táncház-
mozgalmat: a  budakeszi 
Művelődési Központban 
és a  környező települése-
ken egy szál hegedűvel – 
és egy táncossal – tanított 
néptáncot. A  Bojtár Nép-
zenei Egyesület megalapí-
tója, mely később a  buda-
keszi néptáncoktatásnak is 
bázisa lett. 1994 óta tanít 
a  Budakeszi Czövek Erna 
Zeneiskolában, ahol személyéhez fűződik a népzeneok-
tatás, generációk kerültek ki keze alól.
A taníványok szülei fogalmazták meg, hogy ő a hegedű 
hangszer mestere, a tanulni vágyók kiváló tanára!
Tanítványai sikerei: Nyitrai Tamás a Magyar Állami Népi 
Együttes zenekarának prímása, a  Népművészet Ifjú 
Mestere és a Junior Prima Díj birtokosa. Danhauser Pál 
a Zeneakadémia Népzene tanszakának hallgatója, a ba-
latonfüredi Anna-bál prímásversenyének harmadik he-
lyezését nyerte el 2016-ban. 2014-ben a Gödöllői Orszá-
gos Népzenei Versenyen két tanítványa is első helyezést 
ért el: Szamek Lili és Danhauser Pál. Az utóbbi években 
a „Tiszán innen, Dunán túl” nevű népzenei versenyen is 
eredményesen szerepeltek tanítványai. 
Szeretettel gratulálok neki a  Budakeszi Oktatásügyért 
Díj elnyeréséért!

Barcsik Hédi, a Czövek Erna AMI intézményvezetője

Danhauser Zoltán önéletrajza
1978-ban szereztem meg zeneiskolai hegedű, szolfézs és álta-

lános iskolai énektanár diplomámat a miskolci Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézetében.

Hegedűtanári munkámat 1978-ban az Állami Zeneiskolában, 
Egerben kezdtem.

1987–1993-ig a Jánosi Együttes tagjaként népzenei előadómű-
vészként tevékenykedtem.

1994. szeptember 1-től a budakeszi Czövek Erna Alapfokú 
Művészeit Iskolában tanítok hegedűt és vezetek népzenei 
kisegyütteseket.

Díjak, kitüntetések
 • Rojtos – Budakesziért Emlékérem
 • Ifjúsági díj – Budakeszi Város Önkormányzata
 • Bonis Bona „Kiváló tehetséggondozó” díj
• Budakeszi Oktatásügyért díj 2014.
• Németh László díj 2020.

Növendékeim kiemelkedő versenyeredményekkel büszkélked-
hetnek és többen a zenei pályát választották hivatásul.



A díjazottak a díjátadás előtt  dr. Győri Ottilia  
polgármester és ’Sigmond Bertalan alpolgármester 
társaságában
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Akikre büszkék vagyunk
Budakeszi Oktatásügyért díj 2022 

Akit a diákjai javasoltak 
a Budakeszi Oktatásügyért Díjra
■ Mióta tanít a Prohiban?
Samu Györgyi: 1999 szeptemberétől, 
mindjárt azután, hogy az ELTE ma-
tematika–fizika szakán diplomáz-
tam. 23 éve vagyok az iskola tanára, 
közben egy 5 és fél éves szünettel, 
ekkor született a három gyermekem. 
Ez az első és egyetlen munkahelyem 
az egyetem elvégzése óta.
■ Ön a 10. a és a 10. b osztály aján-
lására a  közelmúltban vehette át  
dr. Győri Ottilia polgármestertől 
a  Budakeszi Oktatásügyért Díjat. 
A  két osztály közül valamelyiknek 
osztályfőnöke?
S. Gy.: Nem, egyiknek sem vagyok 
osztályfőnöke, de hat éve tanítom 
őket. Soha nem voltam osztályfőnök 
az itt eltöltött 23 év alatt.
■ A Prohászkában ez egy sajátos 
helyzet, hogy minden osztálynak 
van egy osztályfőnöke és egy helyet-
tese is. Ez egy nagyon jó konstruk-
ció a  tanároknak és a  diákoknak 
egyaránt. Két ember vállán van így 
a munka és mindig van kire támasz-
kodni, mert van egy „B verzió” is.
S. Gy.: Én mindig helyettes voltam 
és vagyok, de nem az említett két 
osztályban.
■ Díjának átvételekor felolvasták 
a  két osztály méltatását, ahol szó 
esett az ön által bevezetett stratégiai 
társasjátékokról, melyeknek erős 
közösség építő, csoport összetartó 
szerepe van az iskolában.
S. Gy.: Jómagam is nagyon szeretek 
játszani. Egy pályázat megnyerése 
adott lehetőséget arra, hogy nagyon 
sok fejlesztő társasjátékot vásárol-
hassak az iskola számára. Ezek ko-
moly, hosszú, 40–60 perces játékok, 
melyek nem kimondott tanórás na-
pokon (sportnap, diák önkormány-
zati nap stb.) honosodtak meg. 
Ezekhez táblát használunk, melyet 
körbe ülünk, kommunikálunk, gon-
dolkodunk, mert bizony ehhez kell 
a  logika. Ha 36-an vagyunk jelen, 
akkor mind a 36 gyereket érdekli ez 
a  játékforma. Akkor ott mindenki 

játszik. Mikor megszereztem ezeket 
a  játékokat, a  gyerekek ötödikesek 
voltak. Azóta eltelt hat év és mindig 
játszunk.
És van ennek egy olyan hozadéka is, 
hogy karácsonykor a  szülők tőlem 
kérnek tanácsot, hogy mit vegye-
nek a  gyerekeknek ezekből a  nagy 
választékú társasjátékokból ottho-
ni használatra. És hasonlóképpen 
a  gyerekek is megkérdezik tőlem, 
hogy melyik most a  menő, a  leg-
izgalmasabb, mert azt szeretnének 
kérni a születésnapjukra.
Ha már el kell töltenünk valamivel 
a szabadidőnket, akkor azt egy min-
den téren hasznos tevékenységgel 
töltsük el. Vidámak is legyünk, gon-
dolkodjunk, meg szórakozunk is!
Az a  helyzet, hogy én nagyon sze-
retem a matekot, és azt szeretném, 
hogy más is szeresse! Engem a mai 
napig bármilyen kis apróság lenyű-
göz és izgalmat okoz a  matemati-
kában! Ezt próbálom átadni a  gye-
rekeknek is. Persze vannak olyan 
diákjaink, akik nem szeretik a mate-
kot, nem sikeresek ebben a tantárgy-
ban, de ha már azt sikerül elérni, 
hogy nem utálja az órákat, az is nagy 
eredmény.
■ A diákok a  méltatásban említést 
tettek a  humoráról, megunhatatlan 
szóvicceiről is...
S. Gy.: Olyanokat mondok néha az 
órákon „ami nincs is” a  gyerekek 
szerint. Bakonygyepesről szárma-
zom. Ilyenkor a  szüleimtől, az ott 
élőktől megörökölt, a máshol isme-

retlen szófordulatokat, tájszólást 
használom. Ezért aztán, ha egy ki-
csit cikizek valakit a  matek miatt, 
vagy valami egyéb tettéért, akkor 
nem sértődnek meg.
Meg aztán talán azért is könnyebben 
megértem az ő problémáikat, mert 
az én hasonló korú gyermekeimnél 
is ezek fordulnak elő.
■ Vannak kiemelkedő matek sike-
rei a  különféle versenyeken a  diák-
jainak?
S. Gy.: Nem vagyunk egy „verseny-
istálló”, de azért vannak ered mé-
nyeink. Én úgy gondolom, ha meg-
találja valaki az érdeklődésének 
megfelelő irányt és abba belefekteti 
az energiáit, akkor az lehetne, aki 
szeretne lenni.
■ A pandémia hosszú ideig tartó 
online oktatása nem lehetett könnyű 
feladat.

Alighanem párját ritkító, hogy egy pedagógust a diákjai javasolnak 
szakmai elismerésre. Márpedig Budakeszin ez történt. A Prohászka 
Ottokár Katolikus Gimnázium 10. a és 10. b osztálya „meg 
merte ezt tenni”, és „felterjesztésük” megértésre talált városunk 
önkormányzatánál. Samu Györgyi, az iskola matematika–fizika 
tanára a közel múltban vette át a díjat. Erről a szép történetről 
és egyebekről kérdeztem a tanárnőt ezen a vidám, mosolygós, 
napsugaras beszélgetésen.



S. Gy.: Szigorú voltam, minden órát 
megtartottam! Megpróbáltam bizto-
sítani a megfelelő digitális hátteret. 
A  gyerekek úgy érezhették magu-
kat, mintha az iskolában lennének. 
Hiány zott ugyan a  közvetlen kap-
csolat, de a kamerán keresztül láttuk 
egymást. Tudtam mondani, hogy 
„Ne most reggelizzél!”, „Figyelj ide, ne 
a mackót ültesd a székre, hanem te ülj 
oda!”. Nekem sok újdonságot hozott 
ez az időszak, melyet a mai napi szí-
vesen használok az informatikában.
■ Miképpen vészelték át mentálisan 
ezt a „sok szabadidőt” biztosító idő-
szakot a kollégákkal?
S. Gy.: Sok tanártársam él Budake-
szin és a  környező településeken. 
Mi itt szerencsés helyzetben voltunk 
és vagyunk, mert kilépünk a kapun 
és máris zöldben találjuk magun-
kat. Egyikünk kitalálta, hogy jár-
juk együtt az erdőt, én pedig időről 

időre kitűztem heti két-három al-
kalommal az aktuális turisztikai 
célpontokat, melyekből sok van tér-

ségünkben. Egy alkalommal nagyon 
messzire jutottunk, egészen a  Hár-
mashatár-hegyig. Ez a közös termé-
szetjárás a  vész elmúltával is fenn-
maradt. Heti egy alkalommal, azóta 
is találkozunk és járjuk utunkat
■ Az interjú kezdete óta furdal 
a  kíváncsiság, hogy vajon a  díjra 
javaslatot tevő gyerekek és az ebben 
nyilván segítő „cinkosságot” vál-
laló tanártársak nem csiripelték el 
önnek, hogy milyen „merényletre” 
készülnek?
S. Gy.: Bármennyire is hihetetlen, 
mindenki őrizte a titkot, egészen az 
önkormányzat döntéséig.
■ Helyi lakosként 23 éve tanára egy 
kisvárosi gimnáziumnak. Azért ez 
egy egészen más helyzet, mintha 
nap, mint nap be kéne mennie a két-
milliós fővárosba.
S. Gy.: A jövőben is itt szeretnék dol-
gozni. Az a háttértámogatás, amit itt 
kapok az iskolában, azt nem szeret-
ném elveszíteni. 1999-ben költöz-
tem Budakeszire, mikor elkezdtem 
itt tanítani. Nem érzem azt a távol-
ságot, mely egy nagyvárosi iskolában 
van tanár és szülő között. Rengeteg 
itt a nagycsalád, ahol sorban tanítvá-
nyaink lesznek a testvérek. Nagyon 
szeretem ezt a kisvárosi közösséget, 
ahol az utcán rám köszönnek a di-
ákjaim, a szülők. Ahol „fogadóórát” 
tartok a boltban a pénztárnál, gyor-
san megbeszélve a  teendőket, vagy 
éppen a  templom előtt, mise után 
nem tudok elszakadni a  kérdések 
elől. De én szeretem az ilyen hely-
zeteket, szeretem Budakeszit. Jó itt 
élni! Horváth Jenő

Samu Györgyi
1999-ben végeztem az ELTE matematika–fizika tanár szakán;
1999 szeptemberétől dolgozom a Prohászka Ottokár Katolikus 

Gimnáziumban;
1999–2002 ELTE informatika tanár szakot végeztem az igazgatónő és 

az iskola (anyagi) támogatásával;
2001-ben férjhez mentem (így prohászkás diák pótmamájaként 

a szülői oldalról is részese lettem az iskolának);
2002 szeptemberétől 2008 januárjáig (5 és fél tanév) gyes, ezalatt 

három gyermekem született;
2008 januárjától mostanáig folyamatosan az iskola matematika–

fizika–informatika szakos tanára vagyok;
2009 a neckarsulmi (testvériskolában) első tanárcsere program 

résztvevője – fantasztikus tapasztalatszerzésre volt lehetőség;
2011–2013 ELTE módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban – 

pedagógus szakvizsga (szintén az igazgatónő javaslatára);
2013-2014-es tanévben Nemzetközi (8 országot összefogó) Energia 

projekt egyik koordinátora, résztvevője;
2014 nyár az első Természettudományos tehetségtábor egyik 

szervezője, a matematika–fizika témakörök egyik vezetője (már 
ekkor volt stratégiai társasjáték tanulás a saját játékaimat bevetve);

2015-2016-os tanévtől mostanáig matematika–fizika–informatika 
munkaközösség vezetője;

2016 pedagógus II. minősítés;
2017-2018-as tanév „Játszva alkoss!" – Az algoritmikus gondolkodás 

fejlesztésétől a digitális csúcstechnológiáig című tehetséggondozó 
pályázat fő szervezője. Ennek legnagyobb „hozománya” főként  
stratégiai társasjátékok tanulása és játszása a diákokkal tehetség- 
 napon, diákönkormányzati- és sportnapon, és akár egy-egy órán 
jutalomból vagy mert helyettesítés van;

2018-2019-es tanévben a neckarsulmi diákcsere program tanár 
kísérője;

2020-2021 az online oktatás sok digitális tapasztalatszerzésre és 
újításra adott lehetőséget.

