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Március 15.:  
Megemlékezés 
és kitüntetések
•  Berki Júlia, Bernáth Béla és Farkas Dániel 

az idei kitüntetettjeink
•  Bemutatjuk az időközi választás 

képviselőjelöltjeit
• Intézményvezetői rovatunkban dr. Pócza Péter



A NEVEZÉSI DÍJAK
DIÁKOKNAK INGYENES, JÖVEDELEMMEL 
RENDELKEZŐK ESETÉBEN 2.000 FT.

SZPONZOROK JELENTKEZÉSÉT 
KÖZHASZNÚ SZERVEZETKÉNT VÁRJUK.

ELŐZETES JELENTKEZÉST 
A NÉV ÉS ÉLETKOR, ELÉRHETŐSÉG MEGADÁSÁVAL  
A PINGPONGBUDAKESZI@GMAIL.COM
EMAIL CÍMRE VÁRUNK

JELENTKEZNI A HELYSZÍNEN IS LEHET.

GYERE, JÁTSSZ VELÜNK ÚJRA 2023-BAN IS.
IZGALMAS ÖSSZECSAPÁSOK 
CSALÁDIAS LÉGKÖRBEN GYERMEK, IFJÚSÁGI, NŐI, 
FÉRFI ÉS IGAZOLT VERSENYZŐK KATEGÓRIÁBAN.

A HELYEZETTEK ÉREM ÉS 
TÁRGYNYEREMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK.

HELYSZÍN
SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 
(BUDAKESZI, ÁRPÁD FEJEDELEM TÉR 1.)
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Budakeszi parkjaiban, közterein megkezdtük az ilyen-
kor szokásos kertészeti munkákat, a fák, a bokrok met-
szését, a virágültetéseket. Köszönet azoknak a budakeszi 
lakosoknak, akik megteszik ezt a saját házuk körül, a tel-
kük előtti közterületen is. Idén is ingyenesen osztunk 
virágpalántákat a  budakeszi lakosoknak április 24-én, 
hétfőn 12.30 órakor a Városháza előtt. Ezekkel a virágok-
kal is szebbé tehetjük a lakókörnyezetüket. A kedvezmé-
nyes, önkormányzatunk által támogatott lakossági ág-
darálási akciónkat is folytatjuk, jelentkezni március 31-ig 
lehet a BVV Kft. honapján. Az április 22-i Föld Napjá-
hoz kapcsolódóan az önkormányzatunk részéről idén is 
megszervezzük a szemétgyűjtési akciót. 

Újabb gyalogos átkelőhelyek Budakeszin
A lakossági jelzések alapján több utcában is gyalogos át-
kelőt építünk, és 20 db ledes, napelemes lámpát szere-
lünk fel az Áfonya, a Napsugár és az Árnyas utcában. 
A gyalogos átkelőhelyek tervezése megtörtént, a kivite-
lezői szerződéskötések előtt állunk. A helyszínek: a Má-
rity László utca – József Attila utca csomópont, a Megy-
gyes utca a Darányi városrész bejáratánál, a Munkácsy 
Mihály utca – Fenyő utca csomópont, a  Patak utcában 
található körforgalomnál két gyalogos átkelőhely, a Pá-
tyi út – Tölgyfa utca – Tavasz utca csomópont és az Erkel 
Ferenc utca – Széchenyi utca csomópont. A  Zsámbéki-
medence autóbuszos közlekedésének fejlesztése projekt 
részeként az UVATERV Zrt. elkészítette a Pátyi út – Bu-
daörsi út csomópontjának jelzőlámpás átalakítási tervét, 
amely jelenleg engedélyezési szakaszban van. Az át-
építés során a Pátyi út érintett szakaszánál jelzőlámpás 
közlekedési csomópontot alakítunk ki.

Közösségi tér is lesz a vállalkozói parkban 
Március 2-án átadtuk a vállalkozói parkunkat, ahol fit-
neszpark, majd kávézó és játszótér és szabadtéri szín-
pad is lesz az önkormányzatunk hasznosításában mara-
dó telkünkön. A vállalkozói park is a város vagyona, az 
érintett 10 telket ugyanis 25 évre bérbe adjuk a vállalko-
zóknak. Valamennyi meghirdetett telekre már van bér-
lőnk. Ez a beruházás így 5 év alatt kitermeli a területre 
fordított kiadásainkat, és az azt követő 20 évben kiszá-
mítható jövedelmet jelent a városnak. Ez összességében 
közel 2 és fél milliárd forint. A bérleti szerződésekben 
előírtuk, hogy a bérlők csak por- és zajártalom nélküli 
tevékenységet végezhetnek. Itt új munkahelyek és hasz-
nos szolgáltatások jelennek meg. Az új vállalkozói park 
hozzájárul Budakeszi gazdasági fejlődéséhez.

A Székely Szabadság Napja Budakeszin
„A Budakeszin élő, Erdélyből elszármazott székelye-
ket képviselő Budakörnyéki Székely Körrel együttmű-
ködésben vállaljuk, hogy a  jövőben mi, budakesziek is 
csatlakozunk azon Kárpát-medencei települések sorá-
hoz, amelyek rendszeresen megemlékeznek és meg-
ünneplik a  Székely Szabadság Napját” – áll a  képvi-
selő-testület határozatában. Köszönöm Bege Attilának, 

a  Budakörnyéki Székely Kör 
elnökének, hogy önkormány-
zatunk partnereként segített 
megszervezni a  már cius 10-i, 
Székely Szabadság Napi város-
házi ünnepségünket. 

„Éljen a magyar 
szabadság!” 
Idén is méltó módon emlékez-
tünk Budakeszin az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 
hőseire. A  Budai 2-ik Honvéd-
zászlóalj budakeszi honvédeivel, a Nagy Sándor József 
Gimnázium diákjaival és ’Sigmond Bertalan alpolgár-
mesterrel a Nagy-Sándor József Emlékháznál koszorú-
zási ünnepséggel tisztelegtünk a 175 évvel ezelőtt a ma-
gyar nemzet szabadságáért küzdő hőseink emléke előtt.

Akikre büszkék vagyunk 
Az Erkel Ferenc Művelődési Központban a március 15-i 
városi ünnepségünkön a képviselő-testület döntése alap-
ján átadtuk Berki Júlia egyetemistának, a szónoklat több-
szörösen díjazott mesterének a Budakeszi Ifjúsági díjat, 
Bernáth Béla asztalosmester-iparművésznek és Farkas 
Dánielnek, a Budakeszi Városi Polgárőr és Katasztrófa-
védelmi Egyesület elnökének pedig a Budakesziért Em-
lékérmet. Gratulálunk!

A budakeszi német nemzetiségű lakosság 
kitelepítésének emléknapja 
Március 19-én a Budakeszi Város Német Önkormányza-
ta szervezésében emlékeztünk az egykor történtekre az 
„Őseink emlékére” emlékműnél. Személyes hangvételű 
beszéddel emlékezett Budakeszi történetének erre a fe-
jezetére Schrotti János, a  német önkormányzat elnöke 
és dr. Major Miklós a Budakeszi Járási Hivatal vezetője. 
A megemlékezésen a Budakeszi Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola diákjainak, a Budakeszi Hagyományőrző 
Kör Egyesület kórusának, és a Budakeszi Fúvós Zene-
karnak az előadását láthattuk.

Április 2-án, vasárnap időközi önkormányzati 
választás lesz Budakeszin 
A városunk fejlődését érintő legfontosabb döntéseket 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te hozza meg. A 8-as számú választókörzet képviselője 
lemondott, ezért vált szükségessé az időközi választás 
kiírása. Kérek minden érintettet, vegyen részt a vokso-
láson, hogy a 8-as számú választókerület ügyei is kép-
viselve legyenek a testületi munkában.

Tisztelettel:

dr. Győri Ottilia polgármester

Polgárm
esteri köszöntő
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Kedves Budakesziek!
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Március 15-i ünnepség Budakeszin

„Éljen a magyar szabadság!”
„Mit kíván a magyar nemzet? – En-
nek a kérdésnek kell meghatároznia 
ma is a közéletet, a politikát, a gaz-
daságot, a  honvédelmet is. Ezt úgy 
tudjuk a  legpontosabban megfogal-
mazni, hogy Magyarországnak Ma-
gyarország az első! Vágyunk arra az 
időre, amikor: „béke, szabadság és 
egyetértés” lesznek a  meghatározó 
értékek hazánkban, az unióban és 
faluvá zsugorodott földgolyónkon.” 
– fogalmazott ünnepi beszédében 
dr. Győri Ottilia. – „A ’48-as márciusi 
ifjak lendülete, bátorsága, kitartása 
tanítson bennünket elkötelezetten 
dönteni jó és rossz, előnyös és előny-
telen, élet és halál, béke és háború 
között. Éljen a magyar szabadság!” – 
mondta a polgármester. 
„A haza örök, s nem csak az iránt 
tartozunk kötelességgel, amely van, 
hanem az iránt is, amely lehet, s 
lesz.” – Kossuth Lajos szavait idéz-
ve köszöntötte a  közönséget Tóthné 
Fajtha Anita, az Erkel Ferenc Mű-
velődési Központ igazgatója. A kép-
viselő-testület döntése alapján dr. 
Győri Ottilia polgármester díjakat 
adott át: a  Budakeszi Ifjúsági díjat 
Berki Júlia egyetemista, a  szónok-
lat többszörösen díjazott mestere 
kapta. A  Budakesziért Emlékérmet 
Bernáth Béla asztalosmester, ipar-
művész és Farkas Dániel, a  Buda-
keszi Városi Polgárőr- és Katasztrófa-
védelmi Egyesület elnöke vehette át 
az ünnepségen.

Lázár Csaba Kazinczy-díjas szín-
művész zenés irodalmi összeállítá-
sában Babits Mihály ma is érvényes 
gondolatait idézte: „Feladatunk tehát 
őrizni a múltat. Soha nem volt ez iga-
zabb, mint manapság! Olyan időket 
élünk, amikor a mozdulatlan őrszem 
nagyobb hős, mint a rohamvezér. Kö-
rülöttünk az újítások jelszavai zúg-
nak, de legnagyobb szolgálatot akkor 
tesszük, ha megőrizzük nemzeti sa-
játságainkat, és megmaradunk annak, 
amik vagyunk. Meg kell maradnunk 
nemzetnek, léleknek, szabadnak, ne-
mesnek, alkotónak, keleti nyugalom-
ban, mely mindenkivel dacol, szellemi 
erőben, mely senkinél sem érzi hát-
rább önmagát.”
Az ünnepi műsorban közreműkö-
dött Négyessy Katalin gordonkamű-
vész és Kristófi Ágnes énekművész.

A nemzeti ünnep alkalmából a Bu-
dakeszi Katonai Hagyományőrző 
Egyesület a  Nagy Sándor József 
Gimnázium és a  Széchenyi István 
Általános iskola tanulói, valamint 
a Szivárvány Óvoda és a Tarkabarka 
Óvoda óvodásai számára hozta kéz-
zelfogható közelségbe a  szabadság-
harc honvéd gyalogságát, a  Budai 
Várban pedig egész nap toborzót és 
bemutatókat tartottak, Budakeszi 
jó hírét szolgálva. Dr. Győri Ottilia 
polgármester és ‘Sigmond Berta-
lan alpolgármester a honvéd hagyo-
mányőrzőkkel és a Nagy Sándor Jó-
zsef Gimnázium diákjaival együtt 
koszorúzással tisztelegtek az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc 
hősei előtt a  Nagy Sándor József 
Emlékháznál.
 S. L.
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Akikre büszkék vagyunk
Budakeszi Ifjúsági Díj

Berki Júlia
A képviselő-testület döntése alapján Berki Júlia egyetemista, a szónoklat 
többszörösen díjazott mestere kapta idén a Budakeszi Ifjúsági díjat, 
melyet március 15-i városi ünnepségünkön vett át. Bakács Bernadett 
tanácsnok asszony így méltatta:

A Budakeszin élő Berki Júlia olyan 
területen mutat fel kiváló ered-
ményeket, melyre kevés figyelem 
esik mostanában, de életbevágóan 
fontos fiatalságunk életminősége 
szempontjából: a  kulturált, szép, 
színvonalas beszéd, a  meggyőző 
érvelés, a  partnert végig tisztelet-
ben tartó beszédkultúra területén 
ért el országosan is kiváló eredmé-
nyeket, olyannyira, hogy 21 évesen 
már tanítja is ezeket a  fontos kész-
ségeket. Tehetsége segítette a szám-
talan sikerhez. Példaszerű, hogy az 
eredményekhez vezető kitartást, 
a küzdelmeket is vállalja, miközben 
megőrzi szerénységét, és alázatos 
szolgája annak a  szép küldetésnek, 
mely mindannyiunk hasznára bon-
takozik ki a Budakeszi közösségben. 
Júlia 2002. február 26-án született, 
édesanyja és édesapja kiváló zené-
szek. Családja bátorította, állt mel-
lette küzdelmeiben, erősítette hitét 
az isteni Gondviselésben és önma-
gában. 
A Prohászka Gimnáziumban a  je-
lenlegi igazgató, Jámbor Erzsébet 
gondozta tehetségét beleérző fi-
gyelmességgel, határozottan. Hiva-
tásában Kerekes Barnabás Eötvös 
József-díjas tanár, az Anyanyelvápo-
lók Szövetségének alelnöke segíti, ő 
a  mentora, szakmai irányítója, pél-
daképe.
Az irodalom szeretete mellett von-
zotta a  szépkiejtés, nyilvános be-
széd, vers- és prózamondás, szónok-
lás, rádiós felolvasás.
2014-ben, 12 évesen első lett a Csen-
gő szó prózamondó versenyen. 
2016-ban, 14 évesen megnyerte 
a  „Beszélni nehéz” szépkiejtési ver-
senyt. Egy évvel később különdíjat 
kapott a Himnusz szavalóversenyen, 
és első helyezett lett az Országos Ka-
zinczy-versenyen, valamint a  Péchy 
Blanka-emlékversenyen. 16 évesen 

a  Himnusz szavalóverseny győzte-
seként ünnepelték, és második he-
lyezést ért el a  Kossuth−Széchenyi- 
szónokversenyen. 18 évesen a Petőfi 
Irodalmi Múzeum és a Magyar Nyelv 
Múzemának versíró pályázatán III. 
díjat kapott. Ebben az évben az egye-
temi „Szép magyar beszéd” verseny 
országos döntő első helyezettje lett, 
és Kazinczy-érmet kapott. Ez tehát 
a  második érem a  középiskolai Ka-
zinczy-érem mellett.
A XXI. országos egyetemi-főiskolai 
Kossuth-szónokversenyt is megnyer-
te, és két különdíjat is kapott: „A leg-
szebben beszélő szónok” elismerést 
és a  „Szónok Születik Retorika Is-
kola féléves ösztöndíját. 2021-ben 
Szókratész-díjjal tüntették ki, 2022 
tavaszán pedig meghívták a Magyar 
Tudományos Akadémia Nyelvtudo-
mányi Központjában féléves kutató-
munkára diskurzus elemzés témá-
ban. 2022-ben a  magyar katolikus 
rádióban hangoskönyvet vettek fel 
a közreműködésével Kazinczy életé-
ről. 2022-ben „Kiváló szónok” vég-
zettséget szerzett, és az Oxfordi-stí-
lusú vitaest nyertese lett.
Jelenleg már szónok tréneri végzett-
séggel is rendelkezik, és trénerként 

dolgozik a Szónok Születik Retorika 
Iskolában. Vezetőségi tag az Anya-
nyelvápolók Szövetségének ifjúsági 
tagozatában. Jelenleg a  Károli Gás-
pár Református Egyetem hallgatója, 
de egyben már tanára is: retorikát 
tanít a  lelkész hallgatóknak. Rend-
szeres bemondója a  Magyar Evan-
géliumi Rádiónak. Budakeszin sok 
szülő és diák kéri a segítségét a ver-
senyekre és az érettségire való felké-
szülésben. A Hylarion Énekegyüttes 
hangversenyein a  prózai, irodalmi 
részeket tolmácsolja. 
Engedjék meg, hogy befejezésül az ő 
szavait idézzem: „Jelenleg Isten ren-
deléséből vagyok ott, ahol vagyok. 
Nagyon fontos számomra, hogy hon-
nan jöttem, ezért amennyire csak 
tudom, igyekszem minden tudáso-
mat és képességemet a közösségem 
javára is kamatoztatni. Szeretnék 
úgy adni, ahogy ti adtatok, úgy ne-
velni, ahogy ti neveltetek. Látjátok, 
itt vagyok, és a  ti kezetek munkája 
áll előttetek. Ez adjon nektek örömet 
és biztatást, hogy megéri ültetni, 
magot vetni.”
Berki Júlia méltó a Budakeszi Ifjúsá-
gi Díjra.
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Bernáth Béla
Bernáth Béla asztalosmester-iparművész a Budakesziért Emlékérmet 
vehette át március 15-i városi ünnepségünkön ’Sigmond Bertalan 
alpolgármester méltató szavait követően.

