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Sörfesztivállal
indult a nyár
Budakeszin
• Ars Sacra Fesztivál Makkosmárián
• Speciális orvosi műszerek Budakesziről
• Extrém bicajosok: napi pumpa
• Örökségünk – építészeti melléklet

Kedves Budakesziek!
Mérföldkőhöz érkezett
a Budakörnyéki Egészségprogram

Ünnepélyes díjátadóval zárult július 7-én a Mamut
fenyőknél a Budakörnyéki Egészségprogram Lépéssel
nyerhetsz kihívása. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás az Országos Korányi Pulmonológiai Intézettel és
a Magyar Szabadidősport Szövetséggel együttműködve
szervezte meg idén március 1. és július 1. között a Lépéssel nyerhetsz programot. A megmérettetésen a Budakörnyéki Társulás illetékességi területén élő felnőtt lakosok,
és az itt működő tanintézmények vehettek részt. A kihívás minden résztvevőjének és a díjazottaknak szívből
gratulálok! A Budakörnyéki Egészségprogramot újabb
kihívásokkal, rendezvényekkel folyatjuk!

Átadtuk a Budakeszi Egészségügyért Díjat

Zachár Lászlóné Teca vezető asszisztens neve fogalommá vált Budakeszin. Sokunk személyes tapasztalata,
hogy ő az a személy, akihez bizalommal fordulhatunk
egészségügyi problémáinkkal. Ezért kapta idén ő a Budakeszi Egészségügyért Díjat. Ezúton is gratulálok neki,
további munkájához sok erőt és örömet kívánok!

Idén is a Fő téri parkban tartjuk az augusztus 20-i
ünnepségünket

Aznap délelőtt 10 órától várunk szeretettel minden budakeszi lakost az ünnepi képviselő-testületi ülésre, amit
a hagyományoknak megfelelőan a díjátadási ünnepség
követ. A díszpolgári címmel együtt a többi közt átadjuk
azokat az elismeréseket is, amelyeket a pandémiás korlátozások miatt nem tudtunk korábban átadni. Augusztus
21-én szombaton pedig a várunk mindenkit szeretettel, az érvényes járványügyi szabályok betartása mellett
a Családi Nap Fesztiválra.

Folytatjuk a fejlesztéseket, beruházásokat is
Budakeszin

Pünkösdi búcsú
Elvittük a csíksomlyói búcsúba
Budakeszi zászlaját a budakeszi
katolikus hívek imaszándékaival. A magyarság legnagyobb katolikus ünnepére Korodi Attila,
testvérvárosunk,
Csíkszereda
polgármestere hívta meg a városvezetést. A szombati búcsú után,
pünkösd
vasárnap ünnepi református istentiszteleten vettünk

1250 éves az egyik német testvérvárosunk,
Neckarsulm

Nem mindennapi történet részesei voltunk Schrotti Jánossal és Szabó Kingával, Budakeszi Város Német Önkormányzata elnökével és helyettesével az idén 1250
éves németországi testvérvárosunkban, Neckarsulmban.
A nyitóestén az ott élő, most 78 éves, egykori kitelepített
sváb Ebner Mária egy mosoly alapján fedezte fel, hogy
a vacsorán résztvevő ismeretlen fiatal lány annak a családnak a dédunokája, amelyik 76 évvel ezelőtt megmentette őt, az édesanyját és a nagymamáját. A segítő család
ugyanis befogadta őket, munkát és szállást adtak nekik.
Ezt a testvérvárosi kapcsolatot számtalan hasonló emberi
történet szövi át. Ezért is fontos nekünk ez a partnerség
a németországi Neckarsulmmal.
Idén is elindítottuk az önkormányzati nyári táborokat
a gyerekeknek, de a felnőtteknek is szeretnénk jó programokat kínálni. Ilyen például a tér-zene sorozat, amelynek
keretében péntekenként könnyed nyári muzsikával várjuk Önöket a Fő utcai park zenepavilonjában, a játszótér
mellett. A Monarchia Zeneművészeti Egyesület kamaraegyütteseinek előadásai 18 órakor kezdődnek.
Tisztelettel:
dr. Győri Ottilia polgármester
részt Csíkszeredában, dr. Győri
Ottilia polgármesterrel, ’Sigmond
Bertalan alpolgármesterrel, Tóth
László főkonzullal és családjával,
Sógor Enikő csíkszeredai alpolgármesterrel, Sógor Csaba volt EP képviselővel és Antal Attila korábbi alpolgármesterrel.
Aznap Borboly Csaba, Hargita
megye elnöke is fogadta hivatalában városunk delegációját. Együtt
éreztük: magyarnak lenni jó!