Samu Györgyi tanárnő a díjátadás után jelölői körében
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Akikre büszkék vagyunk
Főállásban a budakesziek 
egészségéért
■ Önnek kellett a  megbízás szerint létrehoznia, meg-
szerveznie magát az intézményt, a Budakeszi Egészség-
ügyi Központnak a  szakmai hátterét, és kilobbiznia az 
állami támogatást…  Jól fogalmazok, így volt?
Dr. Pócza Péter: Így volt. Gyorsan elment ez a pár év… 
2018-ban, év végén adtam be a pályázatomat és első in-
tézkedésként meg kellett alapítanunk az intézményt: 
létrehoztuk Budakeszi Város Önkormányzatának egy 
teljesen friss, új intézményét, a szakellátással megbízott 
Budakeszi Egészségügyi Központot. Ezt követően indult 
el a munka, fokozatosan egy járási székhely új kapacitás-
sal rendelkező szakrendelőjévé váltunk.
■ Eltelt három és fél év… Nem bánta meg a döntését?
P. P.: Egyértelműen nem. 15 év egyetemi pályafutás, il-
letve magánszolgáltatónál és OMSZ-nál, sürgősségi be-
tegellátásban szerzett tapasztalat után egy teljesen más, 
új kihívást jelentett a  szakrendelő megszervezése, fel-
építése.

■ Amerikában is élt, dolgozott, volt itthon mentőorvos, 
onkológuskutató, és még sok minden más a szakmában. 
Nem bánta meg, hogy így alakult a sorsa, hogy pl. a kuta-
tást abba kellett hagynia? A  mentős szakma talán túl 
stresszes egy idő után, de úgy tudom, imádta, imádná 
mind a mai napig azt csinálni...
P. P.: Azt gondolom, hogy Isten a  tenyerén hordozott! 
Fantasztikus kollégákkal dolgoztam, dolgozom együtt, 
nem volt olyan pillanata az életemnek, amit megbán-
tam volna. Mindegyik munkahelyemen egyformán sze-
rettem eddig dolgozni. Mindegyik más volt, mindegyik 
más és más kihívást jelentett, azt gondolom, egyáltalán 
nem kell feladni a kutatást, nagyon remélem, hogy lesz 
tudományos munka is a Budakeszi Egészségügyi Köz-
pontban. A  sürgősségi ellátás is visszatér az életünk-

höz: fontos feladat egy mentőállomás megszervezése és 
helyt kell állnunk az ügyeleti rendszer átalakítása kap-
csán is.
■ Budakeszin sokan szeretik, tisztelik, szakmailag sokat 
elért a Budakeszi Egészségügyi Központ élén, a szakmai 
irányításával a budakesziek több mint elégedettek, az ön-
kormányzat úgyszintén. Mi a titka, emberileg, szakmai-
lag mik az alapvető irányok, elvek, amik mentén halad, 
működik az életben?
P. P.: Számomra nagyon fontos a szolgálatkészség, az alá-
zat és a tisztesség. Vezetőként nagyon fontosnak tartom 
a betegek és kollégák szolgálatát, a példamutatást. Talán 
a következő gondolat írja le leginkább az ars poeticamat: 
„A jó ügyfélszolgálat azzal kezdődik, hogy elsősorban 
az alkalmazottakra koncentrálunk, és másodsorban 
vagyunk ügyfélközpontúak. A  szervezetek túl sokszor 
minden energiájukat az ügyfélre fordítják, miközben fi-
gyelmen kívül hagyják a munkát végző embereket. Ez 
egy darabig talán működik, de végül az alkalmazottak 
elfáradnak, kiégnek, negatívvá és neheztelővé válnak 
A legjobb szolgáltatást nyújtó szervezetek az alkalma-
zottakat megbecsülik, meghallgatják és törődnek ve-
lük. Cserébe ezek az alkalmazottak értékelik és valódi 
törődéssel szolgálják ki ügyfeleiket (…) Ha jó példát adsz 
a szolgálatkészségről, embereid tovább fogják azt adni. 
Ha azt akarod, hogy a  csapatod szolgálatkész legyen, 
szolgáld őket! Ha azt akarod, hogy törődjenek másokkal, 
törődj velük! Ha azt szeretnéd, hogy szeressék a munká-
jukat, szeresd őket! Ha azt akarod, hogy az alkalmazot-
taid a tőlük telhető legjobbat nyújtsák, add nekik a tőled 
telhető legjobbat!” (Jon Gordon)
■ A közéletben is első perctől aktív, aminek nem feltét-
lenül örül mindenki, a  Facebook népe, a  helyi csopor-
tok tagjainak egy része nem mindig örül a  határozott 
véleményének a  várost érintő ügyekben. Azt várnák el 
öntől, hogy egy főorvos-intézményvezető, közszolgaként 
legyen semleges, visszafogott… Mit gondol erről?
P. P.: Az intézmény létrehozása, szakrendelések bein-
dítása, pályázatok, közbeszerzések, szakemberek fel-
keresése, felvétele… az egy dolog. Egy másik dolog Pó-
cza Péter budakeszi lakos. Amióta az eszemet tudom 
markáns véleménnyel rendelkeztem, sohasem érdekelt, 
hogy ezzel kinek nem felelek meg, nem is szoktam ezen 
gondolkodni… főleg ellentmondásosnak érzem, ha vala-

Dr. Pócza Péter PhD már negyedik éve dolgozik 
Budakeszin. Pályázat nyerteseként jött 2019. január 
elsejétől a nemrég felújított rendelőintézetünkbe 
intézményvezetőnek. Önkormányzatunk kiemelt 
területként kezeli a budakesziek egészségügyi 
ellátásának folyamatos bővítését, fejlesztését. 
Ezt szolgálja, segíti a Budakeszi Egészségügyi 
Központ élén a főorvos úr, aki ezt megelőzően 
mentősként és rákkutató orvosként is dolgozott.



kit azért kedvelnek, mert nem szólal meg, vagy mások 
véleményét szajkózza. Persze tudom, „mi mind egyéni-
ségek vagyunk…” (Brian élete). Sohasem voltam egyet-
len pártnak sem a tagja, és mindig a szívemen viseltem 
a  segítségnyújtást és a  fejlődés segítését, szerintem az 
csak természetes, hogy ez még fokozottabban igaz a sze-
retett városomban.
■ A szakmai tudása, teljesítménye a közügyekben más 
véleményen lévők számára is evidens, támadhatatlan. 
Mire a leginkább büszke a Budakeszin elért eredményei 
közül? Sorolhatja is...
P. P.: A Budakeszi Egészségügyi Központ egészére, az 
állandó fejlődésre, a  kollégáimra, arra, hogy minden 
szinten felfigyeltek ránk. Ennek köszönhetően kért fel 
az Országos Kórházi Főigazgatóság az alap- és szak-
ellátás fejlesztéséért felelős Horizontális Szakmai Ta-
nácsadó Testület tagjának. Arra vagyok a legbüszkébb, 
hogy a  Budakeszi Egészségügyi Központ felkerült 
a „térképre”.
■ A családja többnyire tabu, úgy 
látom az online aktivitás alapján, 
de azért mondana pár emléket, 
élményt az életéből, ami meg-
határozta a mostani énjét, világ-
látását, habitusát, az egész élet-
útját?
P. P.: Aki ismer, tudja, hogy ne-
kem a legfontosabb a család, ve-
lük vagyok teljes, boldog, de ez 
sohasem kifelé szól, hanem be-
felé. Édesanyám, édesapám or-
vos, bátyám büntetőbíró. Mind-
annyian meghatározó emberek 
az életemben, nekik köszönhető, 
hogy orvos lettem, hogy kutatni 
kezdtem, hogy mindig fejlődni 
akartam. Feleségem francia–
német szakos tanár, 20 éve va-
gyunk együtt, nem tudnám elképzelni az életemet nél-
küle, mindenben számíthatok rá. Együtt építkeztünk itt, 
Budakeszin és együtt neveljük három csodálatos gyer-
mekünket. Azt gondolom, ezek az emberek alakították, 
ők alakítják a világlátásomat.
■ A családi háttérről, a gyerekkoráról, a felnőtté válása 
időszakáról is szívesen olvasnának szerintem a budake-
sziek egy-két történetet – ha megosztja velünk.
P. P.: Ebben azért kételkednék… Szombathelyen szü-
lettem, egy „többszörösen hátrányos” helyzetű család-
ba, rendszeridegenek voltunk, de mindig azt láttam, 
hogy nem lehet feladni, bármilyen mélységből is fel 
lehet és fel kell állni. Édesapám kapott egy főorvosi 
állásajánlatot Budapesten, az Uzsoki utcai kórházban, 
így 1988-ban felköltöztünk. Édesapám patológus, cyto-
lógus, édesanyám gyermekorvos, aneszteziológus, 
kardiológus. Nagyon sokszor mentünk be bátyámmal 
a kórházba, így ismerkedtem meg Gábor Tóni bácsival 
(ortopédia/traumatológia) és Élő János bácsival (fül-
orr-gégészet), nagyon szerettek minket bátyámmal, 
ami a középiskolában néha nagyon jól jött, segítettek 
az orvosi igazolásokkal… Szerettem Édesapámnál a la-
borban lenni, itt már 12 évesen megszerettem a  ké-

miát, kaptam egy lila, „Kémiai kísérletek” című könyvet, 
amelyhez a vezető asszisztens segítségével minden esz-
közt beszereztem és a lakásunk pincéjében berendez-
tem egy labort. Kémcsövekkel, lombikokkal, vegysze-
rekkel… Aztán egy szilveszterre puskaport csináltam…, 
na ezután a  lakógyűlésen téma lettem, de Édesapám 
még itt is megvédett, egészen 15 éves koromig megma-
radt a kis laborom…
■ Van-e hobbija? Tudom, a focirajongás az egyik. És mi 
még?
P. P.: Nagyon szeretjük a sportokat, sajnos ebből én sze-
mélyesen nagyon kevésben tudok részt venni, de majd 
most, a járvány után! Gyermekeink úsznak, táncolnak, 
fociznak és vízilabdáznak, mi pedig visszük őket, hiszen 
nagyon fontosnak tartjuk a  rendszeres edzésmunkát. 
Kikapcsolódásként komolyzenét hallgatok és olvasok, 
illetve nagyon szeretek kertészkedni. Gyakran járunk 
a gyermekeink és a válogatott mérkőzéseire is, hatalmas 

közösségi élmény, nagyon jó ki-
kapcsolódás számomra.
■ Milyennek látja Budakeszit, 
a  várost, és milyennek szeretné 
látni a  jövőben? Hogyan, merre 
haladjon tovább?
P. P.: Nagyon szeretem Buda-
keszit, minden tőlem telhetőt 
meg szeretnék tenni a  fejlődé-
séért. Úgy látom, hogy fontos 
évek előtt áll a  város, meg kell 
találni az optimális fejlődési üte-
met, nagyon nagy kihívás lesz 
az infrastruktúra fejlesztése. 
Szükséges az úthálózat, bölcső-
de, óvoda, iskola és ezzel párhu-
zamosan az egészségügy fejlesz-
tése. Azt gondolom szükséges 
lenne segíteni a  szolgáltatások 
megmaradását, szórakozási le-

