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Anyák napja
Dr. Kondacs Ilona katonaorvos
és férje, Harasztosi Zoltán
öt gyermekükkel 10. oldal

Egészséges élet és környezet
A járványhelyzet kezelésében jól vizsgázott Budakeszi.
A beruházások is lendületet kaptak, a városszépítő akciókba több civil kezdeményezés is bekapcsolódott. A kiemelt közösségi élményre sem kell már sokat várni: pár
hét múlva ismét lesz sörfesztivál Budakeszin!

Újabb lehetőségek a budakeszi egészségügyben

A Budakeszi Egészségügyi Központ oltópontként is
megkezdte munkáját: április eleje óta több ezer vakcinát
adtak itt be. Szakorvosaink és önkénteseink segítségével
gördülékenyen ment az oltás, senkinek sem kellett hos�szasan várakoznia. Köszönöm áldozatos munkájukat!

85 millió forintot nyertünk a Budakörnyéki
Egészségprogramra

Közel a nyár, egyre gyakoribb a ragyogó napsütés, ami
sajnos már nem veszélytelen. Jó hír, hogy melanómaszűrés és -megelőzés is szerepel az egészségmegőrző,
betegségmegelőző programunkban. Nagyon fontos
elem a komplex gyermekegészség-fejlesztés is, de kellő
hangsúlyt kapnak az aktív- és az időskorúak egészségét
segítő sportprogramok is.

Új kardiológiai ultrahang készülék segíti
a betegségmegelőzést és a gyógyítást

Évente több mint egymilliárd forint Budakeszi
fejlesztésekre!

2010 óta összesen immár 11 milliárd forint értékű fejlesztést valósítottunk meg Budakeszin, pályázati forrásból, és ezzel megsokszoroztuk a város vagyonát. Befejeződött a Kossuth köz felújítása. A 204 méteres útszakasz
aszfaltozásának teljes költsége 17 millió forint, amelyet
nagyrészt pályázati forrásból, önrész vállalásával biztosított az önkormányzat. A tanuszodánknál már készül
a gépészeti tér, és alapozzák a nagymedencét. Az új Dózsa György téri piacon a fal és az épületek alapjait ássák.
A megújult térre ősszel visszatérhet a piac. A makkosmáriai csapadékvíz-elvezetés építése a végéhez közeledik. A csatornát itt teljes hosszában befedi a kivitelező,
így az alkalmas lesz gyalogos közlekedésre. Az Árnyas
utcában is halad az építés, és hamarosan a Makkosi úton
folytatódik, amelynek megépítéséhez kormányzati támogatást igényeltünk.

A képviselő-testület felhatalmazása
alapján aláírtam a vállalkozási szerződést a kivitelezővel. Budaörs polgármesterével, Wittinghoff Tamással megegyeztem, hogy a Budaörsig
tartó nyomvonaltervet három hónapon belül közösen elkészíttetjük.
A cél a Budapest–Balaton (BuBa) kerékpárútra való rácsatlakozás.

Föld Napja – fenntarthatósági
témahét

Két év alatt 200 fát ültetünk Budakeszin! 2019-20-ban 44 db fát ültettünk az új iskolánál, teljes ökoszisztémát telepítve köréjük, idén a Föld
napján további 15 db mezei juharfát
ültettünk itt. A Budaörsi út mellett
épülő kerékpárút mentén legalább százharminc darab
értékes hársfát telepítünk az idegenhonos akácbozót helyén, szép, illatos, rendezett fasort kialakítva.

Száz denevérrel százezer szúnyog ellen

Egyetlen denevér egy éjszaka alatt akár 1000 szúnyogot
is elfogyaszt, ezért 100 denevérodút osztottunk szét az
önként jelentkezőknek. Az odúk nagy része már elkelt,
de aki szeretne részt venni a programban, még lehet
jelentkezni a bvv.ugyintezo@gmail.com címen. Fecske
fészekházat és „rovarhotelt” is építettünk a Kerekmezőn, valamint ürge les kialakítását is tervezzük a Farkashegyi repülőtérnél.

Utcatakarítás, virágosítás

Utcatakarítást szerveztünk önkéntesekkel a Fő utca és
a Budaörsi út mentén. Köszönöm Iváncsics Nándornak
a kezdeményezést, ’Sigmond Bertalan alpolgármesternek, dr. Séllyei Gábor polgárőrnek és Nyulász Péter írónak pedig a segítséget. A postaparkolóban kétszáznegyven darab egynyári virágot ültettünk el. Molnár Fanni hat
yukka pálmát ajándékozott, azok is ide kerültek. A temető mellett huszonnégy örökzöldet ültettünk. Somlóvári
Józsefné Hugi képviselő asszonynak külön köszönöm,
hogy napokon át segítette a munkát. Köszönöm minden
budakeszinek, hogy segít szebbé tenni városunkat!

Ismét sörfesztivál!

Fokozatosan enyhülnek a járványügyi korlátozások, így
a jelenlegi szabályok szerint esély van arra, hogy megtarthatjuk a III. Budakörnyéki Sörfesztivált június 1819-én a Fő téri parkban. Az Ocho Macho, a Mystery Gang
és sok más neves fellépő mellett egy premierrel is készülünk, megkóstolhatják Budakeszi sörét!
Mindenkit szeretettel várunk! Jó egészséget kívánok
mindenkinek!
Tisztelettel:
dr. Győri Ottilia polgármester

Polgármesteri köszöntő

A Budakeszi Egészségügyi Központ (BEK) egyik leginkább keresett és legnagyobb forgalmat bonyolító szakrendelése a kardiológiai szakrendelés. A jelenlegi, 16
év felettieket kiszolgáló szakrendelés mellett egyre nagyobb igény mutatkozik gyermek kardiológia és sportorvosi ellátás beindítására is. Az ezekhez szükséges
szakembergárda rendelkezésre áll, azonban szükség volt
még egy ultrahang készülékre. Önkormányzatunk egyéves bérleti konstrukció támogatásával segítette a készülék üzembe helyezését. A BEK havi bruttó 500 000 Ft
bérleti díjat fizet az eszközért cserébe, amely beleszámít
a későbbiek folyamán a gép vételárába, ha azt a BEK meg
kívánja vásárolni. A most megalakult Egészséges Budakesziért Alapítvány vállalta, hogy a bérleti időszak végén
a gép vételárából bruttó 4 000 000 Ft-ot megfizet, így
a gép a BEK tulajdonába kerülhet.

Elkezdődött a kerékpárút építése
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Egészségügyi Központ:

egy világjárvány kellős közepén
teljesedett ki a szakrendelések köre

Városi hírek

Nem mindennapos az alig több mint két és fél
éve átadott Egészségügyi Központ története,
ahol napjainkban már 21 szakrendelés várja
a betegeket. Mindez a Járás és Buda környéki
központ Budakeszi számára jelentős rangot ad
a térségben. És ez a szinte a semmiből született
csoda – bármennyire is meglepő – egy világjárvány
közepette vált igazán jelentős intézményévé
városunknak, hisz a legtöbb szakrendelés ebben
az időszakban indult el, számos szakorvos,
asszisztens is ekkor kezdte itt el munkáját.
Erről beszélgettünk az intézmény főigazgatójával,
Dr. Pócza Péterrel, helyettesével, Dr. Csúsz Gábor
urológussal és Zachár Lászlóné Teca vezető
asszisztenssel, a vérvételi pont „lelkével”.
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■ 2018 augusztusában, mikor átadták a felújított,
600 m²-es Egészségügyi Központot, háziorvosi, fogorvosi, gyermekorvosi, orvosi ügyleti ellátással és a védőnői szolgálattal indult az intézmény története, mely
városunk mellett további tizenegy Buda környéki település ellátására is kötelezett Törökbálinttól Pátyig, és Telkitől Nagykovácsiig. Azóta több mint két és fél év telt el,
és ma már 21 szakrendelés és egy vérvételi pont várja az
ellátásra szorulókat, mindezt korszerű orvos technológia és informatikai eszközök segítségével.
Dr. Pócza Péter: A budakeszi szakrendeléseket finanszírozó kormányzati hivatal. A NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) is megerősítette, hogy minden
szakrendelést, melyre támogatást kaptunk, be tudtuk
indítani, a nemibeteg-gondozás kivételével. Erre sem
helyet, sem szakembert nem találtunk, de ígéretet kaptunk arra, hogy ezek a feltételek is teljesülnek, ezt a heti
egyórás rendelést bármikor is beindíthatjuk. Mindez
jelzés értéke annak, hogy elismerik a NEAK-nál az elmúlt időszak szakrendeléseinek elképesztő dinamizmussal felfutó óra- és esetszámait. Ez tavaly augusztus
óta tízszeres (!) emelkedést mutat! Mindez azt jelzi,
hogy a Budakeszi Egészségügyi Központ maximálisan
kihasználja lehetőségeit, a járványhelyzet ellenére is.
Ennek azért is van óriási jelentősége, mert a kialakult
járványügyi vészhelyzetben a Szent János Kórház szakmai irányítása alá kerültünk, és kitűnő partneri kapcsolatot sikerült kialakítani az intézmény főigazgatóságával ennek során, mellyel segítjük a magyar egészségügy
előrejutását.

■ Jelenleg hányan dolgoznak az egészségügyi központban?
Dr. Pócza Péter: Mindent elmond fejlődésünkről, hogy
jelenleg már 5 főállású, 17 részállású orvos, 3 iskolaorvos, továbbá 10 asszisztens, 8 védőnő, 1 gyógytornász,
1 fizikoterapeuta, 2 adminisztrátor és 1 technikai dolgozó tartozik az intézményünkhöz.
■ Milyen költségvetéssel dolgozik az intézmény?
Dr. Pócza Péter: jelenleg, a 2021-es évben közel 300
millió Ft éves költségvetéssel tervezünk, de természetesen a finanszírozás és a lehetőségeink bővítésének
függvényében ez az összeg változhat.
■ Hány beteget látnak el havi átlagban?
Zachár Lászlóné: Mintegy 3000 beteg fordul meg havonta az intézményben. Kb. 2300-an jönnek a szakrendelésekre és 700-an a vérvételi pontra.
■ Hónapról hónapra folyamatosan érkeztek és érkeznek
az orvostechnológiai és informatikai eszközök a rendelő
szobákba.
Dr. Csúsz Gábor: Azt hiszem, nyugodtan kijelenthetjük, hogy ezek a korszerű eszközeink felveszik a versenyt a magánrendelői szektorban használtakkal.
■ Jelentős sikernek mondható, hogy a gyermek fogszabályzás is része lett a szakorvosi ellátásnak.
Dr. Pócza Péter: A fogszabályozás a magyar egészségügyben szinte teljesen átkerült a magánszférába. Hogy
mégis sikerült a NEAK finanszírozás keretein belül ezt
itt megoldanunk, ez valóban nagy siker! A Budaörsi
Egészségügyi Központban sincs NEAK-finanszírozott
gyermek fogszabályozás. Budakeszi lakosai eddig a Rókus Kórházba jártak, de ez a lehetőség is megszűnt, így
elmondható, hogy egy hatalmas hiányt igyekszünk pótolni.
■ A vérvételi pont volt az első szolgáltatása az egészségügyi központnak – nem sokkal a 2018. augusztusi indulás után – még a szakrendelések megjelenése előtt. Bírják a tempót?
Dr. Csúsz Gábor: Mielőtt a kérdésre válaszolnék, el kell
mondanom, hogy hosszú évtizedekig a Szent János
Kórházban látták el a budakeszieket. Ennek a vérvételi
pontnak a budakeszi elindítása részben tehermentesíti
a Szent János Kórházat, másfelől pedig a helybeli lakosoknak nagy könnyebbség, hisz nem kell időpontot kérni, és néhány perc alatt ideérhetnek, ahonnan aztán a vér
naponta bekerül a kórház központi laboratóriumába.
Vérvételi pontunk sajátos helyzetet foglal el az intézményben. Ez tulajdonképpen a Szent János Kórháznak
egy kihelyezett vérvételi pontja, melynek budakeszi
fenntartásáért nem jár finanszírozás a NEAK-tól. Ezt az
önkormányzat fizeti teljes egészében, benne foglaltatik
a reggel 6–9-ig működő szolgáltatás összes költsége.