Polgármesteri köszöntő

Elkészült a Kossuth köz útfelújítása, reméljük, hosszú
évekre elégedettek lesznek az ott lakók. Végéhez közeledik a csapadékvíz-elvezetés építése a Kert utcában, az
útkereszteződéseknél keresztrácsok is segítik majd a vízelvezetést, amit a Lidl-beruházás keretében megvalósuló
műtárgyak tesznek teljessé. Közben készülnek a Makkosi
út építési tervei, amit külső kiegészítő források bevonása
esetén nagy eséllyel az ott épülő csapadékvíz-csatornával
egyszerre építhetünk meg. Támogatást nyertünk a Bel-

ügyminisztériumtól a Széchenyi utca alsó szakaszának
felújítására, még idén szeretnénk befejezni a munkálatokat, és a többi utca ügyével is foglalkozunk.
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Budakeszi Egészségügyért Díj
Zahár Lászlóné

Zahár Lászlóné, Teca 1952. május
27-én Ózdon született. Középiskolai
tanulmányait az ózdi József Attila
Gimnáziumban kezdte. 17 évesen
felkerült Budapestre, ahol a Balassa
János Egészségügyi Szakiskolában
folytatta tanulmányait. 1971-ben az
általános ápolónői szakot kitűnő
eredménnyel végezte el. Ekkor megfogadta, hogy a betegeknek szente-

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2021-ben Semmelweis-nap alkalmából az Egészségügyért
díjat kiemelkedő egyéniségével, betegei iránt érzett
empátiával, segítőkészséggel, magas színvonalú szakmai
munkája elismeréséül Zachár Lászlónénak, Tecának ítélte,
melyhez szívből gratulálunk. Somlóvári Józsefné bizottsági
elnök méltatta a díjazottat.
li az életét, és ennek immáron 50
éve. Teca később munka mellett
leérettségizett, majd 1979-ben intenzív betegellátó szakasszisztens
végzettséget szerzett. Első munkahelye a Korányi TBC Szanatórium
csontsebészeti, majd posztoperatív
részlege volt, ahol 10 évet töltött.
Az újonnan megnyíló délpesti Jahn
Ferenc Kórház urológiai osztályára ment dolgozni, ahol kiemelkedő
szakmai munkájáért 1989-ben Jahn
Ferenc-díjat kapott. Az itt eltöltött
idő alatt endoszkópos műtősnői végzettséget szerzett. Felkérésre négy
éven át a Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskolában tanította
az egészségügy fortélyait. 2001-ben,
édesanyja halála után a Szent János
Kórházban endoszkópos műtősként
folytatta munkáját.
A hosszú évek alatt rengeteg kongresszuson, továbbképzésen, sugárvédelmi tanfolyamon vett részt,
Magyarországon, Németországban

Búcsú Hámori József professzortól,
Budakeszi díszpolgárától
„A magyar hazát ma elsősorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti ismét naggyá” – mondta gróf Klebelsberg Kunó,
a Horthy-korszak legkiemelkedőbb kultuszminisztere. Budakeszi
Város Önkormányzata nevében ezekkel a szavakkal emlékezem
Hámori József professzorra, korunk kiemelkedő kultuszminiszterére, Budakeszi díszpolgárára. Ma van a hősök napja, és vannak
korok, amikor a hősök nem karddal szolgálják a hazát, hanem
a kultúra, az oktatás és a tudomány felvirágoztatásával. Klebelsberg Kunóhoz hasonlóan ilyen államférfi volt Hámori József is. (...)
43 évet élt Budakeszin, de már gyermekkori emlékek is idekötik.
Budakeszi polgáraként mindig számíthattunk a segítségére. Bármikor felhívtuk kulturális események szervezésénél, mindig készséggel állt rendelkezésünkre.
Tagja volt Budakeszi Kulturális Tanácsadó Testületének majd a Települési Értéktár Bizottságnak. Hálás vagyok mindazokért a hasznos tanácsokért, amit Budakeszi sorsának, jövőjének kialakítása
érdekében tőle kaptunk.
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és Ausztriában is, ahol a legújabb
endoszkópos technikával is megismerkedett.
2004-ben Debrecenben a Tudományos Kongresszuson kitüntetésben
részesült, 2005-ben Szombathelyen 1. helyezést ért el tudományos
előadásáért, 2006-ban Szent János
Kórház-díjat kapott kiemelkedő
szakmai munkájáért, betegek iránti
elkötelezettségéért.
2011-ben nyugdíjba vonult, de végül
visszatért dolgozni a Szent Ferenc
Egészségügyi Központba. Értesülve
a budakeszi új Egészségügyi Központ vérvételi felvételéről, pályázatát
eredményesnek minősítve kiváló
munkaerőként tölti be sokunk örömére és megelégedésére 2018. augusztus elsejétől ezt az állást, ami
mára már nemcsak a vérvételt jelenti, hanem a sok-sok adminisztrációt
is. Teca a mai napig szívvel-lélekkel, elhivatottan végzi ezt a sokrétű
munkát a beteg emberekért.