hetőségek biztosítását és természetesen a sportolási le-
hetőségeket. Lassan nincs a közelben település uszoda 
és sportcsarnok nélkül. Ezeknek fontos közösségterem-
tő szerepe van. Fontosnak tartom egy közösségi tér meg-
felelő kialakítását, sokféle funkcióval.
■ Egészségügyi vonalon, az egészségügyi ellátásfejlesz-
tése terén sincs megállás, hiszen hamarosan épül az 
új egészségház a  közösségi tér mellett… Mik a  tervek, 
milyen változásokat hoz majd ez az ellátás minőségé-
ben?
P. P.: Hatalmas fellélegzést hoz nekünk az új épület, 
rendkívül szorosan működnek a  rendelések, és nem 
tudjuk kihasználni a  kapacitásainkat sem. A  meglévő 
rendelési időket tudjuk majd bővíteni és pár új rendelést 
szeretnénk beindítani, de erről majd akkor beszélek, ha 
megépült az új rendelőnk. Szolgáltatásaink minősége 
nagyon fontos nekünk, ebben nem lesz változás. Min-
dig szeretem elmondani, hogy a  Budakeszi Egészség-
ügyi Központ nem más szakrendelések helyett, hanem 
azok mellett vehető igénybe, ugyanúgy megmaradtak 
a korábbi szolgáltatók, mi egy teljesen új kapacitásként 
jöttünk létre, szeretnénk terhet levenni a János Kórház 
válláról, és helyben ellátást nyújtani.
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Városi hírek
■ Tíz-húsz év múlva, ha itt ülnénk és a megvalósult ter-
vekről kérdezném... – ez a szokványos záró kérdés jutott 
eszembe, de erről meg az, hogy milyen fontos, hogy 
megérjük azt a 10-20 évet. Ebben pedig önnek is döntő 
szerepe van, lehet a budakeszi egészségügyi ellátórend-
szervezetőjeként, és ezt segíti régiós szinten a  Buda-
környéki Önkormányzati Társulás által működtetett 
Budakörnyéki Egészségprogram is, amelynek az Orszá-
gos Korányi Pulmonológiai Intézet, és a Budakörnyéki 
Egészségügyi Központ is a szakmai partnere. Mik a leg-
főbb tennivalóink, nekünk pácienseknek és önöknek, 
egészségügyi szakembereknek?
P. P.: Nagyon sok tervünk van. Emlőközpont, CTG-la-
bor, mentőállomás, allergológiai labor… Nagyon fontos 
a  pályázatok írása, az együttműködés, az együtt gon-
dolkodás. Kimondottan jó a  kapcsolatunk Budakeszi 
Önkormányzatával, a  Budakörnyéki Önkormányzati 
Tár  su lással és az Államtitkársággal. Nagyon hasonlóan 

képzeljük a helyi egészségügyi fejlesztéseket, így való-
sulhattak meg a  sikeres „Három generációval az egész-
ségért” és a „Budakörnyéki Egészségprogram” pályázatok. 
A korábbi egészségügyi vezetéssel, dr. Horváth Ildikóval 
és a mostani vezetéssel, dr. Takács Péterrel is kölcsönös 
és szakmai kapcsolatokra törekszünk, megtiszteltetés 
ilyen szakemberekkel dolgozni. Nagyon komoly kihívást 
jelentenek a  járványok, a  digitalizáció, egy állandóan 
változó rendszerben kell helytállnunk. A  környező or-
szágos intézmények is partnerek a munkánkban, mi is 
segítünk a kölcsönösség elve alapján. Nekünk, egészség-
ügyi szakembereknek a feladata a megfelelő válaszok ki-
dolgozása a kor egészségügyi kérdéseire. De ezek a vála-
szok nem lehetségesek a páciensek tevékeny részvétele 
nélkül. Jó példa lesz erre a  Budakeszin megvalósuló 
Richter Egészségváros.
■ Köszönöm az interjút.

Sükösd Levente

Budakeszi Tündérkert mozgalom 

Cél: a régmúlt idők gyümölcs - 
kultúrájának megtartása

■ Miképpen talált önre ez a téma?
Keresztúry Miklós: Nagyon régen, 
úgy 30 éve, apósom, Lévay Zoltán, 
aki egy igazi közéleti ember volt – 
1951–1968 között matek–fizika sza-
kos tanára volt városunknak –, elha-
tározta, hogy külterületi kárpótlási 
telkén, Budakeszin, gyümölcsfákat 
ültessünk.  Három generáció – apó-
som, én és a fiaim – a közeli kerté-
szetben akkor kapható hétköznapi 
gyümölcsfákat ültetett ide, melyeket 
a mai napig gondozunk. Ez a gyöke-
re az én érdeklődésemnek.
Aztán úgy 10 éve elmentünk az Öko-
forrás Alapítvánnyal a Göcsejben ta-

lálható Pórszombatra, Kovács Gyula 
erdész-gyümölcsészhez. Igazán ott 
eszméltem rá arra, hogy gyü möl-
csé sze tünk éppen úgy szerves része 
a  kulturális örökségünknek, mint 
nyelvünk, népdalaink, táncunk. 
Sajnos, amit őseink az évszázadok 
során létrehoztak, azt a  „modern 
embernek” néhány évtized alatt si-
került szinte teljesen elpusztítania. 
Visszatekintve a  múltba azt látjuk, 
hogy a  Kárpát-medence magyarsá-
ga már a  kora középkorban gazdag 
gyümölcsészeti kultúrával rendelke-
zett. Óriási fajtagazdagság alakult ki 
az elmúlt évszázadok során.
Kovács Gyula pórszombati Tündér-
kertjében, a nyugati határszélen, az 

egykori göcseji gyepűn – önerőből 
a  mai napig oltja a  ritka fákat. Sok 
száz kihalás szélén álló, megmentett 
fajta után már nem is számolja őket. 
Hatalmas érték ez a  génállomány. 
tíz hektár területen több mint há-
romezerötszáz őshonos gyümölcs-
fajtát őriz.
Végképpen az itt tapasztaltak alap-
ján váltam jómagam is fokozatosan 
ennek a  mozgalomnak az elkötele-
zettjévé. Ebben része volt annak is, 
hogy apósom könyvhagyatékában 
felfedeztem Jautz M. Flamina nővér 
1939-ben íródott budakeszi földraj-
zi tanulmányát, melyben szó esik 
az akkoriban mindössze néhány ez-
res Budakeszi 30 ezres gyümölcsfa 

Egykor a gyümölcsfajták óriási változatosságával találkozhattak 
a piacra járó magyarok. Elsősorban almából, körtéből, szilvából, 
sárgabarackból, egyéb gyümölcsfélékből egyetlen kertben, akár 
40-50 fajta is előfordult. Ma legfeljebb 3-4 fajtát ismerünk. 
Az elmúlt években Tündérkert néven egy olyan mozgalom 
indult el Magyarországon, melynek célja a régmúlt idők 
gyümölcskultúrájának felélesztése és megtartása kertjeinkben. 
Ez a mozgalom Budakeszin is bontogatja szárnyait. Erről kérdeztük 
e helyi civil kezdeményezés elindítóját, Keresztúry Miklóst.



állományáról. És azért arról se fe-
ledkezzünk el, hogy településünk 
egyik városrészét ma is Barackos-
nak hívjuk, emlékeztetvén az utó-
dokat az egykori hatalmas gyümöl-
csösre, melynek néhány fája talán 

még ma is hozza terméseit, egyik-
másik út mentén.
■ Aztán néhány év elteltével Buda-
keszire is elhozta ezt a mozgalmat.
K. M.: Sikerült meggyőzni az ön-
kormányzatot arról, hogy az új iskola 
melletti, mintegy 400 m2-es részen 
ültessünk őshonos gyümölcsfákat. 
Igazából az adott erős hátszelet en-
nek az elképzelésemnek, hogy az 
önkormányzat az iskola megépülése 
utáni időkben 40 platán- és juharfát 
ültetett az akkor világra jött újszülöt-
tek után. Így alakulhatott ki aztán ez 
a  dísz- és gyümölcsfás, ún. hibrid, 
kombinált „Tündérkert”, két lépés-
ben. Itt Budakeszin, Kis-Kovács Zsu-
zsával együtt visszük ezt a  témát, 
szakmai múltjából adódóan a szerve-
zés, marketing, népszerűsítés terén.

Először 2020-ban én ajánlottam fel, 
és ültettem el tíz fát – alma, szil-
va, körte –, melyek valamennyien 
megeredtek és jól érzik magukat. 
Néhány hete pedig újabb 25 fát ül-
tettünk el. Városunk önkormány-
zata megvásárolta a  fákat, én a  fu-
varköltséget vállaltam. A  BVV Kft. 
jól előkészítette az ültetést. Vegyes 
gyümölcskert lesz itt, fehér cseresz-
nyétől a  svábszilváig. És mivel ez 
a  terület az egykori barackos része 
volt, kifejezett kérésemre, stíluso-
san, tízféle kajszi barackfát is ültet-
tünk.
Ezek lassan növő fák, erőt gyűjtenek 
ezekben az években és csak 5-10-15 
év után kezdenek teremni és akár 
100 évig is élhetnek. Erős az im-
munrendszerük, akár az ősöké.

■ Budakeszire egy egészen különle-
ges fát hozott magával, és ültetett el 
Szarvas József.
Szarvas József: Ez egy külön törté-
net. Petőfi állítólag a  világosi csata 
előtti napon Székelykeresztúron el-
töltött egy éjszakát, és a kertben írt 
egy verset. Volt egy körtefa abban 
a  kertben, és annak a  tövében írta 
meg a verset. E körtefáról a ki szára-
dása előtt  még mentettek oltóvesz-
szőt, és Kovács Gyula  vállalta, hogy 
utódokat „nemz” ebből, így ennek 
a körtefának a leszármazottja ez a fa.
■ Lesz valami tábla, mely utal 
a  fákat örökbefogadó családokra, 
iskolai osztályokra?
Sz. J.: Most készül utólag egy tábla 
az örökbefogadásról, ahol az örökbe-
fogadó családok, osztályok neve sze-
repel majd.
■ Tulajdonképpen mi lesz a feladata 
a jövőben az örökbefogadóknak?
Sz. J.: Most nyáron locsolgassák, óv-

ják a nagy melegben a kiszáradástól 
az örökbefogadott fát. Az elkövetke-
ző években pedig ne feledkezzenek 
meg róla, figyeljék, nehogy bármi 
gond legyen.  Nem szabad metszeni, 
permetezni! Ők lesznek az őrző tün-
dérek. Ez egy örökség, melyet ilyen 
módon lenne jó ápolni. Ha meg 5-10-
15 év múlva termőre fog fordulni, 
évente szüreteljék le és fogyasszák 
egészséggel!
■ Lesz ennek folytatása?
Sz. J.: Ez az iskola mellett elültetett 
25 gyümölcsfa ma csak egy rezer-
vátum, mellyel sok tennivaló nincs 
Budakeszin, hisz egyedülállónak 
mondható ebben a  formájában. 
Ezért van egy olyan elképzelésünk, 
hogy a régi idők gyümölcskultúráját 
visszahozzuk napjainkba, ahogy azt 
Kovács Gyula is ajánlja, akár a dísz-
fák helyett is. Ősszel szeretnénk 
indítani egy olyan akciót Budake-
szin, közösen a  BVV Kft.-vel, hogy 

aki a  saját kertjébe szeretne ültetni 
ezekből az ősfákból, azoknak be-
szereznénk az igényelt fákat Kovács 
Gyulától.
■ Láthatóan terjed a  Tündérkert 
mozgalom hazánkban!
Sz. J.: Önkormányzatok, iskolák, 
egyházi közösségek is a  saját, hoz-
záadott értékükkel emelik ennek 
a  tündérkert mozgalomnak a  jelen-
tőségét. Sőt, a  Kárpát-medencében, 
a Felvidéken és Erdélyben is alakul-
nak már Tündérkertek.

Kovács Gyula rendületlen kitartása, 
gyümölcsfa szeretete és Szarvas Jó-
zsef kulturális marketingje sokak 
szívét-lelkét megérintette. Nem fog 
kihalni a  régi idők gyümölcsészeti 
kultúrája a Kárpát-medencében.

