
Budakeszi
HÍRMONDÓ

www.hirmondo.budakeszi.hu XXXI. évfolyam • 2023. február

fo
tó

: S
ü

kö
Sd

 L
ev

en
te

Télbúcsúztató  
Budakeszin

• Az élethosszig tartó tanulás híve:  
a Pitypang Sport Óvoda vezetője, Varga Valentina

• Budakeszi Oktatásáért díjazottak: Rimóczi Tamás,  
Ferenczi Donát, Halász Áron és Győrfi Péter

• Budakeszi ízei: Szent András pálinka



2022-ben mind a háztartások, mind az önkormányza-
tok a  korábbiakhoz képest rendkívül nehéz helyzetbe 
kerültek. A normalitás helyébe a  kiszámíthatatlanság 
lépett. Ennek ellenére önkormányzatunk a  biztonsá-
got szeretné biztosítani városunk életében. Ezért nem 
emelünk építményadót. A szociális ellátásokra biztosí-
tott összeget megemeljük, hogy a  budakeszi rászoru-
lókat nagyobb mértékben tudjuk segíteni. Erőnkhöz 
mérten segítjük a kárpátaljai rászorulókat, és emellett 
a törökországi és a szíriai földrengés károsultjait is. 

Zavartalan a városi intézményeink működése
A rezsiválság, a  közétkeztetéshez kapcsolódó kiadások 
emelkedése, a hitelek esetében a kamatok változása, az 
infláció emelkedése egyedüliként is nagy terhet rónának 
az önkormányzati gazdálkodásra, de együttesen egy-
mást erősítik. Ezt a helyzetet csak rendkívüli rugalmas-
sággal lehetséges kezelni. Az idei évben az intézmény-
finanszírozás összege a tavalyi évhez képest 262 millió 
forinttal emelkedett, amely elsősorban a béremelkedé-
sek, az infláció, valamint a közüzemi költségnövekedés 
következménye. A kormány 89 millió forinttal támogat-
ja a  közműszámlák emelkedése miatti többletkiadáso-
kat, valamint várhatóan 42 millió forinttal a  garantált 
bérminimum emelkedéséből adódó finanszírozási nö-
vekedést, de ennek ellenére önkormányzatunk a  saját 
bevételeiből az intézmények működéséhez szükséges 
forrást 47,2%-ban biztosítja. A közbiztonsággal foglalko-
zó szervezeteket, a civil szervezeteket, a bölcsődéket, az 
óvodákat, az iskolákat és az önkormányzati intézménye-
ket is változatlan mértékben támogatjuk. Mindannyian 
Budakesziért dolgoznak!

Fejlesztések és intézményi átalakítások
Kiemelten kezeljük az utak és járdák, játszóterek épí-
tését, felújítását Budakeszin. Az egészségügyi ellátó-
rendszerünket tovább fejlesztjük, az új szakrendelőt 
megnyitjuk, a mammográfiai központot beindítjuk. Be-
fejezzük a megkezdett építkezéseinket. A pályázati lehe-
tőségeket figyeljük, az aktuális pályázatokon indulunk 
– nem csupán a hazai, hanem a közvetlen európai uniós 
támogatási lehetőségek esetében is.

Takarékos, fenntartható gazdálkodást 
folytatunk
Városunk idei költségvetésének 7,2%-át fejlesztések-
re fordítjuk. Számlavezető bankot váltottunk, ezáltal 
évi 5-6 millió forintot spórolunk a városnak. A szabad 
pénzeszközöket lekötve több mint 3 millió forint nyere-
ségre tett szert az önkormányzat. Növeltük a város in-
gatlanvagyonát: a  Farkashegyi repülőtérrel szemben 6 
hektáros állami területet vásároltunk meg, amelyet egy-
részt értékes termőföldként örökíthetünk utódainkra, 

ugyanakkor a  repülő-
térhez és a  kerékpár-
úthoz is kapcsolódhat 
turisztikai, kiszolgáló 
létesítményekkel, és – 
mint vagyoni érték – 
pályázati önrészként is 
beszámítható.
A karácsonyi díszki-
világítás és a  jégpálya 
elmaradásával 15 mil-
lió forintot spóroltunk 
meg. A művelődési 
ház épületének téli 
zárva tartása az idei 
költségvetésben jelent-
kezik majd megtakarításként, tavaly télen ez körülbelül 
hatmillió forintot emésztett fel.
A költségvetés 2023. évi főösszege 4,8 milliárd forint, az 
önkormányzat jelenlegi hitelállománya 1,2 milliárd fo-
rint, az évről évre csökkenő törlesztőrészlet pedig idén 
334 millió forint. Ez fenntartható gazdálkodást tesz lehe-
tővé: arányaiban azt jelenti, mintha egy 300 000 forint 
keresetű háztartásnak 1 millió forint hitele lenne, és ha-
vonta 21 ezer forintot kellene hiteltörlesztésre fordítania.
A hitelfelvétellel minden esetben fontos beruházásokat 
finanszíroztunk:
• közvilágítás építés és közműfejlesztés
• Makkosmária csapadékvíz-elvezetése
• a régi egészségház átalakítása és felújítása
• orvosi eszközfejlesztés szakrendeléseinkhez
• a régi szennyvíztelep bontása és rekultivációja
• vállalkozói park, kerékpárút és piacépítés önrésze
• ingatlanvásárlás. 

Figyelmet fordítunk az energiahatékonyságra
Az energiahatékonyság növelése, valamint a közbizton-
ság fejlesztése érdekében szükséges Budakeszi közvilá-
gításának korszerűsítése. A régi lámpatesteket mielőbb 
LED-es lámpákra kell cserélnünk. Másrészt lehetőséget 
kell teremtenünk napenergiaparkok létrehozására és 
napenergiatárolók kialakítására.

Kiemelt beruházások folyamatban 
A Budakeszi Tanuszoda építési munkálatai a  végéhez 
közelednek, várhatóan 2023 őszére várható az átadás.  
A vállalkozói parkunk kialakításával 2023. március 31-
ig elkészül a  kivitelező.   Az ott kijelölt 13 telek közül 
11-re önkormányzatunk rendelkezik hosszú távú bérle-
ti szerződéssel. A fennmaradó két telken többfunkciós 
közösségi teret alakítunk ki, ahol többek között felnőtt 
szabadidőparkot és szabadtéri színpadot is építünk. 
Önkormányzatunk részéről több lépcsőben egyezteté-
seket folytattunk a „Káposztás” terület ingatlantulajdo-
nosaival a  terület rendezése érdekében. A cél az, hogy 
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a  velük megkötendő megállapodással önkormányza-
tunk intézményi terület kialakítására alkalmas ingat-
lanhoz jusson.

Dolgozunk a közlekedési- és parkolási helyzet 
javításán
A gyalogosok biztonsága érdekében újabb zebrákat épí-
tünk. A tervezéshez szükséges összegeket beépítettük 
az idei költségvetésbe, a kivitelezés mielőbbi megvaló-
sításán dolgozunk. A meglévő járdapályázatunkról szóló 
rendelet módosítása is napirenden van, ami jobban iga-
zodik majd az aktuális lakossági igényekhez. Tervezzük 
továbbá a parkolási rendeletünk megalkotását is, mely-
nek célja a rendezettebb keretek között történő parkolás, 
illetve a közlekedési helyzet javítása városunkban.

Játszótereket újítunk fel
A Fő utcai játszótér felújítása február 15-én elkezdődött, 
és két hónapon belül át is adjuk a teljesen megújult ját-
szóteret a  budakeszi gyermekeknek, családoknak. Az 
idei évben felújítjuk a  paplanháti és a  Fő téri játszóte-
rünket is, a szükséges pénzügyi források már rendelke-
zésre állnak.

Folytatjuk az egészségügyi fejlesztéseket
A budakeszi hölgyek egészségmegőrzése érdekében 
szeretnénk a  mammográfiai és emlőcentrumunkat 
mielőbb megnyitni. Az egyik lehetséges helyszínről 
a Fő utca 8. szám alatti épületről dr. Rezek Ödön tulaj-
donossal februárban ismételten egyeztettünk, amelyen 
dr.  Konkoly Zita jegyző asszony is részt vett. Önkor-
mányzatunk részéről igyekszünk segíteni, gyorsítani 
a szükséges technikai feltételek megteremtését.

Pályázati forrásokat is bevonunk
A TOP Plusz Fenntartható városfejlesztési stratégiák 
pályázat keretében Budakeszi 3,5 milliárd Ft-os keretösz-
szegű fejlesztési forrást tud lehívni, amely pályázatok 
beadásának előkészületei folyamatban vannak. Továb-
bá elbírálás alatt van a kerékpárút folytatására beadott 
pályázatunk, amelyet közvetlen európai uniós forrásra 
adtunk be, és amelynek eredményhirdetésére június 
30-áig kerül sor. Amennyiben a pályázatunkat pozitívan 

bírálják el, akkor a  meglévő kerékpárutunkat Budaörs 
és Törökbálint érintésével bekötjük a Budapest–Balaton 
kerékpárút hálózatba. 

A köztársasági elnök előtt képviseltem 
Budakeszit 
Abban a  megtiszteltetésben volt részem, hogy Novák 
Katalin köztársasági elnök asszony előtt képviselhettem 
Budakeszit, és beszélhettem az önkormányzati munká-
ról a Sándor-palotában. Azt hangsúlyoztam, számomra 
kiemelten fontos a konszenzus.

Együtt búcsúztattuk a telet,  
biztattuk a tavaszt 
Sok budakeszi család eljött a farsangi városi télbúcsúz-
tatónkra. A jelmezes felvonulással, a máglya lángjával 
és a kiszebábu elégetésével együtt űztük el a telet, biz-
tattuk a  tavaszt. A mögöttünk álló év után nagyon is 
kijárt a vidámság és a jókedv minden budakeszinek!

Tisztelettel:

dr. Győri Ottilia polgármester 3

TÁBLÁZAT JÖN!

Budakeszi Város Önkormányzatának és intézményeinek 
költségvetése 2023. évi összevont bevételei kiadásai 
kiemelt előirányzatonként

Bevételek 
Sor- 
szám Megnevezés Összesen 

eredeti ei.
1. Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről (B1) 1 918 751 652 Ft
2. Közhatalmi bevételek 1 468 500 000 Ft
3. Működési bevételek (B4) 289 678 000 Ft
4. Felhalmozási bevételek (B5) 464 700 000 Ft
5. Költségvetési bevételek összesen: 4 141 629 652 Ft
6. Finanszírozási bevételek összesen: 2 415 415 628 Ft
7. Költségvetési és finanszírozási 

bevételek összesen: 6 557 045 280 Ft
8. finanszírozás 1 700 196 643 Ft
9. Mindösszesen: 4 856 848 637 Ft

Kiadások 
Sor-
szám Megnevezés Összesen 

eredeti ei.
1. Működési költségvetés kiadásai 4 034 457 637 Ft
2. Felhalmozási költségvetés 

kiadásai 347 178 000 Ft
3. Költségvetési kiadások összesen: 4 381 635 637 Ft
4. Finanszírozási kiadások összesen: 2 175 409 643 Ft
5. Költségvetési és finanszírozási 

kiadások összesen: 6 557 045 280 Ft
6. Finanszírozás 1 700 196 643 Ft
7. Mindösszesen: 4 856 848 637 Ft
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Közhírré tétetik! Budakeszin farsangi vigasság tartatott!
Felvonult a város apraja nagyja február 17-én a közösségi téren, 
majd zenés felvonulás indult a Fő téri parkban az Avar Hordával. 
Volt alakoskodás, jelmezverseny, tűzgyújtás, kiszebábú égetés, tűz 
körüli téltemető kitáncolás, farsangi fánk, meleg tea, sült kolbász, 
móka, kacagás és jó hangulat a közösségi téren. 
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Közhírré tétetik! Budakeszin farsangi vigasság tartatott!

Szervező: KesziKult • Együttműködő partnerek: Avar 
Horda, Kompánia Társulat, Bojtár Népzenei Egyesület, 
Budakörnyéki Íjászok, BVV Kft., Hétlépés Táncegyüttes, 
Budakeszi Bölcsődék, Szivárvány Óvoda • Támogató: 
Budakeszi Város Önkormányzata, Budakeszi Vadaspark

Az ilyen visszajelzések miatt érdemes 
dolgozni Budakesziért:
„Szeretném megköszönni a ma esti 
télűző farsangi bált. Csodálatos volt 
a  hangulat, helyesek a résztvevők, 
Kerényi Róbert népzenész kollégám 
pedig – mint mindig – kiválóan muzsi-
kált. 21 hónapos kisfiam örömmel állt 
be a körbe táncolni. Hálás vagyok ma 
is, hogy Budakeszin élhetek. Köszönet 
a szervezésért és azért, hogy ilyen ren-
dezvények lehetnek itt, Budakeszin.”

Szalóki Ági
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Helytörténeti Szombat 
a tájházban

Forrás: https://www.facebook.com/events/562512949136158/?ref=newsfeed

Farsangi rendezvényen kolbásztöltés és fánksütés volt a Budakeszi 
Helytörténeti Gyűjtemény és Tájházban. Sokan eljöttek, megtelt 
a tájház udvara, ahol mintegy 60 kg kolbász és 10 kg svábfánk 
készült. A résztvevők megismerhették, hogy Budakeszin milyen 
recept szerint és milyen eszközökkel készítették az egykori disznó- 
vágások alkalmával a kolbászt. Helyben darálták a húst és 
a szalonnát, fűszerezték és töltötték. Az elkészült kolbászokat – 
sütés után – helyben el is lehetett fogyasztani. A farsangi időszak 
nélkülözhetetlen kelléke a hagyományos sváb fánk, ennek készítését 
is megismerhette az ünnepi közönség. Természetesen ez ügyben 
is nagy hangsúlyt fektettek a kóstolásra.  A kóstolójegyekből 
származó bevételt a tájház felújítására fordítják.
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Inzézm
ényvezetőink

■ Intézményvezetői pályázatod beadásakor a szakbizott-
sági meghallgatáson is egyértelmű volt, hogy nagyon 
komoly terveid vannak az óvodával. Megnyerted az 
állást, eltelt több mint fél év. Olyan ez a munka, ez a fel-
adat amire számítottál?
Varga Valentina: Szerencsés helyzetben vagyok, mert 
11 éve a Pitypang Óvodában dolgozom, és ebből 5 évet 
intézményvezető-helyettesként töltöttem. Nagyon jól is-
mertem a pályázat megírásakor az óvoda lehetőségeit és 
fontos volt, hogy az elkezdett feladatokat tovább folytas-
sam. Jelentkezésemkor egy részletes, mindenre kiterje-
dő helyzetelemzést végeztem, és ez alapján állítottam 
fel terveimet, céljaimat rövid, közép és hosszú távra. 
Tudtam, mire számíthatok. Pedagógusi tapasztalataim-
mal, illetve az intézményvezető-helyettesként vállalt fel-
adataimmal pályám ezen szakaszába érve hittem, hogy 
képes vagyok folyamatosan megújulni, és intézményve-
zetőként további sikerek felé vezetni az óvodánkat.
■ Mit sikerült eddig a terveidből megvalósítani?
V. V.: Az előbb említettem, hogy rövid-, közép- és hosz-
szútávú célokat állítottam fel, vezetői feladataimból je-
lenleg a  rövidtávú eredményeket tudom elmondani, 
ezekre épül majd a  többi. Vezetői terveim közül, amit 
sikerült megvalósítanom, az  az aktív kapcsolatrendszer 
az óvoda fenntartójával, a közvetlen partnerekkel, szü-
lőkkel. Munkatársaimmal a bizalmon, a megbecsülésen 
alapuló, szakmai igényességre építő, fejlődésüket támo-
gató együttműködés kialakítását tartottam fontosnak, és 
elsősorban ezek kiépítése volt a  legfontosabb munkám 
elején, és az elkövetkező időkben is ez a fő, mert minden 
erre épül. A Pitypang Sport Óvoda pedagógusai, nevelő-
oktatást közvetlenül segítő munkatársai igényes, magas 
szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek és ezek erősíté-
se, megtartása fontos számomra. 
Célom volt, hogy – munkatársaimmal szorosan együtt-
működve – szerettem volna megőrizni a múltból mind-
azt, ami eredményes, jó, tartalmas és sikeres volt, en-
nek érdekében tovább vinni az intézmény programjait 

