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Rendkívüli év volt:
megvalósult tervek és újabb célok
Kedves Budakesziek!
Idén januárban arra készültünk, hogy közösségeinkkel együtt
ünnepeljük meg Budakeszi várossá válásának 20. évfordulóját. Sajnos az élet máshogy hozta: a járványügyi veszélyhelyzet felborította megszokott életünket, és megakadályozta
szinte valamennyi jelentősebb rendezvényünket.
A veszélyhelyzet idején az önkormányzat és intézményei,
a lakosság, a vállalkozások és a civil szervezetek összefogásával valamennyi rászoruló ellátását megoldottuk, senkit sem
hagyunk magára! Munkatársaimmal tavasszal és ősszel is
levélben kerestük meg, illetve telefonon hívtuk fel valamen�nyi 65 év feletti lakosunkat, akik korábban megadták telefonszámukat.
Az önkormányzati munka azonban a járvány ellenére is
nagy lendülettel zajlik, további mérföldköveket raktunk le
a város fejlődése érdekében.
Járvány idején mi lenne fontosabb, mint az egészségügy
fejlesztése? Ezért is fontos számunkra az új szakrendelő
épület megépítésére a művelődési ház mellett, a Bártfai-Szabó
építésziroda már a kiviteli tervek elkészítésén dolgozik. Ennek elkészültéig is ideiglenes helyszíneket alakítottunk ki az
egészségügyi szakellátás további bővítésére: immár
tizenkilenc szakrendelés áll a budakesziek rendelkezésére.
Hasonlóan fontos a megelőzés, az egészséges életmód,
a sport. Ezért bevezettük a csecsemőkori szűrést a korai fejlesztésre a Vass Miklós Alapítvány közreműködésével.
Továbbfejlesztettük sportparkunkat: kondipálya, kerékpár-technikai pálya és futókör épült; utóbbinak a kivilágítása is hamarosan elkészül, és napokon belül megkezdődik
a tanuszoda építése.
Folyamatosan dolgozunk a lakosság életminőségének javításán, a közlekedéstől a biztonságig.
Kedvező kormánydöntést követően megindult a budakeszi buszsáv, a P + R parkolók és a déli elkerülő útszakasz tervezése. A 2022-ben kezdődő építkezés jelentős
javulást hoz a budakesziek életminőségében. Kerékpártárolókat építettünk a város olyan pontjain, ahol a budakeszi, illetve a Budapest-bérlet érvényessége kezdődik,
ezzel támogatva a tömegközlekedés és a kerékpározás kombinációját. Felújítottuk a Kert utca felső szakaszát, és
megkezdődött a makkosmáriai csapadékvíz elvezető
gerinchálózat építése. Felújítottuk a teljes közvilágítási hálózatot: idén valamennyi elavult fényforrást, több
mint 2000 izzót új világítótestre cseréltük, további kétéves
karbantartási szerződéssel. Bővítettük a térfigyelő kamerarendszert, és üzemeltetési szerződést kötöttünk a folyamatos működés biztosítására. Helyi védettségről szóló
rendeletet alkottunk az Álomvölgy és a mamutfenyők
természeti kincseinek védelmére. Tovább bővítettük a közösségi komposztálást és ágdarálási szolgáltatást, és több mint
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Polgármesteri köszöntő

harminc fa elültetésével folytattuk fásítási programunkat. Lebontottuk a régi szennyvíztisztító telepet, helyén
a vállalkozói park és a közeli Lidl áruház megépítésével egy
új városrészt alakítunk ki 2021-ben, a déli városkapu pedig
egy korszerű, impozáns piac építésével kap új arculatot.
Ezek a fejlesztések mind hozzájárulnak településünk városias arculatához és életszínvonalához, ezért úgy gondolom,
hogy ezáltal is méltóképpen ünnepeljük városunk 20. évfordulóját.
Közelegnek az ünnepek, de idén szokatlan karácsonyra készülünk, amelyhez hasonlóra talán csak a legidősebbek
emlékezhetnek. A járványhelyzet miatt nélkülöznünk kell
a zajos rendezvényeket, de ez talán arra is alkalmat ad, hogy
lelkileg is elcsendesedjünk, lassítsunk a rohanásban. A nehézségek és feladatok között szakítsunk időt arra, hogy jobban figyeljünk egymásra, szeretteinkre és a rászorulókra.
A kedvesség, egy mosoly, egy jó tanács gyógyít, erőt ad annak is, aki adja és annak is, aki kapja.
Kívánom, hogy a karácsony mindannyiunknak a szeretetről, az örömről és a meghitt pillanatokról szóljon.
Áldott ünnepeket kívánok!
Tisztelettel:

dr. Győri Ottilia polgármester
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Városi hírek

Dr. Danó János Budakeszi új jegyzője

Egy jó jegyző egyben
településmenedzser is
Ön korábban már volt aljegyző és
megbízott jegyző is egy kisebb
városban, de sokféle más területen és pozícióban is kipróbálhatta
magát. Mi az, ami a leginkább inspirálja, érdekli egy-egy újabb feladat, lehetőség esetében? Mi jelenti
az igazi kihívást emberileg és szakmailag önnek?
A szakmai munkám során 23 éve dol
gozom közigazgatásban, amelyből az
utóbbi 13 év felsővezetői tapasztalat.
A három diplomám is ezt alapozta
meg. Az önkormányzatok, a települé
sek és a régiók fejlesztése mindig az
érdeklődésem fókuszában volt, akár
önkormányzatnál, akár minisztérium
ban dolgoztam. Az inspirációk és ki
hívások szerencsére folyamatosan
megtalálnak, de tudatosan keresem is
őket. A XXI. század, a felgyorsult vi
lág folyamatosan adja a feladatokat,
a klasszikus jegyzői feladatok magas
szintű ellátása mellett – úgy gondolom
–, hogy egy jó jegyző egyben telepü
lésmenedzser is, a fejlesztéseket – le
gyen szó akár egy bicikliút kiépítésé
ről vagy fenntarthatósági, okos város
fejlesztésről – kiemelten kezeli. A har
madik diplomám a digitális térségfej

lesztési szakember végzettség, amely
az okos város és digitalizációs fejlesz
tések elméleti alapjait adta, és gyakor
latban is másfél évig vezettem a hazai
okos város fejlesztéseket koordináló
Civitas Sapiens – Okos Város Tudás
központ divíziót a Digitális Jólét Non
profit Kft.-nél, amely az Innovációs és
Technológiai Minisztérium háttérin
tézménye.
Mi volt eddig a legfontosabb „ügy”,
feladat a szakmai karrierje során,
amire igazán szívesen emlékszik
vissza, ami sokat „adott” önnek,
amiben a leginkább kiteljesedhetett?
Minden eddigi munkahelyemre szí
vesen gondolok vissza, hiszen értem
el sikereket. Nehéz egyet kiemelni, hi
szen a kisvárosban nagyon sok fejlesz
tést megvalósítottunk, az Okos Város
Tudásközpontnál okos város fejleszté
si stratégiát készítettünk 9 különböző
helyszínen (budapesti kerületekben,
járásokban, városokban). Ha mégis
kiemelnék egyet, akkor a Miniszter
elnökségen Tasó László államtitkár úr
munkáját segítve, stratégiai osztály
vezetőként a kollégákkal együtt elké
szítettük 2017–18 között a Magyar Falu

Program szakmai anyagát, amelyet
utána Kormánybiztos úr vezetésével
Magyarország Kormányának kiemelt
fejlesztési programja évek óta.
Mik emberileg a legfontosabb
szempontok, értékek az ön számára, amikhez mindenképpen igazodik, és igyekszik érvényesíteni
is azokat akár a magánéletben is?
A köz szolgálata mentén a szakmai fel
készültség, az elhivatottság, a lojalitás
és a szakmai alázat a legfontosabbak.
Véleményem szerint emberileg elen
gedhetetlen az igazságosság, a követ
kezetesség.
Mit tudni a magánszférájáról,
mi az, amit megosztana a buda
kesziekkel is?
Elvált vagyok, van egy 14 éves fiam,
akire nagyon büszke vagyok és na
gyon jó kapcsolatom van vele. Magán
életemben – ahogy időm engedi – szí
vesen olvasok, a kulturális események
is mindig vonzottak – színház, koncer
tek. Aktívan zenélek is, 6 éves korom
óta zongorázom. Fontosnak tartom az
emberi kapcsolatokat is, folyamato
san ápolni kell a családdal, rokonok
kal és barátokkal is a kapcsolatot. Az
aktív kikapcsolódásra is szeretek időt
szánni, fallabdázás, futás, kerékpáro
zás, túrázás, kosárlabdázás, úszás, de
bármilyen szabadidős tevékenyéget
támogatok.
Mit tudott Budakesziről, mielőtt
beadta a pályázatát erre a posztra?
Budakeszi honfoglalásig visszanyúló
történelmi múltjáról korábban már ol
vastam, természeti és építészeti kin
csekben gazdag a város, és a Zsám
bék-medence központjaként kiemelt
szerepe van a térségben. A jegyzői pá
lyázati hirdetés megjelenése után ko
molyabban beleástam magam a város
tanulmányozásába, mint korábban, és
a pályázatom beadása után többször is
kijöttem Budakeszire, hogy felkészült
legyek a meghallgatásra.
A természetjárás mennyiben tartozik a szeretett elfoglaltságai közé?
A hegyvidék, a folyópart vagy
a tenger a favorit?
Ahogy említettem, a természetjárás
fontos a szabadidőmben, szívesen ki
rándulok. Hazánk bővelkedik annyi
természeti szépséggel is, amelyeket fel
kell fedezni vagy újra meglátogatni,
legyen szó hegyről, a Balatonról vagy
az Alföldről. Budakeszin és környékén
is rengeteg szép, felfedezésre váró táj
van számomra.

Budakeszi márkanév – Helyi vállalkozások
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Egy sikeres pályaváltás története

A Budakeszin élő lakberendező,
Pataki Judit pályafutása
nem tartozik a mindennapos
élettörténetek közé.
Pályaelhagyásáról, rövid, de
annál sikeresebb lakberendezői
karrierjéről és most megjelent
könyvéről kérdeztük.
Igazán nem mondható szokványosnak a pályafutása! Miképpen lett
a hivatását szerető óvónőből lakberendező?
1992-ben költöztünk férjemmel és két
pici gyermekünkkel Budakeszire az
akkor épült házunkba. Úgy is mond
hatnám, hogy a saját házunk volt az
első múzsám, ahol a férjemmel együtt
alakítgattuk, lépésről lépésre házunk
belső tereit, a kertünket. Egyszerűen
szerettük, szeretjük a mai napig az ott
honunkat.
A lakberendezés kezdetben szá
momra hobbi volt, mint nagyon sok
nő számára, aki szereti csinosítgatni
az otthonát. Egy idő után viszont úgy
éreztem, van némi affinitásom hozzá,
és szeretnék vele komolyabban foglal
kozni. Rengeteg lakberendezési ma
gazint, könyvet vásároltam, amiből
nagyon sok inspirációt kaptam és úgy
éreztem, hogy az ott látható enteriőrö
ket én is meg tudnám valósítani.
Nagyon szerettem az óvónői hiva
tásomat, az ottani kolléganőimet, az

ottani közösséget; de aztán elérkezett
egy pont, mikor 44 évesen úgy érez
tem, hogy most vagy soha, mert aztán
már késő lesz. Ezt követően pedig egy
évre beültem az iskolapadba lakberen
dezést tanulni.
És aztán…? Nem lehetett könnyű
az indulás!
Ez egy óriási kihívás volt! Otthagy
tam az óvodát, és azon gondolkodtam,
hogy mi fog most történni, mi lesz, ha
nem találok munkát! Nagyon sok ké
tely volt akkor bennem és egy óriási
bizonyítási vágy, hogy megvalósítsam
az elképzeléseimet.
Hobbiból lett egy hivatásom, mely
szépen, lassan épült fel. Ez sok év
munkája. Ma már 12 éve dolgozom
ezen a területen. Lakások, házak belső
tereinek tervezésével foglalkozom.
Ahogyan az ön által átalakított
lakások képeit nézem, elsősorban
régi, polgári enteriőröket látok.
Nagyon szeretem a régi nagypolgári
lakásokat, a nagy belmagasságú tere
ket. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy
klasszikus polgári enteriőröket ter
vezek. A múlt értékeinek megtartása
mellett azért szeretem bevinni a jelent
is a tervezésbe.
Nagyon karakteresek az ön által
megálmodott, berendezett terek!
Ami elég távol áll a ma leginkább
meghatározó minimál vagy akár
a mediterrán irányzattól.
Szeretem a világos, pasztell színeket,
a tágas tereket. Nagyon közel áll hoz
zám az angolszász stílus, ami nem a
meglévő trendre törekszik, hanem a
kényelmes, időtálló otthonra.
Várostörténeti érdekességekkel és
persze sok-sok lakberendezéssel,
néhány napja megjelent egy könyv,
Padok & Pamlagok – Enteriőrök Pes
ten és Budán címmel, melyben lakberendezői pályafutásának néhány
helyszínével ismerkedhetünk meg,
remek fotóillusztrációk társaságában.
Miután elkészült egy általam tervezett
lakás és elégedett voltam az eredmén�
nyel, akkor mindig készítettem róla fo
tókat, melyeket kivétel nélkül Darabos
György készítette. A városhoz tarto
zó képek többségét szintén ő fotózta.
Nem volt egyszerű a rengeteg képből
kiválogatni a könyvben szereplőket.