Horváth Jenő
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Jelen volt Budakeszin a 25 fa elültetésénél Szarvas József, 
a Nemzeti Színház Kossuth-díjas színművésze is, akit évtizedes 
barátság fűz Kovács Gyulához, és aki művészként a Tündérkert  
mozgalomnak is szóvivője, fontos szerepe van az örökség 
őrzésében. Az ő ötlete volt, hogy Viszákon csinál egy gyümölcsös- 
kertet, amit Tündérkertnek nevezett el. A településen annyi régi 
gyümölcsfajtát ültet az ottani közösség, ahány gyermek születik 
abban az évben. Viszák, ez a Göcsejjel szomszédos őrségi kis 
falu arról is hírnevet szerzett az elmúlt években, hogy a Szarvas 
Józsefék parasztudvarán álló pajtából az azóta elhunyt Kaszás Attila 
ihletére megépült a Pajtaszínház és Galéria



A május 28-án megrendezett gye-
reknap városi összefogással valósult 
meg. Intézmények, civil szerveze-
tek, egyesületek és a  település kö-
zösségei különböző bemutatókkal, 
játszóházakkal, foglalkozásokkal és 
színpadi produkciókkal készültek.
Idén újdonságként Aerobik tornával 
indítottuk a  napot Katus Attilával, 
majd a  sportnál maradva az Aiki do 
Kids Egyesület aikido bemutatóját 
nézhette meg a közönség. 
A CzutorBorsók zenekar gyerekkon-
certjét már nagyon várták a  csalá-
dok, majd a  Monarchia Zenekar ka-
maraegyüttese előadásában „A rút 
kiskacsa” interaktív gyerekműsora is 
nagy sikert aratott. Délután a Kreatív 
Kráter Kör gólyalábas műsora szó-
rakoztatatta a nagyérdeműt, ezt kö-
vetően zenés-táncos produkciókkal 
folytatódott a  program: a  Hip-Hop 

Speed csapat és a Rúzs Tánciskola be-
mutatóit láthatták, de volt flamenco 
táncbemutató is Lippai Andrea tánc-
művésszel, Évelők Népdalkör, vala-

mint a  Bojtár Egyesület néptáncos 
és népzenés bemutatója zárta a dél-
utánt. 
Az Erkel Ferenc Művelődési Központ 
és a Nagy Gáspár Városi Könyvtár kö-
zös programjaként kincskeresésre 
invitálták az érdeklődőket. Bemu-
tatkozott a Merende Műhely, és egész 
nap játszóházak várták a gyerekeket. 
Nem maradt el a számháború sem, 
és a gyerekek kedvence, a Budakeszi 
Kutya Sport Centrum kutyabemuta-
tója is nagy sikert aratott.
Igazán tartalmas, változatos prog-
ramban volt részük a családoknak és 
a gyerekeknek.
A rendezvény fő támogatója Buda-
keszi Város Önkormányzata volt, de 
nagyon sok helyi vállalkozó is hozzá-

járult a  rendezvény sikeréhez. Töb-
bek között: PontVelem Nonprofit Kft., 
Tímár Vaskereskedelmi  Kft., OTEE 
Kft., Zsiráf Építőanyagok Kft., Bamax 
Work Kft.,  Hungaro Építőanyag Kft.,  
Póczi patika, Stulwerk Kft., Camsys-
tem Kft., Büki és Társa., Huber Ingat-
lan, Angyal patika.

Városi gyereknap 
a mamutfenyőknél

11

Városi hírek
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PELSO fürdőruha 

Nemzetközi divatcég Budakesziről

■ Honnan jött az ötlet, hogy fürdő-
ruhákat készítsetek?
PELSO: A  PELSO fürdőruhákat 
a vásárlói igény hívta elő. Már rég-
óta üzemeltetjük a  Széchenyi és 
a  Gellért Fürdők Spa Shopjait, és 
mindig szem előtt tartottuk a  ma-
gas minőséget a  termékeinknél. 
A törölközőknél és egyéb fürdős ki-
egészítőknél ezt könnyebben meg-
oldottuk, de egyszerre hordható 
és kifinomult fürdőruhákat nem 
találtunk a  piacon. Ezért nem ma-
radt más megoldás, nekünk kellett 
ehhez terméket fejleszteni… így 
született a PELSO. Akkor még nem 
sejtettük, mennyi kihívást tartogat 
majd nekünk a  divatipar, de azóta 
már elég jól kiismertük nemcsak 
a  hazai, de a  külföldi piaci szerep-
lőket is.
■ Külföldön is ismerik már a már-
kát?
PELSO: Mi mindig is azt gondoltuk, 
hogy a PELSO alkalmas arra, hogy 
meghódítsa a  világot, de egy divat-
termék mérföldekkel több finanszí-

rozást igényel az első lépéseknél, 
mint sok más termék. Egy ideig tud-
tuk ezt saját forrásból finanszírozni, 
de aztán elfogytunk. Nagy hírünk, 
hogy a PELSO nemrég egy komoly 
kockázatitőke-befektetést kapott 
a  Hiventures tőkefinanszírozótól, 
így a  további nemzetközi piachódí-
tást már velük partnerségben tud-
juk folytatni. Egyébként a  nevünk 
is egyszerre hazai és nemzetközi: 
a PELSO-t sokan úgy ismerhetitek, 
hogy Balaton, ez a latin neve, és ez 
a tóparti magasélet adja a márka fő 
arculati elemeit is.
■ Mitől más a  fürdőruhátok, mint 
a többi?
PELSO: A legtöbb gyártó készen vá-
sárolt mintákkal készíti a  fürdőru-
háit, de nálunk ezek  egy hosszú al-
kotói folyamat eredményei minden 
évben. Néhány mintánkat kisebb 
átalakításokkal tovább is visszük, 
nehéz is megválnunk tőlük, annyi-
ra karakteresek – azt érezzük, hogy 
a  leopárdunknak és a  halainknak 
is külön személyisége van. Ezek 
a mintáink a nemzetközi piacon is 
érthető egyediséget adnak a brand-

nek –, a  vásárlóink Szicílától Gua-
temaláig értik és értékelik az ebbe 
fektetett energiát. Onnan nézve 
pedig kifejezetten egzotikumnak 
számítanak a  balatoni édesvízi ha-
laink… A hazai témák egyébként is 
kimeríthetetlen ihletforrások ne-
künk, és nemcsak a  Balatonnál, 
hanem itt Makkosmárián is a  ter-
mészet közelsége is folyamatosan 
feltölt, és inspirálja a  munkánkat. 
Nagyon szeretünk itthonról dolgoz-
ni, és amikor beütött a Covid, akkor 
a  munkatársaink is kijártak hoz-
zánk, az idei kollekciót is a kertünk-
ben állítottuk össze.
■ Milyen tippeket adnátok az idei 
nyárra? Mik a trendek?
PELSO: Az egyrészes fürdőruhák 
most a reneszánszukat élik, a PEL-
SO-ban pedig rendkívül izgalmas 
mintákkal kínáljuk őket. Az egy-
részesek sokszor nemcsak erősebb 
komfortérzetet adnak a parton, ha-
nem a vonalvezetésükkel rendkívül 
nőiesek is. A  bikinik közül pedig 
a jól bevált fazonokon túl a magas-

A PELSO fürdőruhamárka az egyik legelső a magyar tervezői 
fürdőruhák közül. Az alapítók, Bálint Attila és Bálint-Halas 
Dominika már tizedik éve készítik a letisztult, nőies fazonokat, 
és építenek egy hazai gyökerű nemzetközi divatcéget Budakesziről.



derekú alsó részes fürdőruhák let-
tek az utóbbi időben népszerűek. 
De gondolni kell arra is, hogy nem-
csak a  vízben, hanem a  vízparton 
is sok időt töltünk, ezért változatos 
strandruhákat is lehet már látni 
a  parton, a  PELSO-ban nekünk is 
folyamatosan szélesedik a  strand-
ruha-kínálatunk is.
■ Min dolgoztok most?
PELSO: Nagyon várjuk már, hogy 
piacra dobjuk a legújabb férfi fürdő-
nadrágjainkat, amiben klassziku-
sabb formákat és mintákat haszná-
lunk majd. Egy izgalmas divattech 
újítással is készülünk: hamarosan 
a fürdőkben és szállodákban PELSO 

Lounge automata rendszerrel lehet 
majd fürdőruhákat és egyéb fürdő-
termékeket vásárolni. Ilyenkor nyá-

ron pedig mi is boldogan teszteljük 
a fürdőruháinkat, hogy a következő 
kollekciók még jobbak legyenek.

A PELSO fürdőruhákat meg lehet vásárolni a Széchenyi és a Gellért Fürdő Spa Shopjaiban, valamint a lakepelso.com weboldalon 13

Akikre büszkék vagyunk



Önkormányzatunk idén is változatos programokkal, 
kedvező áron szervez tábort a Budakeszin lakó gyerme-
keknek 7 éves kortól. 
A SZIA Knáb utcai épületében várjuk őket június 27-
től augusztus 12-ig, heti turnusokban. Reggel 7.30-tól, 
délután 16.30-ig felügyeletet, napi háromszori étkezést, 
változatos programokat biztosítunk.
Kedden a  Velencei-tavon lesz strandolás, pénteken dél-
után a  Külker parkban csobbanhatnak. Hetente más 
helyszínre kirándulnak, a Magyar Zene Házába, az Illú-
ziók Múzeumába, a Picinke Póniudvarba, az Arborétum-
ba. Helyben lesznek önismereti programok, váltóverse-
nyek, kézműves foglalkozás, rendőrkutyás bemutató.
A tábor díja önkormányzati támogatással egy hétre 
16 000 forint. Jöhet barát vagy rokon, ha nem budakeszi 
lakos, teljes áron tudjuk fogadni. Minimum 10 jelentke-
ző esetén indítjuk a turnust.

A jelentkezés folyamatos, de fontos, hogy a tábort meg-
előző hét hétfő délután 17 óráig jelentkezni kell, hogy az 
étkezést biztosítani tudjuk.

Jelentkezési űrlap: 
https://forms.gle/1z36HgvXHQoWatkV6
A jelentkezés akkor érvényes, ha ezzel egyidejűleg 
a  tábordíjat is átutalják az önkormányzat számlájára: 
11742348-15390022.
Kérjük, a közlemény rovatban tüntessék fel a gyermek 
nevét és a kiválasztott TURNUS dátumát!
Szívesen adunk információt a  2022nyaritabor@gmail.
com e-mail-címen. Telefonon Németh Katalin táborve-
zető válaszol (+36 30 408 1288), vagy Bakács Bernadett 
képviselő (+36 30 951 3368) ad felvilágosítást.

Szép nyarat kívánunk az egész családnak!

A szülőknek nincs vakáció

Segít az önkormányzat
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IV. Budakörnyéki Sörfesztivál
Nagy sikerrel zárult a IV. Budakörnyéki 
Sörfesztivál, melyre két nap alatt több mint 15 ezer 
ember látogatott el. A fesztivál a Budakörnyéki 
Önkormányzati Társulás (BÖT) rendezésében 
valósult meg, mely tizenkét települést foglal 
magába (Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, 
Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, 
Pilisjászfalu, Remeteszőlős, Telki, Tinnye, Tök).

A IV. Budakörnyéki Sörfesztiválon minden korosztály-
nak kínáltunk programokat. Pénteki napot a Monarchia 
Zenekar dixieland zenével nyitotta meg. Őket követte 
a Czékla Jazz Ensemble, akik egy szórakoztató és köny-
nyű, jazz, rock, funky és népies elemekkel kevert stí-
lusú dalokkal készültek. A vezetőjük, Fehér Bence Bu-
dakeszi Ifjúsági Díjas, aki a fesztivál kedvéért látogatott 
haza Hollandiából. Az est folytatásaként Pataky Attila 
lépett színpadra, aki az EDDA zenekar oszlopos tagja. 
Koncertje megalapozta az est hangulatát, komoly rajon-
gói tömeget vonzott. A  Korda házaspár tovább fokozta 
a hangulatot a sörfeszten. Korda György és Balázs Klári 
aktív részvevői a könnyűzenei életnek. A ’80-as évek óta 
lépnek fel duettben, mind a mai napig hatalmas népsze-
rűségnek örvendenek, immár a  fiatal korosztály köré-
ben is. Így volt ez a Budakörnyéki Sörfesztiválon is, ahol 
örökzöld slágereikkel megmozgatták és megénekeltet-
ték a közönséget. Az est következő fő fellépője a Carson 
Coma magyar alternatív rockegyüttes volt. Zenei stílu-
sukat fiatalos bohóság jellemezi, amit a közönség han-
gulata is tükrözött. Sokan énekelték 
velük együtt a dalaikat. Hatalmas buli 
kerekedett, amit péntek éjjel a  Szo-
morSound DISCO zárt. A  csapat fia-
talokból áll, akik könnyen megtalálják 
a  hangot a  célközönségükkel. A  Szo-
morSounddal találkozhat Budakeszi 
közönsége majd az Open Friday és az 
Utcabál rendezvényeinken is.
A szombati napra a  települések fellé-
pői mellett a Monarchia Zenei Egyesü-
let is közkedvelt klasszikus művekkel 
készült. Az esti program a Vad Fruttik 
alternatív rock együttessel folytatódott. 
Koncertjükön remekül megfért egy-
más mellett az elektronikus hangzás 
és a  rock & roll. Sallangmentes dal-
szövegeik mindenkit megérintettek. 
Az este és a kétnapos fesztivál zárása 
Kovács „Nagyember” Lászlóra hárult, 
aki  Retro Disco produkciójával az elmúlt 30 év örök 
klasszikusait elevenítette fel.
A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás tizenkét te-
lepülés összefogásából alakult, melyek a sörfesztiválon 
egy-egy fellépővel képviseltették magukat. Perbálról 
a Picuri Muri zenekar érkezett, akik játékos, interaktív 
gyermekkoncertet adtak. Budajenőről a Kövér Hattyúk 
zenekar képviseltette magát. Műsorukban főként a helyi 
hagyományoknak megfelelő sváb és tót polkák, indulók 
és keringők szerepeltek. Tökről a Nyirettyű zenekar ér-
kezett, akik gyimesi, felcsíki, délalföldi és moldvai nép-
zenét játszottak. Remeteszőlősről a Kispárna Mesezene-
kar képviseltette magát. Ők is szórakoztató és tartalmas 
koncertet adtak az óvodás és a kisiskolás gyerekeknek. 
Budakesziről a  WudiSuli, a  Budakeszi Hagyomány-
őrző Fúvószenekar és a Budakeszi SrácRock lépett fel. 
A Wudi Suli, vagyis a Budakeszi Német Nemzetiségi Is-