és hagyományait. Az elkezdett nevelési évet is ezt szem 
előtt tartva kezdtük el, és állítottuk össze munkater-
vünket. Az új kiscsoportosok befogadása az év elején 
zökkenőmentesen lezajlott, és a gyermekek szívesen jár-
nak óvodába.  A legfontosabb feladat, hogy a ránk bízott 
gyermekek olyan óvodában élhessenek, nevelkedjenek, 
tevékenykedjenek, ahol minden az ő érdeküket, fejlődé-
süket, felhőtlen gyermekkorukat szolgálja, és ez szerin-
tem megvalósult ugyanúgy, mint az előző években is. 
Nagyon örülök, hogy a Szülői Szervezettel is nagyon jó 
kapcsolatot tudtam kiépíteni, és  együttműködésükkel 
egy őszi kertrendezéssel szépítettük az óvodánkat, de-
cemberben adventi vásárt rendeztünk, és a jótékonysági 
bál rendezésekor is segítették munkánkat. Az utóbbi két 
programmal óvodánk bevételét is növelni tudtuk, amit 
fejlesztő eszközökre, játékokra fordítottuk, fordítjuk, il-
letve egy nagyobb beruházás keretén belül az óvoda ud-
varát szeretnénk korszerűsíteni, fejleszteni. Terveink 
között van a  felső terasz beépítése, funkciójának meg-
változtatása és egy KRESZ-pálya kiépítése.
Öröm számomra, hogy a korlátozások után újra el tud-
tuk indítani fakultatív sport foglalkozásainkat is. Igye-
keztem olyan tevékenységeket összeválogatni, ami 
igazodik Mozgás-Sport-Egészség programunkhoz és 
a gyermekekre fejlesztő hatással is van. Remélem, min-
denki megtalálta a gyermekének legmegfelelőbb moz-
gásformát.
Nagyon örülök, hogy az új óvodapedagógiai informati-
kai rendszert az óvodánkban bevezethettük, és így az in-
formációs eszközök mindennapi életünk szerves részé-
vé váltak. Az elmúlt hónapokban nagyon sok energiát 
fordítottunk erre, és remélhetőleg a jövőben megköny-
nyíti, segíti, színesebbé teszi a pedagógiai munkánkat.
■ Kiskorodban is pedagógus szerettél volna lenni, vagy 
másról álmodoztál?
V. V.: Mindig ott volt a  szívem mélyén, hogy gyerme-
kekkel foglalkozzam, de az élet csak később adta meg 
ezt a lehetőséget. Teljesen más területen dolgoztam, és 
csak felnőttként, a gyermekeim megszületése után dön-
töttem úgy, hogy amit mindig is szerettem volna, azt csi-
nálom. A munkát felváltotta a hivatás. Mindig gyerekek 
vettek körül és a marketingvezetői munkám mellett is 
gyermekotthonokban segítettem, és próbáltam szebbé 
tenni a gyermekek életét.
■ Mi az igazi kihívás a munkádban itt az óvoda élén, és 
mi volt korábban, ami vitt előre a szakmai fejlődésben, 
a karrieredben?

Városi intézményvezetőink
Az önkormányzatunk által működtetett, fenntartott 
intézmények élén olyan vezetők dolgoznak, 
akik nap mint nap sokat tesznek Budakesziért, 
a közösség érdekében. Idén elindított új 
sorozatunkban ezúttal a Pitypang Óvoda vezetőjét, 
Varga Valentinát mutatjuk be. 



V. V.: Szakmai életutam kezdete a Kecskeméti Főiskola 
óvodapedagógus tagozatán kezdődött. Nagy lelkesedés-
sel, kíváncsisággal, sok tanulással vágtam neki a három 
évnek, és onnantól az óvoda, gyermekek, a tanulás került 
főszerepbe a  családom mellett. Óvodai gyakorlatomat 
a  jelenlegi munkahelyemen, a  Pitypang Sport Óvodá-
ban töltöttem, és jelenleg is itt dolgozom. Mondhatom, 
hogy nekem az óvoda, a pedagógia egyet jelent a Pity-
pang Sport Óvodával. Nagyon sok változáson mentem 
keresztül az évek alatt. Sok siker, de kudarc is jellemezte 
a munkámat. Az előzőkből tanulva igyekeztem pozitív 
irányba fordítani a nem jól kivitelezett feladatokat, és ez 
is a fejlődésem egyik alapja. Igyekszem a mai kor kihí-
vásait figyelembe venni,  a folyamatos fejlődés, tanulás  
létszükséglet és kihívás is egyben számomra.
Az első évem még kezdő óvodapedagógus gyakornok-
ként egy vegyes életkorú csoportban kezdődött. Nagyon 
pozitív emlékek fűznek ehhez az időszakhoz, mert min-
dent, amit addig tanultam, a valóságban is kipróbálhat-
tam. Nyugdíjazás miatt a csoportokban átrendeződések 
történtek, így átkerültem egy homogén csoportba, négy-
öt éves korú gyermekekhez. Szembekerültem olyan ati-
pikus gyermekekkel is, amilyenekel az előző csoportom-
ban még nem találkoztam. Éreztem, hogy találnom kell 
még olyan új eszközöket, módszereket, amelyek a visel-
kedészavarral küzdő gyermekeknél hatásosak lehetnek.
Elvégeztem a  BHRG Alapítvány organikusan éretlen, 
homogén csoportba integrálható gyermekek felzárkóz-
tatása tervezett szenzomotoros tréningekkel tovább-
képzést (TSMT), és ezeket is beépítettem a munkámba. 
Ezek mellett még a sajátos nevelést igénylő gyermekek 
fejlesztéséhez több szakmai napon és továbbképzésen 
vettem részt, és a témával  kapcsolatos két szakvizsgát is 
szereztem. Az új ismeretek mindig motiváltak, és egyre 
jobban belemélyedtem ebbe a  témakörbe. Óvodapeda-
gógusi munkám mellett elvégeztem az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Fej-
lesztőpedagógus képzését. 
Jelenleg is tanulok, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Kar – tanulásban akadályozottak szakirányán, és hama-
rosan átvehetem gyógypedagógus diplomámat.
Munkámat kiegészítve iskolaelőkészítő foglalkozásokat 
és mozgásfejlesztéseket, táborokat tartok gyerekeknek.  
Igazi kihívás számomra, hogy vezetőként koordinálni 
kell a fejlesztést igénylő gyermekek ellátásához szüksé-
ges módszereket, együttműködést a  gyógypedagógus, 

fejlesztőpedagógus szakemberekkel, óvodapedagógu-
sokkal, szülőkkel.
Nagyon sok siker és nehézség kísérte szakmai utamat, 
de mindegyik motiválóan hatott rám, és ez vitt előre 
a szakmai fejlődésemben.
■ Milyen a  családi háttered, mennyiben segítenek 
a munkádban a családtagok?
V. V.: Budakeszin élek két gyermekemmel és férjem-
mel. Kisebbik gyermekem  gimnáziumi tanulmányait 
kezdte szeptembertől, a nagyobbik gyermekem harmad-
éves joghallgató a Pázmány Péter Jogtudományi Egye-
temen. Férjem is pedagógus, de jelenleg nem dolgozik 
ezen a területen, rengeteg tanáccsal és javaslattal lát el 
a mindennapokban. A tanulás a családunkban mindig 
is első számú dolog volt, és az életünk része a mai napig 
is, támogatjuk, segítjük egymást. Az életemben azért is 
váltottam a  pedagógus pályára, mert így sokat lehetek 
a családommal és azt csinálhatom, amit a legjobban sze-
retek. Az óvoda  családbarát munkahely. A folyamatos 
képzéseimet mindig teljes mértékben támogatta  az óvo-
da vezetősége és a családom is. Ha nem támogatjuk, se-
gítjük egymást, akkor most nem beszélgetnénk itt.
■ Mire jut időd a munkán kívül? Mi jelenti számodra 
a kikapcsolódást, a feltöltődést?
V. V.: Az óvodapedagógusok, vezetők munkája megter-
helő emocionálisan, mentálisan és fizikailag is, ezért 
a  folyamatos tartalmi és  módszertani megújulás mel-
lett a  pihenésre, szórakozásra, sportolásra is kell időt 
szánni. A kikapcsolódást számomra legjobban azt je-
lentheti, hogy otthon lehetek, és olyan dolgokat is vé-
gezhetek, ami nincs szoros összefüggésben az óvodával. 
Persze néha nagyon nehéz elvonatkoztatni, de ebben so-
kat fejlődtem pozitív irányba. Jó időbeosztással, a dolgok 
fontossági sorrendbe helyezésével nagyon sok mindent 
megvalósíthatunk, és így munka mellett jut idő kikap-
csolódásra. Szeretek főzni, kreatív tevékenységeket vé-
gezni, kertészkedni és új dolgokat kipróbálni. Amikor 
időm engedi, ünnepnapokon, hétvégeken sokat utazunk 
szülővárosomba, Szolnokra, szüleimhez, barátainkhoz, 
és ez az a hely, ahol feltöltődhetek, kipihenhetem ma-
gam, megnyugtat a Tisza közelsége.
■ Kedvenc zenéd, zenéid?
V. V.: Nagyon szeretem a zenét, az előbbi kérdéshez kap-
csolva ez a pihenést, szórakozást jelenti számomra. Van-
nak olyan tevékenységek, amit zene nélkül nagyon ne-
hezen tudnék elvégezni. Például főzés, takarítás és van, 
hogy tanulás alatt is relaxációs zenét hallgatok. Kedven-
ceim közül szeretném kiemelni Ákost, nagyon szeretem 
a Quimbyt, Bagossy Brothers Companyt és még nagyon 
sok olyan zenekart, akik az élő koncertjeiken is a  leg-
magasabb színvonalat nyújtják. Az régebbi idők igényes 
dalait, zenéit is szívesen hallgatom és persze a gyerek-
dalokat.
■ Mi a legnagyobb örömforrás számodra a munkádban 
és a magánéletedben?
V. V.: Erősen motiváló tényező, és így örömforrás szá-
momra a munkám, családom biztatása, az otthon nyu-
galma, barátaim humora, kollégáim pozitív hozzáállása, 
a fenntartó elismerése, a szülők bizalma, és a legfonto-
sabb: a gyermekek mosolya. Mindenben meglátom a le-
hetőséget, szépséget és igyekszem a dolgokat pozitívan 8
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nézni. Igyekszem, hogy ne a  problémákat lássam, ha-
nem a feladatokat, és ezt örömmel végezzem.
■ Milyennek látod a budakeszi szülőkre és gyerekekre 
háruló mindennapi kihívásokat; milyen módon igyekez-
tek az óvoda részéről a segítségükre lenni?
V. V.: Nagyon fontosnak tartom, hogy a szülőket segít-
sük, és helyben, óvodán belül igyekezzünk megoldani 
a felmerülő problémákat. Elsődlegesnek tartom a korai 
felismerést, prevenciót, mert eddigi tapasztalatom az, 
hogy nagyon későn figyelünk fel a szenzitív időszakban 
jól korrigálható problémákra. Szükséges, hogy már kis-
csoportban nagyon nagy hangsúlyt kapjanak a  külön-
böző problémák, és ezt időben kell orvosolnunk. Az 
időben megkezdett korai gyógypedagógiai szűrésekkel, 
problémafeltárással, korai fejlesztésekkel segíthetünk 
a speciális fejlesztést igénylő gyermekeknek, és a jövő-
ben fejlesztőpedagógusként, vezetőként ezek kiépítését 
szeretném, ezzel is segítve a szülőknek, gyermekeknek. 
A terv megvalósításához, egyes gyermekek személyes és 
szociális képességeinek fejlesztéséhez elengedhetetlen 
a szülők bevonása, az együttműködés hatékonyságának 
növelése, amely a gyerekek óvodai beilleszkedését, fej-
lődését, ezáltal későbbiekben az iskolába lé-
pését és sikerességét segíti. Nagyon örülök, 
hogy hamarosan létrejön Budakeszin egy 
módszertani, gyógypedagógiai központ, és 
így magas színvonalon tudjuk segíteni a csa-
ládokat, gyermekeket és település szinten is 
megoldottá válik a  gyermekek fejlesztése, 
óvodánk – a központtal szorosan együttmű-
ködve – szeretné segíteni a szülőket.
 Budakeszi értékeinek, szépségeinek meg-
ismerésére nagyobb hangsúlyt szeretnék 
fektetni. Nagyon sok gyermek van, aki nem-
rég költözött családjával a  településre, és 
fontosnak tartom közvetlen környezetük 
megismertetését. (Mamutfenyő, Vadaspark, 
Budakeszi Arborétum, szobrok, emlékmű-
vek), illetve a Nagy Gáspár Városi Könyvtár-
ral való kapcsolattartás erősítését, progra-
mok szervezését, mert az olvasóvá nevelést már ebben 
az életkorban el kell kezdenünk. A jövőben szeretnénk 
minden alkalmat megragadni, hogy óvodásaink a kul-
túra, a művészetek, a hagyományos programok aktív ré-
szeseivé váljanak.
■ Mit vársz 2023-tól óvodavezetőként?
V. V.: Nagyon pozitívan tekintek a jövőbe, így a 2023-as 
évre is . Nagyon sok tervem van, de nagyon fontos, hogy 
semmit ne kapkodjunk el, és lépésről lépésre valósítsuk 
meg közösen a munkatársaimmal a feladatokat. Fő fel-
adatok még az évre a  pedagógus országos-szakmai el-
lenőrzésben részt vevő kollégák felkészítése – beleértve 
magamat is –, illetve a kollégák ösztönzése a magasabb 
szakmai fokozatba lépéshez. A gyakornok kollégák kép-
zése, mentorrendszer kiépítése, mert fel kell készül-
nünk, hogy hamarosan több pedagógus eléri a nyugdíj-
korhatárt. Munkaközösségek létrehozása is fontos része 
az óvodák működésének – ebben az évben mozgásfej-
lesztés, népi játékok, néptánc-szakmai csoportokat ho-
zunk létre –, és ezzel is óvodánk szakmai színvonalát 
erősíthetjük.

Szeretném erősíteni a kapcsolatot a  település intézmé-
nyeinek vezetőivel, óvoda vezetőkkel, bölcsőde vezetők-
kel és az iskola vezetőivel. Együtt gondolkodva, segítve 
egymást sokat tehetünk a Budakeszin élő gyermekekért.
Szeretnénk még több közös programot szervezni a szü-
lőkkel, gyermekekkel és a kollégákkal csapatépítő prog-
ramokban részt venni.
■ Mit üzennél a  budakeszi szülőknek, kisgyermekes 
családoknak jó tanácsként?
V. V.: Először is bátorítok mindenkit, hogy találja meg 
a helyét és célját az életben.  Szerencsésnek mondhatom 
magam, mert  olyan hivatásom van, ahol gyermekekkel 
foglalkozhatom, és nekem ez volt a  célom az életben, 
hogy pedagógus lehessek. Bármikor elkezdhető a  pá-
lya, és gyermekek mellett gyermekekkel dolgozni a leg-
jobb lehetőség. Biztatom az édesanyákat, hogy soha nem 
késő elkezdeni az óvodapedagógusi pályát.
Az előzővel nagyon szoros kapcsolatban a második fon-
tos gondolatom a tanulás, tapasztalás. Nagyon fontosnak 
tartom az életfogytig tartó tanulást. Tanuljunk, képez-
zük  magukat, mind formálisan, informálisan. Szeret-
nénk a  szülőknek segítséget nyújtani a gyermekükkel 

kapcsolatos bármilyen területen, hisz szülőként is fejlő-
dünk, tanulunk, tapasztalatokat szerzünk.
Bátorítom a  szülőket, hogy vegyenek igénybe minden 
segítséget. Azt hiszem, mindannyiunknak: óvodapeda-
gógusoknak, szülőknek az a célunk, hogy a minket kö-
rülvevő gyermekek boldogok és sikeresek legyenek.
Óvodánk gyermekpszichológusát bármikor felkereshe-
tik, és ha igény lesz rá, kommunikációs csatornáink fej-
lesztésével – értem itt ezalatt szülői tájékoztatók, szülői 
klub szervezése, segítő szakemberek meghívása a  cso-
portok szülői értekezletére, az óvodában kihelyezett in-
formációs felületek, információs kiadványok nyomtatott 
és online formában –  is segítségükre lehetünk.
Befejezésül pedig el is jutottam a legfontosabb dologhoz, 
amit kívánom, hogy senki ne veszítsen el az életében. Ez 
pedig a humor és a jókedv, ami nélkül az élet nehezebb, 
egyhangúbb lenne. Pedagógusként, szülőként, vezető-
ként is elmondhatom, hogy a jókedv a humor jelen van 
a  mindennapjaimban. Boldogan, jókedvvel megyek be 
az óvodába, csoportomba, és sok örömmel térek haza.