Budakeszi egyik legismertebb pol-
gára Bernáth Béla asztalosmester, 
iparművész.
Ő az egyik utolsó „békebeli ezermes-
ter”. Gazdag, dolgos, értékteremtő 
évtizedek állnak mögötte. A fa meg-
munkálásának szerelmeseként in-
dult, hogy aztán élete folyamán al-
kotó fantáziáját más területeken is 
kamatoztassa.
Bernáth Béla hétgyermekes nagy-
család hatodik gyermekeként látta 
meg a napvilágot a Nyírségben, Vál-
lajon, 1941-ben. Édesapja kerékgyár-
tó, iparos ember volt, aki lovas ko-
csikat és elegáns hintókat készített. 
Négyéves korában már ott szaladgált 
a  műhelyben. Kézbe vette a  szer-
számokat, beszívta a  fenyő, a  tölgy, 
a hárs mámorító illatát, és életre szó-
ló barátságot kötött a famegmunká-
lás mesterségével.
Gyermekkorát elvitte a  háború, és 
az ínség hamar munkára fogta őt. 
Vállalkozó szellemű, gyors észjárású 
gyermek volt, örömét lelte a  mun-
kában. A  maga által tervezett első 
konyhabútort 13 éves korában készí-
tette el. A  kis faluban megtapasz-
talta az összefogás erejét és lendítő 
energiáját.
1956-ban, 15 éves korában költöztek 
Budakeszire.
16 évesen asztalos végzettséget szer-
zett Budapesten. Két év katonai szol-
gálata alatt egy barkács szakkör ve-
zetőjeként elkészítette a  debreceni 
nagytemplom fából készült makett-
jét. 
1967-ben mestervizsgát tett, és kivál-
totta iparengedélyét. Bár ez volt élete 
vágya, nem volt könnyű az indulás. 
Az első nagyobb megrendeléseket 
még önálló műhely és felszerelés 
nélkül vállalta el, de a  találékony-
ság, a  jövőbe vetett hit, a munkáért 
kapott elismerés megsokszorozta 
erejét, és átsegítette a kezdeti nehéz-
ségeken. 

Hamarosan felépítette saját műhe-
lyét. Megnősült, házat épített, élete 
kiteljesedett. Beindult a vállalkozás, 
már több segéddel dolgozott. Egyik 
munka hozta a másikat, folyamato-
san jöttek a  megrendelések. Buda-
keszin jó híre lett Bernáth műhelyé-
nek. 
Bernáth Bélát sokfelé hívták, és szí-
vesen segített a helyi általános isko-
lának, a  gimnáziumnak, az akkor 
épülő új művelődési háznak. Pado-
kat, ajtókat, ablakokat gyártott, és az 
1981-ben átadott EFMK ajtóit és az 

előadóterem fából készült elválasz-
tó falát is ő tervezte és gyártotta le. 
A  régi egészségház összes ajtója és 
ablaka az ő műhelyében készült. 
Munkával vagy anyagiakkal hozzá-
járult a  közösségi célok megvalósí-
tásához. Nemcsak Budakeszin dol-
gozott: társadalmi munkában részt 
vett a  Kistarcsai kórház téliesítésé-
ben, valamint egy speciális munkát 
végzett a  Dunaújvárosi Papírmú-
zeum részére, amely magában fog-

lalta egy Nagy-Magyarország tér-
képének az elkészítését is. Később 
szabadalmaztatott egy audiovizuális 
tanári asztalt.
A kilencvenes évek közepén nem 
várt fordulat következett be életében.
A sokszor erejét meghaladó, 14-16 
órás munka következtében egész-
ségi állapota megrendült. 55 éves 
korában, határozott orvosi utasítás-
ra, minden porral járó munkától el-
tiltották. 
Bernáth Béla körül megfordult a vi-
lág, abbahagyta a munkát, nyugdíj-
ba vonult. De ezután sem töltötte 
tétlenül az idejét. Újabb találmányt 
szabadalmaztatott: a  nudli- és no-
kedliszaggató készüléket, amely egy-
szerű, könnyen kezelhető szerkeze-
tével megkönnyíti a  háziasszonyok 
munkáját. 
Egykori műhelyében berendezte 
életmű kiállítását, amely máig is 
megtekinthető az Ady Endre utca 
5.-ben. Itt láthatóak asztalosmunkái 
mellett különleges alkotásai, a  me-
chanikus, illetve elektromos motor-
ral működtetett mesterművek. Ezek 
néha izgalmas, mozgó gyermekjáté-
kok, máskor érzéki csalódást okozó 
művészi alkotások. 
Kiállítását sokan felkeresték már 
nemcsak Budakesziről, de hazánk-
ból, sőt külföldről is, német, kana-
dai, mexikói és távol-keleti turisták. 
Nagy sikereként éli meg, hogy tíz 
család jelezte: a  kiállításon látottak 
segítettek gyermeküknek szakmát 
választani!
Bernáth Béla közéleti feladatot is vál-
lalt: Szemereki Zoltán polgármester-
sége idején a  képviselő-testületnek 
is tagja volt. A millennium alkalmá-
ból állították fel az általa készített, 
rovásírással díszített kettős keresztet 
a  Temető utcai körforgalomál lévő 
kis ligetben. 2011-ben a  Városháza 
megújult épületének ünnepélyes át-
adása alkalmából önálló bútorkiállí-
tást rendezett be az egyik teremben.
Mi, budakesziek büszkék lehetünk 
rá, hogy Bernáth Béla városunk pol-
gára. A  mester életműve, szakmai 
elhivatottsága elismerésre méltó 
mindannyiunk számára.

Budakesziért Emlékérem
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Akikre büszkék vagyunk
Budakesziért Emlékérem

Farkas Dániel
Farkas Dániel, a Budakeszi Városi Polgárőr és Katasztrófavédelmi 
Egyesület elnöke a Budakesziért Emlékérmet vehette át március 15-i 
városi ünnepségünkön. Méltatását Somlóvári Józsefné, a Közbiztonsági, 
Közellátási és Környezetvédelmi Bizottság elnöke olvasta fel:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!  
Kedves ünneplő Közönség!
A Polgárőrség az egyetlen társadal-
mi szerveződés, amely az alkotmá-
nyos jogállam rendészeti szerveinek 
valódi és megbízható partnere a köz-
biztonság érdekében. Minden nap, 
minden órában, mindannyiunknak 
szüksége van a biztonságra. Ez csak 
a  közbiztonsági szervek együttmű-
ködésével és társadalmi összefogás-
sal valósulhat meg.
A Budakeszi Polgárőr és Katasztró-
favédelmi egyesület elnöke Farkas 
Dániel. 1988-ban született Budapes-
ten. Születése óta Budakeszin él, itt 
járt óvodába és gimnáziumba is.
2006-ban lépett be, az akkor újon-
nan megalakult Budakeszi Polgárőr-
ségbe. A közösségért vállalt feladat-
ellátás a kezdetektől szülői öröksége, 
innentől kezdve az élete szinte min-
den „rezdülése” a városhoz köthető.
Gimnáziumi, majd főiskolai tanul-
mányaival párhuzamosan folyama-
tosan ellátta polgárőr feladatait is. 
Volt, hogy heti 4-5 szolgálatot is vál-
lalt. A kezdetektől az egyik legaktí-
vabb tagja a  helyi polgárőrségnek. 
Lépésről-lépésre sajátította el a szol-
gálattal kapcsolatos feladatokat. 
2008-ban megválasztották az egye-
sület alelnökének, majd 2013-ban, 
10 évvel ezelőtt vette át az egyesület 
vezetését.
Az azóta eltelt évek alatt jelentősen 
megfiatalodott az állomány és ezzel 
együtt a  kollégák is a  napi feladat-
ellátás részeseivé váltak. Az elmúlt 
egy évtized alatt számtalan feladat 
végrehajtását vállalták a  polgárőre-
ink. A  napi rutinjárőrözések mel-
lett folyamatosan közös járőrözést 
végeznek a  rendőrökkel és a  közte-
rület-felügyelőkkel. Rendszeresen 
részt vesznek a városi rendezvények 
biztosításában. A budakeszi polgár-
őrök részt vettek a határvédelemben 

is, Kelebiánál teljesítettek önkéntes 
szolgálatot, a  Covid fertőzés kezde-
tekor pedig a  Híd-családsegítőnek 
segítettek naponta a  rászorulóknak 
szánt ebédek kiszállításában. 
Az ukrán–orosz háború kitörésekor 
többszöri segélyszállítmányt szer-
veztek testvérvárosunknak, Bereg-
dédának.
A felsorolás teljességének igénye 
nélkül elmondható, hogy ott vannak 
minden évben Mindenszentekkor 
és halottak napján a  temetőnél és 
szeptember elsejétől, tanévkezdés-
től két héten keresztül az iskolák 
környékén a  gyalogátkelőhelyeknél 
segítik az iskolásokat a biztonságos 
közlekedésben. Mindezt térítés-
mentesen vállalva, társadalmi mun-
kában, a  város érdekében végezve, 
télen, nyáron, hóban, fagyban, káni-
kulában…
Összeségében, számokba foglalva 
éves szinten: 6-7000 óra szolgálat. 
Mindig, mindenhol ott van, ha Bu-
dakeszin történik valami, legyen 
akár baleset, tűzeset, személy ke-
resése, vagy haláleset. Dani abban 
hisz, hogy saját elvégzett munkájá-
val példát állít a többieknek.
Mindezek mellett két alkalommal 
volt az önkormányzat pénzügyi és 

közbiztonsági bizottságának külsős 
tagja.
2021 óta a  Pest Vármegyei Polgár-
őr Szövetség elnökének megbízása 
alapján, Budaörsi járási koordinátori 
feladatokat is ellátja, ezáltal szerve-
zésében, kölcsönös szolgálatokat is 
adhatnak a szomszédos települések 
egymásnak.
Az elmúlt 10 évben egy összetartó 
csapatot épített, melynek tagjai elhi-
vatottan végzik feladataikat.
Munkáját számos díjjal jutalmazták 
már:
– Országos Polgárőr Szövetség, 
Polgárőr érdemkereszt bronz 
fokozata,
– Pest Megyei Polgárőr Szövetség 
ezüst fokú kitüntetése,
– a Rendőrség Sárkányölő Szent 
György-plakettje,
Legutóbb pedig néhány nappal ez-
előtt vehette át Rétvári Bence bel-
ügyminisztériumi államtitkártól az 
„Év Polgárőre” kitüntetést.
A felsorolt elismerések, kitünteté-
sek is azt bizonyítják, hogy Dani 
szívvel-lélekkel, magas színvonalú 
felkészültséggel végzi feladatait. Pél-
damutató munkája elismeréseként 
méltó a  Budakesziért Emlékérem 
kitüntetésre, melyhez szívből gra-
tulálunk, további kitartó és sikeres 
munkát kívánunk! Mindannyiunk 
nevében köszönöm a munkáját.
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A Székely Szabadság Napja 
Budakeszin

A Külgazdasági és Külügyminiszté-
rium államtitkára kiemelte: az, hogy 
mi fontos a szívünknek, mit ünnep-
lünk, azt nem az országhatárok ha-
tározzák meg, hanem az érzéseink.
– Tisztelet és köszönet jár azoknak 
a hősöknek, akik 1848-ban, vagy az 
ötvenes évek első felében mindent, 
az életüket is hajlandóak voltak felál-
dozni a haza és a saját szabadságuk 
érdekében – mondta. A  székelyek 
pontosan tudják kicsodák, fontos 

számukra a  hagyomány, a  történe-
lem, a szokások, a viseletek és a jel-
képek. Ehhez ragaszkodnak és me-
gőrzendőnek tartják – mutatott rá. 
– Ez az identitás és annak az ilyen 
típusú védelme jelenti a túlélés lehe-
tőségét, kulcsát és garanciáját.
Potápi Árpád János, a  Miniszter-
elnökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára ünnepi beszédében azt 
mondta: a  székely szabadság napja 
a forradalom és szabadságharc gyü-

mölcse. Szabadságvágyunkkal ma 
se tudnak igazán mit kezdeni a bal-
oldali európai politikusok, akkor se, 
ha történetesen magyar állampolgá-
rok – mondta.
– Mondhatjuk mi, hogy nem kérünk 
olyan nemzetpolitikákból, ame-
lyek a  magyar közösség hátrányos 
megkülönböztetéséhez vezetnek és 
megnehezítik az anyanyelv-hasz-
nálatot és az anyanyelvi oktatást, 
de nem érdekli őket. Mondhatjuk, 
hogy kérjük vissza a Kárpát-meden-
cei magyar közösségek azon jogait, 
melyeket évekkel korábban bizto-

sítottak nekik, például Kárpátalján 
vagy Székelyföldön, de nem törőd-
nek vele – fogalmazott a nemzetpo-
litikai államtitkár, majd rámutatott: 
akár egyedül, akár szövetségesként, 
őseink mindig készen álltak, amikor 
a  magyar szabadságért kellett ten-
ni. A székelyek soha nem haboztak, 
amikor magyarként az igaz ügyért 
kellett kiállniuk. Ma rajtunk mú-
lik, hogy folytatjuk-e ilyen módon is 
őseink útját. Rajtunk is múlik, hogy 
jövőnk békés és szabad legyen a Kár-
pát-medencében.
Incze Árpád, a Székelyföldért Társa-
ság elnöke hangsúlyozta: jó érzés, 
hogy egyre több anyaországi telepü-
lésnek fontos, hogy megtartsa a szé-
kely szabadság napját. Ez fontos üze-
net a  székelyföldieknek és minden 
határon túli magyarnak.