egyik szakrendelés folyamatosságát sem kellett megszakítanunk, betegeinket továbbra is ellátjuk.
■ Ennek a jól felszerelt intézménynek rendkívül gyorsan, dinamikusan emelkedik a kihasználtsága. Meddig
lehet ilyen szűkös körülmények között ilyen kevés helyiséggel ellátni ezt a feladatot? Ez az állapot megakadályozhatja a Budakeszi Egészségügyi Központ fejlődését,
további sikeres felfutását! Mikorra várható a II. sz. Szakorvosi Rendelő építésének elkezdése, hisz az épület tervei már elkészültek, és az építési engedélyekre is felkerültek a pecsétek?!
Dr. Pócza Péter: A további fejlődéshez elengedhetetlen
egy új épület megépítése, de én bizakodó vagyok: Budakeszi Város Önkormányzata és személyesen dr. Győri
Ottilia polgármester asszony is elkötelezett az egész-

ségügyi fejlesztések terén, ennek már sokszor adták
tanújelét. Az engedélyes tervek megvannak, és hamarosan kiírják a feltételes közbeszerzést. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ez a kiemelt beruházás méltó
helyet kapjon a fejlesztések között, hiszen minden kollégámmal nap mint nap azért dolgozunk, hogy minőségi egészségügyi szolgáltatást nyújtsunk itt helyben,
Budakeszin.
Mi sem bizonyítja jobban a Budakeszi Egészségügyi Központ népszerűségét, sikerét napjaink közösségi média világában, mint az intézmény Facebook-oldala kedvelőinek
magas száma. A két és fél éves intézmény ugyanis a közelmúltban megelőzte a régebb óta működő Budaörsi Egészségügyi Központ kedvelői számát! Hajrá!
Horváth Jenő

Városi hírek

Ebben az esetben a NEAK csak a Szent János Kórház
laboratóriumi szolgáltatását finanszírozza, napi maximum 40 budakeszi vérvétel laboratóriumi vizsgálatát.
Mindemellett hozzá kell tenni, hogy a hétfő–csütörtök
között naponta mintegy 40 vérvétellel elérte a vérvételi
pontunk a teljesítőképessége határát.
Dr. Pócza Péter: Még egy helyiséget, további személyzetet nem tudunk biztosítani a vérvételi pontnak. Tudjuk,
hogy a hétköznapi gyakorlatban ezt nehéz megértetni,
de ebben a szolgáltatásban eddig is az volt a legfőbb
célunk, hogy a budakeszi rászorulóknak segítsünk, legyen az akár 20, vagy éppen 80 éves krónikus beteg, várandós kismama. Természetesen sürgőséggel minden
vérvételt elvégzünk.
Dr. Csúsz Gábor: Ezt a részszolgáltatást tulajdonképpen azzal a jó szándékkal helyezték ki ide, hogy a budakeszi lakosságnak csak a rászoruló része kapja
meg helyben ezt a kiszolgálást. Be
kéne látni, hogy ez nem mindenkire vonatkozik, ezt meg kellene értetni mindenkivel! A nem rászoruló
budakesziekkel ugyanúgy, mint az
erre a szolgáltatásra egyáltalán nem
jogosult térségi lakókkal.
Zacher Lászlóné: Hétfőtől csütörtökig legkésőbb 9 óra 15 perckor
megjelenik a vérszállító autó. Addig
nekünk már szállításra készen kell
átadnunk pontos adminisztrációval
a levett vért, a megkötött szerződés
szerint. Persze vannak olyan kivételes helyzetek, mikor – a sürgősségre
való tekintettel – napközben is vettünk vért. Ilyenkor azt személyesen
bevisszük a kórház laboratóriumába.
■ Mit tehetnek egy ilyen helyzetben? Fenntartható ez az állapot a
jövőben a vérvételi ponton? Változtatnak-e az eddigi szabályokon?
Dr. Pócza Péter: Minden további fejlődés gátja a hely
hiány, a rendelő
hiány. Nagyon várjuk az új épület
megépítését. Ha bővül a rendelők
száma, bővülnek az óraszámok, nagyobb lesz a finanszírozás és a bővülő bevételek és kapacitások mellett esetleg nagyobb
számban, másik helyen is nyithatunk vérvételi pontot
és egyéb szakrendeléseket.
■ Egy hónapja sikeres, jól szervezett vakcina oltópontként is működik az intézmény.
Dr. Pócza Péter: Elmondhatom, hogy jól vizsgáztunk
oltópontként is. Eddig majdnem 2500 ember oltását
végeztük, ebből kb. 1500 embert már a második adag
oltóanyaggal is beoltottunk. A visszajelzések és a mi
meglátásunk szerint is jól vizsgázott a Budakeszi Egészségügyi Központ. Elkülönítve történik az adminisztráció, és igyekszünk a lehető leghamarabb végezni az orvosi vizsgálattal és az oltással, hogy minél kevesebb időt
kelljen az oltakozóknak az intézményünkben tölteniük!
Szeretnék kiemelni egy másik nagyon fontos dolgot:
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A Budakeszin is megvalósuló
népegészségügyi program
az egész világ
előtt példa

Városi hírek

Nemrég hazánkban járt a WHO (Egészségügyi
Világszervezet) Európai Regionális Irodájának
igazgatója, Dr. Hans Kluge. Látogatása során
az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe
is ellátogatott, ahol Dr. Rákossy Zsuzsa,
a program egyik szervezője számolt be
a három éve zajló, hazánkban egyedülálló,
több szakma együttműködésén alapulói kistérségi
népegészségügyi intézkedések sorozatát
tartalmazó Budakörnyéki Egészségprogram
eredményességéről. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 12 településé, és természetesen
Budakeszin folyik ez a szűrésekkel és örömteli
sporteseményekkel megvalósuló megelőző
program egészen 2030-ig a WHO és az Emberi
Erőforrások Minisztériumának támogatásával.
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A Budakörnyéki Egészségprogram a Dohányzásmentes Világnapon és a Kihívás Napján indult el 2018 májusában az Erkel Ferenc Művelődési Ház melletti Közösségi Téren a WHO magyarországi képviselője, Ledia
Lazeri jelenlétében. Ekkor írt alá 2018-tól 2030-ig tartó
átfogó megállapodást dr. Győri Ottilia, a Budakörnyéki
Önkormányzati Társulás vezetője és az Országos Korányi és Pulmonológiai intézet igazgatója.
Testi, lelki egészséget szolgáló, szemléletformáló, fontos szűrőprogramok beindításáról állapodtak meg az
iskolás gyermekek és a felnőtt korosztály egészségi állapotának javítására. Akkor még nem sejtettük, hogy
a mostani járványos időszakban a túlsúlyosak, a szív- és
keringési betegségben szenvedők, valamint a dohányosok lesznek a legnagyobb veszélyben.
A megelőző program célja a 65 év alattiak halálozásának csökkentése, mert az egészségtelen életmód 80%ban felelős a daganatos és keringési betegségekért. Az
egészségtelen táplálkozás, a mozgás hiánya, a dohányzás és a mértéktelen alkoholfogyasztás a főbb betegség
okok, amelyek munkaképtelenséghez és kilátástalan
élethelyzetekhez vezetnek. Mindez összefügg a lelki
egészség zavaraival, a függőségekkel, depresszióval.
Az akkor kitűzött célok, azóta mindannyiunk javára
konkrét programokban valósulnak meg. Szeretnénk,
ha mindenki élne a neki szóló lehetőséggel!
A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 12 településén felmérték az iskolás gyermekek egészségi állapotát, hogy legyen mihez mérni majd a hosszú távú
célkitűzések eredményességét. A programok megvalósításához a WHO és az EMMI adott forrásokat, egy
évvel később pedig sikeresen pályázott önkormányza-

tunk mint gesztor a Három Generációval az Egészségért
programra, ahol több mint 79 millió forintot nyertünk
háziorvosi szűrésekre, ehhez szükséges orvosi műszerekre és a gyermeki elhízást megelőző programokra.
Itt már a felnőtt lakosság szűrését és dohányzásról való
leszoktatását is célul tűzték ki, a háziorvosoknál való
megjelenéseket kihasználva.
Megkérdezhetnénk, mi számunkra ennek a jelentősége?!
Most a járványhelyzet sajnos megmutatta: sorskérdés,
hogy gyermekeink és a felnőtt generáció milyen testilelki állapotban van.
Az egészségközpontú magatartást gyermekkorban kell
megalapozni. Ezért óriási elismerés, hogy 2019-ben
a térségünk iskoláiban megvalósuló komplex gyermekegészségügyi program követendő nemzetközi példa
lett a WHO kitüntetése nyomán. Harmadik díjat és
20 000 eurót nyertünk a folytatáshoz.
Ennél is nagyobb jelentőségű, hogy a Három Generáció az Egészségért program bővített folytatásához az
EMMI 84 619 231 forinttal járul hozzá a 2021-es évben
a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás településein.
A meglévő megelőző beavatkozások mellett most átfogóbb célokat tűztek ki: gyermek egészségfejlesztés,
felnőtt rákszűrések kiterjesztése, egészséges lakókörnyezet kialakítása: szabadtéri sportolási lehetőségek,
településeket összekötő erdei bicikli pályák, egészségügyi szolgáltatások fejlesztése.
Folyamatosan jelennek meg a program felhívásai mostantól az önkormányzat honlapján. Mindenki akkor
lesz nyertese ennek a kiváló lehetőségnek, ha részt vesz
a szűréseken, örömteli mozgás programokon. Motivációs sorsolással jutalmazzák azokat, akik regisztrálnak
az eseményekre.
Gyermekeinknél az iskolák bevonásával történik a prevenció, ezért fontos, hogy – ahogy eddig is – a tanárok
és a szülők motiválják, küldjék a tanulókat a sporteseményekre.
Alsó tagozaton az egészséges táplálkozás alapelveit tanítják, és a rendszeres, örömteli testmozgást szervezik
meg, pl. a „Kerüld meg a Földet az iskoláddal az Egyenlítő mentén!” kihívásában, ahol a családok együtt szerezhetnek jutalmat az iskolának 2021. március 1. és június
15. között, ha meglépik együttesen a 40 076 km távot.
Gyaloglással vagy kocogással. Minden olyan iskola,
ahol teljesítik a távot, jutalmat kap.
Felnőtteknek, időseknek a „Lépéssel nyerhetsz” programot írták ki, március 1. és június 1. között 30 000,

Siker az európai egészségprogramok „Oscar-gáláján”
A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Népegészségügyi programja III. helyezést
kapott a városok kategóriájában
az Európai Bizottság által szervezett 2020 EU Health Award
díjátadóján. Óriási jelentőségű ez
a díj, melyre joggal lehet büszke
a Buda környéki térség, mivel
Magyarországról idáig egy program sem kapott ilyen magas fokú
nemzetközi minősítést a gyermek
egészségfejlesztés területén.
45 000 vagy 60 000 lépést kell megtenni, amit egy
applikáció letöltésével tudnak igazolni:

https://magadertsportolj.hu/#download-app

Létrejön egy, a Budakörnyéki önkormányzatok lakosai
számára elérhető szabadidő és versenysport lehetőségeket összegyűjtő adatbázis is ebben az évben. Mindezeket
a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás honlapján találhatják meg: http://budakornyekitarsulas.hu/.
Minden budakeszi lakosnak nagy biztonságot jelent,
hogy önkormányzatunk elérte kiemelt célját, és a kor-

mány egy éve már nagyon sok helyben elérhető szakrendelést finanszíroz. Három éve ehhez társul ez a fontos egészségmegőrző program is. Kiaknázunk egy jó
adottságot: a város határában lévő országos egészségügyi intézetek előmozdítják a lakosság egészségi állapotának javítását. Kérjük, keressék ezeket a szűrő és
sportprogramokat, éljenek a lehetőséggel!
A részletekről szívesen ad felvilágosítást Bakács Bernadett a bede.bakacs@gmail.com e-mail címen vagy
a +36 30 951 3368-as telefonszámon.
Bakács Bernadett

Budakeszi legifjabb polgárai
Schumicky Natália
(született 2021. április 1-jén)
Sántha Illés
(született 2021. április 2-án)
Gräfl János Leó
(született 2021. április 12-én)
Tomjanovich Ádám
(született 2021. április 17-én)

Fábián Anna és Pásztor Kálmán
április 10-én kötöttek házasságot.
Sok boldogságot kívánunk nekik!