Nagyon hálás vagyok a szerkesztőm
nek, Molnár Szilvinek és a grafiku
somnak, Sólymos Ágnes Eszternek,
akik nagyon sokat segítettek a könyv
létrehozásában.
A könyv öt fejezetre van osztva:
Víziváros és Krisztinaváros, Felhé
víz és Rózsadomb, Vizafogó, Belváros
és a Hegyvidék. 14 lakást mutatok be
14 hozzá tartozó történettel. A könyv
végén pedig az Útravalóban hasznos
tanácsokat olvashatnak felújítással,
lakberendezéssel kapcsolatban, és itt
tekinthetik meg a lakások alaprajzait,
valamint egy-egy lakás, felújítás előtti
képeit.
Lánya, Pataki Lili szeptemberben
a Glamour 2020 Gálán a feltörekvő
lakberendezők kategóriájának díjazottja lett.
Lili az egyetem elvégzése után marke
tingesként dolgozott egy cégnél, ami
egy idő után nem volt igazán vonzó
számára. Felajánlottam neki, ha érdek
li a lakberendezés, álljon be mellém és
tanuljon. Időközben megtanulta a szá
mítógépes tervezést is, a munka ezen
részét már ő végzi. Három éve dolgo
zunk együtt. Önállóan is tervez, és ku
tatja a lakberendezés legújabb techni
káit, megoldásait. Új dolgokkal ismertet
meg, én megtanítottam neki a szakmát,
ő pedig megtanít az újdonságokra.
Milyen célokkal indul az elkövetkező éveknek ilyen sikerek után?
Nagyon sok terv van a fejemben. Sze
retnék még sok szép lakást tervezni az
ügyfeleim és magam örömére.
Horváth Jenő
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BENEI – budakeszi cukrászdától
a nagyüzemi gyártásig
Az idősebb, régen itt élő budakesziek bizonyára emlékeznek még az Fő utca–Erkel utca sarkán
a Benei cukrászdára – ma Szöszi cukrászda –, mely 1983-ig működött. A családi vállalkozásban
együtt dolgozott Benei Sándor, a cukrászda vezetője és fia, Benei László, valamint fiatal felesége,
a Lengyelországból származó Jolanta asszony is, aki bájos akcentussal szolgálta ki az akkor odajáró
nassolókat. Aztán 1983-ban megváltozott minden, és egy nagy karrier vette kezdetét. Benei László
és felesége, a Benei Sándor által őrzött családi receptek alapján, egy cukrászdinasztia szaktudásával,
profizmusával készült nápolyikkal, ostyákkal és édes-sós teasüteményekkel – egy klasszikus – alulról
építkező, nagy magasságokba érkező sikertörténet valósítottak meg. Történetük, a rendületlen
kitartás, emberfeletti szorgalom, innovativitás és minőséget őrző szakmaiság mintapéldája.
Mindezekről kérdezzük Fajván Pétert, a BENEI és Társa Kft. kereskedelmi és pénzügyi igazgatóját.
Mi, budakesziek is fogyasztjuk a Benei-féle termékeket, de sokan, talán nem is tudják közülünk, hogy ez a
történet Budakesziről indult el.
Igen, ám a vállalkozás gyökerei sokkal régebbre és mes�
szebbre vezetnek vissza. A BENEI és Társa Kft. egy cuk
rász dinasztiára épülő vállalkozás, amelynek alapjait a
Benei nagyszülők és szülők korábbi cukrászata jelentet
te. Az 1900-as évek elejétől kezdődően a család színvona
las cukrászdát üzemeltetett Berettyóújfaluban, majd később
Debrecenben, legvégül pedig Budakeszin, ahonnan aztán
elindult a nápolyik és aprósütemények gyártása, először
kisipari körülmények között, Fő utcai családi házuk gará
zsában, melyet aztán tovább bővítgettünk. Innen indultak
el az országot, majd a külföldi piacot meghódítani a süte
ményeink, dolgozóink létszáma pedig a kezdeti 3 főről rö
videsen 15 főre emelkedett.
1992-ben helyeztük üzembe az első automata ostyakészítő
gépsort, amivel szinte egyidejűleg új termék készítésének
lehetősége is megnyílott.
Ezek a sikerek a cég további fejlesztését igényelték, aminek
eredményeképpen az egyéni vállalkozásból betéti társa

ság lett, és a dolgozói létszám felduzzadt immáron 40 főre,
1996-ban pedig már üzembe helyezték az első automata ná
polyi gyártó gépsort is.
Gondolom, gyorsan kinőtték a termelési lehetőségeiket
a budakeszi garázsban?
Először a budakeszi ipari parkban próbáltunk felépíteni a
termelési és technikai igényeinknek megfelelő üzemet a Bu
dakeszin, a Tiefenwegben, de aztán ez nem valósulhatott
meg. Ekkor találtunk rá 1997-ben Budapesten, a XV. kerületi
Bogáncs utcában egy felszámolt tejüzemre, melyet megvá
sároltunk a budakeszi OTP segítségével és aztán átalakítot
tunk. Így ez a 30 000 m2-es terület és a rajta elhelyezkedő
7500 m2-es ingatlan már alkalmasnak mutatkozott a fejlesz
tési elképzeléseink megvalósításához.
Az új termelő üzem kialakítása kb. 2-3 évet vett igénybe,
és 2000-ben megtörténhetett az átköltözés. Ezzel egyidejű
leg a korábbi betéti társaságból korlátolt felelősségű társa
ság lett és a dolgozói létszám is megnövekedett 100-130 főre.
A fejlődés nem csupán a cég nagyságában mutatkozott
meg, hanem új termékek is megjelentek, amelyekkel új tech
nológia alkalmazására is sor került. Az édes és sós teasü
temények széles palettája került föl a sokféle nápolyi mellé
a terméklistára. Az ehhez szükséges gyártó és csomagoló
gépek alkalmazása pedig a szakmai színvonalat növelték.
Manapság napi szinten mekkora mennyiségben gyártják a termékeiket?
Napi szinten öt-hat tonna teasütemény gyártására vagyunk
képesek, míg a hétféle ízesítésű nápolyiból, ostyából 15-20
tonnát készítünk, nyilván,amennyire igény van. A teasüte
mény gyártása sokkal több kézimunkát igényel, a nápolyik,
ostyák előállítása egyszerűbb, gépiesítettebb.
Hányan dolgoznak most önöknél?
250 embernek adunk munkát. Ennek fele saját állományú
dolgozó, a másik fele munkaerő kölcsönzőből bérelt munka
erő. A járvány kapcsán nemrégiben megpályáztunk és meg
nyertünk egy munkaerő megtartó támogatást. Egyébként
a család összes tagja kiveszi a részét operatívan a vállalko
zás feladataiból. Benei László és Benei Lászlóné mint ügyve
zetők, ifj. Benei László mint termelési igazgató, jómagam és
feleségem, Fajvánné Benei Kinga pedig az értékesítés, mar
keting és pénzügyi területekért vagyunk felelősek. És nem

Budakeszi márkanév – Helyi vállalkozások

szabad megfeledkezni gyermekeinkről – Lili és Szofi – sem,
akik a „minőségbiztosításért” felelősek.
Mennyire jelenik meg a robotizáció az üzemben?
Régi vágyunk, hogy nemcsak a nápolyi készítést automa
tizáljuk, hanem az aprósütemény készítést is. Néhány hó
napja nyertünk egy technológia gépesítésre, automatizálás
ra is támogatást, mely újabb löketet fog adni cégünknek.
Jelenleg hol találkozunk termékeikkel bel- és külföldön?
Termékeink 38%-át exportáljuk, a többit a magyar piacon ér
tékesítjük. Minden nagyobb áruház- láncban bent vagyunk.
Két legnagyobb partnerünk a Lidl és Tesco. De készítünk
a Tesco, Lidl és a CBA számára saját márkás termékeket is,
emellett kisebb cégeknél, üzleteknél is megtalálhatóak ter
mékeink. A környező országok közül Ausztria, Szlovénia,
Horvátország, Szlovákia, Románia, Bulgária üzleteiben ta
lálkozni termékeinkkel. Alkalmanként pedig az Egyesült
Államokba, Kanadába és Kínába is viszik a Benei nápolyit.
Ez jelentős logisztikai feladat is.
Gyakorlatilag az egész országot behálózzuk Záhonytól Pé
csig, Soprontól Szegedig. Saját logisztikánk van, 15 autónk
járja az országot. Vannak raktáraink Miskolcon, Szegeden,
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Pécsett, de azért elsősorban a közvetlen boltba szállítást pre
feráljuk, mert ez biztosítja leginkább termékeink frissességé
nek megőrzését.
Mennyi az éves árbevételük?
Csaknem 2,5 milliárd forint.
Elképesztő ez a fejlődés.
A cég kinőtte magát! Próbáljuk a vállalatot átalakítani, mert
ez bizony már egy vállalat, messze túlnőve egy családi vál
lalkozás kereteit a rengeteg beszállítóval, a több száz part
nerrel, a 60-70 féle termékünkkel. Elindultunk a multizáló
dás irányába. Az a célunk, hogy minden egyes területnek
meglegyenek a megfelelő felelősei. Annyira sokrétű a fel
adat, hogy már nem tudunk mindenre koncentrálni.
Milyen jövőképet képzel a cég számára?
Mindenképpen szeretnénk a Benei nevet tovább vinni,
változatlanul száz százalékban egy családi vállalkozás ke
retein belül. Új, korszerű termékekkel is bővíteni fogjuk
a kínálati listánkat és olyan csomagolási megoldásokat is
szeretnénk bevezetni, amellyel száműznénk a műanyag
használatát.
Horváth Jenő
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Akikre büszkék vagyunk

A Jani bácsi

Kétkezi munkájával mindenütt
találkozhatunk Budakeszin

Németh Jánost, a BVV Kft. asztalo
sát akár egy külön intézményként is
tisztelhetjük. Sváb ősei évszázadok
kal ezelőtt kerültek Budakeszire. Keze
munkájának eredményeivel városunk
sok pontján találkozhatunk. Legen
dás munkaszeretete, tettrekészsége
nem mindennapinak mondható, pe
dig már 5 éve nyugdíjas. Nyugdíjas?
Kérdezhetnénk kételkedve, mert akik
ismerjük, tudjuk – közel a 69. évéhez
–, nincs olyan napja, mely ne a mun
ka, az asztalosmesterség szeretetében
telne el. A fa, a maga természetességé
vel – megfelelő szakértelemmel – egy
utánozhatatlan látvány eszköze lehet.
Németh János szakmai szeretetét is ez
élteti a mai napig.
Tanulóéveit is beleszámítva 54 éve
dolgozik az asztalos szakmában, java
részt Budakeszin. Első éveiben a Pili
si Parkerdő Vállalatnál kapott állást.
Az általa ott készült őrbódékból még
ma is látható egy a Vadaspark bejá
ratának jobb oldalánál. Később helyi
asztalos mestereknél dolgozott. Házak
építésének, felújításának, karbantartá
sának asztalosipari munkáit végezték
el azokban az években száz számra.