Városunkért végzett önzetlen, áldozatkész munkájának elismeréseként 2016-ban a Budakeszi díszpolgára címet adományoztuk
Hámori József professzor úrnak. A díszpolgári cím átvételekor azt
mondta: büszke arra, hogy olyan városban élhet, ahol a lakosság
száma nem csökken, hanem növekszik, és a kultúrát is nagyon
nagy becsben tartják. A város tiszta levegője tudományos munkájához is megfelelő hátteret teremt – mondta. Családjára volt a legbüszkébb. Kiemelte szerető feleségét, aki mindent megtett azért,
hogy a budakeszi létezés ne csak létezés legyen, hanem a boldogság
forrása is.
Kiváló hazai és nemzetközi szakmai munkássága, embersége, értékrendje példát mutatott,
mindannyiunk számára. (...) Isten nyugosztalja, és adjon vigasztalást
a gyászolóknak!
(Részlet dr. Győri
Ottilia polgármester
búcsúbeszédéből)

Orvosi implantátumok, robotizált műtéti tálcák

A Zorinvest Kft. 3 milliárdos
beruházása Budakeszin
Még ez évben átadásra kerül a Zorinvest Kft.
2500 m²-es tervező- és üzemcsarnoka
a Budaörsi és Pátyi út közötti telken (Szőlőskerti
Gazdasági Terület). A jelentős zöldmezős
beruházás részleteiről kérdeztük a helyszínen
Horváth Lorándot, a cég egyik társtulajdonosát,
Szenczi Gábort, a Zorinvest kutatási igazgatóját,
terméktervezőt és Schronk Edinát, fejlesztő
mérnököt, terméktervezőt.

átalakul, mikor nagy a fertőzés esélye. Ennek kapcsán
jött a gondolat, hogy a sürgősségi beavatkozások esetében, ahol nincs lehetőség tolni a műtét időpontját, kidolgoznak egy olyan robottechnikai megoldást, amely
képes lesz a csontokat és ízületeket műteni, tehát akár
vágni, fúrni és implantátumokat behelyezni. Ezzel gyorsítani lehet a műtéti beavatkozásokat. Reményeik szerint
ennek következtében kevesebb lesz az orvos és beteg között a fizikai érintkezés, kisebb lesz a fertőzés esélye.
Maga a robotkar, ami a műveletek mozgatója, a német
KUKA Robotics AG fejlesztése, ebbe a Zorivest nem
akart belefogni, hisz ez egy több évtizede kikristályosodott fejlesztés. Ehhez tehát nekik nincs hozzáadott értékük, viszont az állvány- és megfogó rendszer, az ehhez
szükséges eszközök, a szoftveres mozgatás, amit mellé
fejlesztenek, az egy teljesen új innováció ezen a területen. (Csak érdekességként, amit bizonyára kevesen tudnak,
hogy a nagymúltú, 130 éves, sokak számára ismerősen csengő KUKA nevű cég 1920-tól piacvezető gyártója a kommunális gépjárműveknek – Szerk.)

Elsősorban gerincsebészeti implantátumok fejlesztésére és gyártására fókuszálnak. A budakeszi üzemcsarnokban gyártásra kerülő implantátumok mind saját
fejlesztésű termékek lesznek. Egy új, eddig nem használt implantátum család is megjelenik majd, mely még
nem nevezhető terméknek, ebben a kutatási fázisban
az ilyet előgyártmánynak hívják.
Sokan kérdezik, hogy az orvostársadalom, e szakterület
orvosai miképpen fogadják majd a robotika megjelenését. Többek között ennek a feloldása kapcsán rendszeresen konzultálnak ebben a fontos időszakban a szakorvosokkal, hiszen egy orvos nyilván nem fog örülni
annak, ha esetleg elveszti az állását, mert egy robot végzi el helyette a munkáját. Holott ez pont fordítva igaz!
Nagyon sok előzetes orvosi, szakorvosi munkára van
szükség ahhoz, hogy robottal lehessen operálni, hogy
a távolabbi jövőben azok az orvosok, akik később hosszú
távon együtt fognak dolgozni ezzel a robottechnikával,
ne érezzék azt, hogy nekik a semmiből kell megismerni
egy eszközt. Ebben a fejlesztő fázisban is nagyon fontos az orvosok véleménye, akik egyébként elég nyitottak
erre a helyzetre. Amúgy a robotika nem teljesen új dolog az orvoslásban, bár az kétségtelen, hogy a csontsebészetben és csontimplantológiában az ilyen robot-as�szisztált eljárások még nem terjedtek el igazán.
Nyilván felvetődik egy olyan kérdés is, hogy milyen
előnyt jelent a sebész számára a robotkar. Pl. egy implantátum beültetésekor 3-4 képernyőről is láthatja azt
az ízületet, csontot, ahol a robotkar dolgozik, míg ha ott
áll a beteg fölött, akkor csak a saját szemszögéből. Sokszor a sebészeknek az is könnyebbség lesz, hogy egy
hosszúra nyúló, 6–8 órás műtét során nem kell majd
újra és újra ki- és bemosakodniuk ha meginnának egy
kávét vagy egy pohár vizet, mert a manipulátor mellett
ott a pohár, és nem a saját kezükkel végzik az operációt.
Összességében javulni fognak a sebészorvosok élet- és
munkakörülményei. Ezáltal jobb lesz az egészségügy
megtartóereje, az orvosok nem használódnak, nem
kopnak el. Ez azonban még a távolabbi jövő.