Delov Zena
(született 2021. április 23-án)

Szalóki Áron
(született 2021. április 27-én)

Trini Anna Elizabet
(született 2021. április 24-én)

Vasicza Vince
(született 2021. április 27-én)

Sipos Albert Sámuel
(született 2021. április 27-én)

Farkas Fülöp Aladár
(született 2021. április 30-án)

Gratulálunk, jó egészséget
és boldogságot kívánunk!

Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

Mentális egészség világjárvány
idején avagy mire jó a pszichológus?

Városi hírek

Mentális egészségünk szempontjából különös, új kihívásokkal kell
megküzdenünk a jelenlegi világjárvány idején. Mindennapi életünk
menete megváltozott, új szociális
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szabályokhoz kellett hirtelen alkalmazkodnunk, illetve rendszeresen
kapunk hírt vagy tapasztalunk megrázó tragédiákat, váratlan veszteségeket. Az egy éve tartó bezártság,
magány, távolság, egyes esetekben
kizárólagos online munkavégzés jelentős hatással lehetnek lelki egészségünkre. Ezek között az új körülmények között kiemelten fontos,
hogy erőforrásainkat mozgósítsuk
és – amennyiben szükségesnek
érezzük – megfelelő szakember segítségét kérjük.
A jelenlegi körülmények hatására
természetesen érezhetünk a megszokottnál több feszültséget, kimerültséget, stresszt, szorongást,
amely felerősíthet már meglévő
nehézségeket,
érzékenységeket,
lelki-mentális szükségleteket vagy
újonnan kialakult szükségleteinkhez követelhet aktuális megoldási
stratégiákat. A mindennapos vészhelyzet és az ennek következtében
kialakult folytonos készenléti állapot
lemerítheti szervezetünket és tartalékainkat. A megszokottól teljesen
eltérő tapasztalatoknak és veszteségeknek nem csak megélhetősége, de
feldolgozhatósága is kiemelten fontossá válik. Ebben segíthet nekünk
a pszichológus.

A mindennapok forgatagában, akár
egy családi-baráti beszélgetés alkalmával, nincs mindig lehetőség
strukturáltan, zavartalanul átgondolni jelenlegi élethelyzetünket.
Pszichológiai tanácsadás
során nyugodt körülmények között adódik lehetőség átbeszélni-megélni
jelenlegi érzéseinket, gondolatainkat, kihívásainkat,
azokra adott reakcióinkat,
megoldási
stratégiákat.
Továbbá képzett, tudományosan megalapozott technikákkal és megközelítésekkel kiegészített megértő
környezetben kaphatunk
személyre szabott, ítélkezés-mentes, elfogadó megerősítést.
Kifejezetten fontossá válhatnak
a stresszkezelési- és egyéb megküzdési módok, ezek alkalmazása és elmélyítése, pl. relaxációs technikák,

testmozgás, alkotás, alternatív társas kapcsolattartási formák stb.
Az utóbbi évtizedekben elfogadottá
és közismertté vált a pszichológia.
Fontos kiemelni, hogy ha valaki segítséget kér, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy „beteg”. Sőt, erősségünkké válhat saját igényeink felismerése
és azokhoz kapcsolódó lehetőségekerőforrások mozgósítása. Segítséget
kérni, illetve elfogadni, hogy segítségre lehet szükségünk, nem feltétlenül könnyű, azonban kihívásokkal
teli és megterhelő időszakban bárkinek szüksége lehet támogatásra.
A HÍD munkatársai Budakeszin
szeretettel várják megkeresését,
amennyiben úgy érzi támogatásra
lenne szüksége, illetve szeretné ki
egyensúlyozottabban-boldogabban
élni mindennapjait.
Kállai Benjámin • pszichológus
HÍD Szociális-, Családés Gyermekjóléti Központ

Tegyen javaslatot
Budakeszi Egészségügyért Díj adományozására!
A Budakeszi Egészségügyért Díjra magánszemély, szervezet, közösség
tehet javaslatot. Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén
posztumusz kitüntetés adományozható.

Tegyen javaslatot
Budakeszi Oktatásügyért Díj adományozására!
Budakeszi Város Önkormányzata a pedagógusnap alkalmából elismeri és díjazza azon pedagógusok, oktatók, intézményi dolgozók jelentős
eredményt hozó munkáját, akik Budakeszi oktatásügye érdekében hos�szabb időn át kiemelkedő munkát végeztek vagy a településhez kötődően életpályájukkal elkötelezettségüket bizonyították a pedagógus
élethivatás mellett. A Budakeszi oktatásügyért díjra magánszemély,
szervezet, közösség tehet javaslatot.
Kérem városunk lakosságát, hogy indoklással ellátott írásos javaslataikat

2021. május 31-én, hétfőn 16.00 óráig
a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára (2092 Budakeszi,
Fő u. 179.) vagy e-mailen a pm.titkar@budakeszi.hu címre eljuttatni
szíveskedjenek!

Peugeot Sport Rally
versenyautók a budakeszi
TRT műhelyből
Ha autóval vagy a 22-es busszal a Vincellér utcából
bekanyarodunk a városszéli nagy bevásárlóközpont
irányába, egy autószalonnak tűnő épület mellett haladunk
el, rajta a logo, TRT – Tagai Racing Technology. Ki hinné,
hogy ebben az épületben a Peugeot 208 Rally 4-es
versenyautói épülnek? Ennek kapcsán kerestük meg
Tagai Tamást, a TRT vezetőjét.
■ Milyen állomásokon át vezetett
az útja Peugeot 208 Rally 4 verseny
autók építésének az irányába?
– „Nem voltam már túl fiatal”, 1415 éves lehettem, amikor elkezdtem
gokartozni. Emlékszem, édesapám
– Tagai István 2006–2010 között
Budakeszi polgármestere, városunk
díszpolgára – segített szerelni, ő vitt
a versenyekre, hisz akkor még jogsim sem volt. Ezt a versenyágat fiatalabban, már 7-8 évesen kezdik el
a gyerekek. Rövid ideig foglalkoztam
ezzel, mivel nem tudtunk elég időt
szakítani rá, és megfelelő tapasztalatunk, tudásunk is hiányzott hozzá.
■ Mi volt a következő állomás?
– 1994-ben, 20 évesen elkezdtük
bátyámmal, Róberttel a rallyversenyzést, és 1999-től indította el

családunk a műhely építését az ipari
parkban, a Vincellér utcában, mely
az alapja lett a későbbi TRT-nek. Már
akkor az volt a célunk, hogy majd
egy olyan cég működjön a megvalósuló épületben, ahol rally versenyautókat építünk és adunk bérbe a magyar bajnokságra. Ám a magyar
bajnokság október végén befejeződik, és csak március végén kezdődik
újra, ezért, hogy fenntartható legyen
egy vállalkozás, azt a holt időben is
ki kell tölteni egyéb munkával. Így
lettünk aztán sok éven át független
márkaszerviz is a versenyeztetés
mellett.
■ És közben magyar rally bajnokságot is nyertek a bátyjával!
– 2000-ben lettünk N-csoportos
magyar bajnokok, már a műhe-

Budakeszi márkanév

lyünkben megépített, összeállított
első rally autónkkal, egy Mitsubishi
Lancer Evo6-os, 2 literes turbóval.
■ Még ma is működik az épületben
a független márkaszerviz?
– Napjainkban már csak nagyon minimális szinten működtetjük a márkaszervizt. Ma már a fő profilunk
a rally versenyautók építése. Közben pedig bátyám, akivel sok éven
át együtt vezettük a céget, átvette
szüleinktől az ugyancsak budakeszi
telephelyű Eurolement Kft.-t a Tiefenweg utcában, mely buszmegállók
acélszerkezeteinek a gyártásával és
egyéb acélipari tevékenységekkel
foglalkozik. Az ő idejét most már
szinte teljes egészében annak a cégnek a vezetése tölti ki, míg én megmaradtam a versenyautóknál.
■ Mikor fordult a TRT a Peugeot
irányába?
– 2007-ben kezdtünk először Peugeot-val versenyezni és ezt követően,
2014-ben lett a TRT a keleti régió
egyik felében (Szlovákia, Románia, Magyarország) a Peugeot Sport
Rally versenyautók forgalmazója és
alkatrészeinek viszonteladója.
■ Tavaly óta pedig már itt, Budakeszin építik a Peugeot 208 Rally 4
versenyautókat!
– 2020. március 17-én kötöttünk
egy négyéves szerződést a Peugeot
versenyautók összeszerelésére. Az
első karosszériák és az alkatrészek
egy része 2020. március 17-én,
a járvány okozta lezárásokkal éppen
egy időben érkeztek meg. Ez okozott egy nagyobb csúszást az összeszerelésekben, csak az év második
felében tudott elindulni a folyamatos munka.
■ Mik a szerződés feltételei?
– A Peugeot küldi a fényezetlen,
bukócsövezett, megerősített karos�szériát és az alkatrészeket. Mi lefényezzük a karosszériát, összeszereljük az autót, majd kipróbáljuk,
megyünk vele 40 km-t kötelezően,
hogy működik-e rajta minden, az-