Sükösd Levente 9
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Nyolc évig Budakeszin élt az Angol Királyi Kórus Társaság zeneigazgatója

Egy nagy életmű állomásai

Heltay László karmestert, akinek nem ismert az életműve 
Magyarországon, 2013 nyarán, a felső szervizút festékbolt-
jába betérve pillantottam meg először Budakeszin. Arisz-
tokratikus megjelenése, törékeny alkata, kellemes modora 
sejtette velem, hogy egy nem mindennapi embert láthatok. 
Később a  bolt vezetőjénél érdeklődtem személyéről. Meg-
tudtam, hogy gyakran megfordul az üzletben egy kis trécse-

lésre: „Ő Buffy bácsi, a  kutyás 
ember, aki korábban Angliában 
és Spanyolországban élt.” Vé-
gül is aztán kutyájának sétál-
tatása közben ismerkedtünk 
össze az erdőben. Ezt követően 
készült vele ez az interjú Erdő 
utcai sváb házában, melyet na-
gyon igényesen újított fel, mie-
lőtt ide költözött. 
Heltay László 8 évig élt Buda-
keszin. Sajnos 2013-as találko-
zásunk után nem sokkal eladta 
a  házat, és Budapestre költö-
zött. És bár ez az interjú még 
annak az évnek a nyarán elké-
szült, valahogyan elbújt a szá-
mítógépemen, az akkor készült 
fotókkal együtt. Csak nemrég 
került ismét a kezembe, melyet 

most itt közreadok. Sajnos az interjú alatt az Erdő utcai 
házában róla készült fotók nem kerültek elő. Remélem, 
hogy talán még megtalálom őket egy napon – szép képek 
voltak a mesterről.

■ Hogyan indult a pályafutása?
Heltay László: A  piaristáknál 
érettségiztem. Utána bekerül-
tem a Zeneakadémiára. Csodá-
latos tanáraim voltak, Bárdos 
Lajos és Kodály Zoltán. Diplo-
ma után, 1952-ben kerültem 
zenei rendezőnek a  Magyar 
Rádióhoz, ahol egészen 1956-
ig dolgoztam. Az 1956-os for-
radalom idején beválasztottak 
a Szabad Magyar Rádió Forra-
dalmi Tanácsába, majd 1956 
végén elhagytam Magyarorszá-
got, menekülve a megtorlástól.

■ Miért választotta Angliát? Talán, mert ott van a kórus-
művészet Mekkája?
H. L.: Akkor még nem is gondoltam erre. A nyelv miatt 
mentem oda. Németül tudtam, franciából érettségiz-
tem, de egy szót sem tudtam angolul. Meg akartam ta-
nulni a nyelvet.
■ Angliai zenei pályája, világkarrierje azért nyilván nem 
a véletlen műve...
H. L.: 1957-ben egy londoni egyetemen szállásoltak el 
minket, ahol összebarátkoztam az ottani angol diákok-
kal, akik tudták, hogy mi a végzettségem. Ennek tudatá-
ban ezek a fiatalok összehoztak egy kis kórust az ottani 
angol egyetemi hallgatókból, akiket aztán felkészítettem 
egy kis koncertre. A  Bartók és Kodály kórusműveket 
ezek a csodálatos fiatalok magyarul énekelték az én ve-
zényletemmel. Ráadásul, meglepetésemre, ezek a ked-
ves fiatalemberek meghívták erre a  kis hangversenyre 
a Times neves zenekritikusát is, aki a koncert után oda-
jött hozzám gratulálni és érdeklődött, hogy mik a szán-
dékaim a  jövőben. Én erre akkor kissé pimaszul, teli 

önbizalommal azt mondtam, 
hogy Oxfordban vagy Cambrid-
ge-ben szeretnék tanulni zene-
történetet. 
Ezt követően négy év után ott 
diplomáztam zenetörténetből, 
majd ezután három éven át 
én voltam az Oxford College 
zeneigazgatója. Ebben az idő-
ben ismerkedtem meg Yehudi 
Menuhinnal, akivel egy életen 
át jó kapcsolatban, mondhatni 
barátságban voltunk. Itt, a kol-
légiumban volt Menuhinnak 

Heltay László. A St. Martin in the Fields kamara- 
kórus megalapítója, az Angol Királyi Kórus Társaság 
zeneigazgatója, az Oscar-díjas „Amadeus” című 
film kórusfelvételeinek karnagya.

„Buffy bácsi” könyve

Doráti Antallal



A kép bal szélén Heltay László, középen Yehudi Menuhin
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Budakeszi polgárok
egy hegedűkoncertje, ahol az én vezényletemmel az ox-
fordi Menton College kórusa is fellépett a kollégium 750 
éves évfordulójára írt kórusművel, melyet felkérésünkre 
írt Kodály Zoltán. Ez volt Az óda című alkotás.
■ Innen hova vezetett az útja?
H. L.: 1964-ben Új-Zélandba kerültem. Sikerült elnyer-
nem 150 jelentkező közül az Új-Zélandi Nemzeti Rádió-
Televízió társkarmesteri posztját. Főleg Menuhin támo-
gatásának köszönhettem ezt a lehetőséget. Emellett én 
lettem az ottani operaház zenei igazgatója is. Sokat je-
lentettek zenei fejlődésemben, karrierem alakulásában 
a kezdeti évek. 1967-ben tértem visszaAngliába.
■ Ez egy egyenletesen felfelé ívelő karrier volt. Operák, 
szimfonikus művek, kórusok dirigálása egyaránt része 
volt munkájának.
H. L.: 1967-ben egy utazó operatársulathoz kerültem 
karmesternek, és 1968–1978 között a sussex-i egyetem 
zeneigazgatói állását is betöltöttem. Ez utóbbi inkább ze-
neszervezési munka volt. Közben pedig 1968-ban meg-
alapítottam a Brighton Festival kórusát is, mely ma Ang-
lia egyik legjobb vegyeskara.
■ Az Ön nevéhez fűződik a  világ egyik legkiválóbb 
kórusának a megalapítása is.
H. L.: A  St. Martin in the Fields világhírű kamaraze-
nekara, melyet Sir Neville Marriner alapított, szeretett 
volna egy kórust is a zenekar mellé 1976-ban. Engem 
kerestek meg erre a  szép feladatra. 
2000-ig voltam velük, csaknem 20 
évig. Akkor vonultam vissza az aktív 
muzsikálástól.
■ Ez alatt a  20 év alatt egy Oscar-
díjas film zenei felvételeinek is 
a részese volt!
H. L.: 1984-ben én vezényeltem 
Milos Forman Amadeus című film-
jének a kórusfelvételét (Mozart: Re-
quiem) a  St. Martin and the Fields 
együttesével.
■ 1985-ben is kapott egy nagyon 
fontos felkérést.
H. L.: Ekkor bíztak meg a  Royal 
Choir Society, a Királyi Kórus Társa-
ság zeneigazgatói posztjával. 10 évig 
dolgoztam velük. Ez Anglia legré-
gebbi és legnagyobb létszámú kóru-
sa, melyet Victoria királyné felkérésére Charles Gounod, 
a  híres francia zeneszerző alapított. A  kórus 125 éves 
fennállása alatt én voltam az egyedüli nem brit karmes-
tere az együttesnek. Erre a  10 évre vagyok talán a  leg-
büszkébb az életemben.
■ Két egyetem is díszdoktorává avatta!
H. L.: Igen, a Sussex University és az oxfordi Menton 
College.
■ Hol és mikor volt a búcsúfellépése?
H. L.: 2000-ben Budapesten, a Zeneakadémián. A Rá-
diózenekart és a  kórust vezényeltem. Az angolok sze-
retett szerzőjének, Elgarnak, a  Gerontius álma című 
csodálatos oratóriumának ez volt az ősbemutatója Ma-
gyarországon. A Magyar Rádió Kórusa talán a világ leg-
jobbja.
■ De később még volt egy rövidebb vezénylése.

H. L.: Valóban. 2012-ben, 50 évvel az oxfordi ősbemu-
tató után ismét elvezényelhettem Debrecenben, a  Bar-
tók Béla kórusverseny alkalmából tartott hangversenyen 
Kodály Az óda című kórusművét.
■ Mikor költözött Budakeszire?
H. L.: 2006-ban vettem meg ezt a  sváb házat, ahová 
a  felújítás után, 2007-ben költöztem a  kiskutyámmal, 
Buffyval. Az itteniek csak úgy ismernek engem, mint 

„Buffy bácsi”, a kutyás ember. A kör-
nyező erdők minden zegét-zugát, 
minden fát megismertünk az elmúlt 
években. Mindemellett megtartot-
tam egy lakást Barcelonában is, ahol 
inkább a  téli hónapokat töltöttem. 
Barcelona a világ egyik legszebb vá-
rosa, a  fiatalok városa, amit persze 
nem tudok már úgy élvezni, mintha 
20 éves lennék, így ma már inkább 
itthon élek.
■ Több nagyszerű kórus is működik 
Budakeszin, nem találkozott velük?
H. L.: Mikor visszajöttem Magyar-
országra a  visszavonulásom után, 
elhatároztam, hogy nem folyok bele 
a zenei életbe, meghagyom azt az it-
tenieknek. Nem akartam senkinek 
a helyét elfoglalni, legfeljebb egy-két 

zsűrizési meghívást fogadtam el. Elfáradtam. Egyszer 
tettem csak kivételt, mikor elvállaltam a korábban már 
említett 10 perces Kodály kórusmű dirigálását.
■ Mi húzta haza a világpolgár Heltay Lászlót 50 év után?
H. L.: Nem volt igazán honvágyam soha. A  magyar 
nyelv vonzott vissza, nem a  magyar városok, a  tájak, 
a városok, az emberek. Ahogyan öregedtem, a magyar 
költészet, a  magyar irodalom nagyon hiányzott. Min-
den nap éjfélig olvasok Kosztolányit, Babitsot, Örkényt 
stb. Csodálatos irodalmunk van, és a világ sajnos nem 
tud erről. Hiába fordítják le ezeket, a világ a nyelvün-
ket soha nem fogja megismerni. Ez tragédia! Legalább 
olyan szintű a mi irodalmunk, mint az angoloké, mint 
ahogyan a zenénk, a kórusművészetünk is, de azzal ők 
is tisztában vannak. Talán még jobb a kóruskultúránk, 
mint az angoloké. Horváth Jenő

Az oxfordi díszdoktori cím átvételekor



Budakeszi Oktatásáért díjazottak

Rimóczi Tamás:  
Élményalapú történelem oktatás 
meghonosítása Budakeszin

Rimóczi Tamás, aki 3 éve történelmet és magyar nyelv és irodalom 
tantárgyakat tanít a Nagy Sándor József Gimnáziumban, szereti az 
újszerű, kreatív, fantáziát igénylő oktatási formákat, ennek részeként 
született meg az „Élményalapú történelem oltatás meghonosítása 
Budakeszin” pályázata is, melynek módszereit a pályázó a modern 
világ és a mai tanulók elvárásainak megfelelően, nagyon innovatívan 
választotta ki. Pályázata néhány gondolata most a Budakeszi 
Hírmondóban is olvasható lesz.

 Az élménypedagógia a  tanulók ér-
deklődésére, kíváncsiságára alapoz. 
Személyes tapasztalat- és élmény-
szerzés útján kelti fel a  gyerekek 
figyelmét. Célja, hogy a  tanulók 
a  tanítási-tanulási folyamat aktív, 
alakító részesévé váljanak. A  prob-
lémamegoldást, együttműködést 
előtérbe helyező pedagógiai mun-
ka teret biztosít az iskolai hétköz-
napokban kevesebb hangsúlyt kapó 
kompetenciafejlesztésre, olyan kész-
ségek erősítésére, amelyek túlmutat-
nak a tantárgyi célokon.
A jól hangolt módszertan elérhető 
célokat állít a gyerekek elé, akik szo-
rongás és unatkozás nélkül, együtt 
tanulva, élményeket szerezve ér-
hetnek el sikereket a  tanulásban. 
A  megfelelően ötvözött élménype-
dagógia egyszerre segíti lexikális tu-
dásuk bővítését, de az outdoor (sza-
badtéri) tréningelemekkel és beltéri 
körülmények között is alkalmazható 
feladatokkal a  befogadást könnyeb-
bé téve. A tapasztalati tanulás segíti 
a meglévő szókészlet ismeretekhez, 
élményekhez kötését, amely így fe-
lidézhetőbbé, megfoghatóbbá, sze-
mélyesebbé teszi a tanultakat.
Számos módszertani eszközt lehet 
alkalmazni az órákon, ennek az új-

szerű pedagógiai-oktatási formának 
a részeként.
• Drámajáték, szerepjáték. Az elsőd-
leges tapasztalatszerzést, saját él-
ményű tanulást biztosító gyakorlat 
a  dráma- vagy szerepjáték. A  tanu-
lóknak biztonságot nyújtó keretek 
mellett zajló tanulási folyamat sze-
mélyiségfejlesztő hatásai mellett 
segítenek a  régmúlt korok felele-
venítésére, probléma központú fel-
dolgozására. A  módszer alkalmas 
lehet adott történelmi események 
modellezésére (pl. a  törvényhozás 
működésének változását bemutat-
ni, egy-egy jelentős történelmi sze-
mély szerepébe bújva megismerni 
az adott korszakot).
• Gamification. (Játékelemek alkal-
mazását jelenti az élet játékon kívüli 
területein, hogy a folyamatokat még 
érdekesebbé és lebilincselőbbé te-
gye.) A játékosítás során a gyerekek 
belső motivációjának felébresztése, 
megtartása, erősítése a  cél. A pont-
szerző játékos feladatok, interaktív 
felületek (pl. kahoot.com, mentime-
ter.com) megkönnyítik a tanulók be-
vonását. Az ellenőrző feladatlapok 
hagyományos formai jegyeinek mel-
lőzésével, kihívást jelentő célok kitű-
zésével bármilyen tanagyagtartalom 

feldolgozható. A  játékosítás keretén 
belül saját játékeszköz fejlesztése 
a cél, amelyhez játékelméleti alapot 
a  már létező társasjátékokból lehet 
meríteni (pl. Tabu, Dobble! Fedő-
nevek, Timeline stb.).
• Oralhistory. (Magyarul elbeszélt 
történelemnek is szokták fordítani, 
mivel ismeretek, információ gyűjté-
sét és feldolgozását egyéni elbeszé-
lések, interjúk feldolgozására épí-
tő módszer, tudományos irányzat. 
A  szemtanúkra épülő történetírást 
jelenti.) Az oralhistory módszer-
tana a  közelmúlt eseményeinek 
feldolgozását teszi élményszerűvé. 
A megélt, átélt történelem elbeszélé-
sei abban segítik a  tanulókat, hogy 
a számukra távolinak tűnő kort kö-
zelebbivé tegye, hogy az elvont törté-
nelmi folyamatokat személyessé te-
gye. A családtagokkal, ismerősökkel 
készített interjúk, podcast felvételek 
tanulságai, a  személyes történelem 
így beépíthetővé válnak a tanóra me-
netébe. 
• Outdoor elemek. (Az iskola épüle-
tén kívüli, szabadtéri órák). Az órai 
munkát kiegészítő szabadtéri tevé-
kenységek során a  tanulók élmény-

Budakeszi Város Önkormányzata a 2022/23. évi tanévre is pályázatot írt ki a Budakeszi Oktatásáért-
díjra azzal a céllal, hogy ösztönözze az alternatív pedagógiai módszerek megjelenését, az innovatív 
nevelési és oktatási módszerek elterjedését a budakeszi iskolákban, valamint a tanulókat kimagasló 
teljesítményre ösztönözze. A Budakeszi Önkormányzat ezzel a pályázattal is arra törekedett, 
hogy minőségi változást érjen el Budakeszi az oktatásban. Az alábbiakban megismerkedhetünk 
nyertesekkel: egy gimnáziumi tanárral, két felső- és egy alsó tagozatos diákkal.
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Budakeszi legifjabb polgárai

Gratulálunk, jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Varga Bianka 
(született 2023. január 2-án)
Sándor Lujza 
(született 2023. január 3-án)
Molnár-Jantek Milos 
(született 2023. január 11-én)

Rácz Bella Ilona 
(született 2023. január 11-én)
Rudan Johanna 
(született 2023. január 11-én)
Torma Tamira 
(született 2023. január 11-én)

Jani Luca 
(született 2023. január 15-én)
Balázs Máté  
(született 2023. január 22-én)