Budakeszi márkanév – Helyi vállalkozások

A Zorinvest Kft. négy nagyobb fogászat tulajdonosa
Magyarországon, továbbá Svájcban, Spanyolországban
és Angliában vannak fogászati befektetéseik, leányvállalataik. Ezt a Budakeszin megvalósuló projektet Horváth Loránd kezdeményezte, ami egy nyitás a cég eddigi
profiljától eltérő, új irányba. A nyitásnak az az alapja,
hogy a cég fogászati tevékenysége során fogászati implantátumokkal és azzal kapcsolatos kutatásokkal már
korábban is foglalkozott, és közben – egy tapasztalt,
csontszöveti implantátumtervezéssel foglalkozó mérnökcsapattal konzultálva – merült fel, hogy az implantációs tevékenység a fokozott vírusveszély időszakában
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Budakeszi márkanév – Helyi vállalkozások

jár, ha az egészségügyi termékeknél másokra van utalva az ország. Jelenleg ugyanis a szükséges legfontosabb
egészségügyi termékek csupán kevesebb, mint 20 százalékát állítják elő magyarországi cégek. A cél az, hogy
a jövőben ez az arány forduljon meg, és ezen termékek
80 százalékát a hazai egészségipar gyártsa a jövőben.
A kormány ennek támogatására, a magyar vállalkozások megerősítésére, mintegy 55 milliárd forintot különített el. Ebből az összegből 65 cég részesült 2021-ben,
köztük a Zorinvest Kft. is. Mindez azt eredményezheti,
hogy erősödik hazánk önellátása, új munkahelyek létesülnek, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a gazdaság
is sikeresen újrainduljon. Járványidőszakban létkérdés,
hogy a gyógyításhoz szükséges legfontosabb eszközöket
magyar vállalkozások állítsák elő, ezért szán tízmilliárdokat a kormány az egészségipar felvirágoztatására.
Horváth Jenő
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Olyan kutatások zajlanak itt a tervező irodákban, amilyenek csak néhány helyen folynak a világon. Persze
nagy kockázata lenne egyből a legbonyolultabb robotasszisztált eljárásokkal kezdeni, ezért az első időben
egy-két implantátumbehelyezést, fúrást, csavarozást
szeretnének csak robottal kiváltani. Ezt is megelőzi egy
másfél–kétéves tesztidőszak.
Ez év május végétől jelentősen szigorodott az orvostechnikai eszközök engedélyeztetésének a szabályozása.
A Zorinvest Kft. 2,3 milliárdos támogatást kapott a kormánytól ennek a projektnek a megvalósítására, melyhez
a cégük is mintegy 600 millió forintos önrésszel járult
hozzá. Ez a projekt is része a kormány Egészségipari Támogatási Programjának. A koronavírus-járvány tapasztalatai alapján vált egyértelművé, milyen kockázatokkal

ÁLLÁSAJÁNLAT
A 100%-ban magyar tulajdonú Zorinvest Kft. a hazai és európai
egészségügyi szolgáltatások piacának meghatározó szereplője. Eddigi profilunkat bővítve a közeljövőben belépünk az orvostechnikai
eszközöket gyártók körébe.
A projekthez kapcsolódó, Budakeszin és Budaörsön megvalósuló
építési beruházásunkhoz (gyártócsarnok) gyakorlott munkatársakat
keresünk az alábbi munkakörbe:

CAM szaktudással rendelkező mérnök

ÁLLÁSAJÁNLAT
A 100%-ban magyar tulajdonú Zorinvest Kft. a hazai és európai
egészségügyi szolgáltatások piacának meghatározó szereplője.
Eddigi profilunkat bővítve a közeljövőben belépünk az orvostechnikai eszközöket gyártók körébe.
A projekthez kapcsolódó, Budakeszin és Budaörsön megvalósuló
építési beruházásunkhoz (gyártócsarnok) gyakorlott munkatársakat keresünk az alábbi munkakörökbe:

CNC gépkezelő

Főbb feladatok:
• Technológiai tervek készítése,
• CNC programok készítése CAM szoftverekkel,
• Gyártástámogatás,
• 3D modellek optimalizálása gyártásra,
• Az egyes alkatrészek norma idejének meghatározása

Főbb feladatok:
• Munkadarabok megmunkálása, gyártásközi ellenőrzése
• Átállások, beállítások elvégzése
• Gépek alap szintű karbantartása, tisztán tartása
• A gépek (beüzemelésében,) tesztüzemében való részvétel
• Kapcsolattartás tervező, logisztikus kollégákkal

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Szakirányú végzettség: gépészmérnök, mechatronikai mérnök előny
• CAD/CAM szoftverekben való jártasság,
• 2-3 éves tapasztalat CNC megmunkálásban,
• Költség centrikus gondolkodás,
• Határozott, precíz és önálló munkavégzés.