Dr. Győri Ottilia polgármester ün-
nepi köszöntőjében úgy fogalma-
zott: minden népnek joga van az ön-
rendelkezésre. Így a székely népnek 
is joga van ehhez és a területi auto-
nómiához. Budakeszin erős a  szé-
kely közösség. Az őket összefogó 
szervezet, a  Budakörnyéki Székely 
Kör meghatározó szereplője Buda-
keszi közéletének. A székely szüre-
ti- és farsangi bálok, ünnepségek 
népszerűek a budakesziek körében. 
Főzőcsapatuk többszörös nyertese 
a  városi családi napokon tartott fő-

A székelység és minden határon túli magyar közösség számíthat 
a magyar kormányra – mondta ünnepi beszédében Menczer Tamás 
országgyűlési képviselő a Budakörnyéki Székely Kör és a budakeszi 
önkormányzat által szervezett városházi ünnepségen.
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zőversenyeknek. A  Budakörnyéki 
Székely Körnek meghatározó szere-
pe volt abban is, hogy Budakeszinek 
1996-ban a székely főváros, Csíksze-
reda a testvérvárosává vált, és azóta 
is élő, szoros kapcsolatokat ápolunk 
a szeredai székely testvéreinkkel.
Az ünnepségen a  polgármester is-
mertette, majd kézjegyével látta el 
a  Budakeszi képviselő-testület által 
elfogadott nyilatkozatot, amelyben 
rögzítették szolidaritásukat a  tria-
noni békediktátummal elszakított 
nemzettársak felé, és kijelentették, 
hogy támogatják a  Székelyföldön 
élő magyarság területiautonómia-
törekvéseit. Csatlakoznak továbbá 
azokhoz a  településekhez, amelyek 
rendszeresen megemlékeznek és 
megünneplik a  székely szabadság 
napját.

Köszönjük Bege Attilának, a  Buda-
környéki Székely Kör Budakeszi el-
nökének az együttműködést, Pitti 
Katalin operaénekesnek, Tamás 
Gábor előadóművésznek, Ambrus 
András színművész-írónak és a  bu-
dakeszi Hétlépés Táncegyüttesnek 
a közreműködést. MTI, S. L.



Budakeszi legifjabb polgárai

Gratulálunk, jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Kasnya Mátyás Gergely 
(született 2023. február 2-án)
Sinka Orsolya 
(született 2023. február 7-én)
Réti Alíz 
(született 2023. február 9-én)

Königer Botond 
(született 2023. február 11-én)
Becsei-Végh Kristóf 
(született 2023. február 12-én)
Illyés Dániel 
(született 2023. február 22-én)

Klinec Márk 
(született 2023. február 13-án)
Hegedűs Márk 
(született 2023. február 28-án)
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Új zebrákat tervezünk 
Budakeszin

A képviselő-testület március 2-i ülé-
sén több új gyalogátkelőhely létesíté-
séről döntött a gyalogosok biztonsá-
ga érdekében. Az új zebrák tervezése 
meg kezdődött az alábbi helyszíneken: 
• a Márity László utca József Attila 
utcai csomópontjában, 
• a Meggyes utcában, a Darányi vá-
rosrész bejáratánál, 

• a Munkácsy Mihály utca és a Fenyő 
utca csomópontjában,
• a Patak utcán és a Kert utcán a kör-
forgalomnál (két gyalogátkelő),
• a Pátyi úton a Tölgyfa utca–Tavasz 
utca csomópontjában a Tiefenweg 
felé, 
• és az Erkel Ferenc utcán a Széche-
nyi utca csomópontjában.

Utcafórumokat is tartott az önkor-
mányzat ez ügyben a Fenyő utcá-
ban és a Pátyi úton. A lakók kérésére 
közlekedési szakértőkkel megvizs-
gáltatják a Fenyő utca–Ady Endre 
utca találkozásánál szintben kiemelt 
épített forgalomlassító küszöb léte-
sítését, a Fenyő utca–Úrbéres utca 
találkozásánál pedig gyalogátkelő-
hely építésének lehetőségét. 
Az önkormányzat április 6-i ülésén 
dönt az iskolák környékének gyalo-
gosbiztonságát segítő javaslatokról is. 

S. L.



A szemünk előtt épül fel egy 
új városrész!
Emlékeznek még arra, hogy nézett ki ez a terület 10 évvel 
ezelőtt? Városszéli ipartelep volt: poros-sáros földutak, 
tüzéptelep óriási kamionforgalommal, és a  szennyvíz-
telep, amelynek a bűze nyári melegben a környező laká-
sokban is érezhető volt. Az elmúlt évtizedben azonban ez 
gyökeresen megváltozott.
2015-ben elkészült az új szennyvíztisztító telepünk, 
a  legkorszerűbb, környezetbarát technológiával, távol 
a  lakóterülettől. Így lehetővé vált a régi szennyvíztelep 
bezárása, amelyet az önkormányzat önerőből lebontott 
és rekultivált. Az egykori tüzéptelepet a Lidl élelmiszer-
lánc vásárolta meg, akik a városvezetés sikeres tárgyalá-
sainak eredményeként 300 millió forint városfejlesztési 
hozzájárulással vették ki a részüket a környék fejleszté-
séből. Ebből épült meg a Domb utcai körforgalom, a Pa-
tak utca aszfalttal, szegéllyel, járdával, közvilágítással 
és buszmegállókkal, ugyanígy megépült az Akácfa utca 
Kert közig terjedő szakasza, továbbá közműkiváltások és 
csapadékvíz-elvezetés. 
Így vált a környezet rendezetté, a városképbe illővé, és le-
hetővé vált, hogy a  régi szennyvíztelep területét közcélra 
hasznosítjuk. Fontos szempont volt, hogy ez a terület ne 
pénzt vigyen, hanem pénzt hozzon a városnak! Ne olyan 
szolgáltatás létesüljön, amelynek kiépítése és fenntar-
tása sok pénzbe kerül az adófizetők számára, hanem 
olyan, ami bevételt termel. 
Ezért volt nagyon kedvező a Pest Megyei Önkormányzat 
pályázata, amelynek 200 MFt támogatásával vállalkozói 
parkot alakítottak itt ki. A terület a város vagyona, és az 
is marad: a telkeket nem eladják, hanem 25 évre bérbe 
adják a  vállalkozóknak. Jó hír, hogy valamennyi meg-
hirdetett telekre van már szerződött bérlő! Így ez a be-
ruházás 5 év alatt kitermeli a bontás, a  rekultiváció és 
az építés önkormányzati kiadásait, és az azt követő 20 
évben kiszámítható jövedelmet termel a városnak. Jelen 
számítások szerint 25 év alatt közel 2 és fél milliárd fo-
rintot, de az inflációt követve akár ennél többet is. A be-

vételt a közszolgáltatások javítására, a város fejlesztésére 
lehet fordítani. 
A vállalkozók csak por- és zajártalom nélküli tevékenysé-
get végezhetnek: lesz itt modern CLT szerkezetből épült 
oktató- és rendezvényközpont, kozmetikai cikkek, par-
fümök és gyógyászati termékek forgalmazása, websho-
pok raktárbázisa, autómosó, üzletek és irodák. 
A lakóövezethez legközelebb eső két telken az önkor-
mányzat szabadidős teret hoz létre a  lakosságnak. En-
nek első elemeként áprilisban elkészül egy fitneszpark, 
majd kávézó létesül, később pedig játszóteret, szabadtéri 
színpadot és további vendéglátóhelyeket terveznek ide, 
amely a remélhetőleg hamarosan továbbépülő kerékpár-
utat is kiszolgálja. 
Az új vállalkozói park motorizálja a városrészt, és hozzá-
járul Budakeszi fejlődéséhez. S. L.

Az új vállalkozói park folyamatos, kiszámítható 
jövedelmet termel a városnak, valamint új 
szolgáltatásokkal, munkahelyekkel és szabadidős 
létesítményekkel várja majd a lakosságot.

11

Városi hírek

Dr. Győri Ottilia polgármester Szabó Istvánnal, Pest Vármegye 
Közgyűlésének elnökével március 2-án ünnepélyes keretek között 
avatta fel a parkot



Dr. Pócza Péter

Összegzés és tervek

■ Négy éve vezeti az akkor újonnan létrejött Budake-
szi Egészségügyi Központot. Akkor még állami norma-
tív finanszírozás sem volt, és a szakrendelések száma is 
a  töredéke volt a  mostaninak. Pár hónap múlva pedig 
már újabb épülettel is bővül a BEK. Tud ehhez hasonló 
sikertörténetről az országban?
Pócza Péter: Nem tudok hasonló történetet, biztos va-
gyok benne, hogy egyedülálló egészségügyi fejlesztés 
valósult meg Budakeszin. Ehhez szükség volt a „csilla-
gok együttállására”: a kormányzati szándékra, az önkor-
mányzati elhatározásra és az intézmény részéről az el-
köteleződésre. Budakeszi Város Önkormányzata évekkel 
ezelőtt elhatározta, hogy helyben szeretne a lakosoknak 
minőségi egészségügyi szolgáltatásokat nyújtani. Ennek 
az elképzelésnek a keretein belül 2018 nyarára elkészült 
a  rendelőintézet felújítása, melyben helyet kapott az 
alapellátás (felnőtt háziorvosi rendelés, gyermekorvos, 
fogorvosi alapellátás, Védőnői Szolgálat és orvosi ügye-
let) és létrejött a  Vérvételi Pont. 2018 szeptemberében 
Budakeszi Város Önkormányzata elindította a neuroló-
giai szakrendelést, melyet a reumatológiai szakrendelés 
követett immáron 2019 januártól (még magánellátás 

formájában). A járási központban fontos szakellátási cél-
lal, 2019. január 24-én bejegyeztette az önkormányzat 
a saját intézményét: létrejött a Budakeszi Egészségügyi 
Központ, mint a  Magyar Államkincstárnál bejegyzett 
költségvetési szerv.
Mindeközben pályázatot adtunk be a  Nemzeti Egész-
ségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által finanszírozott 
szakrendelések beindítására a  NEAK Többletkapacitás 
Bizottságához (NEAK TBB-hez), míg az eszközpark fej-
lesztését az Egészséges Budapestért Program (EBP) pá-
lyázatból kívántuk megvalósítani. 
Türelemmel vártuk a  NEAK Többletkapacitás Bizott-
ságának döntését, hogy bővíthessük szakrendeléseink 
számát, és teljeskörű, NEAK-finanszírozott ellátás-
sal szolgálhassuk Budakeszi Járás betegeit. Közben az 
Egészséges Budapest Program keretében elnyert támo-
gatásból jelentősen bővítettük az eszközparkot, egyez-
tettünk a  leendő orvosokkal, munkatársakkal, amint 
lehetőségünk nyílik rá, újabb és újabb szakrendeléseket 
indítunk.
2020. április 6-án megszületett a  Budakeszi számá-
ra nagyon kedvező döntés: 21 szakellátás, új kapacitás-
ként jelenhet meg Budakeszin. Közel 220 millió Ft éves 
NEAK finanszírozás, 428 szakorvosi és 120 nem szak-
orvosi óra… 1 év alatt be kell indítani valamennyi ren-
delést, különben elveszik a kapacitást. 2020. augusztus 
1-től megkötöttük a NEAK finanszírozási szerződést és 
egy év alatt valamennyi szakellátást beindítottunk. 
Miközben szakrendeléseinket beindítottuk, egyre több 
nehézséggel néztünk szembe: Covid-19 járvány, oltó-
pontok létrehozása, megyei kórház szakmai irányító sze-
repe, egészségügyi szolgálati jogviszony. Összességében 
úgy látom, hogy egy igazi sikertörténet szemtanúi lehet-
tünk itt, Budakeszin
■ Mi jelenti a legnagyobb kihívást most, az újabb épület 
átadása előtt? A bontás előtt álló régi tüdőgondozóbol ki-
költöztetni az ottani szakrendeléseket? Milyen átmeneti 
megoldások születtek? Meddig kell átmeneti megoldás-
ban gondolkodni?
P. P.: Csodálatos új épülettel bővül a Budakeszi Egész-
ségügyi Központ. Méltó körülmények közé kerülnek 
a szakrendelések, illetve a legfontosabb: szinte minden 
szakrendelésnek saját rendelőhelyisége lesz! Veszítünk 
egy épületet: a volt tüdőgondozó épületét lebontják, ez 
némi nehézséget jelent. Folyamatosan egyeztetünk a ki-
vitelezővel és Budakeszi Város Önkormányzatának mű-
szaki csoportjával, szeretnénk a lehető legkevesebb kel-
lemetlenséggel (mármint betegeink és dolgozóink felé) 
megoldani a szakrendelések átköltöztetését. Készülünk 
egy „vészforgatókönyvvel” is: a mozgásterápiás részleg, 
ha mindenképp szükséges, helyet kaphat az Erkel Fe-
renc Művelődési Ház alsó szintjén lévő tornateremben. 
Jelenlegi információink szerint áprilisban elkészül az új 
rendelő, megtörténik a bontási munka, illetve a közmű-

Komoly kihívás volt 4 évvel ezelőtt dr. Pócza Péter 
számára az intézményvezetői pályázat nyerteseként 
belevágni a Budakeszi Egészségügyi Központ 
felépítéséhez, városunk egészségügyi szak- 
ellátásának fejlesztéséhez. Önkormányzatunktól 
minden támogatást megkapott és megkap 
továbbra is a szakmai munkájához, amelynek egyik 
kiemelkedő eredménye a szakrendelések állami 
normatív támogatásának elnyerése volt.