Ferenczi Donát András, a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnázium 6. a osztályának tanulója

szerző tanulása, a  diák–diák kap-
csolatok erősödése kerül előtérbe. 
Épített örökségeink felkeresésével 
lehetővé válik, hogy a  történelmi 
emlékezet helyszínein (épületek, 
emlékművek, múzeumok, kiállítá-
sok stb.) rendhagyó órán kézzelfog-
hatóvá váljanak, és összekapcsolód-
janak a  már elsajátított ismeretek, 
vagy új részletekkel egészüljenek 
ki az órán tanultak. A  geocaching 
lényege, hogy előre rögzített GPS-
koordináták felkutatásával a  játéko-
sokat olyan környékbeli történelmi 
emlékekre vezeti, amelyek a helytör-
téneti ismeretekkel bővítik a magyar 
és egyetemes történelmi tudást.
A történelemtanulás élményszerű-
vé válásával fokozódik majd a  tan-
tárgy és a  történelmi ismeretek 

iránti érdeklődés, nyitottság. Az 
élménypedagógia eszközrendszere 
hatékonyan támogatja a  történelmi 
események bemutatását, rávilágít 
a  történelmi folyamatok életünkre 
gyakorolt hatásaira, és szemlélte-
ti ezek jövőformáló erejét. Fejleszti 
a nézőpontváltás és a kritikus gon-
dolkodás készségeit. A  különböző 
témakörök feldolgozása a  bemuta-
tott módszertan használatával segíti 
majd a közösségek formálódását (az 
iskola tanuló- és osztályközösségei-
nek fejlődése, a  családi kapcsolatok 
épülése stb.). Az IKT eszközök be-
vonásával a  diákok megtanulhatják 
ezek rendeltetésszerű, etikus és cél-
szerű alkalmazását is. 
Ezek az alkalmazni kívánt pedagó-
gia módszerek segítik a tanulók sze-

mélyiségfejlődését, a  helyes ön- és 
társismeret kialakulását, probléma-
megoldó készségük javulását. A fej-
lesztés eredményeképpen javulni 
fog a diák–diák és a tanár–diák kap-
csolat is. 
Az élménypedagógiára épülő tan-
órák tervezése kihívás. Ez a  mód-
szertan az iskolákban eddig nem 
megszokott keretek között is lehe-
tővé teszi a  történelmi ismeretek 
átadását, elsajátítását. Ennek a gim-
názium minden évfolyamán, élet-
kori megkötés nélkül alkalmazható 
módszernek köszönhetően az iskola 
minden évfolyama bevonható a ter-
vezett programba, melynek egyes 
elemei átemelhetők az általános is-
kolai oktatásba is (pl. helytörténeti 
témakörök).

A tanulmányi versenyek közül azok 
a  kedvenceim, ahol beszélni kell. 
Szívesen állok ki emberek elé szaval-
ni, felolvasni, és az a  tervem, hogy 
ha majd felnőtt leszek, akkor vagy 
szinkronszínészként, vagy műsor-
vezetőként, színészként, táncosként, 
esetleg előadóművészként fogok dol-
gozni. 2020-ban felvételiztem egy 
szinkronszínész képző iskolába is, 
ahová felvettek, de a  járvány miatt 
nem kezdhettem meg a  tanulmá-
nyaimat. 
Szabadidejében sokat sakkozik és 
olvas, a  hideg idők beálltával gyer-
tyát önt, és nagyon szeret táncolni. 
Még az óvodában kezdett népi tán-
colni, most a Mezei Mária Alapfokú 
Művészeti Iskolában tanulja a  tán-

cokat Mózesné Kulánda Nikolett Bo-
nis bona-díjas tanárától a  Hétlépés 
Táncegyüttesben. 
A másik hobbija a  zenélés. Negye-
dik éve csellózik a Budakeszi Czövek 
Erna Alapfokú Művészeti Iskolában.

Versenyek, ahol eredményeket értem el 
az előadói- és tanulmányi területen az 
elmúlt években:
• Német nyelvű versmondó verseny 
– iskolai forduló 1. helyezés, 2019. 
február 25.
• Iskolai szavalóverseny – 3. helyezés, 
2019. április 3.
• Kazinczy szép kiejtési verseny – is-
kolai forduló 1. helyezés, 2020. ja-
nuár 29.
• Német nyelvű versmondó verseny 
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Halász Áron, a Budakeszi Német Nemzetiségi 
Általános Iskola 7. a osztályának tanulója

Koraszülött babaként jöttem a világ-
ra, emiatt központi idegrendszeri sé-
rültként élek, enyhe mozgássérült-
ként. Az életem minden területén 
maximálisan próbálok teljesíteni. 
Nagyon szeretek olvasni, zenélni, 
sportolni, biciklizni és kirándulni, 
társasjátékozni Igazi szenvedéllyel 
tanulom a  német nyelvet. A  legna-
gyobb öröm számomra, ha sok időt 
tölthetek azokkal, akiket szeretek: 
a  családommal és a  barátaimmal. 
Szeretek utazni és világot látni. Ed-
dig minden tanulmányi évet kitűnő 
eredménnyel zártam.

Az 2022. évben meghirdetett 
Deutschplus német házi tanulmá-
nyi versenyen Országos 1. helyezést 
értem el.

Sporteredményeim:
A Magyar Evezős Szövetség 2022. 
évi Tanuló, Serdülő és Para-evezős 
Országos Bajnokságán 500 m-en 
az 1. helyen végeztem, és 2. lettem 
1500 m-en.
A Budapest Evezős Egyesület 
15. Öbölkupa versenyén 1000 m-en 
3. helyezést értem el.

Győrfi Péter, a Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnázium 9. a osztályának tanulója

A Tarkabarka Óvodába jártam né-
met nemzetiségi csoportba, akkor 
kezdtem megismerkedni a  német 
nyelvvel. Általános iskola alsó tago-
zatában a  Budakeszi Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola kompetencia 
alapú osztályába jártam, ahol ko-
molyabban folytattam a  német ta-
nulást. A négy év alatt végig kitűnő 
tanuló voltam, és számos tanulmá-
nyi versenyen részt vettem: Bolyai 
Matematika, Bolyai Magyar, Bolyai 
Természettudomány, LÜK-verseny. 
Kipróbáltam a  karatét, a  focit és az 
úszást.
A negyedik osztály végén az összes 
jelentkező közül a 2. legjobb felvételi 
eredményt értem el, amellyel beke-
rültem a  Prohászka Ottokár Katoli-
kus Gimnázium német tagozatos 
osztályába. Örülök, hogy tanulmá-
nyi, sport és közösségi szempontból 
kiemelkedő iskolába járhatok, ahol 
sikerült megtartanom a tanulmányi 
eredményeim színvonalát .A külön-
böző tanulmányi versenyekre min-
den évben rendszeresen benevezek, 

amelyek közül a legsikeresebb ered-
ményem 7. évfolyamban a  Bolyai 
Természettudományos csapatver-
seny országos 2. helyezése.
Iskolai sportegyesületen belül ping-
pongoztam, negyedik éve röplabdá-
zom, jelenleg heti 5-7 alkalommal 
edzek, és járok versenyekre is.
A 2021/22-es tanévben a Balogh Já-
nos Kárpát-medencei Környezet- és 
Egészségvédelmi Csapatverseny 2. 
helyét nyertük el társaimmal.
Szintén ebben az évben Országos 
strandröplabda diákolimpián 2. he-
lyezést értem el csapatommal.
Kedvenc tantárgyaim a matematika, 
biológia, német, amiből jövőre B2-es 
nyelvvizsgára készülök. Kiskorom 
óta érdekelnek a  logikai és a straté-
giai játékok, szeretek kártyázni és 
sakkozni. 
A Rubik-kockát már 9 évesen meg-
tanultam kirakni, azóta hobbi szin-
ten foglalkozom vele, 8.91 másod-
perc a  rekordom. Érdeklődöm az 
informatika iránt, voltam programo-
zó táborban.

Szívesen töltöm a  szabadidőmet 
a  barátaimmal, osztálytársaimmal, 
kirándulunk, moziba járunk.
Nyaranta édesanyám alkotó- és él-
ménytáboraiban aktívan besegítek, 
kisgyerekekkel foglalkozom, segí-
tem őket a  kézműveskedésben, el-
kísérem őket lovagolni, íjászkodni, 
kirándulni és kiállításokra. Részt 
veszek a tábor előkészítésének mun-
kálataiban is.14
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– iskolai forduló 1. helyezés, 2020. 
február 10.
• Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny – 
megyei 3. helyezés, 2021. november 
23.

• Forgórózsa Fesztivál, Tatabánya 
– arany minősítés és különdíj a ka-
locsai táncok stílushű előadásáért, 
ezüst minősítés a  méhkeréki férfi 
szólótáncért, 2022. május 7.

• Iskolai versmondó verseny – 3. he-
lyezés, 2022. április 4.
• Német nyelvű versmondó verseny 
– különdíj, 2022. május 16.



Már két helyen is gyűjthetik a budakeszi lakosok 
a kupakokat Új kupakgyűjtő került ki a  Pity-

pang Óvoda bejáratához, így most 
már két helyen is gyűjthetik a buda-
keszi lakosok a kupakokat. A Buda-
keszi Önkormányzat megbízásából 
a  BVV Kft. az összegyűjtött  kupa-
kot a  Holofon kupakgyűjtő céghez 

szállítja, a  befolyt összeget pedig 
Telegdi Szimonetta támogatására 
adja át. Eddig a táblázatunkban sze-
replő összegekkel támogatták a kis 
Szimonettát, melyet a  fejlesztésére 
fordított a család.
Köszönjük Budakeszi!

Bábelőadás a Pitypang Sport Óvodában

Egészségünk védelme – 
A csalárd cukorka
Az egészséges életmódra nevelés 
a Pitypang Sport Óvoda pedagógiai 
programjának egyik fontos eleme. 
Egészséghét-projektünk keretében, 
játékos feladatok, kézműves foglal-
kozások, dráma játékok segítségé-
vel hívjuk fel a  gyerekek figyelmét 
egészségünk megőrzésének, védel-
mének jelentőségére, a  mozgás és 
sport jótékony hatására, valamint 
az egészséges ételek fogyasztásának 
fontosságára.
Az egészséghét apropóján hívtuk 
meg óvodánkba a Babos Bábos Társu-
latot, akik Garay Zsuzsanna: A csa-
lárd cukorka című meséjét állították 
bábszínpadra.
Találkozásomat az írónővel Mester 
Györgyinek köszönhetem, aki maga 
is Budakeszin él, és számos novellá-
val, majd gyermekeknek szóló mesé-
vel ajándékozott meg már bennün-
ket. Györgyi és Zsuzsanna is eljött 
hozzánk, hogy a gyerekekkel együtt 
megtekintsék a bábelőadást, mi pe-
dig éltünk a lehetőséggel, hogy a ki-
csik is megismerjék a „zengő erdő” 
és szereplőinek meseíróját.
A történet az erdei állatokról szól, 
akiknek lakóhelyére egy manó érke-

zik, és fondorlatos módon igyekszik 
rábeszélni őket a cukorkáira. A jóhi-
szemű kis állatok elhiszik a  manó 
ígéreteit, hogy bátrabbak, gyorsab-
bak, okosabbak lesznek a  „varázs-
cukortól”, de a  valóságban aluszé-
konyak, betegek lesznek, és rosszul 
érzik magukat tőle. Szerencsére, 
mint minden mesében, a  tündé-
rek segítenek jóra fordítani a dolgot, 
a  történet pedig abban segíti a  kis 
hallgatóságot, hogy merjenek nemet 
mondani, és ne fogadjanak el idege-
nektől semmit.
Garay Zsuzsanna írásaival, meséi-
vel bátorít és utat mutat a gyerekek-
nek (A kacat kuckó lakója, amely egy 
mozgássérült kisgyerekről szól, Eső-
csepp utazásai), a  regényeivel pedig 
a felnőttekhez is szól (Találkozások, 
Függőség, Zaklatás), hogy csak néhá-
nyat említsek.
Molnár Ibolyával, a  Személyesen 
segíthet! Alapítvány létrehozójával 
2015-ben találkozott, és az ő kérésé-
re írta meg A csalárd cukorka című 
drogprevenciós mesét. A  mondani-
való magáért beszél, amelyet egyre 
fontosabb megtanítani már a  kis-
gyerekeknek is. Babos Eszter bábos, 

író, előadóművész és Bíró Brigitta 
az ügy mellé állt, és rajtuk keresztül 
a bábjáték az ország több városában 
és most Budakeszin is eljutott a gye-
rekekhez.
Garay Zsuzsannát idézve:
„Nemet mondani soha nem könnyű… 
a körülöttünk lévő világból megannyi 
rábeszélés zúdul a fiatalokra: »engedj 
az édes csábításnak«, próbálj ki minél 
több mindent…”
„A gyerekeket akkor készítjük fel a leg-
jobban a világban rejlő veszélyekre, ár-
talmakra, ha arra is megtanítjuk őket, 
hogy nézzenek a dolgok mögé...”

Kovács Mihályné óvodapedagógus
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Dátum mennyiség összeg

2022. január 11. 800 kg 52 000 Ft

2022. szeptember 19. 540 kg 45 900 Ft

2022. november 16. 420 kg 35 700 Ft

2023. január 19. 300 kg 25 500 Ft
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Farsang a Tarkabarka Óvodában

A, a, a, a farsangi napokban...

Farsang a  vízkereszttől hamvazó-
szerdáig tartó hosszú, vidám, tél-
búcsúztató időszak, amit már min-
denki nagyon várt. Ilyenkor minden 
csoportban serényen készülődnek 
a  gyerekek az óvodapedagógusok 
segítségével. Álarcok, bohócok és vi-
dám jelmezes figurák kerülnek ki 
a szorgos kis kezek alól, melyek be-
népesítik az óvodát. Az ötletesebbnél 
ötletesebb, színes gyermekmunkák 
elfoglalják helyüket a csoportszobák 
előtti faliújságon, valamint felhasz-

náljuk őket a  csoportszobák deko-
rálásához is. Az óvodapedagógusok 
a  kézműves tevékenységek mellett 
nagy hangsúlyt fektetnek arra is, 
hogy megismertessék a gyerekekkel 
a farsangi népszokásokat, hagyomá-
nyokat. Beszélgetőkörökben, mesék 
által, versek, dalok segítségével han-
golódunk az ünnepre. 
A farsangi mulatság napján, ami az 
idei évben február 9-ére esett, már 
minden csoportszoba teljes díszé-
ben pompázott. A gyerekek nagy iz-
galommal várták, hogy pajtásaik és 
a felnőttek milyen jelmezben fognak 
megérkezni. Már a délelőtt folyamán 
a  tetőfokára hágott a  hangulat, hi-

szen együtt táncoltunk, énekeltünk, 
és játékos feladatokat szerveztünk 
a  gyerekek számára. Székfoglaló, 
seprűtáncoltatás, szobor játék, célba-
dobós, és még megannyi ügyességi 
játék tarkította a programot. A mu-
latozás elengedhetetlen része 
a  lakoma, amiről min-
den évben a  kedves 
szülők gondoskod-
nak. Finom sütemé-
nyek, gyümölcslevek 
kerülnek ilyenkor 

az asztalokra, amit 
a  gyerekek alig vár-

nak, hogy megkós-
tolhassanak. A tízórait 

követően átlátogatunk 
a  szomszédos csoportokba, 

és megmutatjuk egymásnak jelme-
zeinket, és hol közösen énekelünk, 
hol pedig bekapcsolódunk a  másik 
csoport táncos mulatságába. 
A farsangi bál egészen az ebédidőig 
tart, amikor is a gyerekek fáradtan, 
jelmezeikből kibújva, élmények-
kel telve ülnek asztalhoz, hogy el-
fogyasszák a finom ebédet. Másnap 
pedig morzsa parti várta az apró né-
peket. Benedek Mónika Katalin

óvodapedagógus

Január második hetében óvodánk tárt kapukkal várta vissza 
kis óvodásait. Épp csak lekerültek a karácsonyi-téli dekorációk, 
a medve is kibújt a barlangjából, máris farsangi díszbe öltöztettük 
az épületet a gyermekek nagy örömére.
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Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola

Januári visszatekintés
Együtt szaval a SZIA

Január 20-án hetedik évfolyamunk, Merkl-Mihály And-
rea, Joóné Szász Mária és Illisz Balázs magyar tanárok 
vezetésével, elsétált a  Himnusz-szoborhoz, hogy ott 
a Magyar Kultúra Napja alkalmából közösen szavalja el 
Kölcsey Ferenc költeményét, a Himnuszt.
Köszönjük a szervezést a Magyar munkaközösségnek!