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Elhivatottság, agilitás, proaktivitás, kreativitás, csapatszellem

Jó, ha van:
• Készüléktervezési ismeret,
• Minőségügyi tapasztalat.

Amit kínálunk:
• Szakmai fejlődési lehetőség, kihívások
• Lendületes csapat, motiváló környezet
• (Továbbképzéseken,) szakirányú oktatásokon
való részvétel
• A termékek életútjának követése
a prototípus gyártástól szériagyártásig

Munkavégzés helye: Budaörs / Budakeszi
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Ha felkeltettük érdeklődését, önéletrajzát
várjuk a hr@klingersynergy.org email címre!
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Egy példaértékű történet a budakeszi „Pál utcai fiúkról”

Extrém biciklisták
A focipálya végében, a Telkire vezető útnál – különös
kialakítású buckáival – egy „holdbéli képződmény” hívja
fel magára a figyelmet, a Keszi Bike Park pálya. Ennek
kapcsán kerestük meg a pályát megálmodó, megalkotó,
„üzemeltető” és használó srácokat, a budakeszi Pál utcai
fiúkat, akik az elveszett grundot is képesek voltak egy
új helyen felépíteni. Egy csaknem negyedszázada indult
történettel ismertetik meg az olvasót a fiúcsapat szószólói,
Molnár Péter és Nagy Benjámin.
kívüli magántulajdon volt. Bizonyára sokan emlékeznek erre a pályára
a helyiek, hisz később a szomszédságában alakította ki a BKV a 222-es
busz végállomását.
■ Kik ők, ez a ma már többségében
27 év körüli, most is aktívan „extrém
biciklista” kemény mag?
N. B.: Amikor elindultunk, tizenketten lehettünk. Napjainkra már kissé
megcsappantunk. Peller Marci, Pálfy
Áron, Albrecht Domonkos, Tóth Dani,
Molnár Péter, Molnár Gábor (Kapros)
és jómagam maradtunk.
■ 2009-ben a Hírmondó júniusi
számában írtam egy cikket rólatok,
„Fiúk a térről, kell egy hely” címmel, ahol az alábbi néhány mondat
ekképpen jellemzett titeket: „Iskolaidőben délután 5-től este 9-ig, szünidőben pedig reggel 10-től este 10-ig
nyomják a pedált. Szombaton és
vasárnap sincs megállás. Kivétel ez
alól akkor van, ha éppen egy kerékpárjavító műhelybe mennek dolgozni: kell
a pénz a sok kütyüre, s ezek a fiúk nem
félnek a munkától sem. Ide természetesen ugyancsak kerékpárral mennek
még akkor is, ha történetesen Budapest másik végébe kell elpedálozniuk…”

Akikre büszkék vagyunk

■ Ez a történet sem ma kezdődött!
Nagy Benjámin: 1997-1998 tájékán
jelentek meg Budakeszin az első
„keszi riderek”, a mi elődeink – néhány tíz-tizenkét év körül srác – akik
megvetették az alapjait ennek a kerékpáros szakágnak városunkban.
A Vadaspark melletti erdő, a kis focipálya a Virágvölgyben, a mamutfenyők környéke, a Spar parkoló, a Fő
utcai park, a János-hegy különböző
részei voltak az első helyszínek, ahol
elindult ez a történet. Az akkoriak,
Nádházi Lajos, Ambrózy Kristóf és
sokan mások néha még lejönnek közénk egy kicsit nosztalgiázni, Láng
Rudolf pedig Kanadában él.
■ Már hosszabb ideje a ti generációtok alkotja a kemény magját a KesziRidersnek, ti vagytok
a motorja a pálya körüli történéseknek. Mikor csatlakoztatok második
hullámként az alapítókhoz?
Molnár Péter: Valamikor a 2003-as
év környékén apránként jött össze
a mi tíz év körüli generációnk egy
illegális, „partizán” pályán, a Márity
utcában (nem volt hozzá semmilyen
engedélykérés). Az a terület akkor
még egy bekerítetlen, használaton