Aztán az Erdért fatelep tartott igényt
a szakértelmére, amolyan mindenes
ként. Volt ott targoncás, eladó, szak
tanácsadó és természetesen asztalos
is. 20 évet töltött ott el. Ezt követően
pedig 9 éve, a BVV Kft. megbecsült
szakembere, 5 éve már nyugdíjasként.
A mamutfenyőkhöz vezető híd, a labi
rintus, a mamutfenyőktől induló ma
dár tanösvény, a CBA Prímához vezető
híd felújítása, a Mezei Mária-ház fel
újításának famunkálatai és korábban
a helyi bölcsik, ovik karbantartása is
az ő feladata volt, egyéb, ún. váratlan,
„tűzoltó” munkákkal együtt, melyeket
a város különféle intézményeiben kell
elvégezni időről időre.
Németh János ma is büszkén emlé
kezik rá, hogy családi házukat egye
dül, 17 évesen kezdte el építeni – min
denféle banki kölcsön nélkül – némi
villany- és gázszerelői segédlettel, és
mindössze 2 év alatt elkészült! Mikor
1970-ben megnősült, már ebben a ház
ban talált otthonra a felesége – idén ün
nepelték 50. házassági évfordulójukat
– és az akkor megszülető elsőszülött
fia is. Ma is ebben a házban él felesé
gével. Két fia, hat unokája és már egy
dédunokája is van.
Elmondása szerint soha nem volt
még beteg. Nem ismeri a lázat és az
influenzát! Leszámítva azt az öt évet
(2010–2015), mikor öt infarktuson esett

át. Aztán beültettek egy ICD-t a bőre
alá, mellyel megszűntek a szívritmus
zavarai és fulladásai. Azóta újra ren
dületlenül dolgozik. Pedig egy másik
„különleges adottsággal” is meg kell
küzdenie, ami már-már hihetetlennek
tűnhet. Jani bácsinak – fiatalabb kollé
gái csak így szólítják – ugyanis mind
össze 65/45 az átlagvérnyomása, de
már volt 45/13 is. (Az átlag, normális
vérnyomás fiatalabb korban 120/75, az
idősebbeknél 135/85) És most ájuljon el
a kedves olvasó, mert mindezek dacá
ra, magas vérnyomás elleni gyógyszert
kell szednie, ugyanis néha 95/65-re is
felmegy a „pumpa”, és ez már olyan
magas (!) az ő esetében, hogy az ve
szélyeztetné az egészségét. Hogy öt in
farktusa ellenére még él, úgy gondolja,
annak köszönheti, hogy ilyen hihetet
lenül alacsony a vérnyomása.
És mégis, mindezek ellenére, nem
szándékozik abbahagyni a munkát.
„Ha leülök tv-t nézni otthon, látom,
hogy mi van a képernyőn, ám ha meg
kérdezik, miről szól a film, nem tudom
elmesélni! Ott, a képernyő előtt is azon
jár az eszem, hogy a soron következő
feladataimat miképpen kell majd meg
oldani.”
„A családom mellett, a munka az
életem! Azt hiszem, soha nem tudnám
abbahagyni.”
Horváth Jenő
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TRIANON 100

Trianonról a líra húrjain
Hit és magyarságtudat
kérdései irodalmunkban,
egy égbekiáltó évszázados
igazságtalanság kapcsán
A főgimnázium diákcsoportjával a tri
anoni traumáról, nemzetünk és hon
fitársaink tragédiájáról beszélgettünk.
Előadásom középpontjában a békedik
tátum okozta sokkot feldolgozó (vagy
feldolgozni próbáló) lírai alkotások áll
tak. A versek hangulati-dramaturgiai
vonulata Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus című rapszodikus zsoltárparafrá
zisától, Bartók Béla kolinda-fordításán,
a Cantata Profanán át Illyés Gyula: Haza
a magasban című közösségi ódájáig
ívelt.
Diákjainkkal együttgondolkodva
tettük fel a kérdést: száz év távlatából
hogyan is kell viszonyulniuk a Ver
sailles-ban történtekhez keresztény,
magyar fiatalként?
Megbeszéltük, hogy – bár teljesen
hiteles és követhető a Dsida-vers el
söprő szenvedélye – a béke és a meg
bocsátás szent, keresztényi feladata is
ránk hagyományozódott száz évvel
ezelőtt, hiszen (Szent Pált idézve): „akit
szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz
mindenkit, akit fiává fogad”.
Trianon gyászesemény, amely tíz
évtized távlatából is feldolgozásra
vár. Bartók Béla és Illyés Gyula gondo
latait kívántam középpontba helyezni
Trianon „poszttraumás” sokkjának fáj

dalma helyett. A Kárpát-medence né
peinek bartóki összetartozása, az ak
tuálpolitikai kérdések meghaladása és
a testvéri szeretet állt beszélgetésünk
középpontjában. A koronavírus-jár
vány miatt alaposan megfogyatkozott
diákcsapattal kitértünk a hűség, a jól
értelmezett hazafiasság kérdéseire is,
hangsúlyozva, hogy a hűség voltakép
pen jó döntések sorozata. Rámutat
tunk arra, hogy a hiteles keresztényi
hazafiasság az Isten iránti elkötelezett
ségben gyökerezik, értéket félt és érté
keket teremt.
Hűségünk transzcendens hűség.
A 85. zsoltár bölcsességét idéztük:
„Hűség sarjad a földből, és igazság tekint
le a mennyből”. Így nyert értelmet, hogy
keresztény honszeretetünk miért nem
állítható semmilyen propaganda szol
gálatába. A lelkek között átívelő fele
lősség a magasságos hazát hirdeti, és
ezért nem jelenhet meg benne a más
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nemzetiségű embertársaink iránt táp
lált meddő gyűlölet.
A késő délutánba hajló beszélgetés
megint meggyőzött arról, hogy mind
annyian – akik a prohászkás gyereke
ket pedagógusként terelgetjük –, hálá
sak lehetünk a diákjaink többségére
jellemző együttműködő hozzáállásért,
egyre érettebb egyéniségükért.
Úgy hiszem, megértették a Trianon 100 rendezvénysorozatban részt
vevő diákjaink, hogy így lehetünk egy
igaztalanul megcsonkított, miszlikbe
tépett hazában itthon és otthon, derűs
krisztusi szeretettel, Trianon mélysé
géből kilábalva.
Mert történelmi otthonunk és ha
zánk van itt, a Kárpát-medencében,
míg állandó hűséggel vár ránk odaát
a Haza a magasban.
Kovács András
magyartanár

Összetartozunk
2019–2020
Iskolánk abban a megtiszteltetésben
részesült, hogy a Nemzeti Tehetség
Program által meghirdetett pályáza
ton elnyertük a lehetőséget arra, hogy
a ,,Trianon 100 – Összetartozunk” prog
ramunkat támogatásukkal megvaló
síthassuk. Szerencsémre engem is be
választottak a programon résztvevő
18 tehetséges diák közé. Már ennek
is örültem, mert az ismereteim Tria
nonról felszínesek voltak, és érdekelt
a téma.
Rengeteg érdekes programon vet
tünk részt, melyeket Pelyachné Pin
giczer Klára és Kleinhappelné Nagy
Edit tanárnő kísért és koordinált. Egy
csodálatos táborral kezdődött 2019
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októberében. Először elbuszoztunk
Várpalotára, ahol megtekintettük
a Trianon-kiállítást. Egy kedves hölgy
vezetett körbe minket és mutatta be.
Nagyon érdekes dolgokat állítottak ki:
leveleket, plakátokat, érdekességeket
arról, hogy mit vesztettünk Trianon
nal. Nekem nagyon tetszett, itt hallot
tam először igazán arról, hogy mi is
történt 1920-ban és örültem, hogy ezt
nagyjából meg is értettem.
A múzeumlátogatás után elmen
tünk a szállásunkra, Iszkaszent
györgyre, ahol három napig tar
tózkodtunk.
Kreatív
foglalkozás
keretében csoportonként
egy-egy
elcsatolt országrész történelmi múlt
jával, gazdasági és társadalmi viszo
nyaival, jellegzetességeivel volt alkal
munk megismerkedni. A csoportok
beszámoltak a szerzett tudásukról,
majd ebből összeállítottuk a régi Ma
gyarország térképét, amelyet a tábor
után ki is állítottak iskolánkban. Pe
lyachné Pingiczer Klára tanárnő tar
tott egy rendhagyó történelemórát
Trianonról, ami még jobban kiegészí
tette a tudásunkat, Fodor András tanár
úr pedig az irrendenta dalokról, illetve
a Trianonnak a zenére való hatásairól
tanított. Megtanultunk néhány dalt
is. Ez volt a kedvencem. A Trianonról
való tanulás mellett volt időnk össze
ismerkedni – mert más osztályokból is
voltak diákok, akiket nem ismertem –,
kikapcsolódni, játszani. Rengeteget fo
ciztunk és nevettünk.
A koronavírus-járvány miatt sajnos
félbemaradtak a 2019-es év második
félévének a programjai, de idén, 2020
szeptemberétől újra belevágtunk. En
nek igazán örültem, mivel már kíván
csi voltam arra, miket is tartogat még
ez a program számunkra. Először tab
lókat készítettünk régi magyar váro

sokról. Nagyon szépek és tartalmasak
lettek, órák között olvasgattam őket.
Ezt követően digitális tablókat készí
tettünk. Nekem ez is nagyon tetszett,
az én csoportom például minden
féle Trianonnal kapcsolatos térképet
gyűjtött össze. Még a várpalotai mú
zeumban láttam érdekes térképeket,
amelyeken egyes országok példáján
szemléltették, mi lett volna, ha elcsa
tolták volna az adott ország háromne
gyedét. Ez szerintem nagyon szemlé
letes és meghökkentő volt.
Azután egy hosszabb programon
vettünk részt: megtekintettük az ,,Új
világ született” kiállítást a budapesti
Várkert Bazárban. Nagyon tanulságos
volt, tele viaszfigurákkal, élethű épít
ményekkel, például egy lövészárok
kal, berendezett szobákkal, idézetek
kel. A tárlatvezető érdekesen mondott
el mindent. Nagyon jó volt bővebben
A program támogatói:

hallani a trianoni békeszerződés előz
ményeiről, vagyis az első világhábo
rúról, mert már tudtam, hogy mi az
a Trianon. Egy idézetgépből kaptunk
idézetet is, nekem még mindig meg
van, ez lesz a kiállításról való kézzel
fogható emlékem.
Ezután megint egy hosszabb prog
ram következett: a trianoni műsor ös�
szeállítása. Ezt is nagyon élveztem. Ez
valóban közös munka volt, amelyen
tanárok és diákok közösen gondolkod
tak, hogyan tudunk méltón megemlé
kezni erről a százéves évfordulóról.
Tehetségprogramunk lezárásaként
egy kerekasztal-beszélgetésen vettünk
részt tanárainkkal, és az itt elkészített
interjúkban összegeztük az egy év so
rán szerzett tapasztalatainkat.
A ,,riporterkedés” nagyon izgal
masnak bizonyult. Még soha nem csi
náltam ilyet, de, amikor benne voltam,
nagyon élveztem. Megismerhettem
néhány tanuló a tehetségprogramhoz,
Trianonhoz fűződő gondolatait, érzé
seit. A többiek véleményét meghall
gatni különleges érzés volt.
Mindent, amit a program el akart
érni, nálam elérte: fejlődött a kreati
vitásom, megismertem új embereket,
rengeteget tanultam, és jobban meg
ismertem, megszerettem hazámat. Re
mélem, máskor is részt vehetek ilyen
programban, mindenkinek meg kelle
ne tapasztalnia hasonló élményeket.
Nagy Katinka 9. a
Prohászka Ottokár Katolikus
Gimnázium
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Beiskolázás –
Nagy Sándor József Gimnázium
Kedves Szülők, kedves Nyolcadikosok!
A jelenlegi járványhelyzet miatt nem tudunk személyes je
lenlétű tájékoztatót tartani, ezért szeretnénk röviden bemu
tatni a jövőre meghirdetett szakokat, megosztani a felvételi
hez szükséges információkat.
Hosszú évek óta alapvető feladatunknak tartjuk, hogy
tanulóinknak az igényeknek megfelelő, színvonalas közép
fokú oktatást biztosítsunk. Iskolánkba sokféle érdeklődésű
diák jelentkezik. Vezérelvünk, hogy mindenki tehetséges
valamiben. Ez alapján igyekszünk minél több eszközzel
segíteni diákjainkat abban, hogy rátaláljanak erősségeik
re, és ebben tovább fejlődjenek. Végzőseink nagy többsége
egyetemen, az általa választott első helyen tud továbbta
nulni. Közkedvelt a nyelvi, közgazdasági, idegenforgalmi,
pénzügyi, államigazgatási, jogi, sport és egészségügyi, in
formatikai, műszaki irány, de vannak diákjaink, akik pe
dagógusi pályára mentek tovább, és olyanok is, akiket a
MOME-ra vagy egyéb, művészeti irányultságú felsőoktatási
intézménybe vettek fel.
A 2021-es tanévtől gimnáziumunkban mind a két párhu
zamos osztályban 5 évfolyamos, emelt szintű nyelvi képzés
folyik majd (4 + 1: 4 évfolyamos gimnáziumi képzés nyelvi
előkészítő osztállyal). A nyelvi előkészítő évfolyamon mind
a két osztályban intenzív nyelvi előkészítő képzés folyik,
egy csoport német nyelvet, három csoport angol nyelvet ta
nulhat majd heti 15 órában. A nyelvi előkészítő osztályban
folyó kiemelkedően magas óraszámú nyelvoktatás lehetővé
teszi a tanulók számára a továbbtanuláshoz szükséges első
nyelvvizsga megszerzését már az alsóbb évfolyamokon. A
felsőbb évfolyamokon biztosított emelt nyelvi óraszám biz
tosítja tanulóink számára, hogy akár két nyelvből is nyelv

vizsgával zárják középiskolai tanulmányaikat, valamint
legalább az első idegen nyelvből emelt szintű nyelvtudásra
tegyenek szert. Úgy gondoljuk, hogy ma a boldogulás egyik
feltétele a biztonságos szintű idegen nyelvi kommunikáció
elsajátítása.
Tavaly óta a továbbtanulás feltétele, hogy legalább egy,
a továbbtanulási terveikhez illeszkedő tantárgyból emelt
szintű érettségi vizsgát tegyenek a tanulók középiskolás
éveik alatt. A helyi tantervünkben kialakított tantárgyi
óraszámok lehetővé teszik, hogy diákjaink a 11. és 12. év
folyamon – kellő szorgalom mellett – a pedagógiai progra
munkban megjelölt továbbtanulási irányoknak megfelelő
tantárgyakból felkészüljenek az emelt szintű érettségire.

A KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGA
Iskolánk magyar nyelvből és matematikából is szervez központi írásbeli vizsgát a négy évfolyamos gimnáziumba jelentkező nyolcadikosok számára.
Helyszíne: Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium, Budakeszi, Széchenyi utca 94.
A jelentkezés határideje: 2020. december 4.
A központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezési lapot abba a középiskolába kell benyújtani, ahol a tanuló a központi írásbeli
vizsgát szeretné írni. A teljesítményét tartalmazó Értékelő lap ot vagy másolatát bármelyik általa választott középiskolába beadhatja a felvételire való jelentkezéskor.
Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi írásbeli vizsgára.
Az írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. (szombat) 10.00 órától.
A pótló felvételi vizsga időpontja: 2021. január 28. 14.00-tól. Pótló írásbeli vizsgát csak azok a tanulók írhatnak, akik a rendes írásbelin betegség vagy nekik fel nem róható ok miatt nem tudtak részt venni. Az akadályoztatást minél hamarabb jelezni és igazolni kell.
Az eddigiektől eltérő, speciális körülményekről a hozzánk jelentkezőket külön tájékoztatjuk.
További információért látogassanak el megújult honlapunkra: www.nsjg.budakeszi.hu
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Intézményi hírek

Márton-nap 2020
Ebben az évben a Márton-nap is másként volt,
mint eddig. Budakeszi Város Önkormányzata
és intézményei fontosnak tartották, hogy
a hagyomány teljességgel ne szakadjon meg.
A Német Nemzetiségi Általános Iskolában az udvaron em
lékeztek meg Szent Mártonról, a hazánk területén született,
majd katonaként szolgáló későbbi püspökről. Az osztályok
egy hete folyamatosan készültek erre az alkalomra: dalokat
tanultak, amiket el is énekeltek; lámpásokat, különböző de
korációkat készítettek. A BVNÖ jóvoltából nem maradtak
„libasüti” nélkül a tanulók; a pedagógusok és a titkárság
dolgozói pedig lelkesen főztek tízóraira teát a diákoknak.
Márton szellemiségét szem előtt tartva apró figyelmesség
gel meglepték a WudiSuli tanulói a velük egy épületben ta
nuló SZIA diákjait. Ha nem is lehetséges közösen ünnepelni
és lámpásokkal vonulni, legalább lélekben együtt emlékez
hessenek Szent Mártonra.
A Tarkabarka/Kunterbunt óvodában is napok óta lelke
sen készültek a gyerekek Márton-napra. A biztonságot szem
előtt tartva, csoportonként lámpást felvonulást tartottak az
óvoda udvarán.
Minden kis óvodás édes meglepetésként egy-egy mézes
kalács libát kapott a BVNÖ-től.
A WudiSuli két diákja a polgármester asszonyt is meg
lepte egy lámpással és a hagyományos mézeskalács libával.
Szabó Kinga

Zöld Budakeszi
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Két téli vendég a tanösvényen
Idén, a vészterhes 2020 késő őszén, november 22-én pil
Hasonlóképpen északról, a hosszú, zegernyés telek elől
lantottam meg őket először. A budakeszi madár tanösvény menekülve érkezik hozzánk az egyik legszínpompásabb
mögött, a régi tómedret szegélyező csalitos felett repültek. madárvendégünk, a süvöltő. A Budakeszit övező erdőkben
Szokásuk szerint laza csapatot alkottak a csapongva szálló leginkább kisebb csapatokban láttam, nem gyakori, de év
madarak, s közben egymást szólongatva tartották a kap ről évre felbukkan. Négy-öt madár barangol együtt a ko
csolatot egymással. Na, ha a fenyőrigók is megjöttek, ak pasz ágakon, köztük általában egy hím, amelyet szénfekete
kor csakugyan lesz idén is rendes tél – gondoltam magam fejéről és karmazsinpiros mellényéről könnyű megismer
ban, miközben azt figyeltem, hogy
ni. A tojó szerényebb, de szolidan elegáns tollruhát vi
a madarak leszálltak az immár
sel, alapszíne leginkább szürke, amit fekete foltok
kopasz vadrózsa bokrokra,
tarkítanak. A süvöltők méretes tollgombócként
és a messzire pirosló he
ülnek az ágakon, így testalkatuk alapján még
csedlit csipegették.
távolról is könnyű megkülönböztetni őket
A fenyőrigó nálunk
az egyéb, hazai madártól.
téli vendég. ÉszakA magyar tudomány jeles madará
európai állományá
sza, Herman Ottó így írt róla 1914-ben:
nak jelentős része
„A süvöltő nálunk nyáron át hegyi ma
hazánkban vészeli át
dár, késő őszkor pedig levonul az al
a hideg hónapokat, de
jakba, a mikor a messze éjszak nálánál
csikorgóbb, fagyosabb
erősebb testű, hozzánk telelésre levonu
teleken még tőlünk dé
ló süvöltőkkel találkozik és velök együtt
lebbre is elvonul. Tavasz
barangolja az erdőt, ligetet és a kertet, még
közeledtével aztán újra fel
a házak közvetlen közelében is. Mikor a fákat
Fe ny
bukkannak, észak, vagyis ren
hófehér, a téli Nap hideg sugaraiban csillogó zúz
ő ri g ó –
z o rdi d o k .b lo g . h u
des költőhelyük felé tartva.
mara lepi el s ez a remek színezetű madár a vékony ágon
Tápláléka változatos, télen gyommagvakat, kökényt, megtelepedik, a legszebb és legkedvesebb téli képet látjuk,
galagonyát, csipkebogyót, borókát, vadszőlőt egyaránt fo és még ezt is megszépíti mélán hangzó hívogatása, a szé
gyaszt. Magányosan szinte sosem mutatkozik. Tavasszal kelység szerint süvöltése, a melytől székely neve is ered.
és nyáron a legfőbb tápláléka a földigiliszta, de rovarokkal Ez a hang olyan, mint a somogyi hosszú furulya legszebb
és csigákkal is táplálkozik.
középhangja. Fogságba ejtve külországokon nótára tanít
Északi költőhelyein sokszor nagyon bizalmasan visel
ják, amelyben mesterré válik, és ek
kedik, nem ritka, hogy éppen olyan városi rigóvá
kor ötven koronáig is megadják
válik, mint nálunk élő, fekete rokona. Évente
az árát.”
egyszer, legfeljebb kétszer költ. Fára épített
A süvöltő többnyire
fészkének helyét a tojó választja ki és ő is
növényi táplálékot fo
építi meg. Rendszerint 5-6 tojást rak, me
gyaszt. „Az aljakban
lyeket a tojó egymaga költ ki, de mindkét
növényevő
madár,
szülő eteti a fiókákat.
mely nekiesik ifjú
Még az 1910-es években is vita volt
hajtásnak, rügynek,
Magyarországon arról, hogy kell-e tör
mindenféle
bogyó
vénnyel védeni a fenyőrigót vagy sem.
magjának, mint a ká
A madár ugyanis keresett, a téli hóna
nyabangitáénak,
az
pokban a piacon kapható eledelnek szá
ostorményének stb.; de
mított. Kegyetlen módon, lószőrből készült
már dudvákra rá nem
hurokkal fogták, amit a fagyos időben is bo
jár. Kemény teleken, mi
gyókkal rakott, így a madaraknak terített asztalt
kor megszorul, nagyon rájár
Sü v
u
kínáló bokrokra helyeztek el, s ezekben a hurkok
a
gyümölcsfák
rügyeire s ek
h
.
ö l tő –
a
w w w.tis zato e l o vila g
ban fogódtak meg a keserves kínok közt elpusztuló
kor kárt is okoz” – írja róla Herman
madarak. És ehhez az emberi kártételhez még hozzá kell
Ottó. Legnagyobb eséllyel a különféle kő
számítanunk a számtalan egyéb hasznos madarat: fekete risfák környezetében figyelhetjük meg, ugyanis Magyar
rigót, harkályt, amik ugyancsak a hurkokban lelték halá országon ez az egyik legkedveltebb tápláléka.
lukat. De fogták a fenyőrigót a fagyöngy bogyójából fő
Európa és Ázsia fenyőöveiben szinte mindenhol fészkel,
zött, sűrű ragaccsal bekent lépvesszővel és minden egyéb nálunk csak igen ritkán. A hazánkban költő párok is fe
módon, ahogyan csak sikerült. Ma már ez tilos, hiszen a nyőfákon fészkelnek. A fészket a tojó egyedül építi zuzmó
fenyőr igó védett, sem vadászni, sem elfogni, pláne meg ból, mohából, gallyakból, gyökerekből, melyet állati szőr
enni nem szabad.
rel bélel ki. Évente két fészekaljat nevel, 5-6 tojásán is csak
a tojó kotlik, míg a hím párja az etetéséről gondoskodik.
Források: Herman Ottó: A madarak hasznáról és káráról, Budapest,
A fiókákat mindkét szülő táplálja.
Pallas Rt. Nyomdája, 1914. • www.mme.hu
Illisz L. László
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Zöldülő ünnepek sorozat

Karácsonyi ünnepkör
Zöldülő ünnepek sorozatunkban ahhoz szeretnénk ötleteket adni,
hogy az adott ünnep méltó megünneplése mellett, hogyan tudjuk
minimálisra csökkenteni annak környezeti terhelését.
Sorozatunk második részében a kará
csonyi ünnepkörhöz gyűjtöttünk öt
leteket. A karácsony a keresztények
számára Krisztus születésének ün
nepe, a nem keresztények pedig a
szeretet ünnepeként tekintenek
rá. Az ünnepkör advent első va
sárnapjával veszi kezdetét, és
bele tartozik többek között Szent
Miklós ünnepe is, vagyis a Mi
kulás.
Az advent a karácsony
ra való felkészülés időszaka,
melynek egyik jelképe az adventi koszorú. Amennyiben csa
ládunkban szokás az adventi
koszorú készítése vagy vásár
lása, érdemes olyan koszorút válasz
tani, ami vagy tartós és többször hasz
nálható (esetleg csak a gyertyákat kell
rajta cserélni), vagy ha csak egyszer
használjuk, akkor komposztálható.
Amennyiben a hagyományos fenyő
koszorút szeretnénk elkészíteni, hulla
dékmentes alternatíva lehet az, ha van
egy többször felhasználható koszorú
alapunk, amelyre szalaggal kötözünk
fenyőágakat, és díszeket (amelyek vagy
tartósak, és többször felhasználhatóa,
vagy komposztálhatóak), a gyertyákat
pedig gyertyatalppal (tüskével) rögzít
jük rá. Így az ünnep után a koszo
rú könnyen elemeire bontható,
az alap és a díszek következő év
ben is felhasználhatóak, a termé
szetes összetevők (pl. fenyőág,
toboz, csipkebogyó) pedig kom
posztálhatóak.
Az advent másik hagyomá
nyos eleme az adventi naptár,
főleg azokban a családokban,
ahol gyerekek is vannak.
Manapság sokféle adven
ti naptár típus létezik, és a
mindennapi kis ajándékok
ra, meglepetésekre is már
sok alternatívát találhatunk.
Ezek között van számos
olyan, ami hulladékszegény.
Maga az adventi naptár is ké
szülhet olyan módon, hogy az