kola műsorában az 1. a és az 1. b osztályos diákok sze-
repeltek vidám, mozgásos énekekkel. A Budakeszi Ha-
gyományőrző Fúvószenekar ezúttal is autentikus sváb 
fúvós zenével szórakoztatta a publikumot, a Budakeszi 
SrácRock csapata pedig a ’80-as és a ’90-es évek legna-
gyobb hazai és külföldi rock slágereket játszották a sa-
ját feldolgozásukban. Nagykovácsiból az Eichinger–Tóth 
duó érkezett, akik könnyed és tartalmas dzsesszes dalo-

kat játszottak. Tinnyét Gajdó Delinke 
színművész képviselte, aki a „Mi dolga 
volna egy asszonynak” című előadásá-
val érkezett. Pátyról Kővári Eszter Sára 
operaénekes közkedvelt operákból vá-
logatott produkcióval jelentkezett. Bia-
torbágyról a  Sons of Frank szórakoz-
tatta a  fesztiválozókat. Műsorukban 
a legnevesebb magyar és külföldi elő-
adók zeneszámaiból készült válogatás 
szerepelt. Telkiből a Blues Dosers ze-
nekar lépett fel, akik nevükhöz a blues 
műfajt képviselték.
A IV. Budakörnyéki Sörfesztiválon 
több mint 60 fajta sört kóstolhattak 
meg az érdeklődők. Idén második 
alkalommal lehetett frissen főtt Bu-
dakeszi Sört kóstolni, ami Kölsch tí-
pusú élesztővel készült.  A re cep tú rát 
a Szent István Egyetem Sör- és Szesz-

ipari Tanszéke fejlesztette ki, a sört pedig az Etyeki Sör-
manufaktúra gyártotta le. Egy felső erjesztésű, világos, 
gyümölcsös ízvilágú, ízletes sör a  Budakeszi Söre. Az 
Etyeki Sörmanufaktúra saját készítésű söreivel érkezett. 
A Liquid Gold Kft. cseh és belga sörökkel készült. A Pé-
csi Sörfőzde saját gyártású söreit kínálta. A Pivaholle sa-
ját gyártású cseh söreivel érkezett. A Talicskás söröző ba-
jor és cseh söröket árusított. A Biatorbágyi Serház Guri 
söröket értékesített. HEDON Kézműves Sörfőzde saját 
gyártású sörökkel érkezett, ezen kívül Soproni, Dreher, 
AranyÁszok, Kozel és Rizmajer termékeket lehetett íz-
lelni a fesztiválon.
Gasztronómiában sem volt hiány. Kézműves hamburge-
rek, hot-dog, faszenes kürtöskalács, jégkása, kézműves 
sajtok, krumpli chips, kenyérlángos, óriáspalacsinta, 
churros, grill ételek és felnőtt szörpök várták a  látoga-
tókat.

Sörfesztivál m
elléklet
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Szivárvány Óvoda

Angol–magyar két- 
nyelvű csoport indul

Pitypang Óvoda

Ismét ovi buli volt a Pitypangban!

A Bilingual Program a  kétnyelvű 
családok modelljét veszi alapul, ahol 
az egyik pedagógus csak az egyik 
nyelven, míg a  másik kizárólag 
a  másik nyelven beszél, akárcsak, 
ahogy a két szülő a saját anyanyelvét 
használja egy kétnyelvű családban. 
A gyerekek tehát minden nap, mind-
két nyelvvel egyidejűleg találkoznak 
az óvodában.
Miért ez a módszer működik a  leg-
hatékonyabban az óvodás korú gyer-
mekeknél? Dora Kovacs, a Bilingual 
Program kisgyermekkori oktatási 
vezetője válaszol:
– A  kisgyermekekben nincs meg 
a  késztetés a  nyelvtanulásra. Nem 
látják azokat az előnyöket, amelyeket 
a  nyelvtudás ad későbbi életükben. 
Ahogy nap mint nap elmerülnek 
mindkét nyelv használatában – sza-
bad játék, szervezett foglalkozások, 
különböző játékok, valamint étkezé-
si időben és udvarra készülődés so-

rán is –, a gyerekek az új nyelvet a te-
vékenységeken keresztül értik meg.
A kisgyermekek tehát az új nyelvet 
– akárcsak anyanyelvüket – termé-
szetes és szórakoztató módon sajá-
títják el, egyúttal élvezik a kétnyelvű 
környezet kulturális előnyeit, mia-
latt az elismerten magas színvonalú 
magyar óvodai nevelésben is része-
sülnek.”
Ha szeretné, hogy gyermeke játszva 
alapozza meg angol nyelvtudását, ér-
deklődjön a Szivárvány Óvodában az 
utolsó szabad helyekről! 

Nagy örömünkre szolgál, hogy két év kihagyás után is-
mét megrendezhettük a  jótékonysági szülői bálunkat. 
A batyus bálon fellépett óvodánk Bóbita kórusa, illetve 
a Pitypang óvoda táncos lábú dolgozói, akik fergeteges 
produkcióval lepték meg a közönséget. A jó hangulathoz 
hozzájárult a The Old Show zenekar, Dj. Viktor zenéje.
Köszönjük, hogy sokan részt vettek és hozzájárultak 
a  bál sikerességéhez tombolajegyek, támogatójegyek, 
belépőjegyek vásárlásával. A szülők jóvoltából rengeteg 
tombolatárgy és felajánlás érkezett. Bálunk bevételé-
nek növeléséhez hozzájárult sok cég felajánlása is, amit 
a gyerekek nevében is köszönünk.
Reményeink szerint ősszel újra találkozhatunk!

Támogatóink: Bamax Work Kft. ♦ Extravagáns – Kenesei 
Edit kozmetikus ♦ Ne Pazarolj Csomagolásmentes Bolt ♦ 
Cukorborsó vendéglő – Páty ♦ Szupi Cipő ♦ Beregszászi 
Barbara fotós ♦ Kerecseny Íjászat ♦ Mult Eszter Ágnes – 
Life-Coaching ♦ PELSO fürdőruha ♦ TFWG12 edzőterem 

♦ Baricz Papír–Írószer ♦ Texas Ranch ♦ Tom Yum Étterem 
♦ Zöld Pont kertészet ♦ ILCSI kozmetikumok ♦ GRAFL 
cukrászda ♦ Csörget Elvira – AVON ♦ Mackó Gyógytorna 
♦ Hársas Vadászház ♦ Klapka Állatorvosi rendelő ♦ JÓ-
kenyér pékség ♦ Szarka-Forgács Méhészet ♦ Bécsy-Szeredi 
Zita ♦ Rumba fagyizó ♦ Lohn Endréné – Access bars

2022 szeptemberétől már 
Budakeszin is elérhető a Bilingual 
Óvodai Program, ahol a gyermekek 
egésznapos kétnyelvű óvodai 
foglalkozásban vesznek részt 
angol anyanyelvű pedagógusok 
részvételével.



A tanév végén két megmérettetésen is kimagasló ered-
ményeket hoztak a zeneiskola Dercevirág népzenei ének-
együttesének tagjai: Czifra Katalin, Gödrösy Norina, Kal-
már Noémi Etelka, Lovas Boróka, Lovas Réka, ’Sigmond 
Emese Márta, ’Sigmond Flóra Franciska, ’Sigmond Zsely-
ke Zsófia, Szabó Léda Boróka és Tölgyesi Anna Borbála.

Június 4-én a XIV. Vass Lajos Népzenei Verseny elődön-
tőjén – melyet nagy örömünkre Budakeszin rendeztek 
– Gyermek-ifjúsági kategóriában Vass Lajos ARANY fo-
kozatot értek el a lányok, így továbbjutottak a középdön-
tőbe.
A következő hétvégén, június 12-én pedig Székesfehér-
várra utaztak, ahol a KÓTA Aranypáva Népzenei minő-
sítője rendszerében Térségi minősítőn a  legmagasabb, 
azaz KIVÁLÓ fokozatot értek el.
Külön köszönet a leánykáknak, akik az év végi nagy haj-
rá közepette, fáradtságukat elfelejtve hangjuk mellett 
a szívüket és a  lelküket is beletették a versenyeken, és 
csodálatosan énekeltek!
A Dercevirág egyik tagja, ’Sigmond Zselyke Zsófia mind-
két megmérettetésen indult az egyéni versenyen is, és 
szólóban szintén Vass Lajos ARANY fokozatot, a Térsé-
gi minősítőn pedig KIVÁLÓ fokozatot ért el. 

Ezek a szép eredmények a szülők segítő, támogató hoz-
záállása nélkül nem jöhettek volna létre. A székesfehér-
vári kora reggeli utazásban is mellettünk voltak, a  fel-
lépéskor és az eredményhirdetéskor velünk izgultak és 
örültek, a zsűri tanácskozása alatti közös éneklésekben 
velünk együtt énekeltek. A  lányok ünnepi öltözetéért 
hálás köszönet a Bojtár Népzenei Egyesületnek. Szívből 
gratulálok a lányoknak!

Somogyiné Tassi Valéria,
a Dercevirág népzenei énekegyüttes

művészeti vezetője

Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola

Népzenei sikerek

A Szabó testvérek szép 
versenyeredményei
Szabó Hunor Péter (Kodály Zoltán Általá-
nos Iskola) a Toldi országos rajzpályázaton 
karakterábrázolás kategóriában III. helye-
zést ért el. Gratulálunk!

Szabó Emese Erzsébet a XI. Országos 
Czidra László furulyaversenyen különdíjas 

lett. Sok szeretettel gratulálunk, és további 
sikereket kívánunk.
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Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola

Kihívás napi programok 
a Wudisuliban
Iskolánkban sportsorozatot hirdettünk a Kihívás Napja 
programhoz kapcsolódva. A tanulók 1–8. osztályig részt 
vettek a tanítóik, tanáraik által szervezett foglalkozáso-
kon. A reggeli bemelegítő tornát együtt végeztük, majd 
az alsós osztályok focibajnokság-sorozatot játszottak, 
és részt vettek a gyerekek ügyességi játékokon és futó-
versenyen is. A felsősöknek kosárlabda-, röplabda- és 
focibajnokságokat szerveztünk, ezen kívül métáztak és 
floorballoztak is. A mozgásban az a  jó, hogy nemcsak 
a  gyerekek örömére, hanem egészségük érdekében is 
történik.

Baka Erzsébet testnevelő tanár

Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola

Június a SZIA-ban
Országos néptáncverseny: kiváló eredmények  
három korcsoportban is

Az iskolánk tanulóiból álló Hétlépés 
Táncegyüttes – amelynek tagjai Kit-
ti néni (Mózesné Kulánda Nikolett) 

keze alatt ügyesednek nap mint nap 
– a Tatabányán megrendezett Orszá-
gos Néptáncversenyen jártak, és gyö-

nyörű eredményekkel, 
nagyszerű értékelések-
kel zárták a napot. 
Név szerint:
0. korcsoport
Szeremley Bátor Bene-
dek, 1. d – Szűcs Bíbor-
ka, 1. t • arany minősítés 
1. korcsoport
Schrotti Berta, 2. e – Ser- 
bán Gréta, 1.  e • arany 
minősítés

Balog Gábor, 2. c – Jóna Rebeka, 2. d • 
arany minősítés
2. korcsoport
Ferenczi Donát András (Prohászka) • 
ezüst minősítés 
Szeremley Bence Buda, 4. e – Serbán 
Panna, 4. e • ezüst minősítés 
Ferenczi Donát András (Prohász-
ka)  – Tory Nikolett, 4. e • arany minő-
sítés és különdíj
Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani, egyúttal szívből gratulálni 
diák jainknak – és az egy szem kül-
sős diáknak, aki tanulónkkal pár-
ban, valamint egyénileg is remek 
eredményt ért el –, és az együttes 
vezetőinek is, hogy ilyen magas szín-
vonalon képviselték iskolánkat, váro-
sunkat! 
Az együttes nyitott minden táncol-
ni vágyó számára! Próbák minden 
kedden és csütörtökön. Keressétek 
bátran Kittit a 36 30 533 8636-as tele-
fonszámon, vagy a hetlepes.tanc egyut -
tes@gmail.com e-mail-címen!
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Németh Noel Zalán 
elképesztő sikerei tanulmányi 
versenyeken

Németh Noel Zalán 4. e osztályos ta-
nuló elképesztő országos és megyei 
tanulmányi sikereket ért el, három 
versenykategóriában is összemérte 
tudását a negyedikes éltanulókkal az 
országból, eredményei magukért be-
szélnek: 

– Országos Hon-
ismereti Tanul-
mányi Versenyen 
2100 döntős között 
megyei és orszá-
gos szinten is 1. 
helyezést,
– Országos Mo-
zaik Tanulmányi 
versenyen iroda-
lom tantárgyban 
10. helyezést,
– szintén Országos 
Mozaik Tanulmá-

nyi versenyen környezetismeret tan-
tárgyban pedig 11. helyezést ért el.