12

In
zé

zm
én

yv
ez

et
ői

nk



bekötések, engedélyezések is sínen vannak, legkésőbb 
május, júniusban szeretnénk véglegesen birtokba venni 
az új épületet. A  szükséges eszközök, orvosi mobíliák 
beszerzését folyamatosan végezzük, illetve a szükséges 
informatikai fejlesztést is megvalósítottuk. A Kormány 
11 millió Ft támogatását Budakeszi Város Önkormány-
zata és a Budakeszi Egészségügyi Központ egyéb pályá-
zati pénzből egészítette ki, így új defibrillátor és autokláv 
is helyet kap az új épületben. Azt tudom ígérni, hogy 
nagyon jó szakemberek, méltó környezetben és modern 
eszközökkel várják a kedves betegeket az új szakrendelő 
épületében is.
■ Milyen további kihívások, tervek vannak, jönnek 
a  BEK fejlesztésével kapcsolatban, meddig, hova lehet 
tovább bővülni?
P. P.: Az elmúlt időszak a statisztikával, a 2022-es év le-
zárásával telt. A  járóbeteg ellátásban három paraméter 
jellemzi egy szakrendelő működését: az esetszám (hány 
esetet láttunk el), a beavatkozások száma (mennyi min-
dent csináltunk a megjelent betegekkel) és a pontszám 
(mennyi finanszírozást kapunk az elvégzett beavatkozá-
sokért). Minden mutatóban kimagaslóan teljesítettünk! 
2021-ben 25 800 esetet láttunk el, ez 2022-ben 33 700 
volt, ez kb. 30%-os emelkedés. Napi közel 200 be-
teg fordul meg nálunk, főként Budakesziről. 2021-ben 
130 000 beavatkozást végeztünk, 2022-ben 163 000-
et, ez kb. 25%-os növekedés. NEAK-finanszírozásunk 
2021-ben 220 millió Ft volt, ez 2022-ben majdnem 350 
millió Ft-ra nőtt. 
2022-ben elértük a teljesítésünk határát és mindezt egy 
átlagfinanszírozási környezetben! Minden négyzetmé-
tert és rendelési percet kihasználtunk, ezért is várjuk az 
új szakrendelő-épületünket. Nagyon köszönöm a kollé-
gáim munkáját és a  hozzánk jelentkező szakemberek 
türelmét is köszönöm. Bővítjük a  sebészeti ellátást, 
proktológiai szakrendelést indítunk, bővítjük a belgyó-
gyászat, diabetológia, reumatológia, bőrgyógyászat szak-
rendeléseinket. Pulmonológiai szakrendelést (spiromet-
ria és allergiavizsgálat) szeretnénk indítani az Országos 
Korányi Pulmonológiai Intézettel együttműködve. 
Nagyon sok tervünk van a következő évre is, azt remé-
lem, hogy a 2023-as év még az eddigieknél is sikeresebb 
lesz.
■ Mik az igazi sikertörténetek a  különböző ellátási 
körökön belül, amire különösen büszke intézményve-
zetőként? A HR oldal vagy a  felszereltség? Gondolom, 
mindkettő...
P. P.: Természetesen a  kollégáimra vagyok a  legbüsz-
kébb! 2019-ben ketten voltunk orvosok dr. Kaszás Nóra 
neurológus főorvos asszonnyal, és két asszisztens, Za-
chár Lászlóné Teca és Ipacs Marika segítette a munkán-
kat. Most, 2023 februárjában közel 70 kollégánk van 
a  Budakeszi Egészségügyi Központban – mi vagyunk 
a régió egyik legnagyobb munkáltatója! Kitűnő szakem-
bereket sikerült idecsábítani: elhivatott, a szakmájukban 
kimagasló tudással rendelkező szakorvosaink vannak. 
Azt gondolom, hogy 2022-ben eljutottunk oda, hogy 
mindenki elismeréssel tekint az elért eredményeinkre, 
magáénak érzi és mindenki büszke, hogy a Budakeszi 
Egészségügyi Központ dolgozója lehet. Azt gondolom, 
hogy egy magas presztízsű intézmény részei vagyunk. 

Ez egy fontos mérföldkő, hiszen így tudunk előre lépni, 
magas színvonalú ellátást biztosítani.
Az eszközparkot a  kormány és Budakeszi Város Ön-
kormányzatának anyagi segítségével alakítottuk ki, pár 
éves, kimagasló minőségű eszközökkel dolgoznak a kol-
légáim, természetesen, elengedhetetlen ez is a  magas 
színvonalú ellátáshoz, de meggyőződésem, hogy a hu-
mán erőforrás a titka egy jól működő intézménynek.
■ Mindig vannak elégedetlenek, kritikus felhangok 
a lakosság részéről, hogy túl kevés ez vagy az, túl sokat 
kell erre vagy arra várni... De alapvetően nagy az el-
ismertsége a  BEK-nek a  budakesziek körében... Erre, 
gondolom, a továbbiakban is kiemelt figyelmet fordíta-
nak, hogy megfelelő legyen a kommunikáció, a pácien-
seknél való kapcsolattartás.
P. P.: A  kommunikáció a  lakossággal nagyon fontos, 
törekszünk, hogy minél kényelmesebben értesüljenek 
az elérhető szolgáltatásokról. Igyekszem mindenhol 
és mindenkinek hangsúlyozni, hogy mi nem valami 
helyett, hanem valami mellett jöttünk létre. Mi új ka-
pacitásokat jelentünk a  meglévők mellett. Ugyanúgy 
elérik az eddig megszokott betegutakat – a  Kapás ut-
cai rendelőt vagy a János Kórházat –, mi nem ezek he-
lyett jöttünk létre, hanem új kapacitásként ezek mellett 
nyújtunk extra szolgáltatásokat a különböző szakrende-
léseinken, melyeket öt rendelőben érhetők el a Fő utca 
179-ben, illetve egy külön telephelyen érhető el a diete-
tika, a bőrgyógyászat és a neurológia: ez a Fő utca 85., 

és a mozgásszervi részlegünk a Fő utca 98-ban – a volt 
tüdőgondozóban. A rendeléseink korlátját a hely szűke 
jelenti, minden lehetséges időt, helyet kihasználunk.
Több platformon is kapcsolatba léphetnek velünk: idő-
pontfoglalásra az alábbi lehetőségek közül választhat-
nak betegeink:
1. ek.budakeszi.hu – UNIVERZO ONLINE FOGLALÁSI 
RENDSZER;
2. E-mail/Messenger – elküldi a számát és visszahívjuk;
3. Telefon: 10 és 16 óra között a +36-20-361-5017-es és 
a +36-20-362-7065-ös számokon;
4. Személyesen: 10 és 16 óra között 2092 Budakeszi, 
Fő utca 179.
A közeljövő fejlesztése, hogy telefonközpontot hozunk 
létre, de természetesen ehhez szükséges az új rendelő 
megléte, helyhiány miatt a  telefont kezelő, kitűnő ad-
minisztrátor kolléganőinket, Évát és Lujzát sem tudjuk 
elhelyezni. 13
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■ Voltak félelmek, hogy a  szakellátások kikerülnek 
a helyi, önkormányzati felügyelet alól, központi irányí-
tás alá vonják országosan. Ez a veszély elhárulni látszik?
P. P.: A  szakellátások helyben történő kiépítésében, 
fejlesztésében teljes mértékben egyetértettünk az elő-
ző és a jelenlegi egészségügyi kormányzattal. Prof. dr. 
Horváth Ildikó és dr. Takács Péter egészségügyért felelős 
államtitkárok egyaránt képviselték ezt az egészségügyi 
rendszerszemléletet. Úgy gondolom, hogy kitűnő kap-
csolatokat ápolunk a  szakpolitikai vezetőkkel, a  hely-
ben található országos intézményekkel, a megyei kór-
házzal és a  környező szakrendelőkkel. Fontos a  napi 
szintű kapcsolat, az együtt gondolkodás, ezért is volt 
megtisztelő, hogy felkért az Országos Kórházi Főigaz-
gatóság (OKFŐ) az alapellátási és szakellátási kérdések-
kel, illetve fejlesztésekkel foglalkozó testületébe.
Az elmúlt időszakban többször áttekintettük a közpon-
ti irányítás kérdéskörét dr. Győri Ottilia polgármester 
asszonnyal és Menczer Tamás országgyűlési képvise-
lővel. Saját meglátásom szerint a  helyi egészségügyi 
infrastruktúra és egészségügyi szervezés erősségét 
jelenti, hogy helyi szinten ilyen kimagasló támoga-
tást kap Budakeszi Város Önkormányzatától, szívügye 
polgármester asszonynak az egészségügy, ez nem pó-
tolható Budapestről. Jelenleg vizsgálja a  kormány az 
önkormányzati fenntartású szakrendelők átvételének 
lehetőségét, továbbra is kitartok álláspontom mellett: 
helyi szinten mindenképp fontos a részvétel a Zsámbé-
ki-medence lakosságának egészségügyi ellátását érintő 
kérdésekben.
■ A legközelebbi tervek közt szerepel a helyi mammog-
ráfiai vizsgálati központ, szakrendelés létrehozása. Ez 
valóban hamarosan megvalósul?
P. P.: 2021-ben EMMI támogatással – Budakörnyéki 
Egészségprogram – elvégeztük a lakosság haláloki sta-
tisztikájának felmérését: megállapítottuk, hogy a meg-
előzhető halálokok között kimagasló helyen szerepel az 
emlő rosszindulatú daganata. A  diagnosztikai hozzá-
férés és a  várólisták csökkentése érdekében dr. Győri 
Ottilia polgármester asszonnyal közösen egy emlő-
centrum felállítását tűztük ki célul. A  projekt része-

ként létrejönne a  mammográfiás szűrőállomás, emlő 
UH-vizsgálóállomás és emlő aspirációs cytológiai/core 
biopsziás vizsgálóállomás.
2022 februárjában megigényeltük dr. Müller Cecília 
tisztifőorvos asszonytól (Nemzeti Népegészségügyi 
Központ) a mammográfia készüléket, írásban jeleztük, 
hogy a kiszerelésre szánt mammográfia készüléket fo-
gadni tudjuk, rendelkezésre áll a humán erőforrás, be 
tudjuk indítani a szakrendelést, szűrést. Két kitűnő ra-
diológus szakorvos: dr. Giese Krisztina és dr. Varga Erika 
főorvos asszonyok, valamint Sebestyén Zsuzsanna, illet-
ve Rontó Beatrix radiológiai szakasszisztensek várják 
a Budakeszi Emlőcentrum elindulását.
Technikailag egy bonyolult kérdésről, projektről beszé-
lünk, amiben számos hivatal és a szakrendelő – Orszá-
gos Atomenergia Hivatal, Érdi Járási Hivatal, ÁNTSZ, 
NNK, Budakeszi Polgármesteri Hivatal, Budakeszi 
Egészségügyi Központ – együttműködése szükséges, 
speciális műszaki igényeknek kell megfelelnünk. Je-
lenleg a rendelőhelyiségek megfelelő műszaki kialakí-
tását végezzük el és a szükséges engedélyeket szerez-
zük be, engedélyezési eljárásokat bonyolítjuk le, illetve 
informatikai fejlesztéseket végzünk a  mihamarabbi 
indulás érdekében. Várhatóan több hónapot is igénybe 
vesz még az Emlőcentrum elindítása.
Mindenképpen szeretném elmondani, hogy a  célunk 
a  minden igényt kielégítő emlőcentrum létrehozása: 
lehetőség lesz a mammográfiás vizsgálatra – korszerű 
mammográfia segítségével –, az emlő UH-vizsgálatára, 
biopsziás és aspirációs cytológiai mintavételre. Igyek-
szünk a pácienseket végig kísérni, menedzselni a kez-
detektől az onkosebészeti ellátásig.
■ Milyen változást jelent majd ez a központ a mostani 
állapothoz képest?
P. P.: Bővül az egészségügyi ellátás, szélesítjük a palet-
tát, a finanszírozási keret megvan az Emlőcentrum be-
indításához, de természetesen a NEAK-szerződésünket 
is érinti a változás, egy komoly fejlesztés valósul meg. 
A  készüléket be kell jelentenünk, és elő kell készül-
nünk a népegészségügyi szűrés elvégzésre is. Ezúton 
is köszönöm a társszervek kimagasló támogatását, se-
gítségét a terveink megvalósításában.
■ Ha újabb négy év múltán újra beszélnénk, mit gon-
dol, mire lenne akkor a  legbüszkébb, amiről beszá-
molna a  budakeszieknek? Mik a  távlati tervek? Egy 
helyi mentőállomás például?
P. P.: Megtisztelő a kérdés, de idén, 2023-ban lejár az 
intézményvezetői megbízatásom. Nagyon szeretek 
a Budakeszi Egészségügyi Központért dolgozni, és úgy 
érzem, hogy nem fejeztük be a munkát, így benyújtom 
majd a pályázatomat az újabb ötéves ciklusra. Pályáza-
tomban kifejtem majd fejlesztési elképzeléseimet, illet-
ve a meglévő struktúra finomhangolásában kialakított 
elgondolásaimat. Az alapellátási orvosi ügyelet átala-
kítása kapcsán mindenképpen fontosnak tartom a  Já-
rási Sürgősségi Alapellátási Központ megteremtését 
egy kapcsolódó mentőállomással, illetve terveim között 
szerepel a diagnosztikai célú fejlesztések megvalósítá-
sa, megszervezése.
■ Köszönöm az interjút!
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Kazai Csaba  – 
a Megoldás Mozgalom jelöltje
Kedves Budakesziek!

Kazai Csaba vagyok, a  Megoldás 
Mozgalom képviselőjelöltje. Fele-
lősségtudatos, ambícióval rendelke-
ző épületgépészeti szakemberként 
büszke vagyok arra, hogy immáron 
10 éve sikeresen működtetett vállal-
kozásommal jó néhány embernek, 
családnak kínálok munkahelyet. 
Már egészen fiatalon célom volt, 
hogy a társadalomban betöltött sze-
repem tömegeket mozgasson meg, 
hogy munkámmal, feladataimmal 
az embereknek biztonságot, stabil 
hátteret, támogatást nyújtsak. Min-
dig is fontos volt számomra a tenni 
akarás, és hiszek abban, hogy közös 
erővel, összefogással, csapatmun-
kával minden elérhető, megvalósít-
ható.
A Megoldás Mozgalommal együtt-
működve, a  MEMO képviselő-

jelöltjeként, szeretnék tenni Bu-
dakeszi városáért és Önökért! 
Megválasztásom esetén, egyebek 
mellett mindenképp támogatnám 

az önkormányzat területfejlesztési 
törekvéseit, kiemelt figyelmet for-
dítanék a  település hulladékgaz-
dálkodására, a  fiataloknak ösztön-
díjprogramokat kínálnék, illetve 
előtérbe helyezném az utak, járdák 
felújítását, karbantartását.

Tisztelettel:
Kazai Csaba
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Időközi választás

Ligetiné Komáromi Gabriella 
– a Fidesz-KDNP jelöltje
Tisztelt Budakeszi Lakosok!

Harminc éve élek családommal Bu-
dakeszin a  Gábor Áron utcában. 
Férjemmel több mint 40 éve élünk 
harmóniában, így neveltük fel lá-
nyunkat. Már ő is családot alapított, 
és két kisunokával ajándékozott meg 
minket. Hét éve vagyok a Budakeszi 
Szivárvány Óvoda intézményveze-
tője. 2014 és 2019 között az Önök 
bizalmából önkormányzati képvi-
selőként szolgálhattam Budakeszit, 
jelenleg az Oktatási, Kulturális és 
Egészségügyi Bizottság külső tag-
jaként dolgozom. Az önkormányzat 
működését ismerem. Munkámat 
azzal a  meggyőződéssel végzem, 
hogy az szolgálatot jelent, kiállást 
a budakeszi lakosok érdekeiért. Akik 
ismernek, tudják, hogy szilárd elha-
tározással sokat és keményen tudok 
dolgozni és másokat is inspirálni. 
Óvodavezetőként szerzett tapaszta-
lataimat önkormányzati képviselő-

ként is a város javára fordítom. Hiva-
tásomból adódóan célom Budakeszi 
nevelési és oktatási intézményeinek 
fejlesztése, valamint a  minőségi 
kulturális és sportolási lehetőségek 
megteremtése a  lakosok számára. 
A  8. számú választókerület sokat 
szépült és fejlődött az elmúlt évek-
ben. 
A megkezdett munkát szeretném 
folytatni:
• Gyalogátkelőt építünk a Pátyi 
úton a Tiefenweg utcánál.
• Gyalogos hidat építünk a Lidl 
áruháztól a Budaörsi út felé.
• Járdát építünk a Szőlőskert 
utcában. 
• Közvilágítást és aszfaltutat 
építünk a Bem és az Árnyas 
utcákban.
• Kondiparkot és közösségi teret 
építünk a Domb utcai körforgalom 
melletti önkormányzati területen.
• Új, korszerű épületet építünk 
a Szivárvány Óvodának.