9

Budakeszi márkanév
10

tán ismét jön egy újabb ellenőrzés,
és ennek az aktusnak a végén vis�szaszállítjuk az autókat Párizsba.
Jómagam autó gépészmérnökként
és egy másik mérnök kolléga látja el
ezeket az ellenőrzői feladatokat.
Havi három autót kell össszeraknunk általában, de ha kérik, havi
hat autóra is fel kell tudnunk ezt
fejleszteni. Ez persze függ egy ilyen
járványhelyzetben az akadozó alkatrészellátástól is. Nagyon sok alkatrészből áll össze egy autó, rengeteg
a beszállító. Mi magunk is benne
vagyunk ebben a nagy beszállítói
körben. Érdekességként említeném,
hogy egy általunk készített alkatrészből 300 db-ot kiküldünk Franciaországba, melyeket aztán 3 darabonként kapjuk vissza.
■ Hány órába telik egy-egy autó
összeállítása?
– Ez függ attól, hogy aszfaltra vagy
murvára épített autóról beszélünk,
de átlagosan 120 óra környékén.
■ Hányan dolgoznak ebben a pro-

jektben? Mi kell ahhoz, hogy valaki
egy ilyen kvalifikált munkát el tudjon végezni?
– Négyen dolgoznak. Itt teljesen más
jellegű dolgot követel meg ez a munka, mint a hagyományos autószerelés. Persze az jó, ha van autószerelői
alap, végzettség, tapasztalat, de ez
egy picit már művészet is. Ezt nem
úgy kell elképzelni, mint mikor egy
szalagon dolgozik egy ember napi
8 órát, és ugyanazt az alkatrészt rakja be naphosszat ugyanarra a helyre.
Ez egy versenyautó, ez egy egyedi
dolog! Említhetném például az autó
tűzoltó rendszere csöveinek a lehajlítását, amit alapjában kézügyességgel kell megoldani úgy, hogy az szép
is legyen! Egy versenyautó sokkal
nagyobb igénybevételnek van kitéve,
teljesen másképpen működik, mint
egy utcai autó. Egy átlagember erre
nem is gondol. A legapróbb dolgokra

is oda kell figyelni! Minden nagyon
fontos! Hogy egy kábelköteg miképpen legyen elvezetve és rögzítve,
mert az elszakadhat, vagy egy fémcsövet rosszul rögzítünk és elmegy
a fék. Itt fokozottan emberéletekről
van szó, hisz a bent ülők 160-170-el
mennek a fák között!
Amúgy kifejezetten versenyautó
szerelő képzés nincs Magyarországon, mint pl. Franciaországban. Nálunk egy betanítási-, próbaidő alatt
derül ki, hogy kik alkalmasak erre
a kifinomult munkára.
■ Milyen célokat tűznek ki maguknak az elkövetkező évekre?
– Egy hosszútávú, négyéves szerződést kötöttünk a Peugeot-val. Szeretnénk, ha a folyamatos minőségi
ellenőrzés mellett a műhelyünkből
kikerülő autók jól vizsgáznának
a nagy versenyek világában.
Horváth Jenő

Borítónkon:
„Leosztjuk egymás között a feladatokat. A gyerekek is részesei a családnak, nekik
is van feladatuk ugyanúgy, koruknak megfelelően. És felelősségük is!” – mondja
dr. Kondacs Ilona katonaorvos. Az ötgyermekes édesanya szerint ez a titka
a jól működő, harmonikus családnak. Férje, Harasztosi Zoltán mindenben
támogatja, segíti őt. A családot a következő számunkban mutatjuk be.

„Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel.”

Bemutatkozik
a Mosolyvár Bölcsőde

Kedves Szülők,
leendő Mosolyváras családok!

elválás nagy mérföldkő. Sokszor
nem egyszerű, könnyekkel, aggodalommal jár, mely akár lelkiismeretfurdalással is párosulhat. Ezeken
a kezdeti nehézségeken, a szülővel történő fokozatos beszoktatás
módszerével igyekszünk átsegíteni
Önöket. A fokozatos beszoktatás
időtartama két hét, és aktív szülői
részvételt kíván. Ebben a két hétben apránként megismerjük egymást, igyekszünk átvenni a családi
mintákat, szokásrendet, mondhatni megtanulunk együtt lélegezni.
Számunkra minden a kicsivel kapcsolatos apróság fontos, ezért ne
kíméljenek, osszanak meg velünk
minél több információt a tíz napban. Bizton állíthatom, hogy a két
hét letelte után olyan betekintést
kapnak a bölcsődei világba, hogyha
munkahelyükön ránéznek a karórájukra, akkor pontosan tudni fogják,
hogy gyermekük mit csinál abban
a percben a bölcsődében. Óramű
pontossággal tartjuk a gyermekek
napirendjét, rituálészerűen, szisztematikusan követik egymást a napjaink, így válik minden kiszámíthatóvá, követhetővé, biztonságossá
a gyermek számára. Fontos tudniuk, hogy a gyermekek az óvodától
eltérően nem csoportosan szoknak

Intézményi hírek

A Teréz anyai gondolatnak megfelelően nagy szeretettel mutatom be
Önöknek Bölcsődénket. Bizonyosra
veszem, hogy mindenkiben nagy az
izgalom, hogy a bölcsődei felvételt
követően melyik csoportban kezdheti meg szemük fénye a bölcsődei
életet. Engedjék meg, hogy néhány
fontos, és praktikus információt os�szak meg Önökkel!
Bölcsődénkben nyolc csoport található, négy az I-es, négy a II-es épületben. Az I-es épületben a csiga,
katica, süni és a napocska, a II-es
épületben pedig a pillangó, maci,
méhecske és nyuszi csoport található. Intézményünk két bejárattal rendelkezik a Konth Miklós utca felől,
melyek biztonsági kóddal ellátottak. Jól felszerelt csoportszobáink
kertkapcsolatosak, udvarunk tágas,
a telepített és mobil játékok sokféle
élményszerzési lehetőséget biztosítanak a kicsik számára. Egy nevelési egységben négy kisgyermeknevelő és egy dajka gondoskodik
arról, hogy a gyermekek nyugodt,
biztonságos, családias környezetben tölthessék napjaikat. Munkatársaink magas szakmai ismeretek
birtokában, sok mosollyal és nagy

szeretettel fogadják a gyermekeket és a hozzánk érkező családokat.
A gyermeki személyiség tisztelete,
az egyéniség kibontakoztatása elsőrangú prioritás a házunkban. Fontos számunkra, hogy ne csak egy
intézmény legyünk, hanem közösséget is teremtsünk. Így évközben
több alkalommal „mosolygós családi délutánokat” tervezünk, melyek jeles napok vagy ünnepek köré
szerveződnek. Az első ilyen programunk a Tökjó csütörtök, melyet
a Márton napi kreatív délután és
a Mikulásvárással egybekötött Adventi sétány követ. Tavasszal Húsvéti kreatív délutánt és Húsvéti bazárt, májusban egészségdélutánt,
június elején piknikkel egybekötött
gyermeknapi tomboldát tartunk.
A csoportokban megünnepeljük
a gyermekek születésnapját, farsangolunk, valamint anyák napjára
készülünk az apukákkal, apák napjára pedig az anyukákkal, virágokat
ültetünk a Föld napja alkalmából.
A szülői közösség összekovácsolása
érdekében szülőcsoportos beszélgetéseket, klubdélutánokat kezdeményezünk a csoportot foglalkoztató
témák mentén.
Intézményünk az első szocializációs színtér a családok életében. Az
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be, hanem egyesével. A beszoktatási
dátumokat az első szülői értekezlet
végén egyeztetjük majd Önökkel.
A beszoktatás megkezdése előtti
héten családlátogatást kezdeményezünk. Kérem, éljenek ezzel a lehetőséggel, hiszen azáltal, hogy beengednek bennünket otthonaikba

gyermekükben elültethető a bizalom csírája. Arcunk, hangunk már
ismerős lesz számára az első bölcsődei napon. A családlátogatás célja,
hogy elkezdjük a közös ismerkedést,
felmérjük a gyermek szükségleteit,
igényeihez igazítsuk a játékkészletet, gondozási sorrendet. A családlátogtás időpontját szintén az első
szülői értekezlet után, kiscsoportokban egyeztetik Önökkel a munkatársaink.
Többségüket foglalkoztathatja a kérdés, hogy mit hozzanak magukkal
az első bölcsődei napon? Pontosan
hány órára érkezzenek, mi is fog
történni? Ezeknek a kérdéseknek
a megválaszolására a szülői értekezletre összeállítottunk egy kis tájékoztató füzetet, melyben minden
olyan területre igyekeztünk kitérni,
ami tapasztalatunk alapján ilyenkor
érdekelheti Önöket. A tájékoztató

részét képezi a házirendünk is. Kérem, szíveskedjenek ezt is átolvasni,
mert a benne lévő információk fontosak lesznek a bölcsődei együttműködésünk során!
Szeretnénk, ha éreznék, hogy az
Önök előtt álló kacskaringós úton
fogjuk a kezüket, kísérjük és támogatjuk Önöket. Problémáikkal,
felmerült kérdéseikkel forduljanak
bátran hozzánk, azon leszünk, hogy
együtt keressük és találjuk meg
a helyzetre vonatkozó jó megoldást!
Számíthatnak ránk!
Egy kalandra hívjuk most Önöket,
egy nagy bölcsődei kalandra, mely
során minden igyekezetünkkel
azon leszünk, hogy a család minden
tagja komfortosan érezze magát intézményünkben!
A Mosolyvár csapata nevében
Molnár Éva
intézményvezető helyettes

A Wudisuli diákjainak sikerei
a tanulmányi versenyeken

Intézményi hírek

A Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola,
a Wudisuli indulása óta eltelt szűk egy esztendőben
a járványhelyzet ellenére sok örömteli esemény történt. A nehezített körülmények ellenére sok lelkes
tanulónk vett részt a különböző megmérettetéseken.
Házi német szavaló versenyünkön dobogós helyezést
értek el: Parragh Róza első osztályos tanuló, Sigmond
Zselyke, Dani Lilla, Harasztosi Anna, Ferenczi Donát
és Zovát Eszter negyedik osztályos tanulók. Házi német versenyünkön az alsó tagozatosok közül első helyezést ért el Szirmai Róza, második lett Pető Szilágyi
Hunor, harmadik helyen végzett Kondorosy Viola és
Léber Aliz. A HEBE: Die legendere Sissi országos német levelező versenyen második helyezést ért el a 4. a
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osztályból Fári Borbála, Harcsik Kinga, Kuti Lujza és
Radnóti Julianna.
Büszkék vagyunk nyolcadikos tanulóinkra, akik az
iskolák közötti német versenyen kimagasló teljesítményt nyújtva első és második helyezést értek el. Elismerést érdemel: Király Kinga, Hollósi Hanna, Orsós
Nikoletta, Vasvári Anita, valamint Ádori Péter, Bernáth
Sebestyén Vajk, Török Áron, Jéga-Szabó Lénárd.
Emellett szép számmal szerepeltek diákjaink a Világtájoló Országos Online Tanulmányi Versenyen,
valamint a Bendegúz Tudásbajnokságon is. A LÜKbajnokság területi fordulójára Sarkadi Eszter, Merán
Kamilla, Léber Aliz és Szentpéteri Boglárka, illetve
Nagy Boldizsár és Fehér Dávid is továbbjutottak.
Ezúton is gratulálunk az eredményekhez!