minden évben felhasználható legyen.
A legelterjedtebb forma talán a kis
adventi zsákocskák, melyek minden
nap egy meglepetést rejtenek. Ke
rülhet a naptárba 1-1 mese, melyet
minden este felolvasunk. Ugyan
így rejthetünk közös élményeket
az egyes zsákocskákba, pl. ma
sütit sütünk, közösen sétálunk/
kirándulunk, közösen készítünk
valamit, sátrat építünk a nappa
liban, és ott alszunk, közösen
feldíszítjük a lakást, paplan
alatt zseblámpával olvasunk
mesét, búzát ültetünk (Luca
napján), kitisztítjuk a csizmát
(Mikulás napján), énekelünk,
szegfűszeggel tűzdelt narancsot készí
tünk, régi családi fényképeket nézege
tünk. A közös programok erősítik a
családi kapcsolatokat, ráhangolnak a
karácsonyi időszakra, segítik a befe
lé fordulást, a lelassulást.
Tehetünk a naptárba olyan
dolgot is, ami kifejezetten a ka
rácsonyra, mint Krisztus szüle
tésére való felkészülést segíti,
így például egy színezőt, ami
a betlehemi szereplőket ábrá
zolja. Minden nap új szerep
lőt lehet kiszínezni, és egy
nagy kartonra felragasztva
karácsonyra elkészül a tel
jes kép, amely bekerülhet
a karácsonyfa alá (ingye
nesen letölthető ilyen típu
sú színezőt találhatunk például
a blessyoutextil.hu oldalon). Ha nem
a hagyományos „adventi naptár”-ban
gondolkodunk, akkor készíthetünk
fekhelyet a kis Jézusnak. Egy kis jászol
ba (ezt bármi szimbolizálhatja) minden
nap teszünk egy szál szalmát (amikor
betesszük a szalmát, elmondjunk egy
aznapi jócselekedetünket).
A karácsonyi ünnepkör egy jelentős
ünnepe a Mikulás, azaz Szent Miklós
püspök ünnepe. A Mikulás ajándéka
is lehet környezettudatos, ha figye
lünk rá, hogy csomagolásmentes, és
minél egészségesebb, lehetőleg minél

közelebbről származó dolgok
kerüljenek az ablakba. Ez le
het alma, dió, mogyoró, aszalt
gyümölcsök.
Amennyiben
tárgyi ajándékot is hoz a Mi
kulás, úgy mindenképpen
gondoljuk azt át, hogy az
adott gyermeknek való
ban szüksége van-e rá,
fogja-e használni. Mivel
az ajándékok a kis csiz
mába, vagy az ablakba
kerülnek, így legtöbb
esetben a csomagolás
feleslegessé válik, ahol azon
ban szükséges, ott minden
képp kerüljük a műanyag
csomagolást, és részesítsük
előnyben a többször használható cso
magolóanyagokat.
A legtöbb itt felsorolt ötletet átvi
hetjük a karácsony ünnepére is, ahol
tulajdonképpen egy szemléletváltás
szükséges ahhoz, hogy az ünnep kör
nyezettudatosabbá,
hulladékszegé
nyebbé váljon. Ha magára az ünnepre
fókuszálunk, a befelé figyelést, családi
szeretetkapcsolatok erősítését, lelassu
lást helyezzük előtérbe, akkor az ün
nep nem a féktelen költekezésről és
felesleges ajándékok felhalmozásá
ról fog szólni. Ha ezekre koncent
rálunk, akkor talán arra is kön�
nyebb lesz odafigyelnünk, hogy
a karácsonyhoz hozzátartozó
szokások, ajándékozás és a ka
rácsonyfa-állítás ne cél legyen,
hanem az ünnep egy-egy esz
köze.
A karácsonyfa-állítás szokása hozzátartozik az ün
nephez. Amennyiben nyitot
tak vagyunk új, alternatív
ötletekre, a következő le
hetőségek állnak előttünk.
Feldíszíthetünk egy fát a kert
ben, vagy esetleg egy nagyobb,
már meglévő cserepes növényt a la
kásban. Ha van a kertünkben magas
ra nőtt fenyő vagy tuja, akkor annak
tetejét levágva is lehet karácsonyfánk.
A levágott fenyő/tuja tovább nő, pár év
múlva újra ad karácsonyfa lehetőséget
nekünk. Az otthonunkban fellelhető
dolgokból is készíthetünk fenyő ala
kú díszítést. Erre már számos képet,
ötletet találhatunk az interneten (pl. a
pinteresten is). Lehet egy fenyőfa ala
kú keretet feldíszíteni (akár a kertből
származó ágakkal, amik utána kom
posztálhatóak). Készülhet a fa nemez

ZöldVárosi
Budakeszi
hírek
ből, textilből, sőt akár egy fény-árnyék
kivetítés is lehet a falon.  
Az ünnep másik szokása egymás
megajándékozása. Már a csomagolás
átgondolásával is járhat az ajándé
kozás kevesebb hulladékkal. Lehet a
csomagolás maga is ajándék (pl. sál,
kendő, vászonzsák). Ebben az eset
ben használhatjuk az ún. furoshiki
csomagolási módot, amelyről számos
leírást, rajzot, bemutató videót talál
hatunk az interneten. Használhatunk
már meglévő csomagolóanyagot is,
amit többször is tudunk használni (pl.
„tartósabb” ajándékzsák, feldíszített
cipős doboz). Arra figyeljünk, hogy
ez esetben a díszítés, illetve ha hasz
nálunk, akkor a kötöző is legyen ter
mészetes anyagból, például kenderzsi
nór, lenzsinór. Ha nem ragaszkodunk
a csomagoláshoz, elegendő lehet, ha
letakarjuk az ajándékokat. Ha min
denképpen ragaszkodunk a „hagyo
mányos” csomagoláshoz, akkor pedig
válasszunk natúr papírt, és használ
junk papír ragasztószalagot vagy ter
mészetes kötözőanyagot.
Az ajándék maga lehet élmény-aján
dék (bár sajnos jelen helyzetben ez a
lehetőség eléggé bizonytalan…), vagy
készíthetünk „gasztro ajándékot”, pél
dául egy kedvenc süteményrecept szá
raz összetevői egy befőttesüvegben,
vagy egy üveg méz, magvak, szintén
befőttes üvegben. Ezek az ajándékok
teljesen hulladékmentes módon is
megvalósíthatóak, már Budakeszin is
vásárolhatjuk saját tárolóba az újon
nan nyílt csomagolásmentes boltban.
Ugyanígy készíthetünk kozmetikumo
kat, fürdőkellékeket, melyre ötleteket
is bemutatunk alább.
Válasszunk helyi termelőt, készí
tőt, ezzel csökkenthetjük az ajándék
ökológiai lábnyomát, a sok más egyéb
hozadék mellett. Erre találhatunk öt
letet pl. a „Budakesziről a karácsony
fa alá” facebook csoportban. Ajándé
kot vásárolhatunk használtan is. Az
adok-veszek csoportokban a hirdetők
általában fel szokták tüntetni, ha egy
tárgy (pl. könyv, társasjáték) olyan jó
állapotú, hogy ajándékozható is. Ezt
a szemléletet már gyermekeinkben is
erősíthetjük azzal, hogy közösen kivá
logatjuk azokat a játékokat, amire már
nincs szükség, és azt elajándékozzuk.
Erre is már számos lehetőség van, pl.
a NOE szervezésében az „angyali cso
magküldő szolgálat”, ahol rászoruló
családoknak állíthatunk össze kará

csonyi csomagot, de lehetőség lehet, ha
megkérdezzük a védőnőt, hogy tud-e
olyan családot, ahol örülnének a már
nem használt jó állapotú ruháknak, já
tékoknak, könyveknek.
Az idei karácsony, úgy tűnik a jár
vány miatt, kicsit más lesz, mint az ed

digiek. Próbáljuk ezt lehetőségként fel
fogni, és átgondolni, hogy számunkra
mi az ünnep valódi jelentése, tartal
ma, és hogyan tudunk úgy ünnepelni,
hogy az lelkileg is sokat adjon, és a kör
nyezetet se terheljük vele.
Hetyey Brigitta (Ökokeszi)

Kézzel készített fürdő
kellékek karácsonyra
Az otthoni wellness rajongóinak számára kitűnő ajándéklehetőség
egy-egy könnyen elkészíthető dekoratív fürdőkellék. Íme két receptötlet,
amelyek elkészítése garantált szórakozást biztosít kicsiknek és
nagyoknak, és valódi örömet szerez az ajándékozottnak.
Ezek a kozmetikumok nem tartalmaznak káros anyagokat, a hozzávalóik
többsége ráadásul már csomagolásmentesen is beszerezhető Budakeszin!
PEZSGŐ FÜRDŐBOMBA

készítése is lehetséges az arányok megtartásával:
1 egység szódabikarbóna : 1 egység citromsav : 1,5 egység kukoricakeményítő.

RÉTEGES FÜRDŐSÓ

Hozzávalók:
1 evőkanál szódabikarbóna
1 evőkanál citromsav
1 és fél evőkanál kukoricakeményítő
1/2 evőkanál mandulaolaj
10-15 csepp illóolaj
víz, szórófejes flakonban
Elkészítés: A száraz összetevőket keverjük egyenletesre, majd adjuk hozzá
a bőrápoló növényi olajat és az illóolajat.
Alaposan keverjük össze, nyomkodjuk át
a kanállal, hogy egyenletes és porhanyós
keveréket kapjunk. Ezután a szórófejes
flakon segítségével adjunk a keverékhez
vizet úgy, hogy ne pezsegjen fel a keverék
(minden spriccelés után forgassuk kanállal az anyagot). Amikor egyenletes vizes
homok állagú a keverékünk, formázzunk
belőle golyókat, kézzel, gömbhéjak vagy
szilikonforma segítségével. Kis szikkadás
után kivehető a formából. Néhány napig
még szobahőmérsékleten száradjon.
A hozzávalók kb. 2 db 3-4 cm átmérőjű
golyóra elegendőek. Nagyobb gömbök
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Hozzávalók:
szódabikarbóna
Epsom só
konyhasó
10-15 csepp illóolaj
színezék tetszés szerint
(pl. MICA por vagy ételfesték)
Elkészítés: Válasszunk egy dekoratív
üveget, amit alaposan kitisztítunk, kifőzünk
(ennek a méretétől függ majd a felhasználandó mennyiség az egyes összetevőkből).
Egy tálban keverjük össze a szódabikarbónát az illóolajjal és a színezékkel. Ezután a
3 fő összetevőt rétegezzük az üvegcsénkbe: szódabikarbóna, só, Epsom só, szódabikarbóna, só, Epsom só... és így tovább.
Vigyázzunk, hogy az üveg fedele, dugója,
szorosan zárja a keveréket, hogy ne keveredjenek össze a színek.
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Zöld Budakeszi

Örökbefogadott gyümölcsfák
a Tündérkertben
Jó néhányan élünk Budakeszin, akiknek fontosak a város
hagyományai vagy a pazar természeti adottsággal rendel
kező környezet védelme, külső megjelenése. Tőlünk tel
hetően követjük a klímaváltozással foglalkozó hazai és
nemzetközi híreket és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlati
megoldásokat. Szabadidőnkből olykor arra is futja, hogy
a saját kerítésünkön túlnyúlva tegyünk valamit a közössé
gért. Ebből kiindulva formálódott a kezdeményezés, mely
nek megvalósításáról tudósítok. Keresztury Miklós helyi
nyugdíjas kertbarát ötlete volt – aki a szőlőskerti Présház
utcai kertjében szeretett bele a gyümölcsfákba –, hogy ül
tessünk őshonos fákat valahol a régiek helyén, az egykori
gyümölcsösökről megemlékezve. Erre ragyogó helyszín
nek kínálkozott a Kerekmező, ahol az új iskola mellet
ti szabad területen árválkodó pár öreg cseresznye-, dió-,
meggy- és mandulafa szomszédságában kaptak helyet a
fiatal csemeték.

A „Fogadj örökbe 1 fát!” szeptemberi felhívásunkra
ugyan többen jelentkeztek, de az utolsó pillanatban hozott
korlátozó rendelkezések miatt november 14-én, szombaton
délelőtt mindössze tíz darab, többségében alma- és körtefa
elültetését kivitelezhettük. Ezúttal az alábbi őshonos gyü
mölcsfákat ültették/ fogadták örökbe:
Bőralma / Nagy Lilla,
Batul alma / Szilágyi Anett,
Vasalma / Miskovits Álmos,
Nyári édes alma / Simák Károly István,
Kékalma / Rátz Júlia,
Nyest alma / Rátz Borbála, a 336. Karácsony Sándor
cserkészcsapat tagjai, továbbá
Gyöngy körte / Rudan Luca óvodás,
Zentai Nálika körte / Nagy család,
Császárkörte / Bakács Bernadett, önkormányzati képviselő,
Naspolya, Gutrol / Kis-Kovács Zsuzsa nyugdíjas.