Kihívás napja a SZIA-ban

Összesen 1000 főt mozgattunk meg 
diákjaink és pedagógusaink köré-
ben, az Árpádban az iskola körül, 

míg a  Knábban a  sportudvaron és 
később mindkét épület tornatermei-
ben zajlottak a foglalkozások.

Határtalanul!-kirándulás

Április 25–28-ig egy élményekben 
gazdag szlovákiai kiránduláson vet-
tünk részt a 7-8. évfolyammal a Ha-
tártalanul!-program keretében, mely 
mindannyiunk számára nagyon ta-
nulságos, kellemes és kalandos út 
volt. 
Az első napon az Ipoly folyó men-
tén haladva közelítettük meg Sel-
mecbányát. Utána Besztercebányán 
jártunk. Késő délután fáradtan, de 
jókedvűen érkeztünk szálláshe-
lyünkre, Kokavára.

Másnap délelőtt a  Gombaszögi-
cseppkőbarlangot jártuk végig. A vá-
rosnézés sem maradhatott ki a prog-
ramból, Rimaszombatot tekintettük 
meg, majd a  füleki vár következett.  
A harmadik napot Betléren kezd-
tük, ahol ismét egy csodálatos kas-
tély várt bennünket. Utána Lőcsére 
ment a buszunk.
Utolsó napon a  kassai dóm meg-
tekintése után II. Rákóczi Ferenc 
emlékhelyére mentünk. Elfogódot-
tan néztük a híres Rákóczi-relikviá-
kat és eredeti használati tárgyait. A 
rengeteg csodálatos látnivaló meg-
tekintése után elindultunk hazafe-
lé, de mindnyájunknak örök élmény 
maradt, amit ezen a  kiránduláson 
átéltünk. 

Loór Zsuzsanna

SZIA Family Fest 2022

Egy nevetéssel és örömmel teli bol-
dog nap, amit sose feledünk! „Térjen 
vissza a  régi életünk” – hallhattuk 
sokaktól szerte a  világon, bizony 
sok mindent vett el tőlünk a  világ-
járvány, de több év után először 
családi fesztiválunk alatt valamit 
visszaszereztünk. Azt az életet, ami-
re vágytunk, amit annyira hiányol-
tunk. Alig vártuk, hogy újra viszont-
láthassuk a családokat, de legfőképp 
tanulóink mosolyát, neve-
tését, melyet ezen a héten, 
pénteken a  gyereknap al-
kalmából megrendezésre 
kerülő SZIA Family Fest 
valóra is váltott.
A napot nem lehet más-
képp körülírni, mint: 
vidámság a  köbön! Tan-
testületünk nagy lelkese-
déssel vetette bele magát 
a  szervezésbe, a  táncelő-
adóktól kezdve, egészen 
az ötletbörzékig, melyek 

alatt 18  állomás vált való-
ra: horgászat, kötélhúzás, 
zsákban futás párban, aka-
dálypálya, labdás felada-
tok, kívánságfa, kézmű-
veskedés, activity, Sudoku, 
kvíz, társas, JustDance, fo-
cibajnokság, kosárbajnok-
ság, zsibvásár, könyvvásár, 
FunnyPhoto, Hawaii, free 
activity, teqball, játszótér, 
tündérkert, faültetés, örök-
befogadás, táncbemutatók, 

bábelőadás, óriáscsúszdás és safari 
légvárak.
A SZIA Passport, avagy útlevél volt 
az, amivel végig lehetett menni az 
állomásokon, ha egy tanuló vagy csa-
ládtag teljesített egy állomást, pecsét 

került az útlevélbe. Minden állomás-
sal más-más pecsétet lehetett sze-
rezni, majd a  legtöbbet összegyűjtő 
három osztály nyerhetett el egy-egy 
SZIA tortát, az első helyezett pedig 
meglepetésként ingyenes cirkusz-
jegyeket is kapott a Circus America 
által tartott előadásokra, akik ame-
rikai turnéjuk után Budakeszin, 
a SZIA mellett sátoroztak le. Ezúton 
gratulálunk a nyertes osztályoknak: 
1. hely – 3.d 
2. hely – 1. a 
3. hely – 2. b 
Reméljük, mindenki jól érezte ma-
gát! Találkozunk jövőre ugyanekkor, 
ugyanitt!

Paur Eleonóra pedagógus



Határtalanul! – Budakeszin

A Budakeszi Nagy Sándor József 
Gimnázium és a  nagyváradi Ady 
Endre Elméleti Líceum között 1990 
óta létező partnerkapcsolat műkö-
dött. A Határtalanul! elnevezésű pá-
lyázati lehetőség azonban új lendü-
letet adott az együttműködésnek az 
elmúlt években, amit sajnálatos mó-
don a világjárvány rövid időre meg-
szakított. A pandémia után azonban 
ismét lehetőség nyílt arra, hogy a két 
testvériskola diákjai kölcsönös láto-
gatást tegyen egymás iskoláiba, szű-
kebb és tágabb szülőföldjére.
Május 19–23. között fogadtuk nagy-
váradi tanulókat és kísérő tanáraikat. 
Az első nap délutánja ismerkedéssel 
telt. A gyerekek hamar feloldódtak, 
a barátkozást pedig a következő na-

pok programjai is segítették. Pén-
teken látogatást tettünk a  Fiumei 
úti Nemzeti Sírkertbe. A magyar 
történelem és irodalom nagyjai-
nak sírhelye mellett, természetesen 
Ady Endre síremlékéhez is ellátogat-
tunk. Délután Ady Endre nyomában 
járva szabadtéri nyomozójáték segít-
ségével barangoltuk be a  belvárost, 
felkeresve Ady életének budapesti 
helyszíneit.
A szombati napon az Országos Szé-
chényi Könyvtárban jártunk. A kiál-
lítótérben a Vershaza című kiállítást 
a  kurátor tárlatvezetésével tekintet-
tük meg. Az épületsétán pedig az 
OSZK történetével és a könyvtár mű-

ködését ismerhettük meg 
közelebbről. Vasárnap 
közös bográcsozás, sport-
versenyek, kézműves fog-
lalkozás, társasjáték mel-
lett beszélgettünk. Ezen 
a napon főpróbát is tartot-
tunk, ugyanis az utazások 
célja az, hogy Ady Endré-
ről szóló emlékműsort ké-
szítsünk. Testvériskolánk 
idén ünnepli fennállásá-
nak 250. évfordulóját.

Határtalanul! – 
Nagyváradon
Népes delegációval látogattunk az 
Ady Líceumba. Vendéglátóink színes 
programmal készültek a  pünkösdi 
hétvégére. Érkezésünkkor az isko-

lai színkör tartott előadást, 
aminek különlegessége az 
volt, hogy az önszerveződő 
diákkör írta, rendezte és 
adta elő a darabot. A továb-
bi napokon a  testvérisko-
lánk névadójának nyomá-
ba szegődtünk. Látogatást 
tettünk Érmindszenten, 
Ady Endre szülőházánál 
és Nagykárolyban, ahol 
tanulmányait folytatta. A 
látogatásunk kiegészítette 

budapesti programunkat, a  mai ál-
lamhatárokon átívelő történetet raj-
zolt Ady életútjából.
Felkerestük a csucsai Bon-
cza-kastélyt is, ahol Ady 
és Csinszka (Boncza Ber-
ta) éltek. A kastély később 
a nacionalista román költő 
Octavian Goga tulajdoná-
ba került. Kettejük kapcso-
latát nem csak a  csucsai 
kastély köti össze: Ady ba-
rátjaként Goga fordította is 
a magyar költő verseit. Ba-
rátságuk elhidegült, végül 
eltávolodtak egymástól.
Ady Endre kolozsvári mű-

ködésének emlékére látogatás tet-
tünk Kolozsváron is, ahol megnéz-
hettük a város látványosságait.
Vasárnap a vendéglátóink szülőváro-
sát, Nagyváradot ismerhettük meg. 
Az Ady Múzeum kiállítása mellett 
megkoszorúztuk iskolánk névadójá-
nak, Nagy Sándor József honvédtá-
bornoknak a szülőházát is. Felfedez-
tük a  belváros szecessziós palotáit, 
a híres EMKE kávéházat.
A közös utazás, a  közös gyökerek 
összekötnek bennünket. Új barátsá-
gok is születtek, a diákok már a nyá-
ri programok terveit egyeztették. 
Bízunk benne, hogy a közös érdek-
lődés leküzdi majd a  köztünk lévő 
távolságot, határt.

Rimóczi Tamás történelemtanár

Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium

Határtalanul! – Budakeszin 
és Nagyváradon
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A 2019-ben nyertes Határtalanul!-
pályázatunkat idén tavasszal tudtuk 
megvalósítani a nagyváradi Ady Endre 
Líceummal



Vadas marhastefánia 
szalvéta gombóccal, 
shiitake gombával 
és bébirépával

Hozzávalók 2 személyre:
500 g friss marha stefánia
A vadashoz: 2 közepes fej vöröshagy-
ma ♦ 4 nagy sárgarépa, 1 db fehérrépa 
♦ 2 szál angol zeller ♦ 2 dl bor ♦ 0,5 
dl vermut ♦ vaj ♦ tejföl ♦ balzsamecet
Fűszerek: 1 csipet boróka ♦ só ♦ bors 
♦ babérlevél

Shiitake: 50 g
Shimeji gomba: 50 g
A szalvétagombóchoz: zsemle/kenyér 
♦ 100 g margarin ♦ 3-4 tojás ♦ 1 nagy 
fej vöröshagyma ♦ 25 g liszt ♦ 100 ml 
tej ♦ 100 g zsír;
Bébi répa: 100 g

Elkészítési idő: 2,5 óra

Elkészítése:
A marhastefániát tisztítjuk, egyszer 
átmossuk, és másfél órára 10%-os 
sóoldatba tesszük – mely megadja 
a sósságát és felpuhítja a rostokat –, 
majd serpenyőben olajon körbe pi-
rítjuk (kérgezzük). Ennek az a lénye-
ge, hogy a külső rostok összezárnak, 
és ezáltal a hús a sütésnél kevesebb 
szaftot veszít.
Akinek van otthon háztartási vákuu-
mozója és állítható hőfokszabályzós 
főzőedénye (sous-vide), annak leg-
egyszerűbb vákuumozni kakukkfű-
vel és lapított borókabogyóval és egy 
éjszakára (10-12 óra) 70 °C-on sous-
vide-olni. Tálalásnál hirtelen körbe 
pirítjuk.
Természetesen sütőben vagy vasta-
gabb falú edényben tűzhelyen is el-
készíthető, alacsonyabb hőfokon le-
fedve 2-2,5 órát abálhatjuk. Ekkor az 
edény aljára zsírt rakunk, kakukk-
füvet, borókát teszünk úgy, hogy az 
edény aljában kb. 1 cm zsír legyen.