Ballagási szentmise a Havasboldogasszony templomban
Az idei tanévben sok minden másképp alakult.
A COVID-járvány okozta helyzet szűkre szabta
a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium végzős
diákjainak búcsúztatását is. Mindezek ellenére
2021. április 30-án, pénteken délelőtt méltó
keretek között került sor a 12. évfolyam ballagási
szentmiséjére a Budakeszi Havasboldogasszony
plébániatemplomban, amelyen csak néhány diák
és tanár vett részt személyesen. A többi végzős
diák, a kedves szülők, a tanárok és a barátok
a Buda Környéki Televízió jóvoltából online
követhették az eseményt.
nek a Prohászka-közösségnek a tagja, amely egész életen át elkíséri és erősíti őt.
Török Csaba igazgató úr búcsúbeszéde után a 11. évfolyam nevében Fodor Emese búcsúzott a végzős diákoktól. Beszédében elmondta, hogy az ünnep az állandóra,
a rendre és a rendezettségre irányítja figyelmünket, akkor is, ha ez a tanév éppen ezek ellenkezőjéről, a szorongásainkról szólt, de reméli, hogy az elmúlt időszak
nehézségei ellenére is elmosolyodnak majd végzőseink,
ha visszagondolnak a Prohászkában eltöltött 8 évre: egy
utolsó pillanatban kitalált farsangi előadásra, a közösen szervezett és izgatottan várt osztálykirándulásokra, az órák közötti szünetek forgatagára vagy az órákon
elhangzott belső viccekre, amelyeket csak ők értenek.
Hangsúlyozta, hogy a Prohászka falai között egész életen át tartó barátságok alakultak ki, s – bár igaz, hogy
jövőre minden tanulót más irányba visz az élet – az
a nyolc évnyi emlék mindig ott lesz közöttük láthatatlan kötelékként. Beszéde végén kiemelte, hogy a 12.
évfolyam diákjai igazi jelek, példák az egész Prohászka-közösség számára; olyan tanulók, akik elképesztően
kitartó, csodálatos osztályközösségeket alkottak, akik
méltán büszkék lehetnek a sikereikre, a győzelmeikre,
de a kudarcaikra, illetve tévedéseikre is, mert mindezek
tették igazán értékes emberré őket. Végezetül sok sikert kívánt az elkövetkező napok érettségi vizsgájához
és reményét fejezte ki abban, hogy Jézus Krisztus szeretete erőt ad végzőseinknek a mindennapok helytállásához, nemes küzdelmeihez.
A 11. évfolyam búcsúbeszédét követően Goreczky Zsigmond, 12. A osztályos tanuló vett búcsút a 12. évfolyam
nevében. Beszédében köszönetet mondott az iskola valamennyi dolgozójának a lelkiismeretes munkáért: az
osztályfőnököknek az osztályközösség formálásáért,
a tanároknak a jó órákért, a közösségi programokért,
a ’48-as és ’56-os ünnepi műsorokért, a pingpongozásért, a zongorázásért, a sport- és sítáborokért, a tanulmá-
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„Ne féljetek!” – Máté evangéliumának gondolatával szólította meg Filó Kristóf atya a 12. A és 12. B osztály diákjait
az értük felajánlott szentmisén. Prédikációjában a keresztény ember igaz hitét, Isten szeretetét méltatta, és
arra buzdította a végzős diákokat, hogy az élet sodrásában se feledkezzenek meg az alma materről, a barátaikról és a közösen eltöltött gimnáziumi évekről.
Török Csaba igazgató úr ünnepi beszédének kezdetén
a zene értékközvetítő szerepére utalt. Hangsúlyozta,
hogy a dalok az érzelmekre hatnak, egyszer nagy filozofikus igazságokat, érzelmi mélységeket közvetítenek,
máskor pedig egyszerű, vidám életigenléssel ragadnak
magukkal bennünket. De vannak köztük olyanok is,
amelyek himnuszokká érnek, mert egy közösség identitásformálásának eszközeivé válnak, és az összetartozást
hirdetik. Ilyen dal a Nélküled, a méltán híres sláger, amely
többlettartalmat hordoz, egy nép keserédes vallomása az
ezredfordulón. E dal kezdő sorait idézve szólította meg
igazgató úr a végzős diákokat, s kiemelte, hogy a közösen eltöltött hosszú évek során az iskolába gyerekként
belépő diákok felnőtté váltak, a sok-sok tanóra, ünnepi
program, kirándulás, verseny és közös együttlét igaz barátságot teremtett tanár és diák között. „Igazzá vált, hogy
számítunk rád és számíthatsz ránk mostantól mindörökre”
– mondta. Arra buzdította a diákokat, hogy ne féljenek
az élet kihívásaitól, megpróbáltatásaitól, mert a Prohászkában kaptak gyökereket és szárnyakat is, amelyek segítenek eligazodni az életükben, használják bátran azokat!
Ünnepi beszédének végén köszönetet mondott a szülői háznak, hogy a Prohászka tantestülete részt vehetett
ebben a nagyszerű nevelési folyamatban, és sok szép,
értelmes, egészséges keresztény fiatal hagyhatja el az
alma materünket. Kiemelte a Prohászka-család jelentőségét, amely egy szövetségen alapul, s ennek a szövetségnek a feladata ezeket a fiatalokat elvezetni Isten
országába. Hangsúlyozta, hogy mindenkinek megvan
ebben a szerepe, egymást kiegészítve mutatjuk az utat,
és a cél érdekében összekapaszkodunk. Adjunk hálát az
Úristennek, hogy ide tartozunk. Végezetül a dal utolsó
sorait idézve rámutatott, hogy minden végzős diák en-
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NÖVENDÉKEINK SIKERE
A BUDAÖRSI IV. „NE FELEJTS”
NÉPDALÉNEKLÉSI
VERSENYEN
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nyi és sportversenyekért; Kristóf atyának az összes hétfő reggeli imáért, az iskolai szentmisékért; a gazdasági
osztályon dolgozóknak a menza biztosításáért és végtelen türelmükért; és köszönet illet mindenkit, aki azon
dolgozott, hogy a 12. évfolyam diákjai egy tiszta és jól
működő iskolában tölthessenek el nyolc évet. Beszédében külön kiemelte tanáraik küzdelmét, lelkiismeretes
tanítását, kedvességét és segítőkészségét még ebben az
embert próbáló időkben is. Köszönik, hogy megtanulták az itt kapott talentumokat nemcsak a fejükbe, hanem a lelkükbe is gyűjteni, és köszönik, hogy olyan szelet kaptak a vitorlába, ami az útjuk végéig elkíséri majd
őket. Emellett megfogalmazta, hogy mennyi mindent
köszönhetnek a vírusnak is, amely megmutatta nekik,
hogy mennyivel erősebbek annál, mint amit saját magukról hittek. Megláthatták, milyen hajszálnyira van az
élet a haláltól, milyen nagy kincs az egészség és a közösség. Beszéde utolsó soraiban Zsigmond méltón búcsúzott a Prohászka Gimnáziumtól, amely nem csupán
egy iskola, hanem a második otthona minden diáknak,
a közösség és a lelkiség háza. Egy olyan ház, ahol a falak
nem azért vannak, hogy bent tartsanak, hanem azért,
hogy megtartsák fejünk felett a tetőt. A Prohászka egy
ilyen ház, ilyen otthon lehetett minden végzős diák számára, akik most búcsút vesznek, de itt hagyják, továbbadják az őket követőknek, hogy nevessenek, játsszanak,
növekedjenek benne legalább annyit, mint ők tették!
Az ünnepség záróakkordjaként Török Csaba igazgató úr
átadta a kiemelkedő tanulmányi eredményt díjazó Prohászka-aranyérmet Földi Anna Róza 12. A osztályos tanulónak, majd az osztálytársak szavazatai alapján a két
ezüstérmet Szatmáry Csenge 12. B és Goreczky Zsigmond
12. A osztályos tanulónak a közösségért végzett munkájukért.
Az ünnepség után a végzős diákok online osztályfőnöki
órán vettek búcsút az iskolától, egymástól, az osztályfőnöküktől, és bizakodva, tudással felvértezve állnak a rájuk váró kihívások elé. Imádkozzunk értük!
Nagy Edit

A Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskolából hét növendék vett részt 2021. március 19-én a budaörsi Leopold Mozart Zeneiskola szervezésében meghirdetett
IV. „Ne felejts” Népdaléneklési Versenyen. A súlyosabbá váló járványügyi helyzet miatt a versenyt online
formában tartották meg, mely új helyzetet jelentett
az induló növendékek és felkészítő tanáraik részére
is. Elmaradt a személyes kapcsolat a fellépő gyermek
és a közönség között, mely sokszor motiválja is a versenyzőt. Jelen esetben a teljes népdalcsokrot kellett
vágatlan videófelvétel formában elküldeni a rendező
zeneiskola részére, melyet háromtagú zsűri értékelt.
Hat korcsoportban, több mint hatvan induló versenyző közül, zeneiskolás növendékeink nagyon szép
eredményeket értek el.

A Somogyiné Tassi Valéria tanárnő által felkészített
növendékek eredményei (ők láthatók fotónkon):
II. korcsoport:
Sigmond Flóra Franciska – ezüst minősítés;
III. korcsoport:
Kalmár Noémi Etelka, Lovas Réka és Sigmond Zselyke
Zsófia – arany minősítést és különdíj az autentikus
előadásért;
Tölgyesi Anna Borbála – ezüst minősítés és szintén
különdíj az autentikus előadásért.
IV. korcsoport:
Szabó Léda Boróka – ezüst minősítés.

A Czövek Erna Zeneiskola hírei
Légrády Eszter – a Czövek Erna AMI, Zsámbéki Tagintézmény tanára – által felkészített növendék
eredménye:
IV. korcsoport:
Pintér Boróka – arany minősítés.
Büszkék vagyunk tanulóinkra, és gratulálunk a szép eredményekhez!

A MAGYAR KLASSZIKUS ZENE
NAPJA

NÖVENDÉKEINK
EREDMÉNYEI AZ ONLINE
MEGRENDEZETT ORSZÁGOS
ZENEI VERSENYEKEN
A digitális oktatás idején a zenei művészeti versenyek
is online kerültek megrendezésre. A versenyre a műsorszámokat egy vágatlan hang- és videófelvételben
kellett beküldeni, melyek készítése olyan speciális lé-

FELVÉTELI JELENTKEZÉS
A 2021/2022-ES TANÉVRE
Zeneiskolánkban azokat a 6. életévüket 2021. augusztus 31-ig betöltött gyermekeket várjuk, akik szeretnek
énekelni, érdeklődnek a hangszerek iránt, jó ritmusérzékük van és vállalják, hogy heti kétszer fél órában
egyéni hangszeres órán és kétszer 45 perces csoportos szolfézs órán vesznek részt. Lehetőség van arra is,
hogy az első évben csak szolfézs előképzős tanulóként
járjanak hozzánk tanulóink, kétszer 45 perces csoportos órára, és a hangszertanulást csak később kezdjék
meg.
Választható tantárgyak: furulya, fuvola, klarinét, trombita, kürt, hegedű, gordonka, gitár, ütő, zongora, magánének, szolfézs előképző.
Új zeneiskolás növendékeink a jelentkezéshez szükséges Google űrlapot honlapunkon – https://zeneiskola.
budakeszi.hu/ – a Felvételi menüpontban találják.
A jelentkezések beérkezése és összesítése után a zene
iskola – az aktuális járványügyi intézkedések figye
lembe vételével – a megadott e-mail-címen tartja
a szülőkkel a kapcsolatot, és a személyes felvételi meghallgatásra egy későbbi, előre egyeztetett időpontban
kerül majd sor. A jelentkezés határideje: 2021. május 31.
Beiratkozás a 2021/2022-es tanévre régi és új növendékeinknek 2021. június 14–18. között a KRÉTA e-Ügyintézés felületén lesz, melyhez a felvételt nyert növendékek
hozzáférést fognak kapni.
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A budakeszi Czövek Erna
Alapfokú Művészeti Iskola örömmel csatlakozott
a Zeneakadémia és a Nemzeti Filharmonikusok közös kezdeményezéséhez,
melynek célja, hogy a Magyar Klasszikus Zene Napján minél több helyen az országban, koncerttermekben,
iskolákban, közösségi tereken szólaljon meg magyar
klasszikus zene, ismerje meg közönségünk a magyar
zene értékeit. Hagyományteremtő céllal 2021-től minden év május 30-án, az elmúlt fél évszázad egyik legnagyobb hatású magyar művészének, Kocsis Zoltánnak
születésnapján ünnepeljük hazánkban a klasszikus zenét, így ezen a napon vagy az azt megelőző napokban
kerülhet sor hangversenyekre. Zeneiskolánkban 2021.
május 27-én rendezünk a programhoz csatlakozva
hangversenyt, melyen zeneiskolás növendékeink lépnek fel. A koncertet a vírushelyzettől függően, az aktuális járványügyi szabályok betartásával, a zeneiskola
kamaratermében rendezzük meg, élőben vagy online
térben a zeneiskola Youtube csatornáján.
A zeneiskola honlapja: http://zeneiskola.budakeszi.hu/
A nap záróeseménye május 30-án a Nemzeti Filharmonikus Zenekar fellépése lesz a Zeneakadémia Nagytermében. A Magyar Klasszikus Zene Napja programjainak összefoglalása a www.magyarklasszikuszenenapja.hu
honlapon lesz megtekinthető.
Szeretettel várjuk érdeklődő közönségünket!