A kezdeményezés sikere nyomán tervezzük, hogy a jövő
év áprilisában őshonos barackfákat ültetünk a Tündérkert
ben és a hajdani Barackosban. Stílusosan: a Kárpát- meden
céből származó fácskákat a Honfoglalás sétány mellett. Tá
mogatóink: Budakeszi Város Önkormányzata. Valamennyi
gyümölcsfa Keresztury Miklós adománya
Külön köszönet Sirkó Zoltán főkertésznek, valamint Ko
rondy Tamás és a BVV munkatársainak az együttműködést.
Szeretnénk, ha a kezdeményezést további közösségek, cso
portok, osztályok is követnék, amihez álljon itt néhány fon
tos tudnivaló:
A közterületre ültetendő fák/bokrok elhelyezéséről min
den esetben egyeztetni kell – a helyi képviselőn keresztül –
a főkertésszel, illetve a főépítésszel, elsősorban a fafajta és a
felszín alatti közművek miatt. Az elültetett fa/bokor a város
tulajdonába kerül, de a BVV-vel kötött megállapodásban az
ültető vállalhatja a facsemete gondozását – „örökbefogadá
sát”. Érdeklődni lehet a fogadjorokbe1fat@gmail.comcímen.
Kis-Kovács Zsuzsa

Gasztro Budakeszi

NEKEM A DECEMBER
Nekem a december az egyik kedvenc hónapom, imádom
a hangulatát! Szeretem a hűvös időt, a havat, ha van, a kuckózós
családi estéket, teázásokat, esti fényeket, a várakozást, hogy jön
a Télapó és jön a karácsony!
Nekem a december más…, díszítem a lakást, de ilyenkor
valahogy még több dekoráció kerül szinte minden zugba
és ez – nyugtassatok meg – teljesen normális!
Nekem a december az illatok hava is, sütistől, fahéjastól,
gyertyástól, füstölőstől, mindenestül!
A karácsonyi készülődéshez hoztam nektek két klasszikusnak
mondható, mégis új ruhába bújtatott, mindenmentes süti receptet!
Szeretettel, békességgel teli, meghitt ünnepeket kívánok nektek!
Vigyázzatok magatokra!
Sarkadi Adrienn
ZSERBÓ GOLYÓ
Hozzávalók (4 személyre):
z 200 g darált dió
z 100 g aszalt sárgabarack
z 2 evőkanál baracklekvár
z 2 evőkanál darált gluténmentes
zabpehely
z csokoládé a mázhoz

KARÁCSONYI ALMÁS LINZER

Linzer tészta:
z 300 g barna rizsliszt
z 200 g szobahőmérsékletű
margarin
z 100 g por eritrit
z 1 csomag vaníliás cukor
z kb. 50 ml mandulatej
(vagy egyéb tej)

Elkészítés: A száraz hozzávalókat összekeverjük, elmorzsoljuk benne a margarint, majd lassan adagolva a tejet gyúrható tésztává alakítjuk. Tedd a hűtőbe, amíg
elkészül a krém.
Krém:
z 2 db közepes alma meghámozva,
apróra vágva
z 250 ml víz
z 1 kisebb fahéj rúd
z 4-5 db szegfűszeg
z 2-3 evőkanál eritrit
z pár csepp citromlé
z 150 ml mandulatej
z 1 csomag gluténmentes vaníliás
pudingpor (nyírfacukor)
Elkészítés: A 150 ml vízben tedd fel főni
a fahéj rudat a szegfűszeggel. Ha felforrt
és már látod, hogy színt és illatot eresztett (kb. 5-8 perc), akkor add hozzá a maradék vizet, almát, eritritet és a pár csepp

Elkészítés: Az aszalt sárgabarackot forrásban lévő vízbe teszem 10 percre, hogy
jól megpuhuljon, majd lecsepegtetem és
apróra darabolom.
Az összes hozzávalót egy masszává gyúrom, szükség szerint lehet még tenni hozzá
zabpelyhet, ha túl lágy vagy lekvárt, ha túl
kemény. Ezután hűtőbe teszem minimum
1 órára.
Amikor kiveszem a hűtőből, kis golyókat formálok, majd belemártom gőzt felett olvasztott csokoládéba. Alufóliára tettem száradni.
citromlevet, majd főzd tovább, hogy az
alma megpuhuljon. Ehhez nem kell sok
idő, kóstold meg!
A 150 ml mandulatejben keverd csomómentesre a pudingport és add az almás
részhez. Folyamatos keverés mellett sűrítsd be és hagyd kihűlni!
A sütőt melegítsd elő 180 fokra (alsó-felső
állás, ha van ilyen opciód).
A tésztát vedd ki a hűtőből és jól belisztezett felületen óvatosan nyújtsd ki, mert
elég szakadós.
Szaggass köröket, minden másodikba mintát is nyomhatsz, így lesznek párban alja
és teteje.
Szóval a körlapokra halmozz a kihűlt
krémből, fedd be a mintás körlappal,
nyomkodd össze a szélén, helyezd sütőpapírral bélelt tepsire, majd tedd a sütőbe 15-20 percre.
Ha megsült, várd meg, amíg kihűl, akkor
tudod szépen kivenni a tepsiből!
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Könyvajánló

WILLIAM WHARTON
Hírhozók

„Meggyőződésem, hogy az ember csak ak
kor szerethet másokat, ha előbb önmagát
megtanulja szeretni. Ez az én nagy prob
lémám. Valahol útközben elveszítettem az
önbizalmamat. A szeretet minden fajtájá
nak, ha több mint puszta tisztelet, rajon
gás vagy szenvedély, létezik egy misztikus
része is. Osztozhatunk a másik érzelmei
ben: örömében, bánatában, eksztázisában,
kétségbeesésében. Boldogok vagyunk, ha
boldog, és vele sírunk, ha szomorú. Ehhez
azonban az kell, hogy rendelkezzünk sze
mélyes tapasztalatokkal ezekről az érzel
mekről … bárcsak így tudnék szeretni” –
fogalmazza meg a szerző könyvének egyik
fontos gondolatát. Egy igazi karácsonyi
történet a családról, a szeretetről, a meg
értésről, elfogadásról. Nem könnyű elfogadni a magunk
és a szeretteink elhibázott döntéseit, tetteit. Szorongásból,
bizonytalanságból jut bőven a könyv minden szereplőjé
nek, míg a végére felvállalják önmagukat, és összeszedik

bátorságukat, hogy beszámoljanak család
juknak életük fordulatairól. Megküzde
ni azzal, hogy nem minden sikerült úgy,
ahogy szerettük volna, nehéz feladat. De
ha egy gondoskodó család vesz körül, meg
birkózunk ezzel a teherrel is. A szereplők
átlagos emberek: egy élete delén túljutott
házaspár és négy felnőtt gyermekük. Ki
vételessé a szerző egyéni humora és mély
embersége teszi őket. A történetből nem hi
ányzik a karácsonyi csoda sem, a több apró
varázslatos esemény, mely igazán széppé,
meghitté teszi az ünnepet.
William Wharton első regénye, a Madár
ka 1978-ban jelent meg, és azonnal óriási si
kert aratott. Az első regényt hét újabb remek
könyv követte; háromból film is készült. A
siker ellenére Wharton kerülte a nyilvánosságot. Amit tud
ni lehet az életéről, azt a regényeiben árulta el magáról.
Nem alaptalan a feltételezés, hogy a Hírhozók melegszívű,
gondoskodó, fészeképítő apafigurája a szerző alteregója.

FRED RODRIAN, WERNER KLEMKE

TOTTH BENEDEK

Szarvas Szilárd

Holtverseny

Egy immár klasszikusnak számító, több mint fél évszádos
mesét ajánlok most a gyerekeknek. Szarvas Szilárd történetét
a Móra Kiadó adta ki először 1964-ben. Vekerdy Tamás, a ne
ves pszichológus ültette át magyar nyelvre. Szarvas Szilárd
a kínai erdőből egy
állatkertbe kerül.
Az emberek felé
je áradó szeretete
segít legyőzni a
kis szarvas honvá
gyát. De karácsony
közeledtével egyre
kevesebb a látoga
tója. Magányosnak
érzi magát, és elin
dul haza, a messzi
Kínába. Kalandos
útja során rájön,
hogy igazán a gye
rekek hiányoznak
neki.
Visszafor
dul az állatkertbe,
ahol a kis barátai
már nagyon kere
sik, várják. A de
rűs mesét kedves rajzok teszik még bájosabbá. Ha valaki el
szeretné olvasni, nem kell ám megijednie, hogy könyvtárak,
boltok poros polcain, eldugott sarkaiban kell majd keres
nie ezt a könyvet. Az évek során többször kiadták, legutóbb
2010-ben.

A magyar Trainspottingként is
emlegetett Holtverseny a világ
egy olyan oldalát mutatja be, ami
mindenhol jelen van, mégis keve
sen beszélnek róla. A könyv ken
dőzetlenül beszél 16-17 éves fia
talokról, akik rossz körülmények
között nevelkedtek, illetve szól a
drogokról, a szexről, az erőszak
ról, a bántalmazásról és a gyil
kosságról is.
A hangvétele alapvetően rend
kívül nyomasztó (trágár beszéd
halmozása, embertelen cselekvé
sek sorozata), de rengeteg fontos
üzenete van, amiket könnyen át lehet forgatni a saját éle
tünkre, a mindennapjainkra.
A történetben sokáig semmilyen cselekedetnek nincs kö
vetkezménye, amíg a fiatalok annyira messzire nem men
nek, hogy gyilkosságot követnek el, de teljes igazságszolgál
tatás még ilyenkor sem történik.
Miközben olvasom a könyvet, azt szeretném hinni, hogy
ez csupán egy fiktív élet, egy alternatív valóság, de sajnos rá
kell jönnöm, hogy ezek is mi vagyunk. Engem zavart, hogy a
lányok túl könnyelműnek leírva, tárgyiasítva jelennek meg.
Több zenecímet is említ az író (pl.: Nirvana: Smells like
teen spirit, Beastie Boys: Sabotage), amiket érdemes meg
hallgatni, illetve az említett filmek (pl.: Ómen, Trainspot
ting, Harcosok klubja) is érdekesek lehetnek.
Bárándi Orsolya, NSJG 9. A

Hagyományőrzés
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Karácsony a könyvekben,
könyvek karácsonyra
Közeleg a karácsony, mindenkinek sok a dolga. Készülődés,
sütés-főzés, takarítás, fő a fejünk a karácsonyi ajándékok miatt
is. Szerencsére régi szép szokás sok családban, hogy könyvet
mindenképpen ajándékozunk egymásnak. A gyerekeknek azért
is szeretünk könyvet adni, hogy kedvet kapjanak az olvasáshoz,
hogy az olvasmányokon keresztül rávezessük nyiladozó elméjüket
az élet szép és nemes dolgaira.
A gyermekeknek évszázadokon ke
resztül nem készültek külön köny
vek. Hallgathatták a felnőttek meséit.
Ezek a történetek azonban felnőttek
hez szóltak. A népmesék is eredetileg
felnőtt közönség számára születtek.
Belelapozhattak a felnőtteknek nyom
tatott könyvekbe, de a gazdagabb, mű
velt családoknál is csak kevés könyv
volt. Tömegcikké válása előtt igencsak
drága kincsnek számított a könyv, ta
lán féltették is a gyermeki kezektől.
A könyvnyomtatás feltalálását köve
tően még több száz évig az ábécés
könyveken és a tankönyveken kívül
nem is írtak könyvet kimondottan
csak a gyerekek számára. A gyermek
irodalom avatott ismerője, Komáromi
Gabriella így foglalja össze a gyer
mekirodalom kezdeteit: „A gyermeki
olvasáskultúra kezdete a reformáció
kora. A gyermekkönyvkiadás, gyer
meklapok megjelenése a 18. századra
esik. Megszületik a gyermekirodalom
is, de csak a nevelés céljait szolgálja.