Harmadikos csapatunk körzeti bajnok lett 
a Bolyai Természettudományi Csapatversenyen

Gyönyörű eredmények születtek a Bolyai Természettu-
dományi Csapatverseny megyei döntőjében, ahol több 
csapatunk is igen szép helyezést ért el. Lássuk, kik vé-
geztek az élmezőnyben:

• 1. helyezett, körzeti 
bajnokok lettek Griz-
lik csapatnévvel 3. e 
osztályos tanulóink, 
akik ezzel bekerültek 
az országos döntőbe! 
Név szerint: Contreras 
Eliza, Dézsi András, 
Kádár-Németh Levente, 
Szani Veronika.
• 5. helyen végeztek, 
díjazásban részesülő 
csapatok között Leven-

dula csapatnévvel 4. c osztályos tanulóink, név szerint: 
Gőbel Blanka, Mészner Léna, Nagy Hanna, Szabó Hanga.

• 7. helyen végeztek, 75 versenyző csoport között Bodobács 
csapatnévvel 4. c osztályos tanulóink, név szerint: Debre-
czeni Zója, Gergely Lujza, Kardos András, Sipos Janka.
Hihetetlenül büszkék vagyunk a csapatokra és felkészí-
tő tanáraikra: Fekete Éva, Havasi Gabriella 3. e és Bezecz-
ky Erzsébet 4. c! Gratulálunk a körzeti versenyszereplés-
hez, drukkolunk az országos megmérettetéshez – hajrá 
Grizlik!

Ezüstérmes lett országos diákolimpiai 
elődöntőn futsalcsapatunk

Iskolánk fiúcsapata hazai környezetben Pest megye baj-
nokaként lépett pályára a  futsal diákolimpia országos 
elődöntőjében, név szerint: Bencsik Attila 7. b, Csizner 
Andor Bálint 7. a, Duliskovich Dávid 7. b, Klimes Vencel 
7. c, Máté Szabolcs Péter 7. c, Nagy Ambrus András 7. b, 
Svendor András 8. a, Szendeff Sólyom Levente 7. b, Török 
László Bence 8. a. 
Tették mindezt azért, hogy egészen az országos döntőig 
menetelhessenek. Ahogy haladtunk a fordulókkal, egy-
re rangosabb ellenfelekkel találkoztunk. Ezért tudtuk 
előre, hogy most lesz a legnehezebb dolgunk.

• Első mérkőzésünket a  Budapestről érkezett Gloriett 
Sportiskola ellen vívtuk. Elég annyit mondanunk, hogy 
a csapatuk szinte egészét a Budapest Honvéd akadémis-
tái alkották, köztük utánpótlás válogatott játékosokkal. 
Az összecsapást mindjárt két kapott góllal kezdtük, ez 
azonban csak felbátorította játékosainkat, így ezt köve-
tően át is vettük az irányítást. Hiába alakítottuk ki sorra 
a szebbnél szebb ziccereket, az ellenfél kapusa parádé-
zott, és mindent megfogott. Végül 2 gólt csak sikerült 
a hálóba juttatnunk, de a győzelem sajnos nem jött ösz-
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sze. Egy kiegyenlített mérkőzésen az ellenfél a fizikális 
fölényét kihasználva 4–2-re felül tudott minket múlni. 
• Ezután ismét mi következtünk és a Kisbéri Táncsics 
Mihály Gimnázium és Általános Iskola ellen javíthat-
tunk. A mérkőzést egyből helyzetek sorával nyitottuk, 
azonban ma az ellenfelek kapusain kívül a kapufák sem 
voltak velünk. 
Szerencsére elég higgadtak tudtunk maradni, és végül 
egy igen magabiztos 2–0-ás sikert arattunk.
Gyönyörű viadal volt, srácok, büszkévé tettétek iskoláto-
kat! Gratuláció illeti az edzőket is: Kiss-Baranyi Leventét 
és Csehó-Kovács Ferencet! Szép volt, fiúk!
– Mindenképpen pozitív ez a  menetelés. Nagyon ma-
gas színvonallal és kimagasló teljesítményekkel tarkí-

tottuk a  mérkőzéseket. Csapatunk 
mindössze egyetlen vereséget szen-
vedett ezalatt az időszak alatt. Na-
gyon büszkék vagyunk a  srácokra, 
mert egy olyan sportágban jutottak 
az ország legjobbjai közé, amely egy-
értelműen a  legnépszerűbb, és eb-
ből adódóan kijelenthető, hogy itt 
van a  legnagyobb verseny a  végső 
győzelemért – mondta Kiss-Baranyi 
Levente.

Országos diákolimpiai 
harmadik helyezés sífutásban

Holló Nándor 2. c osztályos tanu-
lónk az Országos Sífutás Diákolim-
pia döntőjében, I. fiú korcsoportos 
kategóriában 3. helyezést szerzett, 

így a  gyönyörűen csillogó bronzéremmel a  nyakában 
büszkén állhatott fel az országos mezőnyben versenyző 
kortársai között a dobogó fokára. Gratulálunk, nagyon 
büszkék vagyunk rá! Loór Zsuzsanna
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MAGYAR 
KUTYAFAJTA

LÖD
AUTONÓM 
TERÜLET

KARDI-
GÁNBAN 

VAN!

NYAKON 
VISELT DÍSZ

RENDSZE-
REZETT 
TUDÁS

HANG-
UTÁNZÓ SZÓ

PÁRA!

SZEMÉLYES 
NÉVMÁS

FUTÁSÁRÓL 
VÖRÖS-

MARTY ÍRT

LITER 
RÖVIIDEN

ÚJ-ZÉLAND 
AUTÓJELE

BIRS SZELET!
A MÚLT 
RÉSZE!

ŐSI SZAVUNK

TÍZ ANGOLUL
NÖVÉNY 

RÉSZE

ÉSZAK, 
RÖVIDEN

PÁRTTAG! TÖBBESJEL

6.

HEGY 
DOROG 

KÖZELÉBEN

NÉVELŐTÖBBESJEL

ÖRÖM VÉGE!

HETEROGÉN 
NÉP-

CSOPORT A 
KÖZEL-

KELETEN, 
AFRIKÁBAN

4.

JAPÁN 
SZÓRAKOZ-
TATÓ ZENEI 

MÁRKA

3.
5.

VERNE EGYIK 
KAPITÁNYA

HÁLÓBAN A 
LABDA

IGEKÖTŐ

BERREGŐ 
BETŰ

TÁRGYRAG

TILTÓSZÓ

OKÁDNI 
KEZD!

MENETSZÁM 
JELE

OTT, 
RÖVIDEN

KÖZSÉG 
DEBRECEN 

KÖZELÉBEN

PERGŐHANG
PALACSINTA 

VAN ILYEN

KELVIN JELE
KERTI 

HÁZIKÓ

KÉRDŐ 
NÉVMÁS

JEAN ..., 
KORTÁRS 
FRANCIA 
SZÍNÉSZ

URÁN, 
NITROGÉN, 
HIDROGÉN

1.

2.

RÓMAI 50

GYOM-
NÖVÉNY

I

NITROGÉN

NY

HABZÓ ITAL, 
NÉPIESEN

ÁMULATBA 
EJT

KÖTŐSZÓ

A megfejtések: 1. gurul a nevetéstől • 2. röhög • 3. vihorászik • 4. kacag • 5. kuncog • 6. hahotázik



Előadás a Házasság hetén Budakeszin

Párkapcsolatból szövetség

■ A jó párkapcsolat titka a megfelelő kellő érzelmi intel-
ligencia, vagy kell még sok minden más?
Bedő Imre: Leginkább azért kell még sok minden más, 
mert az elmúlt több ezer évben minden nemzedék fér-
fiai és nőjei ugyanazt csinálták, mint az apjuk. A fiúk 
azt csinálták, mint az apjuk, ő azt csinálta, amit az ő 
apjuk. És ez a  városiasodás kapcsán megszűnt ez az 
életmódbeli azonosság, egyáltalán nem azt csináljuk, 
amit a  szüleink csinálnak, és a  városiasodás kapcsán 
az is megtörtént velünk, hogy azt hittük, nem tudtuk, 
hogy a városban mit kell csinálni, és elvitték a munka-
helyek, főleg a férfiakat. Volt egy-két nemzedék, aki vi-
szonylag keveset tudott együtt lenni a  családjával, ez 
széteső családokhoz vezetett, és most jött el az az idő, 
amikor mindenkinek el kell mondanunk: nem szégyen, 
ha nem tudjuk, hogy mit kell csinálni, mert nincs akit 
lemásolni, egészen más dolgokat kell csinálnunk, mint 
a szüleink, és ezért kapaszkodókra kell lelni, tanulni kell 
folyamatosan, és az sem mindegy, hogy kitől. Ugyanis 
rengeteg, mindenféle félrevezető elmélet, információ is 
kering. Nem lett nagyon könnyű az élet, úgyhogy azt 
hiszem, sok minden kell ahhoz, de egy biztos: el kell 
dönteni, hogy azt meg akarjuk tartani, és az érzelmi in-
telligencia mindenképpen kell, azt viszont nem nagyon 
edzi a jelenlegi életformánk. Túlságosan monoton, túl-
ságosan nagy biztonságban vagyunk, túlságosan kevés 
dolog történik velünk. Dolgozunk, hazamegyünk, húz-
zuk az igát, de érzelmileg, pl. kulturális rendezvénye-
ken keresztül, olvasáson keresztül, a más emberekhez 
való kapcsolódásaink is odavesztek, hogy annak az igazi 
problémájához való kapcsolódáson keresztül érzelmi-
leg fejlődjünk, ez is elmaradozott, és ebben is utána kell 
mennünk ennek a dolognak, mert csak akkor tudunk 
egymás felé is nyitni, ha ebbe kicsit fejlődünk.
■ A párkapcsolatoknak a megmentése önmagunk meg-
mentése által lehetséges? Tehát magunkban kell keres-
nünk a megoldást?
B. I.: Mindennek a kulcsa az önismeret. Régebben nem 
kellett erről beszélni, hogy mi az önismeret, mert amit 
megtettek, tudták: az vagyok, amit megteszek, ma meg, 
mivel majdhogynem a munkahely, meg valami pici ott-
honi cselekvés marad, ezért az, hogy én mire vagyok 
képes, ki vagyok én, ez egy nagy kérdőjellé vált, és ren-
geteg, rengeteg mesterségesen előállított cselekvés kell, 
kihívásoknak kell, éjszakai túrázni kell, veszélyeknek 

kell kitenni, bármi olyan dolog, ami egy kicsit megmu-
tatja, hogy kik lehetünk mi, és, ha van egy nehézség kö-
rülöttünk, ma már úgy van, hogy van egy temetés, ak-
kor az emberek nem hívják fel a másikat, hogy őszinte 
részvétet kívánjanak,mert az egy igazi beleállás lenne, 
és érzelmileg meg kellene kérdezni, te hogy vagy? Ehe-
lyett írnak egy SMS-t, hogy őszinte részvétem, vagy egy 
kommentet oda alá, és azzal el van intézve. Valójában 
rengeteg lehetőségünk van kibújni az alól, hogy mi ér-
zelmileg valamilyen módon emberek tudjunk maradni, 
és elsivatagosodunk, inkább így mondhatnám.
■ A férfierő és a női, nevezzük erőnek vagy bármilyen 
energiának, egyre inkább újra egymásra kell valahogy 
hangolódjon, találjon, hogy a  házasság, a  párkapcsolat 
működni tudjon? Most kérdezem ezt a  házasság heté-
ben stílszerűen?
B. I.: Én azt tapasztaltam, mert erdélyi születésű vagyok, 
és nagyon több kis faluban töltöttem a gyerekkoromat, 
illetve kettőben, ahol a  nagyszüleim éltek, és nagyon 
nagy szimbiózisban élt férfi és nő. Egymásra utaltságba 
élt férfi és nő, és csak kettőjük közös erőfeszítése tud-
ta egyről a kettőre juttatni. Nem gazdagsághoz, hanem 
egyik télről a másik télre eljuttatni a családokat. A váro-
siasodás kapcsán viszont az látszott, hogy egymásnak 
uszították, szándékosan is, rengeteg olyanfajta feszült-
ségkeltő tudományos, áltudományos ideológiai mozga-
lom van, ami férfi és nő közé éket ver, és ekkora ék nem 
volt a történelem folyamán, mint ami most van. Amióta 
dolgozunk, hogy ne legyen ék, egyre nagyobb ez a  fe-
szültség, és nekünk az a dolgunk, hogy – akár vissza-
nyúlva is – a  jó dolgokat nézzük meg, hogy csinálták 
azok, akik jól csinálták, és hogy ma is elforduljunk ezek-
től a feszültségektől, és stressz mentesítsük férfi és nő 
szövetségét. Erről fogok ma beszélni: miből állhat egy 
szövetség, hogyan lehet egy szövetség, ahelyett, hogy 
egy nagyon könnyen széteső párkapcsolat legyen.

Bedő Imre közgazdász, a Férfiak Klubja 
alapítója, több sikerkönyv szerzője tartott 
előadást az Erkel Ferenc Művelődési 
Központ szervezésében Budakeszin. 
A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 
teltházas programja előtt kérdeztük.
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■ A fiatalok felé mi lehet az a jótanács vagy üzenet, akik 
elég rendesen az online tér irányába el vannak csábítva, 
és ott nagyon sok a fals és hamis kapcsolat vagy kapcso-
lat lehetőség?
B. I.: Én arra kérem őket, hogy igazán gondolkodjanak el 
azon, hogy mi adhat értelmet az ő életüknek. Minél töb-
bet gondolkodnak rajta, annál inkább rájönnek, hogy az 
élet továbbadása, hogy ne én legyek az utolsó nemzedék, 
hanem az életet tovább tudjam adni magasabb minő-
ségben, abban lehet teljesen kiteljesedni, mert minden, 
amit anyagiban megalkotunk, az az enyészeté lesz egé-
szen biztos. Ma már a milliárdossá válás miatt nagyon 
leszűkültek a lehetőségek, egy-kettő még feltörhet, de át-
lagemberi célt kell kitűznünk, és átlagembereknek húz-
ni kell az igát, mert ilyen volt az élet mindig is. De miért? 
A következő nemzedékért érdemes, önmagunkért nem 
érdemes. Önmagunkért lefekszünk a fa alá, megiszunk 
mindent, ami erjeszthető, az meg egy értelmetlen életté 
fog válni. A jövő nemzedék egyedüli, én sokat gondolko-
dok velük, és vitatkoznak velem, de a végén nincs más 

megoldás, ez van. De mindig is ez volt, ezért keltek fel 
az emberek, ezért túrták a földet, ezért gyógyultak meg, 
ha megbetegedtek, és ezért vállaltak mindenféle erőfe-
szítést, hogy életet hagyjanak maguk után.

Sükösd Levente
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Hószállingózásban túráztunk ja-
nuár végén, a  János-hegyi élmény-
túrán. Budakesziről, az Erkel Ferenc 
Művelődési Központ parkolójából 
sétáltunk fel az Erzsébet-kilátóhoz, 
a Csacsi-réten és a Virágvölgyön át. 
Ugyan Pozsonyig nem láttunk el, 
mint azt a  szóbeszéd tartja, de az 
időjárás kegyes volt hozzánk, hisz 
mire felértünk a kilátóhoz, a nap is 
kisütött és a Parlamentet is sikerült 
megtalálni a városra lassan ereszke-
dő ködben. A  Libegőnél egy finom 
meggylekváros gofrival pótoltuk az 
elveszett energiát, majd újult erővel, 
kényelmes sétával leereszkedtünk 

a  piros jelzésen, a  Gyermekvasút 
János-hegyi megállóján át vissza Bu-
dakeszire, az erdei focipályán kiér-
kezve az erdőből.
Az élménytúra idegenvezetője Hol-
lósi Anita volt, aki mesélt nekünk 
Mátyás királyról és az uralkodó 
tölgyfákhoz való kapcsolatáról. Iz-
galmas legendákat hallottunk arról, 
miről is kapta a János-hegy a nevét, 
valamint sokat tanultunk az erdőben 
őshonos fákról, gombákról és a  ter-
mészet csodálatos működéséről. Az 

Erzsébet-kilátónál megnéztük, hol 
üldögélt Sissi és még a kilátó tetején 
található szerelemlakatok történetét 
is meghallgathattuk Budapest leg-
magasabb pontján.
Következő élménytúránk február 
25-én Makkosmáriára vezet majd, 
„A szív szentélye” címmel, március-
ban pedig „A pálosok nyomában” 
címmel indulunk majd útnak, ahol 
a  Hárshegyi-kilátót is útba ejtjük. 
Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk.