Ezek után talán nem meglepő,
mikor 2011-ben megtudtátok, hogy
egy társasház fog épülni a 222-es
busz végállomása mögötti „partizán” pályátokon, nem adtátok fel, és
2012 szeptemberére sikerült összehoznotok a KesziRiders pályátokat,
az indító toronnyal, egy új helyen.
M. P.: Ekkor már 17-18 évesek voltunk, sok energiával, tenni akarással, kreativitással és kevés tapasztalattal a hivatalos ügyek világában.
Szerencsénkre hozta nekünk a sors
az akkor már családos, extrém biciklis múltú Winkler Gábort, aki ott
lakott a „partizán pálya” melletti utcában. Ő lett a szócsövünk, istápolónk ezekben az időkben, és sikerült
megszereznie az önkormányzat támogatását is.
■ Az önkormányzat tehát már 2011ben is mögétek állt?
M. P.: Igen, ők adták a területet és
mindenféle engedélyeket is sikerült
így megszereznünk.
■ Honnan sikerült a pálya kialakításához a nagy mennyiségű földet és
az indító elkészítéséhez szükséges
sok köbméter fát beszerezni?
N. B.: Bármennyire is meglepő,
a mintegy 200 köbméternyi földet
a Westend bevásárló központ tetejéről hozták el nekünk. Egy időben
a Westend tetején rendeztek extrém biciklis versenyeket, mely aztán megszűnt és a fölöslegessé vált
dombjaik földjére pályázni lehetett.
17 évesen én írtam egy pályázatot
erre a földmennyiségre, melyet sikerült akkor megnyernünk. Nagy
médiafelhajtással, az RTL Klub
híradósainak jelenlétében, mintegy
15 kamion hozta ide ezt a hatalmas
mennyiségű földet. A nagy indító
fatoronyhoz innen-onnan kunyeráltuk össze a bontott fát és a raklapokat.
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■ Akkor ezt a bringa pályát teljes
egészében ti terveztétek, és a kivitelezést is ti csináltátok?
M. P.: Igen, mi terveztük! A gépi
földmunkához a Herein családtól
kaptunk rengeteg segítséget, de
a géppel nem helyettesíthető kézi
munkához, ahová talicska, ásó, lapát kell, azt mind mi csináltuk meg.
És az ún. nagy indító tornyot is mi
ácsoltuk.
■ Hányan vettettek ebben részt?
Mennyi munkaóra kellett ehhez?
M. P.: Egy ilyen pálya kialakítása
hosszú folyamat. Megépítünk valamit, aztán folyamatosan alakítgatjuk, fejlesztjük. Ezt nem lehet
pontosan megmondani. Egyszerre
átlagban 4-5 ember dolgozott itt.
Néha volt olyan, hogy csak egymagában lapátolt valaki. Összeségében
húsz fölött volt azok száma, akik itt
dolgoztak, néha olyan barátaink is
segítettek, akik nem is használták
a bringa parkot. A legelkötelezettebb
bringások évente legalább 300 órát
dolgoztak és dolgoznak itt a mai napig, hisz itt mindig van munka.
■ Mit tudtok mondani az ez év
júniusában felújított pályátokról,
mely az egyik legjobb az országban,
ebben a kategóriában?
N. B.: Ez a felújítás 2020-ban kezdődött, és a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (Maketusz) bevonásával, szakmai irányításával jött
létre, az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda 3,5 milliós és a Budakeszi Önkormányzat 5,1
milliós támogatásával.
M. P.: Ez a felújított pályánk is hasonlóan lett kialakítva, mint a korábbi. A koncepció most is hasonló: van

egy ún. pumpapályánk, mely a korábbiakkal ellentétben nem poros,
nem kell locsolni, mert aszfaltozott.
Itt is van két ugrató sorunk, egy kisebb a fiatalabbaknak, a kezdőknek
és egy nagyobb, amelyre az indító fatoronyból veszünk startot. A korábbi
fatorony 4 méter magas volt, 60 fokos lejtéssel, a mostani magassága
6,5 m 55 fokos lejtéssel.
■ Ez az indító egy nagyon figyelemfelkeltő látványosság, már-már
művészi alkotás!
N. B.: Ez a korábbi, kissé ijesztő kinézetű, nem éppen barátságos toron�nyal ellentétben egy megtervezett,
engedélyezett, kitűnő minőségű faanyagból készült remekmű, melyet
egy ácsmester készített. Bárki nem
használhatja ezt az embert próbáló
alkalmatosságot! Hogy megvan-e
a kellő rutinja az ide felkérezkedőknek, azt látni a földi attrakciójukból.
A torony csak a mi jelenlétünkben