• Folytatjuk az útfelújításokat 
és járdaépítéseket.
• Színvonalas közösségi 
programokat szervezünk.
Kérem, támogasson szavazatával, 
hogy a  választókerület képviselője-
ként szolgálhassam Budakeszit.

Tisztelettel:

Ligetiné Komáromi Gabriella
az Ön önkormányzati 

képviselőjelöltje



Rebersák Attila – 
független jelölt

Tömösi Attila – 
független jelölt

Rebersák Attila vagyok, feleségem-
mel és három fiammal élek Budake-
szin. Kereskedelmi és közgazdasági 
iskolámat Budapesten végeztem. 
Az iskolák elvégzése után a  keres-
kedelemben helyezkedtem el, ahol 
egészen az üzletvezetői pozícióig 
jutottam. Utána Svédországban 
dolgoztam, ahonnan hazajöttem, 
és a  Lagermaxnál helyezkedtem el 
mint csoportvezető. Most a BKV Ó-
budai garázsában dolgozom, nejem 
a Tarkabarka Óvodában pedagógiai 
asszisztens. A legkisebb fiam a Wu-
diSuliba jár, míg az ikrek Budapes-
ten egy hatosztályos gimnázium-
ban tanulnak. 
A családom már több generációja 
Budakeszin él. Anyai nagyszüleim 
a Budaörsi úton, míg apai nagyszü-
leim a  Széchenyi utcában laktak. 
Gyerekkorom óta szeretem Buda-
keszit, most megpróbálok tenni 
is érte, hogy jobb és szebb legyen. 

Feleségemmel együtt elkezdtük csi-
nálni a  Rebersák Állatudvart, ahol 
a  gyerekek megismerkedhetnek 
a háztáji állatokkal teljesen ingyen. 
Függetlenként indulok azzal a nagy 
reménnyel, hogy az itt lakó embe-
reknek tudjak segíteni gondjaik 
megoldásában, és városunkat élhe-
tőbbé tegyem.

Amit el szeretnék érni: 
• Kert utca és Fő utca 
találkozásánál új zebra kialakítása,
• forgalomcsillapítás a Kert utcában 
Nagyszénászug felől,
• Budaörsi szerviz út és Akácfa utca 
szilárd burkolattal való ellátása,
• további út- és járdaépítések, ezek 
ütemezése, és a lakosság bevonása 
a kivitelezésekbe,
• P+R parkolók megépítése,
• a Fő utcai és az Erdő utcai parkoló 
biztonságossá tétele,
• közbiztonság további javítása.

Bármi kérdés vagy javaslat esetén 
kérem, keressen meg: 
• személyesen a  Rebersák Állatud-
varban az Avar utca 20.-ban,
• telefonon a 06 20 228 7928-as szá-
mon, 
• vagy a  rebersak.attila@gmail.com 
e-mail címen.
Kérem, szavazzon rám április 2-án. 
Köszönöm.

Rebersák Attila

Kedves Szomszéd Hölgyem/Uram!

Tömösi Attila, Budakeszi 8-as körze-
tének független jelöltje vagyok.
Végzettségem szerint agrármér-
nök és közgazdász diplomákkal 
rendelkezem, tanulmányokat an-
gol nyelven külföldön is folytattam. 
Munkatapasztalatokat gyártó cégek 
operatív részlegein itthon és más or-

szágokban is gyűjtöttem. Legutolsó 
pozíciómban egy vitamingyártó cég 
humán üzletágának voltam globális 
beszerzési igazgatója. Azóta aktívan 
vállalkozásokat menedzselek.
2001-ben költöztem a Pátyi útra. Ide 
négy gyermekünk született, két fiú 
és két lány. A  legidősebb 12 éves, 
míg a legkisebb most töltötte be a 6. 
évét. Gyakorlatilag a gyerekek miatt, 
hogy szebb, élhetőbb környezetben 
nőjenek fel, indultam függetlenként 
2010-ben az akkori önkormányzati 
választásokon, amit akkor, majd 4 
évre rá újfent sikerült megnyernem. 
Kilenc év munkálkodásom rengeteg 
eredményt hozott körzetünkben. Az 
itt élőkkel közösen utakat aszfaltoz-
tunk, járdákat, zebrákat építettünk, 
virágosítottunk, az utcák világítását 
megoldottuk. Városi szinten a 22-es 
buszcsalád fejlesztéséhez forrásokat 
hoztam, a pénzügyi bizottságban se-
gítettem a gazdálkodást stabilizálni. 

2019-ben a választásokon már nem 
indultam. Most azonban – ezúton is 
megköszönve előző képviselő úr te-
vékenységét –, aki sokat segített be-
ruházási ügyekben a városnak, úgy 
döntöttem: újból elindulok az időkö-
zi választásokon. Egyrészt a  körzet 
dolgait jól ismerem, másrészt van-
nak olyan ügyek, melyeken, az itt 
lakók érdekében is, változtatni kell. 
Ilyen például az Erdész tér állapo-
ta. A  vízelvezetést, a  már meglévő 
csatornák karbantartását is előtérbe 
kell helyezni. Hátteremnek köszön-
hetően a városi élet gazdasági, pénz-
ügyi döntéseit is segíteni tudom.
Úgy gondolom, hogy a  8-as körzet 
erőteljesebb, független képviseleté-
re szükség van. Ehhez kérem szíves 
támogatásukat és szavazatukat ápri-
lis 2-án!

Köszönöm!

Tömösi Attila16
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Tarkabarka Óvoda

Piros, fehér, zöld, 
ez a magyar föld...

Óvodapedagógusaink játékos tevé-
kenykedtetések által, képeskönyvek 
nézegetésével, kézműves tevékeny-
ségek, versek, dalok, mondókák 
segítségével, valamint beszélgető-
körökben igyekeznek felébreszteni 
a  nemzeti ünnep iránti tiszteletet 
a gyermekekben. 
Az ünnepi készülődés során bővül-
nek ismereteik a  tágabb környeze-
tükről, a hazáról, valamint aktív szó-
kincsükbe új fogalmak épülnek be. 
A kokárda, a magyar zászló, melyek 
a nemzeti összetartozásunkat jelké-
pezik, a  bennük megjelenő színek 
jelentése (piros–erő, fehér–hűség, 
zöld–remény), a forradalom, szabad-
ságharc fogalma, napról napra egyre 
inkább elmélyülnek.

A március 15-ét megelőző héten már 
sorra kikerültek a  csoportok faliúj-
ságjaira a  nemzeti jelképeket ábrá-
zoló gyermekmunkák, és az óvoda 
közösségi tereit is nemzeti színekkel 
díszítettük. A  közös készülődés so-
rán az érzelmi, hangulati elemeket 
előtérbe helyezve alakítjuk ki a gye-
rekekben az ünnephez való pozitív 
viszonyt, és ilyenkor nem csak az 
épületet, de lelkünket is ünneplőbe 
öltöztetjük. 

Március 14-én délelőtt az óvoda au-
lája ad helyet a közös ünneplésnek. 
A  gyerekek, valamint a  felnőttek 
ezen a napon ünneplő ruhát és ko-
kárdát viselnek, ezzel is tisztelegve 

a régi korok hősei előtt. A csoportok 
az óvodapedagógusok vezetésével 
énekszó kíséretében felsorakoznak 
az aulában, majd előadják az alka-
lomra megtanult verseket, dalokat, 
óvodapedagógusaink kórusa pe-

dig Kossuth-nótákkal kedveskedik 
a gyerekeknek.
Már hagyománnyá vált, hogy az in-
tézményszíntű nemzeti ünnepün-
kön a  Budai II. Honvéd Zászlóalj, 
Berlinger Gábor vezetésével, bemu-
tatót tart a  gyermekeknek. Megis-
merkedhetnek a katonák jellegzetes 
viseletével, életmódjukkal, valamint 
megtekinthetik azok fegyverzeteit 
is. Dobszó kíséretében a közös me-
netelést és éneklést követően pedig 
mindenki visszatér saját csoportjá-
ba, ahol az óvodapedagógusok veze-
tésével csoportszinten folytatódik az 
ünnepi megemlékezés. 

Benedek Mónika Katalin
óvodavezető-helyettes

Óvodánk – az Alapprogramot követve – minden 
évben kiemelt figyelmet szentel az 1848-as forradalom 
megemlékezésének, a gyermekek életkori sajátosságait 
figyelembevéve, valamint előzetes tapasztalataikra építve.
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Mozgásfejlesztések a Pitypang 
Sport Óvodában

A gyermekek biológiai fejlődése, 
mozgásfejlődése, elsősorban rend-
szeres testmozgással, testedzéssel 
biztosítható. A  3–7 éves korosztály 
lételeme a  mozgás. Miközben mo-
zog, tapasztalatokat gyűjt, fejlődik 
csont- és izomrendszere, alakulnak 
mozgáskoordinációi, testi képessé-
gei. Ahhoz, hogy a  gyermekek jól 
érezzék magukat a  rendszeresen 
végzett − tudatosan irányított, szer-
vezett keretek között végrehajtott 
− sokirányú mozgásban, a  mozgás-
ról szerzett pozitív élményeiket kell 
megerősíteni. Hetente kétszer szer-
vezünk irányított mozgásos tevé-
kenységet az óvoda tornatermében, 
az emeleti aulában, csoportszobában 
vagy az udvaron, melynek keretei 
között olyan tervszerű, rendszeres 
ráhatásra törekszünk, hogy a  test-
gyakorlatok tudatos alkalmazásával, 
a  személyiség sokoldalú képzésével 
a  motoros képességek és mozgás-
készségek kibontakozását, a  moz-
gásműveltség fejlesztését szolgálja. 
Hetente egyszer a Mozgás kotta mód-
szer elemeit használjuk fel a  moz-
gásfejlesztés megszervezésére. 
A módszert Benedek Zsuzsa óvoda-
pedagógusunk mutatja be Önöknek.
A gimnasztikai gyakorlatokhoz a Vi-
tamintornát alkalmazzuk.
A Pitypang Sport Óvoda pedagó-
giai programja: Komplex Mozgás-
fejlesztés, Vitamintorna módszer + 
Mozgás kotta módszer, séta, levegő-
zés, kirándulás, udvari mozgásos 
játékok. Délutáni fakultatív sport 
foglalkozások (karate, tánc, szertor-
na, kosárlabda, kézilabda, szertorna, 
alapozó torna) is kiegészítik a prog-
ramunkat. 
Az alapozó terápiáról Mayer-Lengyel 
Viktória, alapozó mozgásterapeuta 
ír bővebben.
Tervünk a következő évekre a TSMT-
csoportos torna, Kovács-módszer 
(labdás, léggömbös fejlesztés), 
DSZIT terápia, gyógytorna beveze-
tése.

Varga Valentina, 
intézményvezető

A Mozgáskotta módszer 
bemutatása
Óvodánk programjához híven na-
gyon fontosnak tartjuk az óvodás 
korú gyermekek mozgásfejlesztését, 
ezért az általános mozgásfejlesztő 
módszer mellett, heti egy alkalom-
mal már kiscsoporttól alkalmaz-
zuk a  mozgáskotta módszert is. Ez 
a  módszer sokoldalú lehetőséget 
nyújt, az életkori sajátosságok fi-
gyelembevételével a  mozgáskordi-
náció, test séma, téri tájékozódás, 
figyelem fejlesztésére. Játékos for-
mában mégis komplex módon segíti 
a gyermekek fejlesztését. Az óvodás 
korú gyermekek gyorsan elsajátítják 
a módszer során használt különböző 
szimbólumokat, és örömteli mozgás 
tevékenység közben rengeteg terüle-
ten játékosan fejlődnek. 

A Mozgáskotta módszer kiemelt fej-
lesztési feladatai: 
• a  gyermekek természetes mozgá-
sának fejlesztése, 
• figyelemkoncentráció fejlesztése,
• gondolkodás, emlékezet fejlesztése,
• vizuális emlékezet fejlesztése, 
• ideg-izom kapcsolatok fejlesztése, 
• keresztcsatornák fejlesztése, 
• kitartásra, önfegyelemre nevelés, 
• ritmusfejlesztés, egyensúlyérzék 
fejlesztése, 
• téri tájékozódó képesség fejlesztése.
Minden pedagógusnak szívesen 
ajánljuk ennek a módszernek az el-
sajátítását és alkalmazását. 
 Benedek Zsuzsa óvodapedagógus, 

mozgásfejlesztés munkaközösség 
vezető

Alapozó terápia – az idegpályák 
„újrahuzalozása”
A mai modern világ, amelyben 
élünk, hatással van az agyunk 
szerkezetére, és különösen igaz ez 
a  gyermekekre is. Napjainkban el-
mondhatjuk, hogy általában keve-
sebbet mozognak a  gyerekek, vagy 
kevésbé szabadon mozognak, mint 
évtizedekkel ezelőtt.
Ennek okait hosszasan lehetne sorol-
ni: fakadhat ez abból, hogy idősebb 
korukig toljuk őket babakocsiban, 
mert úgy gyorsabban haladunk, töb-
bet van lehetőségük mesét nézni, 
kevesebb terük van mozogni és sok 
szülő jobban félti a gyermekét, védi 
a  leeséstől, eleséstől. Napjainkban 
jellemző, hogy nagyon sok vizuá-
lis inger veszi körül a gyermekeket, 
ami többek között kihat az idegrend-
szer, az egyensúlyrendszer működé-
sére és a figyelem mélységére.
Mára már bizonyított tény, hogy az 
emberi agy plasztikus, képes a  sa-
ját szerkezetét és működését meg-
változtatni. Sok gyakorlással új ké-
pességek, készségek sajátíthatók el. 
Ezekre a  tényekre is építve segíti 
a  gyermekek fejlődését az alapozó 
terápia, mely Budakeszin a Pitypang 
Sport Óvodában is elérhető fejlesz-
tésként van jelen a  gyermekek szá-
mára.
Mi is az alapozó terápia, hogyan épül 
fel, és milyen területeket fejlesztünk 
vele?
Az Alapozó terápia elméleti hátte-
rének alapjait Carl Henry Delecato 
ideggyógyász és kollégájának mód-
szere alapozta meg Amerikában. 
Magyarországon Dr. Marton Dévé-
nyi Éva ideggyógyász és munkatár-
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sai fejlesztették tovább és dolgozták 
ki 1991-ben. A  módszer lényege az 
idegrendszeri érés elősegítése moto 
szenzoros (mozgáson alapuló) terá-
pia útján.
A cél tehát az idegrendszer fejleszté-
se, ehhez pedig a mozgás az eszkö-
zünk. A  terápia az emberi fejlődés-
tani mozgássorozatát veszi alapul. 
A  kisgyermek korai mozgásfejlődé-
sével egyidőben alakulnak az egyes 
idegpályák, valamint az ezek fel- és 
leszálló pályáiként működő egyes 
agyterületek. Egyszóval a  mozgá-
sos funkciók és az egyéb (kognitív, 
érzelmi, érzékszervi) funkciók kéz 
a kézben fejlődnek az első életévek-
ben. A terápiával ide vezetjük vissza 
a gyermeket, vagyis a helyes mozgás-
fejlődési sorral újrahuzalozzuk az 
idegpályákat; beérlelve ezzel a  még 
éretlenebb területeket. A terápia so-
rán a  csecsemő kori mozgásoktól 
indulva tervezetten és fokozatosan 
jutunk el a  komplexebb, nagyfokú 
mozgásügyességet igénylő feladato-
kig, így fejlesztve az egyensúlyt, ru-
galmasságot, keresztmozgást, hogy 
csak néhány ismertebb mozgásos te-
rületet említsek, de ezzel együtt pél-
dául a  ritmus fejlesztésére is nagy 
hangsúlyt fektetünk, melynek kész-
ség szintű megléte elengedhetetlen 
az olvasás-írás elsajátításakor.