Az esztétikai értékű nemzeti gyer
mek- és ifjúsági irodalom kezdetei
a 19. századra esnek”.
Az ismeretterjesztő gyermekköny
vek őse Sárospatakon íródott. De Co
menius iskolamester nem talált Pa
takon elég ügyes fametszőt, ezért
Nürnbergben jelentette meg művét,
az Orbis pictust 1658-ban. Európa leg
kedveltebb gyerekkönyve volt egy
évszázadon át. A 18. század derekán
a gyermek Goethe is ezt az egyetlen
gyermekkönyvet találta meg a családi
könyvtárban.
Benedek Elek az első igazi magyar
gyermekkönyvnek Bezerédj Amália:
Flóri könyve c. munkáját tartja, mely
először 1840-ben jelent meg. 1927-ig
16 kiadást ért meg. Bezerédj Amália
a kisdedóvók elterjesztésének lelkes
támogatója volt. A kastélya közelé
ben működő kisdedóvó és saját kis
lánya számára írta a vegyes tartalmú
könyvet. Egyszerre ábécé, imakönyv,
versek és mesék gyűjteménye, dalos
könyv és gyermekenciklopédia növé
nyekről, állatokról, országokról, váro
sokról.
Az első igazi, ma is gyakran ol
vasott magyar gyermekverset Petőfi
Sándor írta Arany János fiának Arany
Lacinak címmel.
Kezdetben nehéz volt magyar gyer
mekirodalom sorsa. Vetélytársai voltak
a külföldi, főként német gyerekköny
vek. Szárba szökéséhez a karácsony
is hozzásegítette. Osztrák mintára el
terjedt a karácsonyfa-állítás szokása. S
a karácsonyfa alá a játékok mellé illett
gyermekkönyvet is tenni.
Az irodalomnak régóta kedvelt té
mája a karácsony, hiszen rajta keresz
tül lehet szólni a szeretetről, az ember
ségről; el lehet varázsolni az olvasót,
de lehet nevelni is. Ha karácsonyi tör

ténetekről esik szó, mindenképp meg
kell említeni Dickens örök érvényű
tanmeséjét, a Karácsonyi éneket, mely
1843-ban született. A zsugori Ebenezer
Scrooge története egyszerre félelmetes
kísértethistória és elragadó mese a ka
rácsonyról és azon keresztül a jóságról,
a szeretetről. A karácsonyt gyűlölő,
szőrösszívű Scrooge-ot három szellem
keresi fel szenteste. Az elmúlt, a jelen,
és a jövő karácsony kísértetei. Látoga
tásaik hatására a fösvény mizantróp
rádöbben, milyen gonosz és könyörte
len módon élte addig az életét, és ka
rácsony reggelén már egy új Ebenezer
Scrooge ébred fel, aki elhalmozza sze
retetével a környezetét.
A nagy mesemondó, Andersen me
séi között is találunk számos karácso
nyi témájút. Mind közül talán a legszo
morúbb A kis gyufaárus lány története.
A fenyőfa címűben egy sudár, fiatal,
nagy álmokat dédelgető fenyőt kivá
lasztanak karácsonyfának. Örömteli
majd tragikussá váló története szív
fájdító, de egyben elgondolkodtató is.
A magyar irodalom is bővelkedik ka
rácsonyi témájú művekben, gondol
junk akár József Attila Betlehemi kirá
lyok című közismert versére, vagy Sütő
András Advent a Hargitán című drá
májára. E sorok olvasója is bizonyára jó
néhány darabbal ki tudja egészíteni ezt
a rövid felsorolást.
A könyvkiadás hagyománya im
már, hogy az adventi időszakban
megsokasodnak a karácsonyi témájú
kiadványok a könyvesboltok polcain.
Szívből ajánlom mindenkinek, hogy
ajándékozzon szeretteinek könyvet is
karácsonyra. Az ünnep elmúltával az
ajándékba kapott könyvet lapozgatvaolvasgatva még sokáig felidéződnek a
karácsony fényei.
Összeállította: ÁÉ
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Intézményi, egyházi, egyesületi hírek

Palackposta a könyvtárból
Márton-nap (november 11.) óta a jár
ványveszély miatt a városi könyvtár
ismét átmenetileg zárva tart. A tavaszi
tapasztalatokat hasznosítva, azonnal
elindítottuk a szabadtéren történő köl
csönzést. Az e-mailben vagy telefonon
kért könyveket a Fő u. 98. szám alatti
külső raktárunk ajtaja előtt becsoma
golva adjuk át hétfőn, szerdán, csütör
tökön és pénteken 15:00 és 16:30 között.
Visszahozni is ugyanide, ugyanebben
az időpontban lehet. Kérjük, a vissza
hozott könyveket nejlonzacskóba cso
magolják be. A kölcsönzés és vissza

elküldjük a jövő évi folyóirat-előfizeté
si igényeinket. A külső raktárunkban
selejtezzük az elpiszkolódott, elsza
kadt, elavult és sok éve nem keresett
könyveket. A könyvtár életének épp
úgy része a tervszerű apasztás, mint
a gyarapítás. Mindez szükséges, hogy
friss, naprakész legyen a gyűjtemény,
no és a könyveknek is el kell férni az
épület által megszabott keretek között.
Ezen kívül még sok, talán külső szem
lélőnek unalmas, de szükséges admi
nisztrációs, feltáró, rendszerező mun
kát is végzünk folyamatosan.

Ha ebben az évben már nem talál
koznánk személyesen, minden kedves
olvasónknak, minden budakeszinek
áldott, szerető családi körben töltött
karácsonyi ünnepeket és az ideinél
sokkal boldogabb új évet kívánunk!
a könyvtárosok

A VESZÉLYHELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL SZÜNETEL AZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Tisztelt Ügyfeleink!
A Budakeszi Polgármesteri Hivatalban a veszélyhelyzetre való tekintettel
szünetel az ügyfélfogadás. Az Adócsoport azon ügyfelei részére szeretne
egy kis segítséget nyújtani, akik rendelkeznek Ügyfélkapu regisztrációval.
Az e-személyi igazolvánnyal rendelkezők online is létre tudják hozni az
ügyfélkapus hozzáférésüket.
Az aktuális adóegyenlegüket a varoshaza.budakeszi.hu honlapon keresz
tül is megtekinthetik az alábbi segédlet szerint:

hozás részleteiről a honlapunkon és
a Facebook-oldalunkon is tájékozód
hatnak.
A kérések fogadásán, a könyvek
kölcsönzésre történő előkészítésén, át
adásán és a visszahozott könyvek ad
minisztrációján, visszapakolásán túl
sok háttérmunkát is végzünk. Köny
veket rendelünk, hiszen szokás szerint
tartalékoltunk az idei beszerzési keret
ből a karácsony előtt megjelenő köny
vekre. A szabályok szerint a beérkező
könyveket még ebben az évben leltár
ba kell vennünk, és el kell készíteni a
katalógusrekordokat. Összeállítjuk és

• a https://varoshaza.budakeszi.hu/ oldalon található „E-ügyintézés”
menüpont alatt érhető el az E-Önkormányzati portál.
• Ügyintézés bejelentkezéssel (itt az ügyfélkapus belépést kell alkal
mazni).
• A lap alján az általános szolgáltatási feltételek elfogadása után a re
gisztráció kiválasztása.
• Az Önkormányzat keresőben Budakeszi település megjelölése,
majd a lekérdezés alatt megjelenő „kiválaszt” gombbal a keresés
megindítása történik.
• A bal oldalon megjelenő „Adóegyenleg lekérdezés” alatt lehetőség
van egyszerűsített, illetve részletes folyószámla-egyenleg lekérde
zésére.
Amennyiben kérdésük merülne fel, keressék ügyfélfogadási időben a Polgár
mesteri Hivatal Adócsoportjának munkatársait az alábbi elérhetőségeken:
06 23/535-710 telefonszámon, az alábbi mellékek bármelyikén: 139, 145, 151,
122, 178, 140, 127, 168 vagy az ado.o@budakeszi.hu e-mail címen.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük szépen!
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Polgármesteri határozatok
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. ren
delet 1. § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koro
navírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében
Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé
sének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési ön
kormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a pol
gármester gyakorolja. Ez alapján a polgármester a többi közt az
alábbi határozatokat hozta.
Budakeszi Város Polgármesterének 384/2020. (XI.26.) határozata a Budakeszi, Fő utca 98. szám alatti, 1393 hrsz-ú ingatlanra tervezett egészségügyi szakrendelő épület vázlatterv
elfogadásáról.
1. Budakeszi Város Önkormányzatának polgármestere a Bu
dakeszi, Fő utca 98. szám alatti, 1393 hrsz-ú ingatlanra tervezett a
Bártfai-Szabó Építésziroda által készített szakrendelő épület váz
lattervét elfogadja.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának polgármestere felkéri
a Bártfai-Szabó Építészirodát a tervezési munkák vázlatterv sze
rinti folytatására.
Budakeszi Város Polgármesterének 394/2020. (XI. 26.) határozata a Budakeszi város lakosságának szabadidős igényfelmérésének elkészítéséről.
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere a Talent
Brand és az Explorers Kft. közös árajánlatát nyilvánítja nyertesnek
a Budakeszi város lakosságának szabadidős igényfelmérésének el
készítésének tárgyában.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere az 1.
pontban megjelölt munkára összesen bruttó 2.560.000.- Ft keret
összeget biztosít, melynek fedezete az Önkormányzat 2021. évi
költségvetése.
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármester felkéri a
Budakeszi Polgármesteri hivatalt, hogy a 2. pontban szereplő ös�
szeget az Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe tervezze be.
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármester jogi
megfelelőség igazolását követően vállalkozási szerződést köt a Ta
lent Brand és az Explorers Kft-vel Budakeszi város lakosságának
szabadidős igényfelmérésének elkészítésének tárgyában.
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
374/2020. (XI. 26.) Kt. határozata a Generali a Biztonságért
Alapítvány által kiírt „Okos Zebra – gyalogosvédelmi rendszer –”
pályázaton való részvételről
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere a gya
logosvédelmi rendszer beszerzésére, kiépítésére és szükség ese
tén engedélyeztetésére bruttó 4.000.000,- Ft keretösszeget biztosít,
melynek fedezete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
szóló 5/2020. (II. 18.) rendelet 2. számú mellékletének 1.3. Dologi
kiadások sora.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere Pá
lyázatot nyújt be a Generali a Biztonságért Alapítvány által kiírt
„Okos Zebra – gyalogosvédelmi rendszer” pályázatára az Erdő
utcánál található gyalogátkelőhely „okos gyalogátkelőhely” rend
szerrel való ellátásával kapcsolatosan.
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere a pá
lyázati dokumentációt határidőben nyújtsa be a Generali a Bizton
ságért Alapítvány részére.

Budakeszi Város Polgármesterének 375/2020. (XI. 26.) határozata a Márity L. utcában az Arany János utca és Kerekmező utca
keresztezésénél (déli oldal) tervezendő kiemelt gyalogátkelőhely megtervezése tárgyában
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere felkéri
a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Márity L. utcában az Arany Já
nos utca és Kerekmező utca keresztezésénél tervezendő kiemelt
gyalogátkelőhely tervezésére vonatkozóan elkészítésére a legked
vezőbb ajánlatot adó vállalkozóval a vállalkozói szerződést jogi
megfelelőség igazolását követően aláírja.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere az 1.
pont szerinti tervezési munkálatokra bruttó 420.000-Ft-ot biztosít,
melynek fedezete az Önkormányzat 2021. évi költségvetése.
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere felkéri
a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2. pont szerinti összeget tervezze
be az önkormányzat 2021. évi költségvetésébe.
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere a leg
kedvezőbb ajánlatot adó céggel a szerződést jogi megfelelőség iga
zolását követően aláírja.
Budakeszi Város Polgármesterének 376/2020. (XI. 26.) határozata a Márity L. utcában az Arany János utca és Kerekmező utca
keresztezésénél tervezendő kiemelt gyalogátkelőhely közvilágításának megtervezése tárgyában
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere felkéri
a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Márity L. utcában az Arany János
utca és Kerekmező utca keresztezésénél tervezendő gyalogátkelő
hely megvilágításának megtervezésére vonatkozóan az árajánlat
bekérőt az alábbi cégeknek küldje meg:
– Develop-Invest Kft. (1133 Budapest, Vág utca 5.),
– WIRING Mérnöki Bt. (1205 Budapest, Báthori utca 7/a),
– TROMOS-E Mérnöki Iroda (1047 Budapest, Perényi Zs. u. 7/b),
– Omexom Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Tópark
utca 1/a.).
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere az 1.
pont szerinti tervezési munkálatokra bruttó 490.000-Ft-ot biztosít,
melynek fedezete az Önkormányzat 2021. évi költségvetése.
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere felkéri
a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2. pont szerinti összeget tervezze
be az önkormányzat 2021. évi költségvetésébe.
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere a leg
kedvezőbb ajánlatot adó céggel a szerződést jogi megfelelőség iga
zolását követően aláírja.
Budakeszi Város Polgármesterének 385/2020. (XI.26.) határozata a Budakeszi, 2306/143 hrsz-ú ingatlanon lévő kerekmező
általános iskola bővítésének támogatásáról.
1. Budakeszi Város Önkormányzatának polgármestere támo
gatja a Budakeszi, 2306/143 hrsz-ú ingatlanon lévő kerekmező álta
lános iskola bővítését, biztosítja az ehhez szükséges szomszédos,
Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában lévő, 1/1 tulajdoni
hányadával bíró Budakeszi, 2306/144 hrsz-ú ingatlan területét, va
lamint Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában lévő, 1/1
tulajdoni hányadával bíró Budakeszi, 2306/144 hrsz-ú – jelenlegi
besorolás szerinti kivett beépítetlen terület – és a Budakeszi Város
Önkormányzat tulajdonában lévő, 1/1 tulajdoni hányadával bíró
Budakeszi, 2306/143 hrsz-ú – jelenlegi besorolás szerinti kivett ál
talános iskola, udvar – ingatlanok telekegyesítését.
Jelen határozatok részletes leiratát, illetve a további határozatok szövegét
a https://varoshaza.budakeszi.hu/kepviselotestuleti-hatarozatok/ oldalon
olvashatják.
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Zöld Budakeszi

Mi fán terem az erdő?