lektani terhet ró az előadókra, amelyet még a pódiumon való szereplés sem követel meg. Mivel a felvétel
visszahallgatható, ezért egy-egy produkció elkészülését gyakran órákig tartó próbálkozás előzte meg. A versenybizottság elnöke a zeneiskolában eljuttatott levélében köszönte meg a tanároknak és a növendékeknek,
a közös zenélés szempontjából rettenetesen mostoha
körülmények között vállalt embert próbáló munkáját.
2020. november folyamán a XV. Országos Lubik Imre
Trombitaverseny területi válogatóján Saxon Hunor Dávid 51 pontot, Herbák Emma Laura 51 pontot ért el.
A versenybizottság döntése alapján az 54 és az 54 pont
fölötti pontszámot elért versenyzők vehetnek rész az
országos trombitaverseny döntőjén. Gratulálunk a felkészítő tanárnak, Szirmai Jenőnek és az előadásban
közreműködő Szakács István korrepetitornak.
2021 márciusában a XII. Országos Négykezes és Kétzongorás Verseny területi válogatóján Jerkovich Liána
Adrienn és Szabó Léda Boróka négykezes műsorszáma
49 pontot ért el a maximális 60 pontból. A versenyt elbírálói 53 pontnál húzták meg a határt a döntőbe való
továbbjutáshoz. Gratulálunk mindkét növendékünknek és felkészítő tanáruknak, Barcsik Hédinek.
Gratulálunk a szép eredményekhez!
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Kirándulások Gábor Emesével

Az Álomvölgy rejtélye című
könyvének helyszíneire
Gábor Emese Az Álomvölgy rejtélye című időutazás meseregénye
geológiai, földrajzi és történelmi tényeken alapul. A mese a festői
Budakeszin játszódik. A könyvben megjelenő helyszínek mind
valóságosak, így az izgalmas kalandozásokon kívül tudást is adnak
a 8-12 éves korú olvasóknak őstörténeti, történelmi, földtörténeti,
helytörténeti és kulturális vonatkozásban is.
A fenti kérdésekre három csoportos
kiránduláson, személyesen Gábor
Emesétől kaphatunk választ.

Az első túra:
Mamutfenyők – Nádas-tó
Útvonal: Mamutfenyők – Nádas-tó –
Budakeszi Herbárium dendrológiai
tanösvény
Nehézségi foka: 1., nagyon könnyű,
rövid, kisgyermekes, családi útvonal, herbáriumi, botanikai idegenvezetéssel.

Programajánló

Második túra:
Szent Mihály-szikla
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Mik azok a piktortégla-üregek? Mi
történt a Mária-sziklával? Hogyan
keletkezett a Szent Mihály-szikla?
Mitől száradt ki a Nádas-tó? Hogyan
kerültek mamutfenyők a környékre? Mik a kaptárkövek? Mi a dolomit
kőóriások története?

Útvonal: Makkosi kegytemplom –
Magas-kövi kilátó – Szent Mihályszikla – Makkosi kegytemplom
Nehézségi foka: 2., kellemes, domborzati változatosság, közepes hos�szúságú, remek, erdei családi túra,
kisgyermekekkel működik, 2 év
alatt babahordozó ajánlott.

Harmadik túra: Piramistúra
az óriások országába
Útvonal: ISG gyártelep parkoló (Don
Pepe )– Kecske-hegy.
Nehézségi fokozat: 10,. nagyon mere
dek, sziklamászós, omladékos helyek, 8 éves kor alatt semmiképpen
nem ajánlott. 4,5 óra hosszú, fárasztó.
A kirándulások konkrét időpontjairól, az indulási- és csatlakozási pontokról később tudunk információt
adni az EFMK Facebook oldalán.
A kirándulások részvételi feltétele:

családonként 1 db mesekönyv vásárlása, melyet a szerző a helyszínen
dedikál. Az Álomvölgy rejtélye mesekönyv, a Madaras könyv vagy a Gombaismeret iskolásoknak könyvekből
lehet választani.
A kirándulásokra előzetes regisztráció szükséges az info@efmk-budakeszi.hu e-mail-címen.
A Gábor Emesével készített beszélgetésünk megtekinthető a www.
efmk-budakeszi.hu videótárában.
Kedvcsinálóként egy-két fotó az
EFMK munkatársaival márciusban
tett próba kirándulásról.
Nagy Mónika

Felkeszi és Alkeszi a nemesi-jobbágyi ikerfalu

Régen volt, hogy is volt…
3. rész
Környékünk a kora középkorban sűrűn benépesült. Alkeszi és Felkeszi
közelében helyezkedett el északról
Kovácsi, nyugatról Páty és Kozár (ma
Páty része), délnyugat felé Torbágy
és Bia, mellettük itt volt feltehetően
Kerekegyház, Berki, Horhi, melyeket ma már nem ismerünk; délre
pedig Csík és Örs. Megfigyelhetjük,
hogy mennyi ma is ismerős településnév létezett már akkor. Csík falu
nevét a Budakeszi és Budaörs között
húzódó hegyvonulat őrizte meg:
Csíki-hegyek. Keszi szomszédságában volt még Körmösd, melyet egyedül csak 1434-ben említenek.
Felkeszi (Kezu superior, Felkezew,
Felkezy) a Telki út két oldalán helyezkedett el. Valószínű a 12. században
vált el Alkeszitől. Kevés adatunk van
a korai évekről. Az érdekesebbekből álljon itt néhány: 1355-ben Konth
Miklós erdélyi vajda végrendelete intézkedik a felkeszi birtoka sorsáról.
1424-ben a Keszi és Felkeszi család
pereskedett a Kerekmező elfoglalása
miatt. 1516-ban II. Lajos utasítására
Ákosházi Sárkány Ambrust beiktatták Felkeszi birtokába. Több név
szerint ismert nemesi család rendelkezett birtokkal Felkeszin a 15.
században. A 16. században további
nemesi családok mellett budai polgárok is szereztek itt birtokot. Kanczlyr

Angelus területvásárlási irataiból
több középkori helynevet ismerünk:
Szamárhalom, Paplanhath erdő,
Nagydemetererdeje,
Középdomb,
Meghgyes, Káposztáskertredűlőföld,
Gyümölcsföld, Etheles. Láthatjuk:
a Felkeszi utcától a Telki út felé sok új
utca kapott a 90-es évektől a középkori iratokból származó elnevezést.
A falu legfontosabb épülete a Szűz
Mária tiszteletére szentelt kis templom. 1350-ben említi először oklevél,
1513-ban pedig utoljára. Érdekesség,
hogy egy elhúzódó tizedperben végül VI. Ince pápa döntött, a periratokból ismerjük Ádám plébános
nevét. A Felkeszi nemesek komoly
befolyással rendelkeztek a megyében. A közeli Gercse falu (temploma
Pestkidegkúton ma is áll) nemeseivel közösen uralták a 15. századi Pilis megyei közgyűlést. E századból
név szerint ismert tizenhárom Pilis
megyei szolgabíróból heten felkeszi
nemesek voltak. A mohácsi csata
utána a Budát felperzselő, majd nyugati irányba portyázó török csapatok miatt a falu lakói elmenekültek,
vagy az 1526-ban lezajlott maróti
(ma Pusztamarót) csatában vesztették életüket 20-25 ezer sorstársukkal együtt. Felkeszi elnéptelenedett.
A templom felmenő falai a 19. századig látszottak. A betelepülő német családok tiszteletben tartották
az egykori nemesi falu kápolnáját.
Bár nagyon szűkös volt Budakeszin
a termőterület, az egykori Felkeszi
falut kihagyták a szántóföldek kiosztásából. Egy 18. századi térkép még
jelöli a kápolnát Alte Kirche néven.
Az egykori Felkeszitől délre épült
fel Alkeszi (Olkezu, Alkezy). Helyét
a mai rk. templom környékén kell
elképzelni. Az Árpád-kor korai évtizedeiben épült falu, néhány év kivételével, folyamatosan lakott napjainkig.

Romkert a Havas Boldogasszony-templommal

Legjelentősebb épülete a Szent György
tiszteletére épített templom volt. Rajza az 1728-ig használt pecséten szerepelt, ez szolgált alapul Budakeszi új
címeréhez. Valószínű a 12. században
épült, a 12. vagy a 13. században bővítették. A királyi alapítású templomot
1267-ben íródott oklevél említi, mely
szerint Albert és Péter pap küzd, melyikük legyen a plébános. Püspöki engedélyt Péter kapott. 1296-ban János
plébános bizonyította, hogy a kápolna
dézsmája az esztergomi érseké. Már
a 14. században szűknek bizonyult,
lebontották, nagyobb templomot építettek felhasználva a korábbi templom
köveit. A 15-16. század fordulóján újra
bővítették. A középkori templomok
maradványait 1997-ben tárták fel Siklósi Gyula és Déry Attila vezetésével,
amelyek a mai rk. templom mellett,
a Romkertben megtekinthetők. Jól
kirajzolódnak a különböző építési időszakokból származó falmaradványok.
Siklósi Gyula, Darkó Jenő és
Gellér Dávid tanulmányai alapján
összeállította Ádám Éva

Helytörténet

Andreas Kneidinger 1778-ban készült
térképe

Az oklevelek a jobbágyfalu, Alkeszi nevét 1267-ben, a nemesi faluét,
Felkesziét 1350-ben említik először. Ekkor már virágzó település volt
mindkettő, fontos kereskedelmi úton feküdtek. A Fehérvár–Buda
kereskedelmi úthoz itt csatlakozott egy másik, Tinnye–Esztergom
felé, amely lehetővé tette a visegrádi vám kikerülését.
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Egyházi hírek

Pünkösd neve és története
A pünkösdi ünnepkör a református egyházi hagyomány szerint áldozócsütörtöktől (mennybemenetel)
az Örökkévalóság vasárnapjáig (november
végéig) tart. Jézus mennybemenetele a húsvéti ünnepkör záróalkalma.
Az Olajfák hegyéről Jeruzsálembe
visszatérő és az ígéret beteljesedését váró tanítványok képe pedig már a pünkösdi ünnepkör
nyitánya.
A pünkösd szó a görög pentekoszté (hémera) – ötvenedik
(nap) magyarra fordított formája. A húsvét után 50 nappal van pünkösd. A pünkösd
eredetileg az aratás befejezéséért való hála és a Sínai hegyi
szövetségkötés ünnepe volt. Hívták az Ószövetségben hetek ünnepének is, mivel a kovásztalan kenyerek
ünnepe után hét héttel, az 50. napon tartották.
Az ősegyház kezdetben a pentekoszté kifejezést az egész
húsvéttól pünkösdig tartó időszakra használta. Ekkor
tilos volt a böjt, térdelés helyett állva imádkoztak és az
istentiszteleteken zengett a halleluja.
A Pünkösd a Szentlélek ünnepeként a IV. században
bontakozott ki – az Apostolok Cselekedetei 2 alapján.
Az egyház harmadik fő ünnepe lett, amire vigíliával,
virrasztással készültek és ünnepélyes keresztelési alkalommá tették. Jelentőségét mutatják a ma is énekelt középkori himnuszok – Veni Sancte Spiritus, Jövel Szentlélek és a Veni Creator Spiritus, Jövel teremtő
Szentlélek. Az ünnep a szabadsággal, a vidámsággal,
az örömmel kapcsolódik össze. Ezt az öltözetben is kifejezik vidám színekkel. A pünkösd az elmúlt időszakban a legmostohább ünnep, pedig jelentőségét, a Lélek
újjáteremtő, összerendező, közösséget formáló erejét
ki kell emelnünk.