Fedezzük fel együtt Budakeszi 
és környéke titkait!Lelkes kis csapattal indult  

a „Sétálj velünk!” programsorozat 
első, János-hegyi élménytúrája
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Budakeszi ízei
Szent András pálinka

Ugrunk pár évet, 2000-ben, ami-
kor Budakeszi elnyerte a  városi 
rangot, felépült a  mi házunk is, és 
én büszke budakeszi lakos lettem. 
A  kertünkben volt két körtefa, ami 
olyan sokat termett, hogy nem bír-
tuk megenni, de már a  kompót is 
a fülünkön folyt ki. Ekkor a régi sze-
relem új irányt vett, úgy döntöttem, 
nem csak iszom, de megpróbálom 
csinálni is a pálinkát.
A lendület és az önbizalom nagy volt, 
a  tárgyi tudás annál kisebb. A  hul-
lott, esetenként már kicsit rohadt 
gyümölcsöt egy hordóban a cseresz-
nyefa alatt gyűjtögettem, úgy hallot-
tam, így kell csinálni. Aztán egy-két 
hónap után a penészes, büdös erjedt 
anyagot – belátva, hogy ebből sem-
mi jó nem lesz – végül kiöntöttem 
a komposztra. Ezzel az első nekifu-
tás csúfos kudarccal végződött.
Végzettségemet tekintve mérnök 
ember vagyok, így gyorsan beláttam: 
ha lendületből nem sikerült, nem 
érdemes erőltetni, egyszerűbb utá-
na olvasni és tanulni. Először egy 

2 napos gyorstalpalóra mentem el, 
ez arra pont elég volt, hogy meg-
értsem, hogy, mint oly sok minden 
más, a  pálinka világa is egy önálló 
tudományág, aminek csodálatos 
mélységei és gazdagsága van. Nem 
sokkal később, 2012 őszén a Corvi-
nus Egyetem meghirdette a  Pálin-
ka Mester másoddiplomás,2 éves 
szakmérnöki képzését. Az ébredező 
pálinkás szakma első egyetemi kur-
zusa volt ez. Jelentkeztem, felvettek. 
A pálinkás társadalom legjava gyűlt 
össze a hallgatók között, az előadó-
ink fantasztikusak voltak, köztük 
a  már a  mennyországból vigyázó 
Panyik Gáborné, Cila is. Csodálatos 
két év volt, csak szívtam magamba 
a tudást és figyeltem, hogy csinálják 
a profik.
Azóta eltelt több mint 10 év, jó pár 
hordó körte és sok más izgalmas 
gyümölcs lényegült át a kezeim kö-
zött és nyert örök életet, de legalább-
is hosszabbat, mint amit gyümölcs-
ként megélt volna. Andris fiam után 
egy merész gondolattal, Szent And-
rás nevet adtam a pálinkáimnak, ez 
a  barátaim közt az évek során már 
egy igen jól csengő név lett. Értékét 
emeli, hogy venni nem lehet, de bár-
hova hívnak, örömmel viszek egy 
pár üveggel kóstolónak. Ki tudja, 
azért hívnak-e, mert így lesz ingyen 
pálinka, vagy azért, mert így lesz in-
gyen finom pálinka, vagy mert a ba-
rátaim, vagy esetleg ezek valamilyen 
kombinációja?
Ahogy mondani szoktam, az előző 
életemben, vagyis a szakmai karrie-
rem első 15 évében, multinacioná-
lis nagyvállalatok egyre magasabb 
beosztású vezetője voltam, a  végén 
már több ország logisztikai, termelé-
si folyamataiért feleltem. Aztán egy 

éles irányváltással a fenntarthatóság 
kérdése felé fordultam, és diákoknak 
szóló szemléletformálási, oktatási 
programokat kezdtünk el fejleszte-
ni, működtetni. Hozzánk kötődik 
az évente megrendezésre kerülő 
Kárpát-medencei Fenntarthatósági 
Témahét, amin évente közel 1800 
iskola 400 ezer diákja vesz részt, 
ennek egyik rendezvényén pár éve 
például Áder János köztársaság el-
nök úr Budakeszin, a Prohászkában 
tartott egy klíma tanórát. Mi fejleszt-
jük és mi vagyunk a motorjai a kö-
zépiskolákban újonnan bevezetésre 
került Zöld Föld fenntarthatósági 
tantárgynak is, de két éve a  Planet 
Budapest nagy nemzetközi fenn-
tarthatóági expónak is mi voltunk az 
egyik fenntarthatósági szakértője. 
Hozzánk kötődik az 1200 általános 
iskolában működő PontVelem Okos 
program is, ami szelektív hulladék-
gyűjtésre motiválja a diákokat.
Szóval, egy jó ideje a  gondolkodá-
som középpontjában a  fenntartha-
tóság áll. Ebbe a gondolkodásmódba 
a  maga természetességével simul 
bele a pálinkakészítés. A jó pálinka 
a  jó gyümölccsel kezdődik. Ha az 
embernek saját fái vannak, akkor 
a metszéssel, zöld munkával kezdő-
dik, a  növényvédelemmel folytató-
dik, és az érett, tiszta, hibátlan gyü-
mölccsel fordulunk rá a  cefrézésre. 
Rossz gyümölcsből, jellegtelen gyü-
mölcsből, éretlen gyümölcsből, plá-
ne sérült, rohadt, penészes, koszos 
gyümölcsből SOHA nem lesz jó pá-

Mint minden komoly történet a férfiember életében, ez is 
a katonaságnál kezdődött… A 80-as évek közepén járunk, 
kimenőn voltunk Zoli barátommal, és összetalálkoztunk 
néptáncosokkal, akiknél mit ad Isten, épp volt némi eperfa- 
hordóban érlelt szatmári szilvapálinka. Mi leszerelés előtt 
álló öreg bakák voltunk, ők jó emberek, szó szót követett, 
koccintás koccintást, így esett az első komoly találkozásom 
a pálinkával. Na, itt sok minden eldőlt, egy életre!
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linka. Azt szoktam mondani: a cef-
rébe csak olyan érettségű, tisztaságú 
és állapotú gyümölcsöt tegyél, mint 
amit az 5 éves gyerekednek jó szívvel 
adnál. Minden más nem oda való! 
Persze még ott van az asszony és 
a  lekvár örökös küzdelme is, de ezt 
mindenki vívja meg maga.
Vannak örök érvényű népi szokások 
a pálinka világában, amelyek úgy hi-
básak, rosszak, ahogy vannak. Ilyen 
a  cseresznyefa alatt hetekig, hóna-
pokig folyamatosan gyűjtött gyü-
mölcsök gyakorlata (jobb esetben 
ezek a komposzton végzik, rosszabb 
estben valaki lefőzi és még meg is 
kínálnak vele), de ilyen a  CUKOR 
kérdése is. Nézzük meg ezeket egy 
kicsit közelebbről. Mi is lenne a he-
lyes folyamat?
Csak érett, hibátlan gyümölcsöt 
cefrézünk. Levél, biciklilánc, össze-
gereblyézett macska és egyebek 
a kertből nem játszanak. A gyümöl-
csöt megmossuk. Igen, megmossuk. 
Tele van a felülete olyan gombákkal 
és baktériumokkal, amik a cefrézés 
folyamán még sok galibát tudnak 
okozni. A  gyümölcsöt ledaráljuk. 
Nem egészben, nem félbevágva 
tesszük bele a  cefrébe, hanem le-
darálva. Így biztosítjuk, hogy a gyü-
mölcsben levő cukor minél jobban 
elérhető legyen az élesztőgombák-
nak. Egy adag gyümölcsöt egyszerre 
és egy időpontban cefrézünk, utána, 
holnap, később már nem teszünk 
hozzá gyümölcsöt. Az megy a követ-
kező adagba.

És igen, itt jön a cukor, a jó öreg cu-
kor kérdése. De előtte, gondoljuk 
végig az erjedés folyamatát, mi is 
történik pontosan. Az erjedés alatt 
a  gyümölcsben található cukor az 
élesztőgombák hatására átalakul 
alkohollá (és még egy csomó min-
den más is történik). Ha cukrot te-
szek a  cefréhez, az egyetlen, amit 
elérek, hogy több alkoholom lesz 
és a gyümölcs aromái ebben a több 
alkoholban oldódnak. Vagyis íz-
ben, illatban, minőségben rosszabb 
lesz a pálinkám. Igen, több lesz, de 
rosszabb. Ki-ki döntse el, mit akar. 
Mondjuk, jó tisztában lenni vele, 
hogy a  pálinkatörvény amúgy tiltja 
a cukor hozzáadását.
Amivel az erjedést igazából segít-
hetjük, az NEM a  cukor, hanem 
fajélesztő és élesztő táp hozzáadása 
a cefréhez, így az értékes gyümölcs-
cukor nem az élesztők szaporodásá-
ra megy el; pektinbontó adagolása, 
amivel a  ledarált gyümölcsöt még 
jobban elfolyósítjuk, hogy a  cukrot 
még inkább elérjék az élesztő gom-
bák; illetve a cefre PH-jának a beál-
lításával, amivel a nem kívánt cefre-
lakó baktériumok és egyéb gombák 
szaporodását gátoljuk, így ezek nem 
zabálnak fel értékes cukrokat az 
élesztő elől, és nem piszkítanak bele 
a cefrénkbe. Ezek hatását ne becsül-
jük le, elég csak például a jól ismert 

ecetsav baktériumos fertőzést meg-
említeni.
A kierjedt cefrét egyből főzzük, fő-
zessük le, idővel a  cefrében lakó 
baktériumok, gombák hatalmas 
pusztítást tudnak végezni. Felélik az 
alkoholunkat, és közben az anyag-
cseréjükkel durván belerondítanak 
a cefrébe. Már pár hét, hónap vára-
kozás is siralmas kihozatalt és ízeket 
eredményezhet.
A lepárlás művészete önálló tudo-
mány, ennek kifejtésére most nem 
lesz alkalmunk, de később talán ér-
demes lesz erre is visszatérnünk.
Nálunk négy gyerek nyüzsög az 
ebédlőasztal körül, a legnagyobb 22, 
a legkisebb 10 éves, de azt mind tud-
ja, hogy az elkészült pálinka minő-
ségére a legnagyobb hatással a kivá-
lasztott gyümölcs, annak érettsége, 
minősége, zamata bír. Egy jó cefré-
zéssel ezen még tovább lehet javíta-
ni, de ha elszúrjuk, benne van a ron-
tás lehetősége is. A főzéssel a legjobb 
gyümölcsöt is el lehet rontani, de egy 
penészes vagy éretlen gyümölcsből, 
hibásan cefrézett tételből a  legjobb 
főzőmester, de még Apa sem tud 
minőségi pálinkát csinálni. Azért az 
igazi kockázatot Anya és a lekvár je-
lenti. De mit ér az élet kockázat és 
Anya nélkül!

Matolcsy Miklós 
budakeszi pálinkafőző mester22
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Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy 
2021. január 7-től az állattartási sza-
bályok megszegéséért kiszabható 
büntetések összege jelentősen meg-
emelkedett. 
Az ebtartásra vonatkozó főbb szabá-
lyok az állatok védelméről és kíméle-
téről szóló 1998. évi XXVIII. törvény-
ben (továbbiakban Ávt.), valamint 
a kedvtelésből tartott állatok tartásá-
ról és forgalmazásáról szóló 41/2010. 
(II.26.) Korm. rendeletben kerültek 
meghatározásra. A fenti jogszabá-
lyok alapján az ebtartársra vonatko-
zó főbb szabályok a következők:
Az állattartó köteles a jó gazda gon-
dosságával eljárni, az állat fajának, 
élettani szükségleteinek megfelelő 
életfeltételekről gondoskodni.
Az állattartó gondoskodni köteles az 
állat megfelelő és biztonságos elhe-
lyezésről, szakszerű gondozásáról, 
szökésének megakadályozásáról.
A szabadon tartott állatok számá-
ra – azok természetes viselkedését 
is figyelembe véve – biztosítani kell 
olyan területet, illetve létesítményt, 
ahol azok veszély esetén, valamint 
az időjárás káros hatásaival és egész-
ségére ártalmas hatásokkal szem-
ben védelmet találnak.
Az állaton minden olyan beavatko-
zást el kell végezni, amelynek elmu-
lasztása az állat fájdalmát, szenve-
dését idézi elő, az állatnak sérülést 

okoz, vagy az állat károsodásához 
vezet.
Az állat tartási helyének olyan mére-
tűnek kell lennie, hogy az állat fajá-
ra jellemző mozgási igényét ki tudja 
elégíteni: a kistestű ebet 10 négyzet-
méternél kisebb területen, a közepes 
testű ebet 15 négyzetméternél kisebb 
területen, a nagytestű ebet 20 négy-
zetméternél kisebb területen tilos 
tartósan tartani. Csoportosan tartott 
ebek esetén számukra egyedenként 
legalább 6 négyzetméternél akadály-
talanul használható területet kell 
biztosítani. Az állatokat úgy kell tar-
tani, hogy ne veszélyeztethessék más 
állatok, illetve az ember biztonságát.
Belterületi közterületen az ebet csak-
is kizárólag pórázon lehet vezetni! 
Közterületen az eb tulajdonosának 
biztosítani kell, hogy az eb sem más 
állatot, sem embert harapásával ne 
veszélyeztethessen.
A négy hónaposnál idősebb eb csak 
transzponderrel (microchippel) meg - 
jelölve tartható.
A kutya tulajdonosának évente kö-
telező veszettség elleni védőoltást 
a  kutyának beadatni, valamint az 
ebet transzponderrel megjelöltetni.
Aki tevékenységével vagy mulasztá-
sával az állatok védelmére, kíméleté-
re vonatkozó jogszabály vagy hatósá-
gi határozat előírásait megsérti, vagy 
annak nem tesz eleget, magatartásá-

nak súlyához, ismétlődéséhez és kü-
lönösen az állatnak okozott sérelem 
jellegéhez, időtartamához igazodó 
mértékű állatvédelmi bírságot köte-
les fizetni.
Az állatvédelmi törvény az állatvé-
delmi bírság alapösszegét 2021. ja-
nuár 7. napjától a korábbi 15 000 Ft 
helyett 75 000 Ft-ra emelte (ha az 
állatvédelmi bírság kiszabására okot 
adó jogsértés elszenvedője kedvtelés-
ből tartott állat), mely alapösszeg!
Az állatvédelmi bírságról szóló 
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 
szerint, a  különféle cselekmények 
esetére előírt szorzószámok eredmé-
nye határozza meg a kiszabható bír-
ság összegét.
Példa a fentiek alapján: ha valaki az 
eb szökésének megakadályozásáról 
nem, vagy nem megfelelően gon-
doskodott egyéb más körülmény 
hiányában 6-os szorzószámot kell 
alkalmazni, így a  bírság mértéke, 
6×75 000 Ft, azaz 450 000 Ft. Azon-
ban, ha valaki az eb kiszökésének 
megakadályozásáról nem, vagy nem 
megfelelően gondoskodott (szorzó-
szám: 6), majd ezt követően megál-
lapítható az is, hogy az eb számára 
az előírt férőhely igényt sem telje-
sítette, mozgását a  megengedettől 
eltérően korlátozta (szorzószám: 5) 
a szorzószám 6+5=11, a bírság össze-
ge: 11×75 000 Ft, azaz 825 000 Ft.
Sajnálatos, hogy Budakeszin is egy-
re többször találkozunk kiszökő, 
kóborló ebekkel, sok esetben szük-
séges közigazgatási hatósági eljárás 
lefolytatása nem megfelelően tartott 
állatokkal kapcsolatban, és sajnos 
nem ritka az emberre vagy kistestű 
állatra támadó eb esete sem.
Kérjük a  tisztelt állattartókat, külö-
nösen az ebtartókat, hogy az állat-
tartás szabályait tartsák be!