Az erdő nem egyszerűen fák sokasága, hanem egy olyan bonyolult ökológiai rendszer, ami nélkül
az emberiség nem tudna létezni. Szolgáltatásai nemcsak közvetve, hanem közvetlenül is jelen
vannak mindennapjainkban. Az Országos Erdészeti Egyesület az Agrárminisztérium támogatásával
ezért a „Mi fán terem az erdő?” elnevezésű, társadalmi célú kampányában az erdei életközösség,
vagyis az erdei ökoszisztéma szolgáltatásainak fontosságára hívja fel a figyelmet.
Az erdők fenntartásáért
és gyarapításáért vég
zett munka célja az
erdők szolgáltató-ké
pességének megőrzése,
hiszen nincs semmi a
világon, ami annyi mindent ad az em
bereknek, mint az erdő, globálisan és
az egyes emberek szintjén is. Az erdő
megőrzi a biológiai sokféleséget, élteti
és gyarapítja kultúránkat, széppé va
rázsolja a tájat és beavat a természet
titkaiba, kincseivel ellátja az embere
ket, működteti a Föld anyagkörforgási
rendszereit, s végül, de nem utolsó
sorban az egyik első számú eszköz a
klímaváltozás negatív hatásaival vívott
küzdelmünkben. Ezért az Országos
Erdészeti Egyesület az Agrárminisz
térium támogatásával egy olyan tár
sadalmi célú, közösségi média kam
pányt indít „Mi fán terem az erdő?”
elnevezéssel, amelynek célja, hogy
szakembereket megszólaltatva hívják
fel a figyelmet az erdő ökoszisztéma
szolgáltatásainak mibenlétére és azok
fontosságára. Arra, hogy valamennyi
ünknek oda kell figyelnünk és óvnunk
kell erdeinket, mert az erdő sokkal fon
tosabb szerepet játszik az életünkben,
mint gondolnánk.

A kampány hat témája és a hozzájuk
kapcsolódó kisfilmek – amelyeket a kö
vetkező három héten a https://www.
facebook.com/erdeszetiegyesulet és a
www.mifanterem.oee oldalakra tölte
nek fel – egyebek mellett olyan kérdé
sekre keresik és adják meg a választ,
mint például: Miért az erdő a biodiver
zitás kulcsa? Milyen szerepet játszik az
erdő a Föld vízháztartásában vagy a le
vegő körforgásában? Miért nincs alter
natívája a klímavédelemben az erdők
megóvásának és gyarapításának? Mit
tehet az ember, ha tudja azt, hogy erde
ink jövője szorosan összekapcsolódik a
következő generációk jövőjével?
A „Mi fán terem az erdő?” kampány
első témája az erdők klímavédelemben
betöltött szerepét mutatja be. Ezzel kap
csolatban Dr. Borovics Attila, a NAIK
Erdészeti Tudományos Intézet igaz
gatója arra hívja fel a figyelmet, hogy
az erdőgazdálkodás az egyetlen olyan
ágazat a világon, amely szénelnyelő, hi
szen az erdő sokkal több szén-dioxidot
köt meg, mint ami az erdőgazdálkodás
során keletkezik, ezért rendkívül fon
tos szerepet játszik a klímavédelemben.
Az erdővel kapcsolatban a biodiverzitá
son, a csodálatos ökoszisztémán túl azt
is tekintetbe kell venni, hogy az egy

Tájékoztató
az elkülönített
hulladékgyűjtésről
Az új gyűjtőedényekből az elkülönítetten gyűjtött, hasz
nosítható hulladék a hulladéknaptár szerinti szelektív
gyűjtési napokon kerül elszállításra. Arról, hogy ebben az
edényben milyen hulladékok gyűjthetők, az edény oldalá
ra ragasztott tájékoztató segít eligazodni. A vegyes telepü
lési hulladékot az eddig használt, meglévő edényzetében
gyűjtse. Ennek elszállítása a legtöbb településen továbbra
is a korábbi hulladékgyűjtési napokon történik. Bővebb in
formációt találhat a hulladékszállítást végző közszolgálta
tója honlapján: www.deponia.hu

olyan szénraktár,
amire az ember
pozitív befolyást
gyakorolhat az
zal, ha új erdőt
telepít.
Ehhez kapcso
lódó YouTube vi
deó link: https://
w w w.yout ube.
com/watch?v=1Xo42iWOTUE
A „Mi fán terem az erdő?” kampány
rávilágít arra, hogy az erdőket közösen,
összefogással őrizhetjük meg, gyara
píthatjuk, és már egyetlen facsemete ül
tetésével is hozzájárulhatunk az élhető
jövőhöz, hiszen az erdő puszta létezé
sével azért küzd, hogy a Föld az ottho
nunk maradhasson.
A kampány témája szorosan kapcso
lódik az Országfásítási Programhoz,
amelynek célja a meglévő erdőterület
minőségi megőrzése és a fával borított
területek gyarapítása, hiszen az erdőre
ma már nem csak úgy kell gondolnunk,
mint az éghajlatváltozás miatt veszély
ben lévő értékünkre, hanem sokkal in
kább úgy, mint egy olyan kincsünkre,
ami potenciális megoldást is jelenthet
a klímaváltozás kihívásaival szemben.

Műanyag-, fém- és papír csomagolási
hulladék gyűjtése
MI KERÜLHET A GYŰJTŐEDÉNYBE?
Az új edényben kizárólag az alább felsorolt hulladékokat
szíveskedjen gyűjteni:
• műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok,
• műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok,
• többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok,
• fém italos (üdítős, sörös), illetve konzerves dobozok,
alufólia, fémtálcák, fém zárókupakok,
• nem kötegelhető papír hulladék.
A műanyag és fémpalackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, kupak nélkül, kilapítva rakják a gyűjtőbe, így kevesebb helyet igényel! Kérjük, ne tegyen bele gyermekjátékot és nem újrahasznosítható műanyagból készült tárgyakat.
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23 Cs

22 Sze komm

21 K

20 H

19 V

18 Szo

17 P

16 Cs

15 Sze komm+ szel

14 K

13 H

12 V

11 Szo

10 P

9 Cs

8 Sze komm

7 K

6 H

5 V

4 Szo

3 P

2 Cs

1 Sze komm+ szel

komm

komm+zöld

komm+ szel

komm+ szel

komm+üveg*

komm+üveg

komm

komm+zöld

komm+ szel

komm+ szel

komm+ szel

komm+ szel

komm

komm

31 V

30 Szo

29 P

28 Cs

komm+ szel

komm+ szel

27 Sze komm+ szel

26 K

25 H

24 V

23 Szo

22 P

21 Cs

20 Sze komm

19 K

18 H

17 V

16 Szo

15 P

14 Cs

13 Sze komm+ szel

12 K

11 H

10 V

9 Szo

8 P

7 Cs

6 Sze komm

5 K

4 H

3 V

2 Szo Vesz. hull

komm+ szel

Október
1 P
komm

komm+ szel

komm+ szel

komm

komm

komm

komm+zöld

komm+ szel

komm+ szel

komm+ szel

komm+ szel

komm

komm

30 K

29 H

28 V

27 Szo

26 P

25 Cs

komm

komm+zöld

komm+ szel

komm+ szel

24 Sze komm+ szel

23 K

22 H

21 V

20 Szo

19 P

18 Cs

17 Sze komm

16 K

15 H

14 V

13 Szo

12 P

11 Cs

10 Sze komm+ szel

9 K

8 H

7 V

6 Szo

5 P

4 Cs

3 Sze komm

2 K

komm

November
1 H

December

komm+ szel

komm+ szel

komm

komm

komm

komm

komm+ szel

komm+ szel

komm+ szel

komm+ szel

komm

komm

komm

komm

komm+ szel

komm+ szel

31 P

30 Cs

komm

komm

29 Sze komm

28 K

27 H

26 V

25 Szo

24 P

23 Cs

22 Sze komm+ szel

21 K

20 H

19 V

18 Szo

17 P

16 Cs

15 Sze komm

14 K

13 H

12 V

11 Szo

10 P

9 Cs

8 Sze komm+ szel

7 K

6 H

5 V

4 Szo

3 P

2 Cs

1 Sze komm

Szelektív gyűjtés (szel)
Zöldhulladék gyűjtése (zöld)
Gyűjtési nap áthelyezése

(üveg*)

Házhoz menő üveghulladék gyűjtés (üveg)

A Fő utca – Pátyi út tengelyvonaltól Makkosmária felé eső, keleti településrész

A Fő utca – Pátyi út tengelyvonaltól Telki település felé eső, nyugati településrész

Lomtalanítás (évi 1):házhoz menő lomtalanítás a 06 22/507-419 telefonszámon a 4-es gomb megnyomásával, illetve az ugyfel@deponia.hu e-mail címen kérhető. Kérjük, hogy időpont egyeztetését a feladatok ütemezésének segítése érdekében
2021. január 04. - szeptember 30. között, de lehetőség szerint mielőbb tegye meg.
A változtatás jogát fenntartjuk!

Veszélyes hulladék szállítás (vesz. hull)

Kommunális hulladék gyűjtése (komm)

Fenyőfák, karácsonyfák elszállítása (fenyő)

JELMAGYARÁZAT:

Kérjük, a hulladékokat a szállítás napján reggel 6 óráig az ingatlanok elé szíveskedjenek kihelyezni úgy, hogy az se a gyalogos, se a jármű forgalmat ne akadályozza. Családi házas övezetben a szelektív (páros hét) napja a kommunális hulladékgyűjtés napjával
megegyezik. A kommunális szállítás napjáról a közszolgáltatási szerződésében tájékozódhat.

31 Sze komm+ szel

komm+ szel

30 K

komm+ szel

31 V

29 H

komm

komm

30 Szo

komm

28 V

28 V

28 Cs komm

29 P

27 Szo

26 P

25 Cs

27 Szo

komm

komm

komm+zöld

komm+ szel

komm+ szel

24 Sze komm

23 K

22 H

27 Sze komm

26 P

24 Sze komm

24 V

komm

23 K

komm

22 H

22 P

komm

21 V

21 V

21 Cs komm+ szel

komm+ szel

20 Szo

19 P

18 Cs

20 Szo

23 Szo

komm+ szel

17 Sze komm+ szel

16 K

20 Sze komm+ szel

komm+ szel

komm+ szel

18 Cs

komm+ szel

18 H

19 P

17 Sze komm+ szel

17 V

komm+ szel

16 K

16 Szo

komm+ szel

15 Cs

komm+ szel

15 H

komm+ szel

15 H

15 P

komm+üveg*

14 V

komm+ szel

14 Sze komm+ szel

13 Szo

13 K

12 Sze komm+ szel

komm+ szel

12 H

komm+ szel

11 K

komm+ szel

11 V

14 V

komm

komm

13 Szo

12 P

11 Cs

9 V

8 Szo

komm

komm

10 H

komm+üveg*

komm+üveg

7 P

6 Cs

10 Szo Vesz. hull

9 P

8 Cs

7 Sze komm

komm

komm+zöld

5 Sze komm

6 K

5 H

komm

4 K

komm

4 V

14 Cs komm+üveg

komm

komm

10 Sze komm

9 K

komm

komm+ szel

komm+ szel

2 V

1 Szo

3 H

komm+ szel

komm+ szel

2021. évi hulladéknaptár-Budakeszi

Május

3 Szo

2 P

1 Cs

Április

Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. Tel.: 22/507-419 Fax: 22/507-420
www.deponia.hu e-mail: ugyfel@deponia.hu; szallitas@deponia.hu

13 Sze komm

12 P

komm

12 K

komm

11 Cs

komm+fenyő

11 H

komm

9 K

10 Sze komm

9 Szo

10 V

8 H

8 H

8 P

komm

7 V

7 V

7 Cs komm+ szel

komm+ szel

6 Szo

5 P

4 Cs

6 Szo

komm+ szel

komm+ szel

komm+ szel

3 Sze komm+ szel

2 K

1 H

Március

6 Sze komm+ szel

5 P

komm+ szel

5 K

komm+ szel

4 Cs

komm+ szel

4 H

komm+ szel

3 Sze komm+ szel

2 K

komm jan. 1
helyett

2 Szo

komm+ szel

3 V

1 H

nincs szállítás!

Február

1 P

Január

Más ünnepnapokon a szállítás zavartalan.

Kommunális hulladék szállítási nap áthelyezése kizárólag
az Újév napját érinti!

Éves hulladéknaptár

23

Fő profilunk a minőségi color ofszet
és digitális nyomtatás.
Jellemző megrendeléseink:
2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 19.
Telefon: (23) 451 351, (23) 451 959
Fax: (23) 452 853
E-mail: info@palettapress.hu
www.palettapress.hu

katalógusok, prospektusok, naptárak, füzetek, mappák, tömbök, könyvek,
brosúrák, szórólapok, inzertek, vevőtájékoztatók, spirálozott füzetek, wobblerek,
dobozok, plakátok, karton függőcímkék, bevarrható ruhacímkék, szalagok,
ügyviteli nyomtatványok (önátírós, sorszámozott is) folyóiratok, havi újságok, és
minden, amit egy nyomda elvégezhet, ...sőt még ennél is több!