A terápia hatása, amelynek lényegi 
elemei a gyakorlatok nagy elemszá-
ma és a hetente legalább kétszer-há-
romszor gyakorlásra kerülő moz-
gásformák újraindítják, mondhatni 
„belökik” az agy fejlődését. Nagyon 
gyakori, hogy egy korábbi mozgás-
fejlődési szakasz a gyermek fejlődé-
se során kimarad, esetleg túl kevés 
idő jut az adott mozgásforma be-
gyakorlására, így az automatizálódás 
sem lesz tökéletes. A  terápia során 
ezt az automatizálódást segítjük.
Milyen esetekben, kinél indokolt és ha-
tékony a terápia?
Kezdetekben anyanyelvi készség 
problémával küzdő (diszlexiás, disz-
gráfiás) gyermekeknek szánták 
a módszert, mára azonban már szé-
lesebb körben alkalmazzák, hiszen 
a  tanulási nehézségek, viselkedés-

problémák hátterében sok esetben 
az idegrendszer éretlensége áll, 
melyre egy mozgásállapot felmérés 
könnyen rávilágíthat. Fejlődésben, 
érésben, mozgásban elmaradt óvo-
dások esetében, illetve figyelem-
zavar (ADHD, ADD) esetén is java-
solják kiegészítő terápiaként. 5 éves 
kortól vizsgálunk és fejlesztünk.
Mennyi ideig tart a terápia, mennyi 
idő után várható/látható a  fejlődés 
a gyermekeknél?
A fejlődési ütem egyénenként vál-
tozó, mozgásügyességben már igen 
korán jelentkeznek az eredmények, 
ahhoz azonban, hogy ez az egyéb te-
rületeken is tartós és pozitív hatást 
érjen el, legalább egyéves terápia 
szükséges. Ideális esetben 2 év alatt 
jutunk el minden fejlesztési terület 
végére.

Mit tehetünk szülőként annak érdeké-
ben, hogy elősegítsük gyermekünk op-
timális idegrendszeri fejlődését?
Mozgás szempontjából meg kell te-
remteni az ideális feltételeket, ami 
azt jelenti, hogy engedni kell, hogy 
szabadon mozoghasson, kúszhas-
son, mászhasson, tapasztalhasson 
a gyermek.
Fontos, hogy ne siettessük a  kü-
lönböző fejlődési lépcsőfokokat! Az 
idegrendszernek megvan az optimá-
lis időszaka a különböző mozgások, 
tevékenységek kialakulásához.
Végezetül pedig a  szülő a gyermek 
legjobb ismerője. Ha valami gya-
nú merül fel a mozgásfejlődésében, 
kimaradás vagy sajátos mozgás, 
célszerű rögtön szakemberhez for-
dulni, megfelelő vizsgálattal azono-
sítani a problémát vagy éppen meg-
nyugtató választ kapni.

Mayer-Lengyel Viktória
alapozó mozgásterapeuta, 

pszichológus

CSIPEGETŐ NAP
Pitypang Sport Óvoda

2023. április 26–27. 15.30–17.00
Óvodánkban a  beiratkozást megelőzően nyílt napot, 
Csipegető napot szervezünk, mely során lehetőségük 
van a  gyermekeknek és szülőknek megismerkedni az 
óvodapedagógusokkal, óvodánkkal. Ekkor tartjuk az 
első szülői értekezletünket, mely során a  szülők tájé-
koztatást kapnak az óvodai életről, pedagógiai prog-
ramunkról, házirendünkről, hagyományainkról, ünne-
peinkről.
Kérdéseket tehetnek fel a pedagógusoknak, bármilyen 
felmerülő kérdésre szívesen válaszolunk. A szülők tájé-
koztatást kapnak a beiratkozás menetéről, időpontjáról. 

Várunk mindenkit sok szeretettel!



Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola

Februári visszatekintés
Kölcsönkapott levegő projektkezdés

Iskolánk a  Kölcsönkapott levegő című szemléletformá-
ló program keretében, az Energiaügyi Minisztérium 
támogatásával és az Országos Meteorológiai Szolgá-
lat együttműködésével szerezhetett ismereteket a  lég-
szennyezés okairól, hatásairól és a szennyezés csökken-
tésének lehetőségeiről. A  mintaértékű projektkezdés 

menete az alábbi kulcsszavak alapján zajlott le: Mérés 
– Elemzés – Szemléltetés – Előadás – Csoportmunka – 
Pályázat – Visszacsatolás. Köszönjük a Környezetvédel-
mi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének a  részvételi 
lehetőséget!

„Felsősök viadala” – farsang a SZIÁ-ban

Míg alsósaink játékos feladatokkal és a Kolompos együt-
tes közreműködésével, táncházzal ünnepeltek, addig 
felsőseink most mutathatták meg igazán, milyen fából 
faragták osztályközösségüket. A járvány óta először hir-
dettünk nyílt farsangot, melyen a nagyközönség előtt lép-
hettek fel tanulóink és tanáraink osztályprodukcióikkal. 
Volt aki:
• Y és B faktort, online oktatást, divatbemutatót adott elő, 
• a merészebbek kalózcsatát vívtak, emberpiramist épí-
tettek, vagy cirkuszi sátrat állítottak fel,
• de breakdance-re, indián támadásra, sőt még humoros 
előadásra is sor került. 

A jobbnál jobb előadások között a zsűrinek nehéz dolga 
akadt, de minden évfolyamról végül sikerült egy nyer-
test megszavazni. 
A győztesek piedesztálja:
• 5. b Karib-tenger kalózai előadás
• 6. c Hip-hop, breakdance előadás
• 7. b Online oktatás előadás
• 8. a Indián támadás, hip-hop és halleluja dance előadás
Idén első alkalommal a  közönség is le adhatta voksát 
egyszer, egy osztályra, QR-kódon keresztül. Három osz-
tály versengett a győzelemért, az 5. b, a 6. c és a 8. a. Vé-
gül a 8. a-t szavazta meg a közönség a legjobbnak a ver-
senyző 13 osztályprodukció között.
A viadalok után farsangi disco vette kezdetét az aulá-
ban, ahol ismét DJ Szabi adta a zenét a táncoslábak alá, 
a szervezők pedig konfettit, óriás és világító lufikat sza-
badítottak a táncparkettre.
Gratulálunk a nyertes osztályoknak! Gratulálunk a szer-
vezőknek, a  diákönkormányzatnak, a  felkészítőknek! 
Köszönjük a sok segítséget a SzüSzének és a besegítők-
nek! Külön köszönet Bihari Józsefnek, aki konferálóként 
és osztályfőnökként is kivette részét a felsős farsangból, 
amihez a jó hangulatot ismét alapként szolgáltatta, min-
denki nagy örömére!
Külön köszönet továbbá a zsűrinek is: Bódi Zsuzsanna, 
Németh Katalin és Joó Marika néni, aki ismét feledhe-
telen jelmezével csalt mosolyt megannyiak arcára! Kö-
szönet Knipper-Kékesi Andinak, aki az alsó tagozat ré-
szére hozta el a  Kolompos együttest! Végül köszönjük 
mindenkinek ezt a fergeteges hetet! Jövőre ugyanekkor, 
ugyanitt, egy még ennél is fergetegesebb februárért.

11 arany- és 3 ezüstérem országos hip-hop 
versenyen

Idén immáron harmadik alkalommal vehetett részt or-
szágos versenyen Stábel Szofi edző csapataival, akik bra-
vúros eredménnyel zárták a versenynapot:
11 aranyéremmel és 3 ezüstéremmel büszkén elmond-20

In
té

zm
én

yi
 h

íre
k



hatják, hogy Magyarország legsikeresebb hip-hop csa-
patához tartoznak! Gratulálunk Szofinak és tanulóink-
nak ehhez a  kimagasló sporteredményhez, büszkék 
vagyunk a csapatok tagjaira, név szerint:
1. a: Mészáros Júlia, Mészáros Lenke, Steigerwald Luca, 
Szerényi Mira, Városi Mira • 1. b: Csikós Nóra, Fadi 
Emma • 1. c: Gáspár Tímea, Horváth Nóra, Juhász Nata-
sa, László Csenge, Megyeri Maja, Molnár Zselyke • 3. a: 
Flesch Lili • 3. b: Kertész-Nagy Dóra • 3. c: Horváth Luca, 
Paréj Emma Mária • 4. b: Csikós Anna, Horváth Hen-
riett, Kangyal Maja • 4. c: Mándoky Bodza • 4. d: László 
Feleki Boglárka • 5. c: Gombás Villő. 

Sikeres Kazinczy Szépkiejtési Versenyek

Február 8-án került megrendezésre iskolánkban a Ka-
zinczy Szépkiejtési Verseny iskolai fordulója, melyben 
alsós és felsős diákjaink is részt vettek. Tanulóink ha-
gyományosan jól felkészülten és izgatottan várták már 
a versenyt, hogy végre összemérhessék tudásukat a tár-
saikéval. A zsűrinek nehéz dolga akadt, mert az indulók 
között sok volt a szépen olvasó diák. 
Eredmények:
2. évfolyam: I.: Csapó Bertalan 2. b, II.: Várossy László 
2. e, III.: Debreczeni Anna 2. t
3. évfolyam: I.: Gömbös Gréta 3. a, II.: Szabó Simon 3. b, 
III.: Gömbös Zelda 3.a
4. évfolyam: I.: Ács Janka 4. e, II.: Bobay-Szabó Konrád 
4. e, III.: Némethy Hanga 4.e
5-6. évfolyam: I.: Tömösi Borsa 6. a, II.: Hanusz Nadin 
5. a, III.: Bossányi Viktória Krisztina 5. c
7-8. évfolyam: I.: Hosszú Amir 7.  c, II.: Várady Raul Ben-
jamin 7. b, III.: Garas Dorottya 7. b

A területi fordulón csak a felsős évfolyamosok első he-
lyezettjei képviselhették iskolánkat, melyet a Budaörsi I. 
számú Általános Iskolában tartottak:
• Tömösi Borsa 6. a osztályos tanuló oklevelet szerzett;
• Hosszú Amir 7. c osztályos tanuló III. helyezést ért el.
Gratulálunk a  helyezetteknek, és köszönjük a  munkát 
mindenkinek!

Merkl-Mihály Andrea
humán munkaközösség

Országos 1. helyezés diákolimpián sífutásban

Gergely Lujza Piroska 4. c osztályos tanuló sífutás sport-
ágban, a II. leány korcsoport országos diákolimpia dön-
tőjéből aranyérmet hozott haza. Ezzel a teljesítménnyel, 
Magyarország sífutó bajnokaként állhatott fel a dobogó 
legfelső fokára. 

Gratulálunk, ehhez a gyönyörű sport-
eredményhez! Szép volt Lujza, bor-
zasztó büszkék vagyunk Rád!

Országos átlag felett sikerültek 
a gimnáziumi felvételik

Elképesztő központi írásbeli felvételit 
írtak középiskolára készülő diákjaink. 
Egyrészt elhivatott tanulóink meg-
dolgoztak azért, hogy idáig jussanak, 
másrészt látszik a belefektetett pedagógiai munka ered-
ménye is. Tudni kell, hogy:
• ezzel az évfolyammal indult a lego education, 
• ez az az évfolyam, ahol a  tehetséggondozás és a sze-
mélyre szabott oktatás alapjai megfogalmazódtak. 
Itt kezdődött egy új kor a SZIÁ-ban, ami az idei tanév-
ben csúcsosodott ki, szám szerint:
• SZIA 8. évfolyam legjobb osztályátlag 72,19 pont
• SZIA 8. évfolyam legjobb egyéni átlag 96 pont (össze-
sen 100 pontot lehetett elérni, 50-et magyarból és 50-et 
matekból – mMindezt hozott pontok nélkül.)
Három nyolcadikos osztályunk írt felvételit, a teljes év-
folyam teljesítette az országos átlagot, sőt két osztály or-
szágos átlag fölött végzett, egy osztály hozta a  fővárosi 
átlagot is, és egy osztály még a fővárosi átlag felett is tu-
dott teljesíteni.
A 4. és a  6. évfolyamunk felvételizői is megmutatták, 
milyen fából faragták őket: a 4. évfolyamon 91-es pont-
szám, míg 6. évfolyamon 93-as pontszám is született.
Hihetetlenül büszkék vagyunk rátok, és sok sikert kívá-
nunk a szóbeliken! Külön gratulálunk az osztályokban 
tanító pedagógusoknak is, köszönjük a  felkészítéseket, 
különórákat, korrepetálásokat, előkészítőket és még so-
rolhatnánk...

A 8. a osztály próbanyelvvizsga-szárnyalása

Nemrégiben került sor a  Cambridge próbanyelvvizsga 
szóbeli tesztjére, ahol a 8. a bilingual angol két tanítá-
si nyelvű osztályunk egészen elképesztő teljesítményt 
nyújtott, soha ezelőtt nem született ilyen szép osztály-
átlag.
• 2 fő érte el a B1-es küszöbszintet,
• 18 fő érte el a B2-es középfokú, haladó nyelvi szintet,
• 3 fő érte el a  C1-es felsőfokú, anyanyelvi szintet an-
golból – vagyis összesen 23 diákunk „csenget” a nyelv-
vizsga bizonyítvány kapujában! Ráadásul ezek még csak 
az első féléves eredmények, kíváncsian várjuk második 
félévi vizsgákat, reméljük sokan tudnak úgy továbbta-

nulni, hogy a  biztos nyelv-
vizsga bizonyítvány már ott 
lesz a  „zsebükben”! Csak 
így tovább 8. a!

Bronzérem a Pest 
Megyei Sakk Diák- 
olimpián
Barák Péter Bálint 4. b osz-
tályos tanuló bronzérmet 21

Intézm
ényi hírek



szerzett a Pest Megyei Sakk Diákolimpián, amelyen 25 
Pest megyei iskolából 52 fiú vett részt. Peti 7 játszmából 
6 győzelemmel végzett, és ezzel bejutott az Országos 
Sakk Diákolimpia döntőjébe! A díjakat Solymosi László, 
a Pest Megyei Sakkszövetség elnöke adta át. 
Peti, szívből gratulálunk dobogós eredményedhez, sok 
sikert kívánunk az országos versenyen!