A vadas mártáshoz a hagymát lepirít-
juk, majd hozzáadjuk a  sárgarépát, 
fehérrépát, angol zellert, lepirítjuk 
és az egészet jól megpirítjuk, de 
ügyelve, hogy ne égjen oda. Babérle-
velet és borókabogyót adunk hozzá, 
majd felöntjük fehérborral és egy 
kevés vermuttal, és visszaforraljuk, 
majd forró zöldség alaplét adunk 
hozzá, és az egészet puhára főzzük. 
Ha minden megpuhult, friss petre-
zselymet adunk hozzá. Tejföllel, vaj-
jal, cukorral és fehér balzsamecettel 
ízesítjük. Az egészet botmixerrel 
vagy turmixban mártás állagúra tur-
mixoljuk.
Szalvétagombóc: a  zsemléket kis 
kockákra vágjuk, és forró sütőben 
megpirítjuk. Zsíron vagy margari-
non megdinszteljük az apróra vágott 
hagymát és a  finomra aprított pet-
rezselyem zöldet. A tojásokat a tejjel 
és a  liszttel csomómentesre kever-
jük, sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk 
a  dinsztelt hagymát, majd a  zsem-
lekockákat, és alaposan elkeverjük. 
Enyhén sós vizet forralunk, ebben 
főzzük készre.
A shiitake és shimeji gombákat tálalás 
előtt olívaolajban megpirítjuk, eset-
leg egy kis szója szószt adhatunk 
hozzá. A  bébi répát vajon pár perc 
alatt puhára pároljuk.

Goncsarov Dániel
étteremvezető

Ga
sz

tr
o 

Bu
da

ke
sz

i

A Gesztenyés Étterem vadas receptje

Június 10-én harmincnegyedik alkalommal emlékez-
tünk Erkel Ferencre, a magyar romantika zenszerzőjére, 
a  nemzeti opera megteremtőjére, a  zongoraművészre, 
a karnagyra, a Zeneakadémia igazgatójára, a zenepeda-
gógusra.
Az Erkel család részéről Erkel Verát és Erkel Tibornét 
köszönthettük az ünnepségen. A megemlékezés koszo-
rúzással kezdődött az Erkel-szobornál, majd az intéz-
ményben fogadtuk a vendégeket.
Az ünnepi műsorban köszöntőt mondott Bakács Ber-
nadett tanácsnok asszony, közreműködött a Monarchia 
vonósnégyes. Előadásukban elhangzott Erkel Hunyadi 
Lászlójából a Palotás és Weiner Leó II. Divertimentójá-
ból az 1. és 2. tétel, a Jó alapos csárdás és a Rókatánc.
Természetesen a hagyományokhoz hűen fogyaszthatták 
a vendégek Erkel Ferenc kedvenc gyümölcséből, sárga-

dinnyéből készült fagylaltot, valamint aprósüteménye-
ket és hűsítő italt. A megemlékezés jó hangulatú beszél-
getéssel ért véget.

A Keszi-Kult csapata (Erkel Ferenc Művelődési Központ)

34. Erkel-nap
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Javában tombol a  nyár, sok család 
most indul nyaralni. Ha hosszú útra 
indulunk autóval, ügyeljünk arra, 
hogy hogyan tároljuk az útra való 
élelmiszereket. Néhány egyszerű 
szabály, amelyeknek betartásával el-
kerülhetők az élelmiszerek okozta 
megbetegedések.
Felkészülten induljunk útnak! Ha 
nincs otthon elegendő jégakkunk, 
fagyasszunk le ásványvizes palac-
kokban vizet, amelyek néhány órás 
úton hidegen tartják az ételeket. 
Vannak olyan élelmiszerek, amelye-
ket indulásig hűtőben kell tárolni:
▪  húst, felvágottat tartalmazó 

szendvicsek 
▪  saláták
▪  előre felkockázott zöldségek, 

gyümölcsök
▪  tejtermékek
Ezeket az indulás előtt közvetlenül 
vegyük ki a  hűtőből, és egyenesen 
tegyük a hűtőládába.
Nem szükséges hűteni a  kenyeret, 
a rágcsálnivalókat (ropi, chips, olajos 

magvak) és a nyers, még meg nem 
mosott gyümölcsöt, zöldséget.
A hűtőládába legalulra helyezzük 
a  hűtőakkuk felét, majd a  kevés-
bé sérülékeny élelmiszerek jönnek, 
pl. dobozba helyezett ételek, alma. 
A tetejére kerüljenek azok a dolgok, 
amelyek nem bírják a  terhelést, pl. 
a  szendvicsek. Ha oldalra pakoljuk 
az innivalókat, akkor azokat könnye-
dén ki tudjuk venni, ha szükséges. 
Végül mindezek tetejére is tegyünk 
óvatosan a jégakkukból. A hideg le-
felé terjed, így biztosak lehetünk 
abban, hogy élelmiszereink min-
den irányból érintkeznek hideggel. 
Fontos a  megfelelő méretű hűtőlá-
da kiválasztása is, a félig megtöltött 
láda kevésbé tartja a  hideget, mint 
a teli. A hűtőtáskát lehetőség szerint 
az utastérben szállítsuk, itt alacso-
nyabb a hőmérséklet, főleg, ha a klí-
ma is be van kapcsolva.
Az útravaló elfogyasztásához min-
dig álljunk meg, ne utazás, vezetés 
közben étkezzünk. A  gyomorron-

Élelmiszerbiztonsági tanácsok 
autóval utazóknak

Egészség m
ásképp

tást, ételmérgezést baktériumok, 
vírusok okozzák, amelyek az ételbe 
szennyezett kézzel vagy tárgyakkal 
is bekerülhetnek. Előfordul, hogy 
nincs lehetőség az étkezés előtti ala-
pos kézmosásra, ezért célszerű be-
szerezni fertőtlenítőszerrel átitatott 
tisztítókendőt, amelyet evés előtt és 
után is tudunk használni.
Ha tartós élelmiszert is viszünk ma-
gunkkal, alaposan gondoljuk át, mit 
vigyünk. Ha fagyasztott élelmisze-
reket is csomagolunk, tudnunk kell, 
hogy 8–12 óránál tovább a hűtőláda 
nem képes biztonságos hőfokon tar-
tani ezeket. A felolvadt élelmiszerek 
visszafagyasztása élelmiszerbizton-
sági okokból kerülendő. A szalámik, 
kolbászok sem szállíthatók hűtés 
nélkül. 
Konzerveket, kompótot, száraz tész-
tát, zacskós rizst, kávét, lisztet, cuk-
rot viszont bátran csomagolhatunk.

Korondy Gabriella dietetikus,  
Budakeszi Egészségügyi Központ

Forrás: http://eteltcsakokosan.hu/ 
2015/07/07/elelmiszerbiztonsag-es-
nyari-utazas/
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ÚJ INGATLANIRODA  
BIATORBÁGYON! 

GYERE 
HOZZÁM 
DOLGOZNI!
TANULJ A LEGJOBBTÓL!

szeder.krisztina@dh.hu

2021 legeredményesebb értékesítője a Duna House hálózatában. 

JELENTKEZZ értékesítőnek vagy  
irodavezetőnek önéletrajzoddal:

Szeder Krisztina
INGATLANSZAKÉRTŐ

06 70 314 6685

2021 
a Duna House

LEGEREDMÉNYESEBB
értékesítője 

Bízza szakértőre  
ingatlanügyeit!

személyre szabott 
stratégia

valódi támogatás

teljes ügyintézés  
a birtokbaadásig

Értékesítse ingatlanát a lehető 

LEGMAGASABB ÁRON és a 

LEGJOBB FELTÉTELEKKEL
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Kalandos és igazán 
vicces, az elejétől a  vé-
géig nevetni lehet a  le-
hetetlen helyzetein, de 
ugyanakkor gyönyör-
ködni is lehet benne 
hiszen varázslatos he-
lyekre repít el minket. 
Magával ragadott a tosz-
kán hangulat, sőt, még 
többet is el bírtam volna 
viselni belőle. Egyéb-
ként is szeretem az ilyen 
gasztronómiai kalando-
zással egybekötött uta-
zós könyveket, annyira 

szuper az atmoszférájuk. Legszívesebben csatlakoztam 
volna Paulhoz egy jó kis piknikre Montalcinóban.

ALEXANDER McCALL SMITH:  
Találkozzunk Toscanában!

Aranyos, nyári, könnyed. 
Van benne Skócia, Fran-
ciaország meg Anglia, ez 
a lényeg. Hősnőnk elvállal 
egy rövid távú állást Skó-
ciában,  mert egy elbűvölő 
fiatalember, akivel egyszer  
régen átbeszélgetett egy éj-
szakát, megemlítette, hogy 
innen származik. Innen-
től kezdve pedig hősnőnk, 
Caro nyakába szakad egy 
idős úr, egy tinédzser lány 
istápolása, egy híres film-
sztár és egy régi parfüm 
körüli cécó...

KATIE FFORDE: Rózsaszirmú nyár

A Strandkönyv a  per-
zselő nyárban játszódó, 
szellemes szerelmi tör-
ténet, amelyen az olva-
só nagyokat nevethet, 
meg sírdogálhat is egy 
kicsit.  January és Gus 
mind a  ketten írók, és 
közös múltjuk is van. 
Úgy alakul, hogy szom-
szédok lesznek a  tópar-
ton. Miközben mind 
a ketten próbálnak meg-
birkózni a  magánéleti 
prob lé máik kal, foga-
dást kötnek, hogy egy-

más műfajában is tudnak sikeres könyvet írni. A könyv 
a szerelmi történet mellett különböző emberi kapcsola-
tok természetét mutatja be, különböző mélységekig. Na-
gyon szerettem a szereplők humorát, csipkelődését.

EMILY HENRY: Strandkönyv

A tökéletes regény, amely 
bármelyik évszakban el-
hozza a jó időt és a jó ked-
vet. Mesés helyszín (egy 
észak-karolinai kisváros), 
rengeteg könyv, könyves-
bolt, egy olvasni szerető 
lány. Mi kell még? Két sze-
rethető szereplő, Sophie és 
Aidan, akik fiatalkorukban 
egy párt alkottak, ám a srác 
egy munkalehetőség miatt 
magára hagyta a lányt. Ad-
nánk neki még egy esélyt 
hét év után? Azonos címen 
film is készült a regényből.

DENISE HUNTER: Könyvesbolt a tengerparton

A tökéletes regény, amely 
bármelyik évszakban el-
hozza a jó időt és a jó ked-
vet. Mesés helyszín (egy 
észak-karolinai kisváros), 
rengeteg könyv, könyves-
bolt, egy olvasni szerető 
lány. Mi kell még? 
Két szerethető szereplő, 
Sophie és Aidan, akik fia-
talkorukban egy párt alkot-
tak, ám a srác egy munka-
lehetőség miatt magára 
hagyta a  lányt. Adnánk 
neki még egy esélyt hét év 
után? Azonos címen film is 
készült a regényből.

KARÁDY ANNA: A füredi lány

Beköszöntött a nyár, így természetesen ilyen témájú 
könyveket válogattunk össze Könyvajánlónkba.

Olvasna valami jót? Könyvtárunk 
új beszerzéseit a QR kód beolvasá-
sával böngészheti, vagy keressen  
online katalógusunkban itt: 
http://0567.netlib.hu/katalogus



Budakeszi legifjabb polgárai

Gratulálunk, jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Imre Panka Szonja 
(született 2022. 
május 2-án)

Balogh Zalán Krisztián 
(született 2022. 
május 4-én)

Szilágyi Liza Mária 
(született 2022. 
május 5-én)

Pásztor Natasa 
(született 2022. 
május 13-án)

Baranyai Zénó 
(született 2022. 
május 14-én)

Hardi Lora 
(született 2022. 
május 19-én)

Kállai Dalma 
(született 2022. 
május 20-án)

Szabó Bálint 
(született 2022. 
május 20-án)

Szabó Zoé 
(született 2022. 
május 20-án)

Fülep Szofia Liliána 
(született 2022. 
május 22-én)

Kiss Lejla 
(született 2022. 
május 23-án)

Császár Imola 
(született 2022.  
május 25-én)

Véssey  Borbála 
(született 2022. 
május 25-én)

Parti-Héjjas Emília 
(született 2022. 
május 26-án)

Györke Helka 
(született 2022. 
május 27-én)

MÁJUSI ÉS JÚNIUSI JELES NAPOK
BECÉZETT 

PÉTER

FIATAL 
LEGÉNY, 

BIZALMASAN

A 
SZENTLÉLEK 

KIÁRADÁ-
SÁNAK 

ÜNNEPE

 EZEN A 
NAPON 

KEZDŐDIK 
AZ ARATÁS

HAJÓ RÉSZE

KELLEMES 
ÉRZÉS, 
LELKI-

ÁLLAPOT

RÓMAI 52
KÁLIUM ÉS 
AMERÍCIUM

A FELT. MÓD 
EGYIK JELE

VÍZI ÁTKELŐ-
HELY

NÉMET 
AUTÓJEL

HATÁROZÓ-
RAG

A FLUOR 
VEGYJELE

MIHAIL …, 
SZOVJET 

FILM-
RENDEZŐ 

ÉRTÉKTELEN
PÉNZ AZ 

ÓKORI 
RÓMÁBAN

A 
HATÁROZÓI 

IGENÉV 
KÉPZŐJE

365 NAP

ENERGIA

A SZIVÁR-
VÁNY 

ISTENNŐJE

MARIE-JOSÉ 
…, FRANCIA 
SZÍNÉSZNŐ

A NYÁRI 
NAPFOR-

DULÓ 
ÜNNEPE

ODANYÚJT

RÓMAI 1000

ÓRARUGÓ-
BAN VAN!