használható, megfelelő tudással és
védőfelszereléssel. Más alkalmakkor
lezárjuk a feljutás lehetőségét.
■ Amúgy a pályát bárki használhatja?
M. P.: Mindenki. Gyakran jönnek ide
családok óvodás korú gyerekekkel is.
Időjárástól függően jönnek-mennek
itt az emberek. És nem csak budakesziek, de környékbeliek, fővárosiak is, és az ország legkülönbözőbb
pontjairól is eljönnek hozzánk ennek
a sportágnak a szerelmesei. Évente
rendezünk itt egy országos találkozót is, mindenféle versenyekkel.
■ A közelmúltban úgy döntöttetek,
hogy szervezeti formában működtök
tovább.
M. P.: Készségfejlesztő, megtanít
koncentrálni, összpontosítani, jellempróba, kihívások elé állítjuk magunkat, kint vagyunk a szabad levegőn, ahol jó érezzük magunkat.
N. B.: Szabadságot ad, erősíti az önismeretünket, mert amikor ott fenn
állunk az indító torony tetején, akkor
ott csak saját magunk vagyunk, és
ott egyedül kell leküzdenünk mentális gátjainkat. Gyakran szokták
kérdezni, hogy mi félünk-e. Persze,
hogy félünk! Mint az állat, úgy be
vagyunk tojva ott fenn! De pont ez
a lényege, hogy van annyi önbizalmunk, vagyunk annyira magabiztosak, hogy le tudjuk győzni a félelmeinket, és meg tudjuk csinálni az
ugrást, a trükköt.
■ Meddig fogjátok csinálni?
N. B.: Életünk végéig, és ha majd
családunk lesz, akkor a srácainkat is
lehozzuk ide.
Horváth Jenő

Erkel Ferenc napok Budakeszin

„Hazám, hazám, te mindenem!”
Legszebb áriánk, szinte második himnuszunk a „Hazám, hazám…” kezdetű ária. Zenei kifejező ereje olyan,
hogy hallatán minden nép gyermeke átéli, mekkora
érték a védettséget adó nemzethez tartozás. A hazához
való kötődés olyan, mint az anyai kötődés, mely nélkül
nem fejlődhet egészségesen a gyermek.
Milyen történelmi időben keletkezett ez a csodálatos
ária? Erkel akkor érlelte lelkében ezt a zenét, amikor az
emberek a bőrükön érezték az idegen elnyomás által
okozott szenvedést. A kiegyezés korlátozott önállóságot
hozott nemzetünknek, elhárultak a fejlődés akadályai,
de önállóságunk hiányáért Trianonban mi fizettük
a legnagyobb árat a nemzetek közül. Nem mi robbantottuk ki az első világháborút, mégis mi kaptuk a legnagyobb büntetést, hiszen még Ausztria is kapott magyar
területeket. Mi volt ennek az oka?
Legfőképpen az, hogy ebben az időszakban olyan vezetőink voltak, akik egyáltalán nem képviselték a magyar
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érdekeket a tárgyalóasztalnál. Hány ember hétköznapi
élete futott zátonyra az akkori vezetők tévedése, gyengesége, alkalmatlansága miatt? Milliók sorsát tették
tönkre!
Kossuth Lajos szavai ma – meglepő módon – újra égetően igazak: „A nemzet tűrhet elnyomást, de nem adhatja
fel jogait csak azért, mert azt nyomban nem képes megvalósítani: nem szabad arról önként, örök időkre lemondani.”
Milyen érdekes, hogy ugyanezt vallotta politikai ellenlábasa, Deák Ferenc is: „Amit erő vagy hatalom elvesz,
azt idő és kedvező szerencse újra visszaadhatják. De amiről
a nemzet, félve a szenvedésektől, önként lemondott, annak
visszaszerzése mindig nehéz és kétséges.”
Elképzelem, hogy Erkel Ferenc most itt van közöttünk.
Boldog, hogy a szabad Magyarország figyel a „Hazám,
hazám…” áriára. Az ária Nádasdy Kálmán-féle szövege
így hangzik:
Hazám, hazám, te mindenem!
Tudom, hogy életem neked köszönhetem.
Arany mezők, ezüst folyók,
Hős vértől ázottak, könnytől áradók.