Márciusi ifjak 1848-49-ben –  
avagy ahogy mi éltük át a SZIÁ-ban

Március 15-e az a nap, melyet egy magyar ember sem 
feled soha, ahogy mi sem tettük, de tudtuk, hogy vala-
mi egészen mást kell adnunk, mint a megszokott. Taná-
raink a játszva tanulás eszközét felhasználva repítették 
vissza diákjainkat a 19. századba, tették mindezt olyan 
kreatív módon, melyre még nem volt példa.
Március 14-én kora reggel a Bakó Tamás grafikus rajz-
tanár és Bihari József földrajztanár által megálmodott és 
kivitelezett dekoráció fogadta az érkezőket, a Nemzeti dal 
és a 12 pont háttérzenéjével. Elképesztő hangulat kerített 
mindenkit hatalmába, a  lovaskocsik kerekeinek zöreje 
és a lovak dobogása a háttérben jelezte, ez nem egy átla-
gos nap lesz. Iskolaépületeinkben interaktív állomások-
ra érkezhettek meg tanulóink, többek között: Táncsics 

kiszabadítása, Korabeli ÉLŐképek, Beugró, grafiti fal, 
Pilvax-kávéház, Pesti kaszinó, Pie-nap, Vers írás és azok 
megzenésítése, Kézműves, haiku, wordwall kvíz, Tobor-
zás, huszártánc, 1848 m séta és még sorolhatnánk...
Gratulálunk a  megvalósításhoz a  szervező pedagógu-
soknak. Iskolánk történetében először valósítottunk 
meg innovációként projektórákat a március 15-i ünnep 
keretében, a  visszajelzések nagyon jók – hálásak va-
gyunk minden szép szóért! A gyerek sok mindent átél, 
és ha csak egy valamit magával visz az iskolából, mely-
re élete során visszaemlékezik, már megérte. Köszönjük 
a rengeteg szervezést, a részvételt, belefektetett munkát 
mindenkinek! Loór Zsuzsanna

Házi Népdaléneklési Verseny 
a Czövek Erna Zeneiskolában

A Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola február 23-án, 
hatodik alkalommal rendezte meg az immár hagyomá-
nyosnak tekinthető VI. Házi Népdaléneklési Versenyét. 
A megmérettetés ötlete Somogyiné Tassi Valéria kezde-
ményezésére 2018 tavaszán valósult meg először, azóta 
minden évben összemérhetik tudásukat az énekelni sze-
rető növendékek. A rendezvény évről évre egyre népsze-
rűbb, idén jelentkeztek a legtöbben, összesen 33 tanuló. 
A versenyre szóló ének kategóriában öt korcsoportba le-
hetett nevezni. A fellépők egy kötelező és két szabadon 
választott népdallal készültek. A  zsűri kiemelt arany, 
arany, ezüst és bronz helyezéseket adott ki. A szép ének-
hang mellett a tiszta intonációt, az érthető szövegmon-

dást, a  stílusos, kifejező előadásmódot és a dallamívek 
helyes tagolását pontozta a felkért értékelő bizottság.
Kiemelt Arany minősítést kapott:
Pócs Virág Borbála – tanára Kurucz Andrea;
Prókai Emma Sára – tanára Szalóczy Dóra Judit;
Sigmond Flóra Franciska;
Záhonyi Lili Emőke;
Kalmár Noémi Etelka;
Lovas Réka – tanáruk Somogyiné Tassi Valéria.
A rendezvényt a Budakeszi Zeneiskola Baráti Egyesület 
támogatta. Gratulálunk minden versenyzőnek és a fel-
készítő tanároknak!

Kamarazenei koncertek a Czövek Erna Zeneiskolában

Január 26-án kamarazenei koncertet tartott a  zeneiskola. Az 
eseménynek a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium adott 
helyet. A  hangversenyen zongora négykezes, fuvola-, gitár-, 
klarinét- és énekegyüttes, valamint vegyes összetételű hang-
szercsoportok – két hegedű, furulya, zongora; két hegedű, kla-
rinét, zongora és tenor szaxofon, hegedű, zongora – produkciói 

hangzottak el. A  következő kamarazenei koncertünk 
dátumát változatlan helyszínre, március 30-ra tűztük ki.22



Pillanatképek a Fenyőgyöngye 
és a Borostyán Nyugdíjas Klub 
közös farsangi báljairól
Aranyosi Ervin:

Farsang van ma
Farsang van ma, víg dal zendül, 
aki eljött táncra perdül.
Így üzzük el a telet,
hadd jöjjön a kikelet!

Bújj ma színes álruhába,
arcod senki meg ne lássa,
víg mosolyt ragassz magadra, 
jókedvedet fogd ma hadra!

Legyen vidám, legyen fényes, 
jelmezedre légy igényes, 
megkedveljen aki lát, 
viduljon fel a világ! 

Itt a farsang, dalunk szálljon, 
a világ tótágast álljon!
 A tavasz ránk így köszöntsön,
 a lelkünkre derűt öntsön!

23



Szépkorú  
budakesziek 
köszöntése
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Omlós almás pite Évától

Íme a recept:

Omlós almás pite Évától:

Hozzávalók:
A pite tésztájához: 50 dkg omlós finomliszt ♦ 10 dkg por-
cukor ♦ 8 gramm sütőpor ♦ 25 dkg margarin (hideg) ♦ 1 db 
citrom leve és reszelt héja ♦ 7 dkg tejföl ♦ 2 db tojássárgája
A töltelékhez: 2,7 kg alma dinsztelve ♦ 15 dkg cukor ♦ 
2 teás kanál őrölt fahéj
A tetejére: 1 db tojásfehérje ♦ 1 evőkanál kristálycukor
A reszelt almából dinsztelés után kipréseli a levét, hogy 
ne áztassa el a tésztát. A pitét 180 Celsius fokon süti fél 
órán át.
Éva a hosszú élethez bevált saját „receptjét” is elárulta. 
Mindig aktív, mozgással teli életet élt, sokat sétál a kö-
zelben a Budakeszi Vadaspark környékén, nemrég még 
a lánya aerobik edzéseire is eljárt.

– Mozogni kell, nem szabad elhagyni magunkat. Az ét-
kezéssel pedig mértéket kell tartani. Nincs lépten-nyo-
mon nassolás! – mondta.  Isten éltesse sokáig! 

S. L.

Béres Györgyné Évát köszöntötte 80. születésnapja 
alkalmából dr. Győri Ottilia polgármester, 
Somlóvári Józsefné bizottsági elnök és ’Sigmond 
Bertalan alpolgármester. A mosolygós, kedves 
születésnapos budakeszi hölgy omlós almás 
pitével várta a vendégeket, ami annyira finom 
volt, hogy a polgármester asszony azonnal elkérte 
a receptjét, mondván, jól jöhet az a budakeszi 
háziasszonyoknak, és azoknak a férfiaknak, akik 
szeretnek sütni.

90 éves elmúlt Soós Istvánné
Dr. Győri Ottilia polgármester szép családja körében 
köszöntötte az önkormányzatunk nevében Juci nénit, 
aki szerint a hosszú élet titka a sok munka: naponta 
süt-főz, és mindene a kertészkedés a Tavasz utcai kert-
jükben. Jó egészséget kívánunk neki!

Isten éltesse 
a 90 éves  

Üveges Györgynét!
Panni néni szerint hosszú  

életének a titka, hogy sokat van 
a friss levegőn, és kertészkedik.



25

Városi hírek

A 2022/23-as szezonban is sok-sok 
öröm várt egyesületünk tagjaira. 
A  szezon Kincskereső Természetvé-
dő Túrával indult. A pálya lerakását 
mennyei gulyással köszöntük meg 
közösségünk tagjainak. A hagyomá-
nyos Sínapunkon együtt örülhettek 
régi tanítványaink, a  Demó csapat 
és a mostani kis síbajnokaink a ver-
senynek, az együttlétnek. Mindig az 
év kiemelkedő programja ez a talál-
kozás. Közösségünk a  Mikulástól 
is ajándékot kapott. A  Sí farsang is 
agapéval, fánkkal, ötletes jelmezek 
kavalkádjával telt.
Közben pedig az utánpótlás-neve-
lésből is kivettük részünket. A  kis 

versenyzőink versenyről verseny-
re gyűjtötték a  korosztályos verse-
nyekről hozott kupákat, érmeket. 
Versenyeztek műanyagpályákon és 
havon, mindig dobogós helyekkel 
tértek haza az országos versenyek-
ről. A  Mátrában, Donovaly pályáin, 
Stuchleck versenyén is kiválóan sze-
repeltek. 
Az országos versenyek eredményei 
minket is büszkévé tettek. Kiemel-
ten megdicsérjük és név szerint 
említjük a  következő viadalos kis 
bajnokokat: Manninger-Bohn Emma, 
Harasztosi Ilona és Anna, Schaffer 
Elizabet, Harasztosi Zoltán, Mannin-
ger-Bohn Huba, Schmidt-Bohn Ma-
xim, Schaffer Bernát, Lázár Dániel.
A Hómenők Országos Versenyén ösz-
szesítés, tehát 6 verseny eredményei-
nek összesítése után Huba és Berci 
a  dobogó legfelső fokára léphetett, 
aranyérmet és kupát nyertek. Anna 
és Dani ezüstéremmel és kupával 
zárta az országos megmérettetést. 
A Sí Diákolimpia Országos Döntőjén 
Lázár Dániel lett második, vagyis 
ezüstérmes. Gratulálunk! 
A  Viadal SE versenyzőinek további 
sikereket kívánunk, hiszen országos 
eredményekkel dicsekedhetnek!
Március 4-én, szombaton került sor 
a  hagyományos szezon végi Via-
dal Kupa versenyre. Közel 40 kis-
gyermek nevezett be a  versenyre. 
A  műanyag tanpályánkon ezt min-
dig korosztályonként rendezzük 
meg. Szinte minden kisgyermek 
éremmel a  nyakában, boldog, mo-

solygó arccal állhatott a  dobogóra. 
A Viadal Kupát Schaffer Berci hódí-
totta el, hiszen a fotocellás időmérő 
nála jelezte a pályacsúcsot. Az érem 
mellett a viadalos bögrék és a csoki 
szeletek nagy boldogságot váltottak 
ki, még a  régi tanítványaink köré-
ben is. A  Demó csapat harcos ver-

senyét mindig tátott szájjal figyelik 
a mostani kis tanítványaink. A régi 
síbajnokaink megjelenése mindig 
emeli ünnepünk fényét. Ilyenkor 
századmásodpercek döntik el, ki 
lesz a győztes, idén Szabados Márton 
állhatott a dobogó tetején.
A verseny remek hangulatban folyt, 
még Mackóország síbajnokát is ven-
dégül láthattuk. A legnagyobb öröm 
azonban az, hogy óriási technikai tu-
dással gyarapodtak ebben a szezon-
ban a gyerekek. Köszönjük a szülők 
áldozatos közreműködését. Köszön-
jük az edzők kiemelkedő szakmai 
munkáját., és köszönet minden tá-
mogatónak!

a Viadal SE vezetősége

A Viadal SE síszezonjának csodái
Egyesületünk 35 éve járul hozzá 
Budakeszi sportpalettájának 
színesítéséhez
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„Aki végigrepül Fehér Béla nagy-
regényén, annak páratlan kilátás-
ban lesz része. Egy száguldó zöld 
delizsánsz ablakából nézheti végig 
a  magyar szabadságharcot. Láthat 
szabadságot, szerelmet, háborút 
és békét, ármányt, bűnt, hűséget, 
nagyságot és bukást. Mert a  Kos-
suthkifli egyszerre hiteles történel-
mi regény és frenetikus Jókai-paró-
dia, XIX. századi pörgő road movie 
és népmesei motívumokkal átszőtt 
magyar mágikus realizmus, gigan-
tikus romantika-parafrázis és igazi, 
régimódi, izgalmas kalandregény. 

A Kossuthkifli végtelenül sokszínű, mégis teljesen ho-
mogén mű. Nyelvi leleményei lenyűgözők, humora utá-
nozhatatlan. És hát (nem utolsósorban) a  XIX. század 
gasztronómiai tárháza, ízes hasregény.” (Cserna-Szabó 
András) Ezt a könyvet úgy érdemes olvasni, hogy helyen-
ként nem szabad túl komolyan venni.

FEHÉR BÉLA: Kossuthkifli 

Lili és Bálint története 
az 1848-as szabadság-
harc idején játszódik. 
De játszódhatna száz év-
vel korábban, vagy akár 
ma is. Mit érnek az érzé-
seink, ha nem éljük meg 
őket, a gondolataink, ha 
nem hallgatunk rájuk? 
Mit ér a  szabadságunk, 
ha a  lelkünkben rabok 
vagyunk?
„Bele akartam bújni egy 
szárnyait bontogató fia-
tal lány bőrébe. Érezni 

akartam, ahogyan felismeri, mit is jelent az igazi sza-
badság. Ott akartam lenni, amikor először megdobban 
a  szíve, felpezsdül a  vére, szóra nyílik a  lelke. Ehhez 
nem is találhattam volna alkalmasabb színteret, mint 
a szabadságharcot, és benne egy forradalmárt, aki talán 
sokkal többet jelent a  lány életében, mint önmagában 
a  szerelem. Imádtam írni, Lilivel együtt átélni a  fia-
talságot, szabadságot, kibontakozó szerelmet!” (Bauer 
Barbara)

BAUER BARBARA: A szív szabadságharcosai

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:

Pátyon, a Telki útról nyíló 
Kovács Imre utca 7-ben.                              Már 30 éve!

•	 Tőkehús
•	Baromfi
•	Helyben	sütött	
friss	tepertő

•	 Tepertőkrém
•	Szalámik
•	 Felvágottak
•	Helyben	sült	sertészsír
                  1490 Ft/kg

Kézműves	házi	füstölt	termékek	családias	környezetben

HÚSVÉTI	AJÁNLAT
Házi	kötözött	és	paraszt	sonka

Füstölt	szívsonka,	füstölt	tarja,	füstölt	csülök
Házi	főtt	füstölt	kötözött	sonka	és	pecsenye	bárány	rendelhető

KUKLI	HÚSBOLT	PÁTY

Vízlá
gyító

ba	

sótab
letta

	is	

kaph
ató!