Uzsoki Gábor János
a Budakörnyéki Közterület-felügyelet 

vezetője

Ebtulajdonosok figyelmébe

Az állatvédelmi bírság  
és annak összege Egyetlen kutya közterületre 

kiszökéséért/kiengedéséért akár 
450 000 Ft állatvédelmi bírság is 
kiszabható!
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Az írónő tizenhat novellát tartalma-
zó kötete sokféle élethelyzetet jár 
körül, emberi sorsokat, életutakat 
mutat be. Hosszabb-rövidebb tör-
ténetei rólunk, gyarló emberekről 
szólnak, akik az érzelmeik által ve-
zérelve döntéseket hoznak, akarat-
lanul is vállalva azoknak a  jó vagy 
éppen rossz következményeit. A no-
vellák varázsa abban rejlik, hogy 
képesek kevés szóval sokat monda-
ni. Nem kell mindig többszáz olda-
las regényt a  kezünkbe vennünk, 
hogy megérintsen bennünket a drá-
maiság, vagy éppen megsimogassa 

a  lelkünket egy mozzanat. Szenvedély, odaadás, meg-
bánás és megbocsátás, hűtlenség, hitvesi fricska vagy 
éppen édes bosszú lapul meg a kötet soraiban. Forma-
bontó szerkezet, váltott szemszögek, egymásba ívelő 
írások jellemzik az Érintést, amelyet egy finom lelkű, 
jó írói vénával megáldott kortárs szerző vetett papírra.

BUCSI MARIANN: Érintés 

„A hokival és az élettel is az 
a probléma, hogy alig akad 
bennük egyszerű pillanat. 
A  többi pedig küzdelem.” 
A  Björnstad-trilógia be-
fejező kötetében két évvel 
járunk az Egymás ellen 
történései után. Ezúttal 
egy hatalmas viharral 
kezdődik minden. Vala-
ki, aki már régóta távol 
volt, hazatér. Valakit elte-
metnek. Valaki szerelmes 
lesz. Valaki az NHL-ről ál-
modik, valaki pedig bosz-

szúról. Valaki igyekszik rendbe hozni a  házasságát, 
valaki pedig megpróbálja megmenteni a  gyermekeit. 
Egyszerre drámai és elgondolkodtató, szomorú majd 
vicces a precízen felépített történet. Backman számta-
lan népi bölcsességgel fűszerezi a történetet, ami hu-
morforrásként működik. Megszerettem a  családokat 
Hedben és Björnstadtban. A lelkes, nagyszájú, minden 
jóra-rosszra kész fiatalokat és a gyerekeikért tigrisként 
küzdő szülőket. Kitartás kell a hokihoz és az élethez 
is, nem szabad feladni. A barátság és a szeretet ereje 
átsegít a viharokon. A trilógia előző kötetei: Mi vagyunk 
a medvék, Egymás ellen.

FREDRIK BACKMAN: Győztesek

A bő 250 oldalas könyv a  főváros 
és környékének 100 legszebb túra-
útvonalát gyűjti egybe, és nemcsak 
a haladó túrázókra gondolt a szerző, 
hanem a kezdőkre is. A túrakalauz 
három nagyobb csoportba sorolja 
az útvonalakat: a  Budai-hegység 
térsége, a Pilis, ami a barlangok és 
a  sziklák hazája, a  harmadik pe-
dig a Visegrádi-hegység. A Pilis és 
a  Visegrádi-hegység túráit a  hosz-
szuk szerint osztja fel a szerző, míg 
a  Budai-hegységről szóló fejezetet 
az egyes részei alapján (Csíki-Buda-
örsi hegyek, Széchenyi- és János-

hegy, Hármashatár-hegy meg az ún. „magashegyi” cél-
pontok), de itt is van hossz szerinti felosztás. Az egyes 
túrák kapcsán ismerteti, hogy milyen nehézségi fokra 
számíthatunk, hol vannak pihenőhelyek, melyik aján-
lott gyerekekkel, hova érdemes éjszakai vagy éppen 
szívszerelmünkkel romantikus túrát tervezni, és a geo-
caching kérdése sem marad érintetlen. Igazi kihívás, jó 
időtöltés lehet végigjárni a kötetben található útvonala-
kat (forrás: We Love Budapest).

TENCZER GÁBOR: Budapest Outdoor

Egy fiatal sváb jobbágycsa-
lád a  18. század közepén 
áttelepült Magyarországra, 
az Esterházy grófok tatai 
uradalmába. A  veszélyek-
kel teli dunai hajóutat kö-
vetően a  semmiből kellett 
otthont és parasztgazdasá-
got teremteni. Hat generá-
ció küzdelmét követhetjük 
a  történetben, amely több-
ségében valóságos szemé-
lyek, helyszínek és esemé-
nyek hordozója. A történet 

mindvégig tartogat meglepetéseket, felemelő szerelmi 
történeteket és szívszorító traumákat. A könyv arra ke-
resi a választ, hogy egy meghonosodott család miként 
képes alkalmazkodni, túlélni, hogyan hat rá a többségi 
kultúra, az asszimiláció. Korszakokat átívelő üzenete, 
hogy az életünk jórészt elődök szorgalmára, hagyaté-
kára épül. A múltra, ami nélkül minden értelmetlen.

HARTMANN MIKLÓS: A  széna illata 

A könyvajánlót a kiadói ajánlások és a moly.hu 
bejegyzések felhasználásával készítette: 

Lehoczki Katalin

Olvasna valami jót?
Könyvtárunk friss 

beszerzéseit a QR kód 
beolvasá sával érheti el:



Tavaszi ágaprítás 
Budakeszin

2023-ban ismét meghirdeti meg ágaprítási prog-
ramját a BVV Kft. a Budakeszi Önkormányzat 
megbízásából.
Jelentkezni lehet 2023. február 10. és március 31. 
között a BVV Kft. honlapján – https://bvv.buda
keszi.hu (a honlap jobb felső sarkában az ágdaráló 
ikonra kattintva).
Érdeklődni lehet telefonon a +36 30 903 3226-os te-
lefonszámon vagy a bvv.zoldugyintezo@gmail.com 
e-mail címen.

Az összesítések után felvesszük önnel a  kap-
csolatot időpontegyeztetés céljából.
Az ág darálás időpontja 2023. április 11-től.
Részletek a honlapon február 10-től: https://bvv.
budakeszi.hu/. • Az ágdarálás területekre feloszt-
va történik, és maximum 5 köbméter gally aprí-
tására van lehetőség az akció keretében. Az ág-
darálás díja: 2500 Ft (bruttó)/laza köbméter, de 
maximum 3 köbméter árát, azaz 7500 Ft-ot kell 
kifizetni.

Hargitay András Tanuszoda

1982-ben fejezte be sportpályafutását, majd az állatorvosi 
hivatást választotta, és ez a főfoglalkozása a mai napig. 
Helyi kötődése régre nyúlik vissza, hisz több mint 
negyven éve él Budakeszin divattervező feleségével, 
Hargitay Zsuzsával. A sokak által „Hares”-ként ismert 
úszónk a névadással kapcsolatos megkeresést örömmel 
fogadta, és ahhoz beleegyezését adta, így a minisztérium 
méltán nevezte el Budakeszi első tanuszodáját az élő 
legendáról, a hetvenes évek egyik legsikeresebb magyar 
sportolójáról.

A Budakeszin élő dr. Hargitay Andrásról, az 
olimpiai bronzérmes, háromszoros világ- 
és Európa-bajnok úszóról, Magyarország 
első úszó-világbajnokáról nevezték el 
Budakeszi Tanuszodáját
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A HÍD által biztosított 
szolgáltatások

A Generációk Háza – a szükségletekhez, egyénekhez, 
élethelyzetekhez adaptálódó – szolgáltatásokkal, sza-
badidős és kulturális programokkal igyekszik a  „ge-
nerációs hidak” építésének segítői lenni. Mindenki 
számára nyitott, ingyenes programjaink a  fiatal kor-
osztálytól a szép korúakig tartogatnak meglepetéseket, 
élményeket, minőségi kikapcsolódást, feltöltekezést. 
Az alábbi programokhoz lehet csatlakozni, jelentkezni 
a +36 23 451 279-as telefonszámon:

▪ Teadélelőtt ▪ Kreatív festőkör ▪ Kóborló kultúra ▪ 
Örömtánc ▪ kvíz játék ▪ jóga ▪ művészetterápia ▪ ka-
paszkodó klub ▪ Túrázzunk könnyedén (Budakeszi és 
környékén) ▪ házi praktikák klub ▪ irodalmi kör ▪ ter-
mészetgyógyász előadások

A Híd nem csupán a  fenti szolgáltatásokkal érhető el 
a lakosság számára. 2016. január elsejétől kiemelt fel-
adatkört kaptak a járásszékhelyek, így az alábbi ingye-
nes szolgáltatásokat vehetik igénybe Budakeszi, vala-
mint a járás lakosai:
1) családterápia, párterápia
2) iskolai-óvodai szociális segítés
3) kapcsolattartási ügyelet
4) mediáció
5) jogi tanácsadás
6) pszichológiai tanácsadás
7) utcai szociális munka
8) 24 órás készenléti ügyelet 

1) Családterápia, családkonzultáció, párterápia
A családterápia rendszerszemléletű pszichoterápiás 
módszer azt vallja, hogy a családi rendszer tagjai köl-
csönhatásban vannak egymással, a nehézségeket, prob-
lémákat, konfliktusokat a  családtagok egymás közötti 
kapcsolatain keresztül közelíti meg.
Bármelyik tag életében bekövetkező változás kihat 
a többi családtagra.  Fókuszában mindig a család egé-
sze áll.
Nem a  „beteg”, tüneteket produkáló családtag „meg-
javítása” a  feladata, hanem együtt felfedezni, milyen 
működési módok, a  családtagok közötti konfliktusok 
segítenek fenntartani a  jelen problémás helyzetet. Se-
gítséget adni a  rendszer változásához, hogy a  problé-
mák megszűnhessenek. Felfedezni a meglévő, de nem 
használt erőforrásokat. A családterápia egyidejűleg hat 
az egész családra!

2) Iskolai-óvodai szociális segítői munka 
– A  gyermek veszélyeztetettségét megelőző tevékeny-
ség támogatása a köznevelési-közoktatási intézménybe 
járó gyermeknek, a  gyermek családjának és az intéz-
mény pedagógusainak.

– Érzékenyítő, ismeretterjesztő, csapatépítő, önismere-
ti és kompetencia fejlesztő, továbbá prevenciós témájú 
foglalkozások/csoportok a helyi szükségletekre reagál-
va. (Gyermekeknek, szülőknek, pedagógusoknak.)

3) Kapcsolattartási ügyelet 
A kapcsolattartási ügyelet biztosítja: a  gyermek és 
a vele kapcsolattartásra jogosult számára a találkozás-
ra, együttlétre alkalmas semleges helyszín biztosítását. 
Hatósági felkérés esetén biztosítunk felügyeletet ellátó 
szakembert, konfliktuskezelő, segítő szolgáltatást. 

4) Mediáció, közvetítő eljárás
Alkalmas a  vitás feleket hatékonyan segíteni a  közöt-
tük felmerült problémák megoldásában, ennek ered-
ményeként a  felek közötti kapcsolatok rendezésében, 
gyakran a  felek közötti együttműködés helyreállításá-
ban, megújításában.

5) Jogi tanácsadás 
A jogász tanácsadással segíti a család, egyén, gyermek 
életében felmerülő – jogi szakértelmet igénylő – kérdé-
sek, krízisek rendezését. 

6) Pszichológiai tanácsadás 
Problématípustól függően a  hozzáfordulókat kompe-
tenciájának megfelelő ellátásban részesíti ( segítő be-
szélgetés, tanácsadás). Szükség esetén a folyamatba be-
vonja a család tagjait is.

7) Utcai szociális munka 
Elsődleges célkitűzés a  gyermekek, fiatalok utcai tar-
tózkodás veszélyeinek csökkentése, megelőzése, kivé-
dése.
Szakembereink olyan programokat dolgoztak ki (szü-
lőknek és gyermekeknek egyaránt) és működtetnek, 
melyek támogatják a  fiatalok fizikai, érzelmi és szo-
ciális fejlődését. Emellett együttműködünk más szak-
emberekkel és szervezetekkel, hogy átfogó támogatást 
nyújtsunk az általuk ellátott fiataloknak. 
(A hajléktalanellátás nem tartozik szorosan az utcai 
szociális munka és az intézmény feladatellátásához. 
Az országos lefedettségű Máltai Szeretetszolgálat ki-
váló segítői tudnak a krízis (élet)helyzetbe kerülteknek 
adekvát segítséget nyújtani.)

8) Készenléti telefonos szolgálat
A készenléti szolgálat célja a Család- és Gyermekjólé-
ti Központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízis-
helyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás 
vagy szolgáltatás nyújtása.
Telefon: +36 20 243 0323

Színek, lehetőségek, mankók nehéz élet-
helyzeteink áthidalásához, megoldásához 
Budakeszin



 

1. SZERDA           10.00 
15.00 

2.CSÜTÖRTÖK 08.30 
10.00 
14.00 

KEZDŐ GERINCJÓGA ORBÁN DÓRÁVAL MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 
 

ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (1200 FT/ ALKALOM) 
3. PÉNTEK 10.00 ASZTROLÓGIA MOLNÁR EDIT J. VEZETÉSÉVEL  

(ELŐZETES REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT: editjuditm@gmail.com)  
6. HÉTFŐ         
 
                          

08.30 
10.00 
14.00 

KEZDŐ GERINCJÓGA ORBÁN DÓRÁVAL MINDEN HÉTFŐN 

7. KEDD       10.00 
12.00 
14.30 

MÁRCIUSI JELES NAPOK, NÉPSZOKÁSOK 
A VILÁG LEGSZEBB KÖRTÁNCAI: KÖZÖS TÁNC 

8. SZERDA        10.00 
15.00 
15.00 

9. CSÜTÖRTÖK 10.00 
14.00 ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (1200 FT/ ALKALOM)  

10. PÉNTEK 10.00 ORSZÁG-VÁROS VETÉLKEDŐ 
13. HÉTFŐ       10.00 

14.00 FILMKLUB: SZERETET NÉLKÜL (OROSZ-FRANCIA DRÁMA, 120’)
14. KEDD        10.00 

14.00 
14.30 A VILÁG LEGSZEBB KÖRTÁNCAI: KÖZÖS TÁNC 

16. CSÜTÖRTÖK 14.00 ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (1200 FT/ ALKALOM)  
17. PÉNTEK    10.00 TEADÉLELŐTT TÁRSASOZÁSSAL
20. HÉTFŐ       10.00 

14.00 FILMKLUB: NÁSZÚTON AZ ANYÁMMAL (SPANYOL VÍGJÁTÉK, 110’)  
21. KEDD         10.00 

12.30 
 
14.30 A VILÁG LEGSZEBB KÖRTÁNCAI: KÖZÖS TÁNC 

22. SZERDA 10.00 
15.00 

23. CSÜTÖRTÖK 10.00 
14.00 ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (1200 FT/ ALKALOM)  

24. PÉNTEK 10.00 MANDALA SZÍNEZÉS 
27. HÉTFŐ       10.00 

14.00 FILMKLUB: APAFEJ (AMERIKAI VÍGJÁTÉK, 93’) 
28. KEDD      10.00 

14.30 A VILÁG LEGSZEBB KÖRTÁNCAI: KÖZÖS TÁNC
29. SZERDA 10.00 

15.00 
30. CSÜTÖRTÖK 14.00 ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (1200 FT/ ALKALOM)  
31. PÉNTEK 10.00 CSEREBERE KLUB (NÖVÉNYEK, VIRÁGOK, KÖNYVEK, STB. CSEREBERÉJE)

 
A változtatás jogát fenntartjuk! További információ: ino.budakeszi@gmail.com Facebook: 
Generációk háza – Budakeszi 
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A változtatás jogát fenntartjuk! További információ: ino.budakeszi@gmail.com Facebook: 
Generációk háza – Budakeszi 

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! 27
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Tisztelt budakeszi Polgárok!
Tisztelt budakeszi Vállalkozók!

Telek- és építményadó bevallási és fizetési kötelezettsé-
ge van mindenkinek, aki Budakeszi területén lévő in-
gatlanban tulajdoni- vagy haszonélvezeti jogot szerez. 
Az adó kivetése önbevallás alapján történik a megfelelő 
formanyomtatvány kitöltése által, mely Budakeszi Város 
honlapjáról letölthető.
Adózó 15 napon belül köteles tájékoztatni a helyi adóha-
tóságot minden olyan változásról, ami hatással van az 
adó mértékére (pl. hasznos alapterület változás, tulajdo-
ni hányad stb.). A kitöltött bevallást eredetiben (ügyfél-
fogadási időben személyesen, postai- vagy elektronikus 
úton hitelesített aláírással ellátva ügyfélkapun keresz-
tül) lehet benyújtani. Az e-mailben történő benyúj-
tás nem minősül elektronikus ügyintézésnek.