Hálás köszönet
mindenkinek,
akik részvétüket,
együttérzésüket
fejezték ki családunk
tagjainak édesapám
elvesztése végett,
s osztoztak
fájdalmunkban.
Schopper Károly (95)

Somlóvári Józsefné /
Schopper Éva

Az első pünkösdi történet alapján úgy valljuk, hogy
pünkösd a Szentlélek kitöltetésének és ezért az egyház
születésének ünnepe. Az Újszövetségben,
az Apostolok Cselekedeteiről írt könyvben olvasható, hogy több, mint 3000
ember volt együtt Jeruzsálemben,
mikor nagy szélzúgáshoz hasonló hangot hallva kitöltetett a Lélek az ott tartózkodó zarándokokra. A következő lépésben
Péter apostol prédikációját
hallva megtértek, elfogadták
Jézus Krisztust és megkeresztelkedtek.
A Szentlélek jelképe a galamb,
amit gyakran láthatunk szószékek felett, képeken vagy színes
üvegtáblák díszeként.
Várjuk a Szentlélek kitöltetését 2021.
pünkösdjén szép énekünk néhány sorával: „Jövel teremtő Szentlélek, lelkünknek vígassága, szívünknek bátorsága. Adjad minden híveidnek,
te szent ajándékodat, Jövel vigasztaló Szentlélek Isten!”
(369. dicséret)
Boros Péter • református lelkész

Ciklusos haiku:
Budakeszi oltópontjáról
Szívem mélyében
emberi pillanatok
megörökítve.

Minden dolgozó
válaszol kérdésekre
jóság maszkjában.

Teli van színnel
budakeszis fazonokéletek-álmok.

Szabad vállakba
betérnek jóanyagok
kint már érezni.

Szakrendelőkből
pici varázsütéssel
oltóközpont lett.

Eközben kérik
szaporán verő szívek
Jóisten kezét.

Hajnali utca
ébred vízben toccsanó
sebes cipőtől.

Helyi lakóktól
roskadoznak tálcákon
figyelmességek.

Összes erővel
harc indul vírus ellen
kitűzve a cél.

Késő este is
karikás szemek mögött
lakik a mosoly.

Temérdek helyen
sok kéz összedolgozva
segít társakon.

Napszentületkor
csend ül üres székekre
sok szó elpihen...

Kígyózó sorban
kezdődik meg vakcinák
nagy karrierje.

...békességben.
Ládai Eszter

A madarakat általában szeretik az emberek. Aki évtizedek
óta figyeli, eteti a kerti madarakat, az bizonyára észrevette,
hogy jelentős részük eltűnt. És nem csak a régebben
tömegesen csiripelő házi verebek, hanem a szürke
légykapó, a csicsörke vagy a füsti és molnárfecskék is.
Az énekesmadarak szépen énekelnek; amerikai pszichiáterek kimutatták, hogy az ember közérzete is
lényegesen javul, ha madáréneket
hallgat. Természetesen még ennél
is hasznosabb a rovarevő énekesmadarak hernyó, levéltetű és egyéb kártevő fogyasztása. Még a télen magevő mezei veréb is rovarokkal eteti
fiókáit, míg ki nem repülnek.

Színes pintyfélénk, a tengelic a kertben

Milyen fajok költhetnek? Előfordulhat a kertben többek között széncinege, mezei veréb, feketerigó, házi
rozsdafarkú, seregély, barát poszá-

ta, nagy fakopáncs, vörösbegy, fülemüle, kis poszáta, balkáni gerle,
molnár fecske, füsti fecske, zöldike,
tengelic, csicsörke, énekes rigó, erdei pinty, szürke légykapó, örvös galamb, szajkó és ökörszem is.
Mit tehetünk?
Először is próbáljuk meg kitalálni,
mire lehet szüksége egy rovarevő
énekesmadárnak! Vízre biztosan.
Ivóvízre és fürdővízre is, mert a madarak nagyon szeretnek fürdeni,
magukra csapkodni a vizet, amivel
hűtik magukat és az élősködőiktől
is részben megszabadulhatnak. Ha
nincs a kertünkben kerti tó, akkor
egy nagyobb kerámia cserépalátétben tehetünk ki nekik vizet a gyep
közepére, ne a bokrok mellé, mert
ott lesben állhat a macska, amely
még akkor is megöli a madarakat,
ha teljesen jóllakatjuk. Öntsünk naponta friss vizet az itatóba! A fecskéknek még a fészeképítéshez is kell
víz, pontosabban állandóan nedvesen tartott sáros tócsa.
Elegendő élelem is kell nekik. A legtöbb kerti madár rovarokkal eteti fiókáit. A téli etetést mindenképpen be
kell fejezni a költési idő előtt, mert
a fiókák nem nőnek fel, ha maggal

A füsti fecske a magyar nép kedves madara, régen nagy tömegben
fészkelt a házakon, nem csak vidéken, hanem még külvárosi környezetben is. Sokszor az előszobában
épített fészket és egész nyáron
nyitva hagyták neki az ablakot,
hogy ki-be járhasson. Mitől tűntek el? Több oka is lehet, már alig
van rovar, a külterjes állattartás jelentősen visszaszorult, a rovarirtó
szereket mindenhol alkalmazzák
és hosszú távú vonulóként még

a gyorsan terjedő Szahara átrepülése is egyre nagyobb kihívás számukra, meg a klímaváltozás miatti gyakoribb szélsőséges időjárás,
a nagy viharok, hosszú hidegfrontok. Sajnos még ma is előfordul,
hogy a kevés megmaradt fecske
fészkét leveri valaki az ürüléke
miatt. Pedig nagy öröm, ha valahol fecske rak fészket, a fészek
alá fecskepelenka-deszkát szoktak
felerősíteni, hogy az ürülék ne potyogjon a járdára.

Az eltűnőben lévő füsti fecske

szoktunk kitenni különböző méretű
és röpnyílású mesterséges fészekodúkat. A széncinege és a mezei veréb a 35 mm-es lyukú B odút szereti,
a kék és fenyves cinegének elég a 28
mm-es A odú. Érdemes 2 m-nél magasabbra, D-re vagy K-re tájolva, és
nem túlzottan napos helyre akasztani az odúkat úgy, hogy a bejárata
előtt legyen egy szabad berepülő tér
sűrű ágak nélkül.
Ha az avart a bokrok alá húzzuk,
hagyjunk egy elvadult sarkot a kertben, sűrű bokrokat, fészekhez hármas ágvillákat, örökzöldeket, akkor
vörösbegy, fülemüle is megtelepedhet a feketerigón kívül.
A madarak fontos szerepet töltenek
be az ökoszisztémában, a táplálékhálózatokban, vigyázzunk rájuk!
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület sok további információt nyújt a madárbarát kert
kialakításához.
dr. Jánossy László • Ökokeszi

Zöld Budakeszi

Eltűnőben a fecskék!

FOTÓK: JÁNOSSY BALÁZS

Madarakat a kertbe!

etetnék őket. A rovartáplálékot nem
mi tesszük ki a madaraknak, de nagyon is rajtunk múlik, hogy lesz-e
elegendő rovar a kertben. Fészkelési
időben, március végétől június közepéig semmiképpen ne használjunk peszticideket a kertben, mert
a rovarirtó szerek felhalmozódnak
a fiókákban és el is pusztíthatják
azokat még kirepülés előtt. A rovarok 90%-a hasznos, ne mérgezzük
le a természet maradékát magunk
körül! A peszticidek egy része ráadásul még rákkeltő is.
Tavasszal költenek a madarak, fajonként különböző szokásaik szerint,
bokorban, fán vagy az épület védett
részein építenek fészket. Az odúban
költők a harkályok vájta előző évi
odúba rakják fészküket. Ilyen odúból viszont nagyon kevés van, ezért
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BIBLIA
A Biblia a legtöbb vallással szemben (pl.: egyiptomi, görög) a legtovább fennmaradt egyistenhitű
vallás múltját, jelenét és jövőjét
mutatja be.
A Biblia hitvallása a szeretetre épül. Jézus tanai, a próféták
beszédei mind ezt próbálják átadni. Jézus ezt így mondta: „Ha
megdobnak kővel, dobj vissza
kenyérrel!” Ő azt tanította, hogy
az ember szeresse felebarátját,
úgy, mint önmagát. Az embernek szüksége van valamire, amiben hisz, hogy legyen motivációja a legelveszettebb, legnehezebb
napokon is. Mint ahogy a folyónak nincs útja a meder
nélkül, az embernek sincs helyes útja hit és remény nélkül, és a Bibliát olvasva talán megtalálhatjuk a saját medrünket. Nem feltétlenül kell hívőnek lenni ahhoz, hogy
érdekesnek találjuk ezt a könyvet. A történetek, szerintem, gyönyörűen szimbolizálnak néhány egyszerű, de
fontos, főleg nehéz pillanatot, történést, érzést a mindennapokból, amelyeket sokkal egyszerűbben is lehet
kezelni, csak meg kell találni a módját.
Úgy gondolom, ez a könyv a lehető legdiszkrétebben vezet rá a helyes útra, és nem csak egy-két napig kerülünk
a hatása alá. A Biblia az embert moralitásában és jellemében változtatja meg.
Bárándi Orsolya • NSJG 9. A

Könyvajánló

ELFELEJTETT KÖNYVEK A RAKTÁRBÓL
HUNYADY SÁNDOR: Szűrve, habbal…
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Hunyady Sándor regénye a 20. század
elején játszódik Magyaroroszágon, komoly szerepet kap a cselekményben a történelmi háttér. A főszereplő, Spitz Leó
egy szegény zsidó családból származik,
segítenek neki a budapesti rokonok, így
felköltözhet faluról Budapestre. Egy kereskedőnél kap állást, eleinte szerény
körülmények között él, de hamar rájön,
hogy a kártyázáshoz jó érzéke van, és ezzel vagyonokat tud összegyűjteni. Közben
főnöke lányát, Teréziát elveszi feleségül,
és megindul az asszimiláció útján. Magyarosítja a nevét, és igazodik a polgári
középosztály életviteléhez. Időközben bepillantást nyerhetünk az I. világháború valóságába, hiszen az író maga
is akkor élt, alkotott. A főhős is katonának áll, a felesége
nagyon aggódik érte, sokat leveleznek, de ez nem gátolja
meg abban, hogy szeretőt tartson. Természetesen a férfi
is sokáig szeretőt tart a felesége mellett. Spitz Leó kitűnő üzletemberré válik, vagyonos ember lesz belőle, ez
tovább segíti őket az asszimiláció útján. A házaspárnak
gyermeke is születik, a regény végén az ő életén keresztül láthatjuk az akkori történelmi helyzetet. Szórakoztató a mű, de ugyanakkor sok érdekességet is megtudhatunk az akkor élt emberek életéről.