ÍGY NEVEZIK 
EGYÜTT 

SZERVÁCOT, 
PONGRÁCOT 

ÉS 
BONIFÁCOT

SPANYOL-
ORSZÁG ÉS 

PORTUGÁLIA 
AUTÓJELE

A VANÁDIUM 
VEGYJELE

HA EZEN A 
NAPON ESIK, 

40 NAPIG 
ESNI FOG AZ 

ESŐ

VÁRPALOTA 
RÉSZE

AZ ESZKÖZ-
HATÁROZÓ 

EGYIK 
KÉRDÉSE

HATÁRO-
ZÓRAG

PINCESZAG

SZOLMI-
ZÁCIÓS C 

HANG

MEXIKÓBAN 
ÉLT INDIÁN 

NÉP

MELLÉKNÉV-
KÉPZŐ

ÉJFÉLIG

A KÉSNEK 
VAN

BŰNPÖR 
RÉSZE!

ESETLEG

ÉLET FÉLIG ÜRES!

NEM FÖLÉ

ZMY
OND VEZÉR-

TÁRSA

RÓMAI 500

VERNE 
EGYIK 

KAPITÁNYA       

ÁTHATÓ 
HANGON 

VARJÚ-
VÉLEMÉNY!

A megfejtések: vízszintes: pünkösd, Péter Pál, szentivánéj, fagyosszentek; függőleges: Medárd



Az eseményen családján kívül ba-
rátai és egykori szomszédai vettek 
részt. 
A megszentelést végző Hodász atya 
Örsöt cserkészként ismerte meg, 
így személyesen tudott szólni az el-
hunytról. Rajta kívül bátyja, Siklósi 

Máté emlékezett Örsre meleg sza-
vakkal, majd Kökényes Dániel ját-
szotta el a híressé vált Lelket vennék 
című AWS-dalt. A  sírkövet Molnár 
Tibor készítette, és az énekes dal-
szövege díszíti: Az élet végén még egy 
másik álom vár. 

Megszentelték  
Siklósi Örs sírkövét

28

Június 10-én délelőtt szentelte meg Hodász András atya 
Siklósi Örs sírkövét. A 29 éves korában leukémiában 
elhunyt énekes és dalszerző 20 éves koráig Budakeszin 
élt, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumba járt, ott 
alapította barátaival AWS nevű együttesét is, amely 2018-ban 
A Dal című műsort megnyerve Magyarországot képviselte 
a Lisszabonban megrendezett Eurovíziós dalfesztiválon.
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Hiányozni fogsz, Margit nővér!
Fehér Sándorné, Margit nővér életé-
nek 70. évében elhunyt...
„Margitka 54 év egészségügyi szolgá-
latot teljesített, ebből 33  évet a  Bu-
dakeszi körzetben. A  betegek szere-
tete mindig az első volt számára, 
önfeláldozó, segítőkész munkatárs 
volt. Búcsúzunk tőle, de soha nem 
feledjük” – elevenítette fel a szomo-
rú esemény kapcsán vezető asszisz-
tensünk, Zachár Lászlóné.
Emléke örökké velünk marad!
Őszinte részvétünk a családnak!

Pócza Péter dr., intézményvezető



Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

június 16-i határozatai
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
170/2022. (VI.16.) Kt. határozata a Budakeszi, 0120/281 és 
0120/282 hrsz-ú ingatlanok területén tervezett naperőmű 
parkok kialakítására vonatkozó elvi támogatásáról
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Budakeszi, 0120/281 és 0120/282 hrsz.-ú ingatlanon ter-
vezett naperőmű park kialakítását nem támogatja, mivel 
a terület Budakeszi-Pátyi úthoz közeli fekvése és mindösz-
szesen 3 hektáros mérete miatt településünk külterületén 
a  jövőben hasonló nagyságú naperőműparkok elaprózó-
dott, elszórt telepítése negatívan befolyásolná Budakeszi 
mezőgazdasági, természetközeli arculatát.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
172/2022. (VI. 16.) Kt. határozata a Budakeszi városi sport-
pálya közvilágításának kialakításához szükséges elektro-
mos hálózat teljesítménybővítéséről
•  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyetért bruttó 563 499 Ft teljesítmény bővítési díj meg-
fizetésével az ELMŰ Hálózati Kft. számára;

•  Az 1. pontban meghatározott összeg fedezete az önkor-
mányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) 

önkormányzati rendelet 2. melléklet, Kiadások 2.1. Beru-
házások során rendelkezésre áll.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
173/2022. (VI. 16.) Kt. határozata a Budakeszi városi sport-
pálya közvilágításának kialakításához szükséges elektro-
mos hálózat teljesítménybővítésének tervezéséről
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
árajánlatot kér be a Budakeszi városi sportpálya közvilágí-
tásának kialakításához szükséges elektromos hálózat telje-
sítménybővítésének tervezésére az alábbi cégektől:
•  Best-Vill. 2000 Kft. (1222 Budapest, Fonó utca 2-6.);
•  Horváth Hálózatépítő Kft. (1033 Budapest, Kiscsikós köz 

12.);
•  Juko Kft. (2112 Veresegyház, Lévai u. 46.).

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
174/2022. (VI. 16.) Kt. határozata a Mandula utca burkola-
tának felújításáról
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te a lakossági önerőből történő útépítés támogatása pályá-
zat szerint elviekben támogatja a Budakeszi, Mandula utca 
útburkolatának felújítását abban az esetben, amennyiben 
az utca lakóközössége a  Budakeszi Város Önkormányza-
ta Képviselő-testületének 86/2022. (III.24.) Kt. határozata 
szerinti útépítés/útfelújítás lakossági támogatásáról szóló 
pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot benyújtja. 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete az 1.  pont szerinti pályázat benyújtása esetén vállal-
ja a  Mandula utca burkolatfelújításának költségét bruttó 
4 200 000  Ft keretösszegig, melynek fedezetére az ön-
kormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022 (II.15.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet, Kiadások, 1.6. Tar-
talékok soráról (Útépítési alap) az összeget átcsoportosítja 
a 2.2. Felújítások sorára.

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

testuleti-munka/ oldalon olvashatják

Önkorm
ányzati hírek
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Értékesítő, tanácsadó munkatársat 
keres a Vereswell!

Budakeszin prémium szaniter és wellness ter-
mékeket forgalmazó bemutatótermünkbe érté-
kesítő, tanácsadó kollégákat keresünk. 
A leendő kolléga feladatai: tanácsadás, árajánla-
tok készítése, rendelések felvétele, kezelése. 
A pozíció betöltéséhez szükséges:
•  pozitív, teljesítményorientált gondolkodás-

mód;
•  jó kommunikációs és problémamegoldó 

készség;
•  minimum középfokú végzettség;
•  Word, Excel, Outlook irodai programok fel-

hasznaló szintű alkalmazása;
•  kereskedelemben szerzett tapasztalat, vala-

mint angol nyelvtudás előnyt jelent.
Amit ezért kínálunk: 
•  kiemelkedő, teljesítményarányos jövedelem;
•  kellemes, exkluzívan kialakított munka- 

 környezet;
•  családias hangulat;
•  képzések, fejlődési lehetőség;
•  stabil munkahely.

Várjuk jelentkezésüket részletes önéletrajzzal az 
info@trd.hu e-mail címen.

Gábor Eszmeralda becsüs, műgyűjtőnő a legmagasabb 
áron vásárol festményeket, aranyakat, drágakövet, 
ezüst tárgyakat, bútorokat, órákat, üvegtárgyakat, 

kardokat, papír- és pénzérmét, Herendiket, kerámiákat, 
teljes hagyatékokat, gyűjteményeket stb.  

Üzlet telefon: +36 30 400-36-45 
E-mail: zsolnay08@gmail.com

Egészítse ki anyagi jövedelmét! • Gábor Eszmeralda 
eltartási vagy életjáradéki szerződést kötne, igény 

esetén gondozását is vállalná. 
Telefon: +36 30 898 5720
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1. PÉNTEK           10.00 
4. HÉTFŐ  13.30 FILMKLUB: JÖTTÜNK, LÁTTUNK, VISSZAMENNÉNK  (FRANCIA 

VÍGJÁTÉK, 103 PERC) 
5. KEDD 10.00  
6. SZERDA 10.00 
7. CSÜTÖRTÖK       10.00 
8. PÉNTEK       10.00 TEADÉLELŐTT: KÖZÖS TEÁZÁS ÉS REJTVÉNYFEJTÉS 
11. HÉTFŐ  13.30 FILMKLUB: JÖTTÜNK, LÁTTUNK, VISSZAMENNÉNK 2.  

AZ IDŐALAGÚT (FRANCIA VÍGJÁTÉK, 118 PERC)  
12. KEDD 10.00 
13. SZERDA     10.00 

14.00 
14. CSÜTÖRTÖK        10.00 
15. PÉNTEK 10.00 
18. HÉTFŐ 13.30 FILMKLUB: TÁVKAPCS (AMERIKAI FILMVÍGJÁTÉK, 107 PERC)
19. KEDD    10.00 

14.00 
20. SZERDA     10.00 

14.00 
21. CSÜTÖRTÖK         10.00 

13.00 
22. PÉNTEK 10.00  
25. HÉTFŐ  13.30 FILMKLUB: ÉJFÉLKOR PÁRIZSBAN 

(SPANYOL-AMERIKAI ROMANTIKUS VÍGJÁTÉK, 90 PERC)  
26. KEDD 10.00 
27. SZERDA     10.00 
28. CSÜTÖRTÖK     10.00  
29. PÉNTEK  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! 

■ Alapító: Budakeszi Város Önkormányzata, 2092 Budakeszi, Fő u. 179., telefon: +36 (23) 535-710, hon-
lap: www.hirmondo.budakeszi.hu ■ Lapkiadó: Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft., 
2092 Buda keszi, Fő u. 179., telefon: +36 (23) 451-305 ■ Felelős szerkesztő: Sükösd Levente ■ Szerkesz-
tőség: kommuni kacio.budakeszi@gmail.com ■ Hir detés felvétel: hirmondo.budakeszi@gmail.com, 

Egyed Emma, telefon: +36 (23) 451-305 ■ Lapzárta: minden hónap 15-én ■ Nyomdai munkák: Paletta Press Kft., 2092 Budakeszi, Szőlőskert 
u. 19., telefon: +36 (23) 451-959 ■ Megjelenik 6300 példányban ■ ISSN 1586-2704 ■ A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetés tartalmáért és 
az abban közölt adatok helyességéért. Hirdetéseket nem őrzünk meg és nem adunk vissza. A hirdető a megjelenéskor kijelenti, hogy hirdetésének 
tartalma nem ütközik a jó erkölcsbe és jogszabályokba. Ha ettől eltér, vállalja ennek következményeit.
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MEGNYITOTT
új, exkluzív Wellis® jakuzzi és 

fürdőszoba bemutatótermünk!

- prémium jakuzzik 
    *kipróbálási lehetőséggel!

- szaunák
- szaniterek
- kerti bútorok

- műfüvek
- kőburkolatok
- korlátok
- kerítésrendszerek
- térelválasztók

 2092 BUDAKESZI, Fő u. 181.      +36 70 603 3461
 www.vereswell.hu           +36 70 546 2391

 Minden, ami Vereswell:

Minden, ami Wellis®:

KIHAGYHATATLAN
NYITÁSI AKCIÓK!

10%KEDVEZMÉNY2022.08.31-ig*

Az oldal bemutatásával a Vereswell Az oldal bemutatásával a Vereswell 
termékekre egyszeri 10% kedvezményt termékekre egyszeri 10% kedvezményt 
biztosítunk Önnek a katalógus árakból!biztosítunk Önnek a katalógus árakból!

*Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.

2092 BUDAKESZI, Fő u. 181        www.vereswell.hu        info@vereswell.hu        +36 70 603 3461        +36 70 546 2391

Akciónk további részleteiért keressen minket elérhetőségeinken:Akciónk további részleteiért keressen minket elérhetőségeinken:

VWell jav 2 mod 2.indd   1VWell jav 2 mod 2.indd   1 2022. 05. 27.   11:49:412022. 05. 27.   11:49:41
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