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te 31/2022. (XI. 24.) rendeletében 2023. január 1-jei ha-
tállyal telekadót, építményadót és idegenforgalmi adót 
érintő változásokról döntött. 

Telekadó: A nem magánszemély tulajdonában lévő telek 
után fizetendő telekadó 398 Ft/m2-re változott. 
A magánszemély tulajdonában álló, gazdasági tevékeny-
ség végzésére nem szolgáló, illetve a magánszemély tu-
lajdonában álló, gazdasági tevékenység végzésére szol-
gáló telkek esetében az adómértékek változatlanok.

Idegenforgalmi adó: mértéke személyenként és vendég-
éjszakánként 400 Ft-ra változott.

Építményadó: a  korábbi évektől eltérően 2023. január 
1-től egy építmény után jár adókedvezmény a Budakeszin 
életvitelszerűen lakó adóalanyoknak. Az érintetteket ha-
tározatban értesítjük az adó összegének változásáról.

A gyermekek után járó adókedvezmény a  gyermek 16. 
éves koráig vehető igénybe. Ezután a gyermekek 23. élet-
évének betöltéséig évente a Magyar Államkincstár iga-
zolásának benyújtása szükséges arról, hogy az adózó 
a  gyermeke után nevelési ellátásban vagy iskoláztatási 
támogatásban részesül, vagy igazolás szükséges arról, 
hogy nappali tagozaton tanulói jogviszonya van. Ennek 
hiányában a  gyermekkedvezmény a  gyermek 16. élet-
évének betöltése után törlésre kerül.

Iparűzési adó: a  2023-as adóévtől bevezetésre kerül az 
iparűzési adó egyszerűsített megállapítási módja, me-
lyet azon kisvállalkozók választhatnak, akiknek a nettó 
árbevétele nem éri a 25 millió forintot, illetve a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény szerint kizárólag kiske-
reskedelmi tevékenységgel foglalkozó átalányadózónak 
minősülő vállalkozó esetében a személyi jövedelemadó 
szerinti bevétele a 120 millió forintot. 
Az egyszerűsített megállapítási módot a 2022-es adóév-
ről történő iparűzési adóbevallásban (22HIPAK nyom-
tatványon) lehet választani, melyet 2023. május 31-ig kell 
benyújtani a NAV elektronikus bevalláskitöltő és ellen-
őrző rendszerén keresztül. 
Azon egyéni vállalkozó, aki az iparűzési adó tekinteté-
ben is bejelentkezett az „új” KATA alá a 2022. szeptem-
ber 1-je után, nincs további teendője, mert automatiku-
san az egyszerűsített iparűzési megállapítás hatálya alá 
kerül.

Civil szervezetek adómentességi feltételeik meglétéről 
írásban kötelesek nyilatkozni az önkormányzati adóha-
tóságnak – az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig 
(2023. május 31.). A nyilatkozat adóbevallásnak minősül. 

2023. évi adónaptár

Határidő Az adókötelezettség jogcíme

2023. január 15. A kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) hatálya alá tartozó vállalkozó 
2022. évi adóbevallás teljesítése, amennyiben szüneteltette tevékenységét, 
vagy önkormányzati adómentességre, adókedvezményre jogosult, és a fizetendő 
adót csökkenteni kívánja.

2023. március 15. A 2023. I. félévi építményadó, telekadó, helyi iparűzési adóelőleg befizetése

2023. március 31. A 2022. évi talajterhelési díj bevallása és megfizetése

2023. május 31. A 2022. évi helyi iparűzési adóbevallás benyújtása és megfizetése

2023. szeptember 15. A 2023. II. félévi építményadó, telekadó, helyi iparűzési adóelőleg befizetése

Budakeszi Város Önkormányzata feladatainak 
ellátásához nélkülözhetetlen az Önök helyi adó- 
fizetése, ezért köszönjük, hogy – ebben a nehéz 
helyzetben is – hozzájárulnak városunk fejlődéséhez! 
A lakosságot és a vállalkozásokat egyaránt érintő 
megnövekedett terhekre való tekintettel Budakeszi 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az idei évre vonatkozóan az adózók kisebb körét 
érintő mértékváltoztatást fogadott el.



Kerti és ház körüli (kerítés is) karbantartó 
munkákat vállal leinformálható, nagy 

gyakorlattal rendelkező nyugdíjas férfi. 
Fametszés, fakivágás, permetezés, sövény- 

és fűnyírás, füvesítés, karbantartás.

Telefon: +36 30 388 1588 29

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatal 
ÚJ BANKSZÁMLASZÁMAI:
■ Iparűzési adó: 50420427-10003413
■ Idegenforgalmi adó: 50420427-10003468
■ Építményadó: 50420427-10003420
■ Késedelmi pótlék: 50420427-10003509
■ Bírság: 50420427-10003499
■ Telekadó: 50420427-10003437

Az aktuális „adószámla kivonatot” az Elektronikus Ön-
kormányzati Portálról belépve a nap 24 órájában az arra 
jogosultak lekérdezhetik és ellenőrizhetik esedékes tar-
tozásuk vagy túlfizetésük nagyságát. A lekérdezés rész-
leteiről az E-önkormányzat portálon, vagy városunk 
honlapján (Segítség online ügyintézéshez) tájékozódhat.

Ügyfeleink számára részletesebb tájékoztatást az év ele-
jei adó egyenleg értesítőben nyújtunk. További kérdés 
esetén munkatársaink készséggel állnak az Önök ren-
delkezésére!

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Budakeszi 
város fejlődéséhez!

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Budakeszi Arborétum állást 

hirdet pénztárosi és egyéb kisegítő 
feladatok betöltésére. 

▪ Áprilistól októberig tartó 
munkavégzés: 09:00–18:00 

▪ Szombat, vasárnap és 
előre egyeztetett munka- és 

ünnepnapok
▪ Alkalmi munkavállalói szerződés

▪ 1200 Ft/óra órabér
Részletek a honlapon:

ww.budakesziarboretum.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS
Budakeszi könyvelőiroda 

keres könyvelő munkatársat 
részmunkaidőben és teljes 

munkaidőben egyaránt.
▪ Kellemes környezetben, 

családias hangulattal várjuk új 
kollégánkat.  

▪ Kérjük, hogy önéletrajzukat 
fizetési igény megjelölésével 

az alábbi e-mail címre juttassák el:
verebelyi.andrea@vandinfo.hu

 MaNoVet 

ÁLLATPATIKA 
 állatgyógyászati termékek 

 táplálékkiegészítők 

 gyógytápok 

 műtét utáni védőruhák 

 kiegészítők 
 

 
 
 

Budakeszi, Fő utca 229. 
Tel.: 06 30 3930929 

https://varoshaza.budakeszi.hu/2023-evi-helyi-ado-valtozasok/
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. január 26-án
megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2023. (I. 26.) Kt. határozata Budakeszi, külterület 063/438 
hrsz.-ú ingatlan területével kapcsolatos Helyi Építési Szabály-
zat és Szabályozási terv módosításának elvi támogatásáról
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el-
viekben támogatja a  Budakeszi, külterület 063/438 hrsz.-ú 
ingatlan területével kapcsolatos településrendezési szerződés 
megkötését és a  területre vonatkozó településrendezési esz-
közök módosítását, azzal, hogy a területre vonatkozóan kérel-
mező által elkészíttetett telepítési tanulmányterv elfogadását 
követően Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete településrendezési szerződést köt a kérelmezővel brut-
tó 6 000 000 Ft értékben, azzal a kikötéssel, hogy kérelmező 
a módosítás tervezési költségét, és a szerződés megkötésének 
alapjául és feltételéül szolgáló telepítési tanulmányterv készí-
tésének költségét vállalja.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2023. (I. 26.) Kt. határozata Budakeszi, 4988 helyrajzi 
szám (természetben Budakeszi, Virágos köz) alatti ingatlanra 
vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadásáról és telepü-
lésrendezési szerződés kötéséről
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el-
fogadja a Budakeszi, 4988 helyrajzi szám alatti (természetben 
Budakeszi, Virágos köz) ingatlanra vonatkozó Telepítési tanul-
mánytervet.
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete te-
lepülésrendezési szerződést köt Takács Krisztina kérelmező-
vel a Budakeszi, 4988 helyrajzi szám alatti ingatlanára vonat-
kozóan a telepítési tanulmányterv szerinti településrendezési 
eszköz módosítására azzal a  feltétellel, hogy a  vonatkozó te-
lepülésrendezési eszköz módosításának költségeit és minden 
egyéb, a  beruházás megvalósításához szükséges ügyintézés, 

A Zöld Munkacsoport  
idei első ülése

A Városháza tanácstermében feb-
ruár 20-án tartott ülésen először 
meghívottként Havas Tibor, a  Pili-
si Park erdő  Zrt. képviselője tartott 
nagy elismerést kiváltó előadást 
a  Budakeszit érintő örökerdő erdő-
gazdálkodási folyamatról.

Beszámoló az elmúlt időszak 
eredményeiről:
• befejeződött a MOL faültetési prog-
ram: 70 db őshonos fát ültettünk 
közterületeinkre, illetve pótoltuk 
a Széchenyi István Általános Iskola 
Árpád fejedelem téri fáit. Ültettünk 
fákat a születendő gyermekeknek is 
és további 5 fát a Czövek Erna Zene-
iskola udvarába és környékére;
• folyamatos a  madártanösvény ete-
tőinek a töltése: Illisz László „amatőr 

ornitológus” erdőjáró és több lelkes 
segítő közbenjárására ezt a  telet is 
„jóltáplálva” élték meg a madarak;
• készítettünk 3 db tulipán és nárcisz 
ágyást a  Posta parkoló és a  Dózsa 
György tér területére.

A közeljövő tervezett eseményei
• Álomvölgy: élőhely kezelés 2023. 
február 25. (Szigeti Balázs). Az ön-
kormányzat a cserjék aprításában és 
a mulcs elszállításában, esetleges ki-
osztásában vesz részt.
• Veszélyeshulladék-gyűjtés: 2023. áp-
rilis 15., szombat.
• Ágdarálás: meghirdették a követke-
ző városi programot, amely április 
11-től indul.
• kertészeti előadás: Kovács Gyula, 
Szarvas József – magyar őshonos 

gyümölcsfák  (időpont szervezés alatt). 
Palánta, illetve őshonos gyümölcsfa 
csemeték beszerzése, osztása.
• precíziós gyümölcsöskert telepí-
tése: a  Budaörsöt, Törökbálintot és 
Budakeszit összekötő kerékpárúttal 
kapcsolatos pályázat beadásának 
előkészületeként, az érintett tele-
pülésekkel közösen, helyi kertész-
mérnökök bevonásával, precíziós 
gyümölcsöskert telepítésének lehe-
tőségéről egyeztettünk (Kassainé 
Kéri Hajnalka).
• együttműködési megállapodás az 
Agrárminisztériummal a  Farkashe-
gyi repülőtérrel szembeni 7  ha-os 
önkormányzati mezőgazdasági te-
rület fejlesztése érdekében. Erről 
állapodtunk meg dr. Feldman Zsolt 
államtitkárral. A területen precíziós 
gazdálkodású gyümölcsöskert tele-
pítésére, eper, zöldségek, gyógy- és 
fűszernövények ültetésére gondol-
tunk. Egyúttal a  termesztéshez tar-
tozó oktató-és feldolgozó épületet is 
szeretnénk ide építeni. S. L.



Önkorm
ányzati hírek

engedélyezés stb. költségét kérelmezők viselik, és település-
rendezési szerződés keretében 3 000 000 Ft, azaz hárommil-
lió forint összegű településfejlesztési hozzájárulást fizet Buda-
keszi Város Önkormányzatának járdaépítési alapjába.
• Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete támo-
gatja, hogy az 1. pont szerinti fejlesztési cél megvalósítása 
érdekében háromoldalú tervezési szerződést kössön a  HA 
TERVSTÚDIÓ Településtervezési Építészeti Tanácsadó Kft.-
vel mint tervezővel és Takács Krisztina finanszírozóval. 
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fel-
hatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pont szerinti település-
rendezési szerződést és a 3. pont szerinti háromoldalú terve-
zési szerződést jogi megfelelőség igazolását követően aláírja.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2023. (I. 26.) Kt. határozata a Budakeszi Város Önkormány-
zata és a  Budakeszi Város Német Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodásról
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2023. február 1-jei hatállyal, a jogi megfelelőség igazolását kö-
vetően, együttműködési megállapodást köt Budakeszi Város 
Német Önkormányzatával.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2023. (I. 26.) Kt. határozata a Budakeszi egyesített gyógy-
pedagógiai módszertani intézmény kezdeményezéséről 
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a  fenntartó Ceglédi Tankerületi Központnál kezdeményezi, 
hogy a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tag-
intézménye egy új, Budakeszin működő telephellyel bővüljön.
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a fenntartó Érdi Tankerületi Központnál kezdeményezi egye-
sített módszertani intézmény létrehozását Budakeszin és 
a környező településeken élő gyermekek ellátására.
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. és 2. pont megva-
lósulása érdekében tárgyalásokat folytasson az illetékes ható-
ságokkal.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2023. (I. 26.) Kt. határozata a Ady Endre utca–Fenyő utca 
kereszteződésében történő forgalmi rend változásról
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tá-
mogatja a szakvéleményt, mely szerint nem szükséges további 
közúti közlekedési tábla kihelyezése az Ady Endre utca–Fenyő 
utca kereszteződésében.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2023. (I. 26.) Kt. határozata a Nagy Sándor utcában telepí-
tendő forgalomlassító küszöbről
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el-
viekben támogatja a Nagy Sándor utcában a 80 hrsz. telek előtt 
forgalomlassító küszöb és a 76 hrsz., 85 hrsz. előtt „egyenetlen 
úttest” KRESZ. 76. ábra közúti közlekedési jelzőtábla telepí-
tését.
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 2023. évi költségvetés elfogadása után újra tárgyalja a napi-
rendet a fedezet biztosítása érdekében.

■ 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 6500 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. 31

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2023. (I. 26.) Kt. határozata a Székely utcában telepítendő 
forgalomlassító küszöbről
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el-
viekben támogatja a Székely utcában a helyszínrajz szerint há-
rom darab forgalomlassító küszöb (2500 mm hosszú, 350 mm 
széles, 40 mm magas sárga-fekete) elhelyezését a 1119/4 hrsz., 
1133/2 hrsz. és a  1150 hrsz. elé, továbbá 2 db „sebesség kor-
látozás” KRESZ. 30. ábra 20 km/h megengedett legnagyobb 
sebesség közúti közlekedési tábla elhelyezését a 3301 hrsz. és 
a 1155/5 hrsz. elé, illetve 2 db „egyenetlen úttest” KRESZ. 76. 
ábra közúti közlekedési tábla és 3X „többszöröződés” H-032 ki-
egészítő tábla kihelyezését a 1117 hrsz., és az 1155/5 hrsz. előtt.
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a  2023. évi költségvetés elfogadását követően újra tárgyalja 
a napirendet a fedezet biztosítása érdekében.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2023. (I. 26.) Kt. határozata a Budakeszi 495/1 hrsz.-ú in-
gatlanon lévő III. épület 2. számú üzlethelyiségének bérleté-
re vonatkozó pályázat kiírásáról 
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem ír ki pályázatot a Budakeszi, belterület 495/1 hrsz.-ú in-
gatlanon található, Budakeszi Város Önkormányzatának kizá-
rólagos tulajdonát képező III. épület 2. számú üzlethelyiségé-
nek bérletére.
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bu-
dakeszi, belterület 495/1 hrsz.-ú ingatlanon található, Buda-
keszi Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező 
III. épület 2. számú üzlethelyiségét az alábbi célokra kívánja 
hasznosítani:
• Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai-
nak ügyfélfogadására a pénteki napokon a délutáni órákban, 
valamint a  Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetés 
Kft. irodai helyiségeként.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2023. (I. 26.) határozata a helyi választási bizottsági tagok 
megválasztásáról 
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján a Budakeszi Helyi Választási Bi-
zottság 
– tagjának: Bayer Bálint,
– póttagjainak: dr. Szász Károly és Cserép Zsolt budakeszi ál-
landó lakóhellyel rendelkező lakosokat választja meg.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2023. (I. 26.) Kt. határozata a  Makkosi út építése során 
felmerült pótmunka igényről
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, tör-
vényességi észrevételre tekintettel, a Makkosi út építése kap-
csán felmerült pótmunka igényt nem támogatja.

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

kepviselo-testuleti-hatarozatok/ oldalon olvashatják
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