GÁBOR EMESE: Az álomvölgy rejtélye
A könyv kiadásához ös�szefogtak a budakesziek, a támogatók listája
a könyv elején olvasható.
Tudtam a könyvről, hogy
Budakeszi természeti értékeiről szól. Érdeklődéssel vettem kézbe, és egy
ültő helyemben elolvastam. Az írónő Budakeszi
múltjáról való lenyűgöző
geológiai, földrajzi és történelmi tudását oltotta
mesébe. Mesésen, röviden, de mindent magába
foglalóan szól városunk múltjáról. A Thetys-óceán több
millió évvel ezelőtti időszakától kezdve a mamutok idején, a honfoglalás korán át Mátyás királyt, a török kort
sem hagyva ki, eljutunk a közelebbi történelmi korokig:
az idetelepülő svábok legendája és életének bemutatásán
át egészen a közelmúltig minden jelentősebb eseményt
érint. Egy-egy szikláról, üregről, kőről, cseréptöredékről
indul a mese, majd elrepít a képzelet szárnyán a régmúlt
korokba. Mintegy mellékesen, de a történetbe szervesen
beágyazva bemutatja a környék növény- és állatvilágát is.
Természetesen a művésznő maga illusztrálta könyvét.
Ajánlom a gyerekeken kívül a budakeszi felnőtteknek is.
Az EFMK honlapján beszélgetést is találunk a könyvről.

ZALAI KÁROLY: Leonardo Ferrarija
A Budakeszin élő szerzőt
több múzsa is homlokon
csókolta, először kiváló
festőként ismertük meg,
manapság egyre inkább kitűnő íróként is találkozunk
vele. 2019 karácsonyára jelent meg a Mindennapra
egy macska c. könyve, mely
hatalmas sikert aratott,
már a második kiadása is
a könyvesboltokban van.
Alig egy évre rá, 2020 novemberétől vásárolhatjuk
meg újabb könyvét, a Leonardo Ferrariját. A regény főszereplője Tengerész, aki
nem szeret utazni, de könyvek és a képzelete által bejárja az egész világot, személyes ismerőse lesz sok híres
embernek, akik a kultúrtörténet legtávolabbi időpontjaiban éltek. Ezeket a hírességeket egy misztikus tény
is közel hozza egymáshoz: valamennyien április 15-én
születtek, akárcsak Tengerész. Szeret róluk mesélni
a folyóparti kocsmában, ahová a találkozások, a beszélgetések miatt járt. Az Írók Boltja szervezett nagyszerű
beszélgetést az íróval, amelyet megnézhetünk, meghallgathatunk a Facebookon. A beszélgetésben sok érdekesség kiderül a könyvről, az íróról.
Ádám Éva • könyvtáros

Jó étvágyat kívánunk!
Zöldborsós
spagetti

Mákos kalács
Hozzávalók a tésztához: 25 dkg liszt ♦ 2 evőkanál méz
(vagy cukor) ♦ 1 tasak szárított élesztő ♦ 1 tojás ♦ 4 dkg vaj
♦ 0,7 dl tej ♦ 1 csipet só

VÁROSUNK BÜSZKESÉGE: NAGY GÁSPÁR

Gasztro Budakeszi

Hozzávalók: 20 dkg spagetti ♦ 20 dkg mirelit zöldborsó ♦ 2 evőkanál olaj ♦ 1 fej
lilahagyma (felaprítva) ♦
4-5 szelet bacon (csíkokra
vágva) ♦ 2 dl tejszín ♦ 5 dkg
parmezán sajt ♦ 1 csokor
snidling ♦ 3-4 gerezd fokhagyma (összezúzva) ♦ só,
bors
A spagettit sós, forrásban lévő vízben kifőzzük, a főzési
idő felénél hozzáöntjük a zöldborsót. Amíg fő a borsó és
a spagetti, az olajon megdinszteljük a lilahagymát, hozzáadjuk a baconcsíkokat, az összenyomott fokhagymát,
megpirítjuk, majd felöntjük a tejszínnel és összefőzzük.
A kifőtt spagettit és borsót beleforgatjuk a tejszínes mártásba, összekeverjük a parmezánnal, sóval, borssal ízesítjük, és megszórjuk a felaprított snidlinggel.

A töltelékhez: 15 dkg darált
mák ♦ 1,5 dl tej ♦ 12 dkg porcukor ♦ 5 dkg mazsola ♦ 5 dkg
vaj ♦ 5-6 evőkanál meggylekvár
(ízlés szerint helyettesíthetjük
sárgabarack lekvárral is) ♦ 1 tojássárgája
A lisztet egy tálban elkeverjük
az élesztővel és a sóval. A tejet meglangyosítjuk, a vajat
megolvasztjuk, a többi hozzávalóval együtt a liszthez adjuk,
és puha tésztává gyúrjuk. Letakarva meleg helyen egy
órát pihentetjük. A töltelékhez felfőzzük a mákot a tejjel,
hozzáadjuk a porcukrot, a mazsolát és kikeverjük a vajjal. Amikor a tészta megkelt, lisztezett deszkán fél centi vastag téglalappá nyújtjuk, megkenjük a meggylekvárral és rákenjük a mákos masszát. Feltekerjük, majd
a végén hagyva egy kis részt
kettévágjuk a rudat, a két szárat összecsavarjuk, és lekenjük
a tojássárgával.
Előmelegített 180 °C-os sütőben kb. 35 perc alatt aranybarnára sütjük.
Hargittai Krisztina

Erkel Ferenc
Művelődési Központ

Intézményi hírek

A májusi
és júniusi
programokból
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Jegyzőkönyvi kivonat a 2021. április 29-én meghozott

polgármesteri döntésekről
Budakeszi Város Polgármesterének 83/2021. (IV.29.) határozata a Budakeszi Egészségügyi Központban új kardiológiai ultrahang készülék bérlete tárgyában
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a
polgármester gyakorolja. E rendelkezések alapján Budakeszi
Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozom: Budakeszi Város Polgármestere a Budakeszi Egészségügyi Központ l
kardiológiai ultrahang készülék bérletére vonatkozó szerződésének megkötését tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a készülék tulajdonjogának megszerzése érdekében a Budakeszi
Egészségügyi Központ támogatást fogadjon el az Egészséges
Budakesziért Alapítványtól.

Budakeszi Város Polgármesterének 98/2021. (IV.29.) határozata egyes polgárőr, katasztrófavédelmi és közbiztonság-védelmi
egyesületek 2021. évi támogatásáról
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozom:
1. Budakeszi Város Polgármestere bruttó 950 000 Ft támogatást nyújt a Budakeszi Városi Polgárőr és Katasztrófavédelmi
Egyesület részére Budakeszi Város közigazgatási területén pol-

Álláshirdetés ▪ Bútoripari cég budakeszi telephelyére keres érettségivel rendelkező, műszaki
érdeklődesű munkatársat, gyártáselőkészítői
munkakörbe, napi 8 órás munkára. • Feltételek:
alapfokú Excel és Word ismeret. • Induló alapbér:
nettó 200 000 Ft. • Jelentkezni rövid, fényképes
önéletrajzzal a hidas.csaba@gmail.com e-mail
címen lehet.
Szolgáltatás ▪ Nyugdíjas bádogos szakmunkásként kisebb tetőfedő és bádogos munkákat vállalnék. • Telefon: +36 70 668 0024

Budakeszi Város Polgármesterének 99/2021. (IV.29.) határozata egyes polgárőr, katasztrófavédelmi és közbiztonság-védelmi egyesületek 2021. évi támogatásáról
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozom:
1. Budakeszi Város Polgármestere bruttó 100 000 Ft támogatást nyújt a Ma Megmentelek Egyesület részére Budakeszi
Város közigazgatási területén közbiztonságot javító feladatok
ellátására az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 12. számú melléklet
Közbiztonsági és Katasztrófavédelmi alapjának terhére.
Budakeszi Város Polgármesterének 100/2021. (IV.29.) határozata a Kossuth közben található csapadékvíz elvezető csatorna
helyreállítása tárgyában
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozom:
1. Budakeszi Város Polgármestere felkéri a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.-t, hogy a Kossuth közben
található csapadékvíz elvezető csatorna eredeti, a 2018. május 16-án. bekövetkezett vis maior esemény előtti állapotának
helyreállítására ajánlatokat kérjen be.
2. Budakeszi Város Polgármestere az 1. pont szerinti ajánlat tárgyát képező kivitelezési munkára összesen bruttó
1 900 000 Ft-ot biztosít, az alábbiak szerint:
– bruttó 1 710 000 Ft erejéig a vis maior pályázatban elnyert
támogatás,
– bruttó 190 000 Ft erejéig a támogatás elnyerésekor korábban
vállalt önerő szóló 6/2021. (II.25.) rendelet 12. számú melléklet
Közbiztonsági és Katasztrófavédelmi alapjának terhére.
Budakeszi Város Polgármesterének 103/2021. (IV.29.) határozata a Nagy Sándor József Gimnázium gázfogadójának karbantartásáról
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozom:
Budakeszi Város Polgármestere úgy dönt, hogy Budakeszi Város
Önkormányzata teljes mértékben, bruttó 1 163 963 Ft összegben átvállalja az Érdi Tankerületi Központtól a Nagy Sándor József Gimnázium gázfogadójának karbantartási költségét. A fedezet Budakeszi Város Önkormányzatának az önkormányzat
2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati.
rendeletének 11. sz. melléklet tartalékok fejlesztési tartalék sora.

Önkormányzati hírek

Budakeszi Város Polgármesterének 97/2021. (IV.29.) határozata egyes polgárőr, katasztrófavédelmi és közbiztonság-védelmi
egyesületek 2021. évi támogatásáról
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozom:
1. Budakeszi Város Polgármestere bruttó 950 000 Ft támogatást nyújt a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére tűzoltósági és katasztrófavédelmi feladatok ellátására az önkormányzat költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati
rendelet 12. számú melléklet Közbiztonsági és Katasztrófavédelmi alapjának terhére.

gárőri feladatok ellátására az önkormányzat költségvetéséről
szóló 6/2021. (II.25.) rendelet 12. számú melléklet Közbiztonsági és Katasztrófavédelmi alapjának terhére.

Jelen döntések részletes leiratát, illetve további döntések
és határozatok szövegét a https://varoshaza.budakeszi.hu/
kepviselo-testuleti-hatarozatok/ oldalon olvashatják

■ Alapító: Budakeszi Város Önkormányzata, 2092 Budakeszi, Fő u. 179., telefon: +36 (23) 535-710, honlap: www.hirmondo.budakeszi.hu ■ Lapkiadó: Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.,
2092 Budakeszi, Fő u. 179., telefon: +36 (23) 535-711 ■ Felelős szerkesztő: Sükösd Levente ■ Szerkesztőség: kommunikacio.budakeszi@gmail.com ■ Hirdetésfelvétel: hirmondo.budakeszi@gmail.com, Egyed
Emma, telefon: +36 (23) 451-305 ■ Lapzárta: minden hónap 15-én ■ Nyomdai munkák: Paletta Press Kft., 2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 19.,
telefon: +36 (23) 451-959 ■ Megjelenik 6300 példányban ■ ISSN 1586-2704 ■ A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetés tartalmáért és az abban
közölt adatok helyességéért. Hirdetéseket nem őrzünk meg és nem adunk vissza. A hirdető a megjelenéskor kijelenti, hogy hirdetésének tartalma
nem ütközik a jó erkölcsbe és jogszabályokba. Ha ettől eltér, vállalja ennek következményeit.
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Temesvári szervíz
HÍVJON MOST!
23/ 312-216 30/ 329-59-59
Biatorbágy, Szabadság út 137. Viadukt hídnál
temesvariszerviz.hu

Vizsgáztassa szervízünkben
személygépjárművét,
kistehergépjárművét,
motorkerékpárját,
lakókocsi és csónak szállítóját,
utánfutóját!