25 kg/zsák

4200 FtNyitvatartás:	Kedd–Péntek:	7–18	•	Szo:	7–13	•	H,	V:	zárva		•		Tel.:	06	23	343	324
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3. HÉTFŐ    10.00 
14.00 DR. FEHÉR GYÖRGY ELŐADÁSA – YUCATÁN-FÉLSZIGET

4. KEDD 10.00 
14.30 

  
A VILÁG LEGSZEBB KÖRTÁNCAI: KÖZÖS TÁNC, VEZETI: SALI MAGDI 

5. SZERDA 10.00 
15.00  

6. CSÜTÖRTÖK         10.00 
14.00 

NYUSZI ÜL A FŰBEN - HÚSVÉTI TOJÁSFESTÉS, DEKORÁCIÓKÉSZÍTÉS 
ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (1200 FT/ ALKALOM) 

11. KEDD 10.00 
12.00 
14.30 

   
A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA: KVÍZJÁTÉK  
A VILÁG LEGSZEBB KÖRTÁNCAI: KÖZÖS TÁNC, VEZETI: SALI MAGDI 

12. SZERDA 10.00 
15.00  

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

14. PÉNTEK       10.00 
17. HÉTFŐ  10.00 

14.00 FILMKLUB: NICKY LARSON - ÖLNI VAGY KÖLNI? (francia akció-
vígjáték, 91’)

18. KEDD 10.00 
14.30 

   
A VILÁG LEGSZEBB KÖRTÁNCAI: KÖZÖS TÁNC, VEZETI: SALI MAGDI 

19. SZERDA    10.00 
15.00 

20. CSÜTÖRÖK       08.15 
 
14.00 ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (1200 FT/ ALKALOM) 

21. PÉNTEK       10.00 ORSZÁG-VÁROS VETÉLKEDŐ 
24. HÉTFŐ  10.00 

14.00 FILMKLUB: MINDENKI GYERMEKE (amerikai filmdráma, 100 perc)  
25. KEDD 10.00 

14.30 
   

A VILÁG LEGSZEBB KÖRTÁNCAI: KÖZÖS TÁNC, VEZETI: SALI MAGDI 
26. SZERDA       10.00 

15.00 
27. CSÜTÖRTÖK      10.00 

14.00 
VITALITÁS NAPJA – KÖZÖS SALÁTAKÉSZTÉS 
ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (1200 FT/ ALKALOM)

28. PÉNTEK 10.00  
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A Budakeszin élők nagy ajándéka, hogy csodálatos 
természeti környezetben, az erdő lábánál terül el a te-
lepülés. Közel egy óra „túra” felérni az Erzsébet-ki-
látóhoz vagy a  Normafához. Lelkészként különösen 
nagy élmény mindig, mikor húsvétvasárnap hajnalán 
5 órakor, sötétben indulunk el a sípályától, és halk be-
szélgetésekkel vagy éppen saját csendes elmélkedés-
sel tesszük meg a pár kilométert. Ahogy haladunk az 
Erzsébet-kilátó felé, úgy lesz egyre világosabb, a  sötét 
árnyak megszűnnek és látunk egyre többet. Fenn már 
látható, ahogy a  Nap a  Pesti-síkság felett csodálatos 
fénnyel terül el, áttörve a sötétség erejét.
Miért írtam ezt le? Az élmény megosztása mellett 
a szimbolikájára szeretnék utalni. Húsvét ünnepén Is-
ten Fia, Jézus Krisztus feltámasztásával áttörte a sötét-
ség minden hatalmát! Legyőzetett a halál! Nincs már 
semmi, ami elválaszt bennünket Isten szeretetétől. 
Nincs semmi gát, ami megakadályozna a  Krisztussal 
való szeretet közösségében. Ahogy haladunk felfelé, 
ahogy közeledünk Isten felé, úgy kapunk egyre több 
bölcsességet, kegyelmet, szeretetet. Az árnyak eltűn-
nek, a  sötétség megszűnik és a  húsvéti öröm áthatja 
a szívet, az elmét, a közösségeket. Azokat, akik várják 
az angyalok örömhírét: „Miért keresitek a holtak között 
az ÉLŐT, nincsen itt, feltámadt.” Keresztyén hitünk alap-
ja, alfája és ómegája ez a mondat. 

Ahogy a  Nap fénye feltartoztathatatlanul elhozza 
a fényt, úgy bizonyosak lehetünk abban, hogy Krisztus 
feltámadása az örök élet reménységét hozta el minden-
kinek, aki hisz benne. 
Áldott, békés húsvéti ünnepet kívánok minden kedves 
olvasónak. Szeretettel várunk mindenkit a keresztyén 
gyülekezetek húsvéti alkalmaira. Ünnepeljük együtt 
a Feltámadás ünnepét. 

Boros Péter református lelkész

Húsvéti fény A Budakeszi Református Gyülekezet tagjai közül 
sokan évek óta hajnalban zarándoklatra indulnak 
húsvétvasárnap
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A „LEG-
MAGYARABB 

FOLYÓ”

SZUPER 
RÉSZ!

DUPLÁN: 
LÁNYJÁTÉK

NÉMET 
AUTÓJEL

TERMÉST 
BETAKARÍT

KERGETŐ 
SZÓ

PARTJÁRÓL 
ADY ÍRT!

ÖRÖM 
KEZDETE!

EGY KORTY 
SZÖRP!

VAS MEGYEI 
VÁROS

OMA PÁRJA!
DALOM 

KÖZEPE!

HA ELVETIK, 
KIKEL

SÜLNI KEZD!

A TISZA BAL 
OLDALI 

MELLÉK-
FOLYÓJA

A DRÁVA 
LEGHOSZ-

SZABB 
MELLÉK-
FOLYÓJA

SÁTAP!TEREKŐDI

MÁLTAI 
AUTÓJEL

KÖTŐSZÓ
ÉSZAK, 

RÖVIDEN NAGYON 
RÉGI

INJEKCIÓ, 
BIZALMASAN

TÖBB 
KÁRPÁT-

MEDENCEI 
FOLÓ NEVE

FŐÉTKEZÉS

A BALATON 
FŐ 

TÁPLÁLÓJA

LANTÁN

GRAMM, 
RÖVIDEN

HORVÁT 
TAMÁS!

NOVAK, AM. 
SZÍNÉSZNŐ 

(KIM)

HAGYOMÁ-
NYOS 

MAGYAR 
RUHA

SZAKEMBER, 
BIZALMASAN

ÖSSZEILLIK

A FÖLDKÖZI-
TENGER 
BELTEN-
GERE, + 

ÉKEZETTEL

A 
FOLYAMATOS 

MELLÉKNÉVI 
IGENÉV 

KÉPZŐJE

HATÁROZÓ-
RAG

ZORRO JELE

ÖLFA SZÉLEI!
HASÁBAN 

VAN!

ELLENTÉTES 
KÖTŐSZÓ

A SAJÓ JOBB 
OLDALI 

MELLÉK-
FOLYÓJA

AZ O PÁRJA

EGYETEMI 
VIZSGA

ILLETVE, 
RÖVIDEN

A SIÓ 
MELLÉK-
FOLYÓJA

ERDÉLYI 
FOLYÓ, 

A MAROSBA 
TORKOLLIK

SZEGEDNÉL 
ÖMLIK A 
TISZÁBA

VESZPRÉM 
PATAKJA

VAS MEGYEI 
TELEPÜLÉS

A CSODÁL-
KOZÁS 
SZAVA

JUTTAT

A ZAGYVA 
JOBB OLDALI 

MELLÉK-
FOLYÓJA

A megfejtések: Vízszintes: Tisza, Kapos, Körös, Rima; Függőleges: Kis-Küküllő, Maros, Séd, Túr, Kalota, Galga, Mura, Zala 29
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. március 2-án
megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
65/2023. (III.2.) Kt. határozata a  székely autonómia támo-
gatásáról
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nyilatkozatban fejezi ki, hogy támogatja a székely autonómia 
törekvéseket és a Székely Nemzeti Tanács ezügyben kifejtett 
tevékenységét. 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
62/2023. (III. 2.) Kt. határozata az Erkel Ferenc Művelődési 
Központ minimális nyitvatartási idejéről
• Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Er-
kel Ferenc Művelődési Központ minimális nyitvatartási idejé-
ről szóló 35/2023. (II. 23.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi. 
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Erkel Ferenc Művelődési Központ minimális nyitvatartási 
idejét 2023. március 3-tól az intézmény Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatában meghatározottak szerint határozza meg.

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
66/2023. (III. 2.) Kt. határozata a Budakeszi, Fő utca 133. szám 
alatti két helyiség ingyenes használatba adásáról
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja a Budakeszi, Fő utca 133. szám alatti 1. lakás ingye-
nes használatba adását a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgá-
lat Budakeszi Tagintézménye részére, határozatlan időre.
• Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a melléklet szerinti in-
gyenes használatba adási szerződést jogi megfelelőség igazo-
lását követően aláírja.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
69/2023. (III.2.) Kt. határozata solar lámpák telepítéséről az 
Áfonya, Napsugár és Árnyas utcákba
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a BVV Kft.-t, hogy az Áfonya utcába 6 db, a Napsugár 
utcába 5 db, az Árnyas utcába 9 db Optonica LED 150 W solar 
utcai mozgásérzékelős lámpatestet telepítsen.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az 1. pont szerinti munkára összesen bruttó 1 900 000 Ft-ot 
biztosít, melynek fedezete az önkormányzat 2023. évi költ-
ségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. 
melléklet, Kiadások, 2.1. Beruházások során rendelkezésre 
áll.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
68/2023. (III.2.) Kt. határozata Budakeszi város Közlekedési 
Koncepciótervének elkészítéséről 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a Polgármestert, hogy a 2021. évben elkészített Köz-
lekedési Koncepcióterv mérési eredményeinek felülvizsgála-
tára, szükség szerint korrekciójára, javaslatok kidolgozására 
(forgalomtechnikai beavatkozások, jelentős közlekedésszer-
vezési beavatkozások, kombinált megoldások), majd a döntés-
hozók által választott javaslat részletes kidolgozására kérjen be 
árajánlatot az indikatív árajánlatot benyújtó alábbi cégektől:

• Értékterv Kft. (2045 Törökbálint, Józsefhegyi utca 84.),
• Mobilissimus Kft. (1093 Budapest, Lónyay utca 34. 3. em. 21.),
• Mikroline Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 35. 2. em. 5.).
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az 1. pont szerinti összeget a költségvetésben meghatározott 
fedezet mértékéig biztosítja, a 2023. évi költségvetéséről szóló 
1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet, Kiadá-
sok, 1.3. Dologi kiadások sora terhére.
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot 
adó céggel jogi megfelelőség igazolását követően szerződést 
kössön.

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

kepviselo-testuleti-hatarozatok/ oldalon olvashatják

Élelmiszerosztás 
városunk több pontján
A magas élelmiszerárak sokaknak jelentenek prob-
lémát. Most nagy segítség, hogy önkormányzatunk 
régóta oszt szervezetten, több helyszínen, még a le-
járati határidő előtt fogyasztható pékárut, zöldséget, 
gyümölcsöt.

Az élelmiszerosztás helyszínei és időpontjai:
▪  Polgármesteri Hivatal, Fő utca 179.,  

minden hétköznap 7.30 órától;

▪  Generációk Háza, Erdő u. 83.,  
minden hétköznap 11 órától;

▪  Katolikus Karitász, Szent László Ház,  
a Római Katolikus Templommal szemben, 
csütörtökön 15–16 óráig.

Ezek a mentett élelmiszerek a  fenntarthatóságot is 
szolgálják. Mindenkinek jó, ha élünk a lehetőséggel!

Fontos: hozni kell táskát az élelmiszereknek!

2022-ben a Magyar Élelmiszerbank Egyesület össze-
sen 27 011 kg élelmiszert adott át Budakeszi számá-
ra 22 709 982  Ft értékben. Nyilvántartásuk szerint 
ez 51 380 Ft/fő értékű támogatást jelentett azoknak, 
akik éltek a lehetőséggel. Munkatársaink ezen felül 
a Vöröskereszttel kötött együttműködési szerződés 
alapján a Lidlből mentett élelmiszereket is osztják.  
Így ez jelentős könnyebbség lehet azoknak, akik el-
jönnek a mentett élelmiszerekért. Köszönjük munka-
társaink és az önkéntesek munkáját, akik házhoz 
viszik az adományt azoknak, akik nem tudnak érte 
jönni!
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Gyászfeldolgozó csoport gyermekek számára 
 

A finn alapkora épülő Reményvirág gyászcsoport gyermekek számára nyújt segítséget a 
gyász feldolgozásához. 

A 7 alkalmas foglalkozás során a gyermekek  
- művészeti és játékos eszközökkel dolgozzák fel veszteséghez kapcsolódó 

érzéseiket, gondolataikat, nehézségeiket, képzett szakemberek vezetésével. 
A foglalkozások lehetőséget adnak arra, hogy a gyermekek a szintén veszteséget megélt 

kortársaikkal kerüljenek kapcsolatba és egymást segítsék. 
 

Igény esetén a szülők számára a gyermekek foglalkozásának ideje alatt önsegítő csoportot 
szervezünk pszichológus vezetésével. 

 
Azok jelentkezését várjuk, akik családjában több mint fél éve történt haláleset. 

 
A foglalkozások 7 egymást követő szombat délelőtt történnek 10.00-12.00 óra között.  

Kezdés időpontja: 2023. április 15. 
Korosztály: 7-12 év 

Helyszín: HÍD Családsegítő Szolgálat (2092 Budakeszi, Fő utca 103.) 
Információ és jelentkezés: 

 
Biczók Szilvia 

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó 
06-20-347-9617 

biczok.szilvia@budakeszihid.hu 
 

Mönks-Bondzsér Zita 
gyermek és ifjúságvédelmi tanácsadó 

06-70-527-7914 
bondzser.zita@budakeszihid.hu 

 
  

A 7 alkalmas foglalkozás ingyenes. 
 
 

 

Kerti és ház körüli munkákat vállal leinformálható férfi 
sokéves tapasztalattal. Permetezés, metszés, sövény- 
és fűnyírás, gazolás, kisebb ház körüli karbantartási 

munkák.

Telefon: +36 30 388 1588

Színházaknak régiségek, hagyatékok, gyűjtemények, 
festmények, porcelánok, bútorok, órák, szőnyegek 

felvásárlása készpénzért. Díjtalan kiszállással.

Telefon: +36 30 419 2713 • antiklakberendezes.hu 
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Veszélyeshulladék-gyűjtés
Budakeszi Város Önkormányzata a ko-
rábbi évekhez hasonlóan veszélyeshul-
ladék-gyűjtést szervez, melyet a  hely-
ben közszolgáltatást folytató Depónia 
Hulladékkezelő és Településtisztasági 
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: De-
pónia Nonprofit Kft.) végez el. A gyűj-
tésben kizárólag a  Depónia Nonprofit 
Kft.-vel szerződött lakosok, ingatlantu-
lajdonosok vehetnek részt, ezért a hul-
ladékszállítási díj befizetését iga zoló 
csekket és a  lakcímkártyát a  helyszí-
nen be kell mutatni átvételkor!

Időpont: 2023. április 15., szombat 
9–12 óráig.

Helyszín: a korábbi gyakorlatnak 
megfelelően az Erdész tér (Pátyi úti 
fatelep parkolója).

A gyűjtés során elszállításra 
kerülő veszélyes hulladékok 
(csak háztartási mennyiségben!):
• elektromos és elektronikai háztar-
tási gépek (hűtő, tv, monitor, elektro-
nikai hulladék [egészben!], akkumu-
látor stb.);
• festékmaradékok, festékes gön-
gyöleg, hígítók, oldószer maradé-
kok, fáradt olaj, olajos göngyöleg, 
szárazelem;
• kiürült hajtógázas palackok;

A gyűjtés során nem veszik át,  
és nem is szállítják el:
• növényvédő szerek és göngyölegei 
(gazdaboltok veszik át);
• étolaj (benzinkutak veszik át);

• gyógyszerhulladék (gyógyszertárak 
veszik át);
• fénycsövek (nagyáruházak veszik át);
• gumiabroncs (lomtalanításkor szál-
lítják el, háztartásonként max. 4 db);
• tonerek (szakáruházak veszik át).

Kérjük, szükség esetén érdeklődjön 
a  szolgáltató ügyfélszolgálatánál az 
átvételre nem kerülő, további veszé-
lyes hulladékok más módon törté-
nő elszállíttatásának lehetőségéről 
a 06 22 507 419-es telefonszámon!

Kérjük továbbá, hogy csak begyűjthető 
veszélyes hulladékokat szállítsanak 
a  gyűjtőhelyre, mert az át nem vett 
veszélyes hulladékok elhelyezésére és 
elszállítására ott nincs lehetőség! 

A veszélyes hulladékok illegális elhelye-
zése büntetést von maga után! Környe-
zetünk tisztasága érdekében köszön-
jük szíves együttműködésüket!

fo
tó

: S
ü

Kö
Sd

 L
ev

en
te

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.