Sajgó sebét felejti Bánk,
Zokog, de szolgálja népe szent javát.
Magyar hazám, megáldalak!
Szép érted élni, érted halni,
Te hős magyar hazám!
Az ária befejező sorában a lélegzetvesztésig kitartott
hang meg is valósítja a szükséges erőfeszítést. Ez egyszerre zenei, dramaturgiai zsenialitás, az emberiség
igazi közkincse, az énekesnek pedig igazi bravúr. Az
üzenete az, hogy a megtartó közösség értékei, amelyet
századokon át hordtak össze hangyaszorgalommal kicsik és nagyok, lesz a „vezérlő csillag,” ami erőt ad az
elveszettnek látszó helyzetben is.
Placido Domingo talán ezért szerette volna Los Angelesben is színre vinni a Bánk bán operát. A közösség sorsa
ugyanis a magánéletünket is meghatározza. A közösség
iránti szeretetünk ad erőt a fennmaradáshoz. A ragaszkodás segít, hogy megvívjuk harcainkat belül és kívül, ahogy
az ária sűrítve ezt elénk tárja. Ne ámítsuk magunkat:
magánéletünk sem lehet teljes, ha ott, ahol élünk, nem
teszünk meg mindent a körülöttünk lévők jobb sorsáért.
A járvány megtanított minket arra, hogy nincs elhanyagolható munka, nincs nélkülözhető ember, és minden
döntés fontos, mert az egész közösségre hat. Erkel életében ötször dúlt az Ázsiából érkező kolerajárvány, két
testvére is ebben halt meg. A társadalom akkor is úgy
reagált a járványra, ahogy mi most. Bizalmatlan volt
a gyógymódokkal szemben, pánikolt és bezárkózott.
Az első, 1831-es járvány idején Klauzál Gábor miniszter
az egységes, határozott járványkezelés mellett döntött,
amely akkor is eredményes volt, akárcsak most. A veszélyhelyzet, amit a vírus okoz, enyhülni látszik, de nem
szűnt meg. Még évekig számolnunk kell vele. Senki
sem lehet boldog, és nem érezheti magát biztonságban,
ha a közösség sorsa nincs biztos kezekben. Ez olyan történelmi tapasztalat, amelyre figyelnünk kell hétköznapi
döntéseinkben.
Ha feladjuk szabadságunkat bármilyen okból: hiszékenységből, hamis eszmék rabjaként vagy mert nem ismerjük a történelmünket, mindig elengedjük személyes
sorsunk vitorláját is, és átadjuk magunkat mindenféle
szeleknek. A „vezérlő csillagot” akkor találjuk meg, ha
vállaljuk a sorsközösséget minden magyarral. Ez mindig
felemelő, mint az ária magas hangjai, és mindig a helyes
irányba lendít. Útvesztőbe ne vigyük nemzetünket!
A „vezérlő csillag” ott van Erkel operáiban, kultúránk
csúcsteljesítményeiben és történelmünk tanulságaiban.
Ne hagyjuk családunkat, népünket és a még fenyegető
járványhelyzetet alkalmatlan, tehetetlen, vagy idegen
kezekbe kerülni! A mi szenvedésünket nem érti más,
nem enyhíti más, csak a magunk erejére számíthatunk.
Erkel géniusza üzen, figyeljünk nagyon!
Őrt áll üzenete a válaszutakon.
(Bakács Bernadett tanácsnok ünnepi beszéde
a XXXIII. Erkel Napon 2021. június 11-én)
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Menzahírek, avagy így étkeznek
a gyermekek városunkban
Budakeszi köznevelési intézményeiben
a Schoolsystem rendszeren keresztül működik
a gyermekek étkezési ügyintézése. Az alábbiakban
szeretnénk általános tájékoztatást nyújtani az
intézményeink étkeztetésével kapcsolatban.
Tanulók adatai
Kérjük a Szülői adatoknál szíveskedjenek kitölteni a hiányzó mezőket. A lakcím kötelezően töltendő adat, mert
ennek hiányában nem tudjuk kiállítani a számlákat!
Szívesen vesszük, ha megadnak telefonos elérhetőséget
is, mert sürgős esetben úgy gyorsabb a kommunikáció.
Rendelés
Minden hónapban 1–20. között történhet a következő
hónapra vonatkozó étkezés igénylése. Az étkezési díj
előre fizetendő! Az étkezés összetételét (reggeli, ebéd,
uzsonna) csak hónapfordulóra lehet változtatni.
A lemondások elszámolása a következő hónapban történik, a számlából levonja a rendszer az előzőekben
lemondott napokat. A befizetésekről szóló számlákat
minden szülő a saját online fiókjából tudja letölteni és

kinyomtatni. Lehetőség van cég nevére kérni a számla
kiállítását, ez esetben kérjük, hogy külön jelezzék az
intézmény étkezési e-mail-címén, a cég adatainak (név,
cím, adószám) megadásával.
Speciális étkezésre is van lehetőség, a Szolgáltató jelenleg a 14 alap allergén csoport kombinációjából adódóan
több mint 30 féle diétás és speciális igényt tud kielégíteni.
Lemondás
Az étkezést minden munkanap 8:30-ig lehet lemondani a szülői felületen a következő munkanaptól, és csak
teljes nap mondható le. Amennyiben nem működik
a portál, vagy valami más akadálya van, akkor e-mailben szükséges jelezni az intézmény étkezési e-mail-címén.
Ingyenes étkezők
Az ingyenes étkezőknek is meg kell rendelni online az
étkezést. Csak ebben az esetben tudják a szolgáltatást
igénybe venni gyermekük számára. A rendszer nullás
számlát fog kiállítani, de ez jelenti az étkezés megrendelését. Ezen kívül a lemondásokat is kérjük, hogy rögzítsék.
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A nyugdíjas korosztálynak
nagy segítség lehet az internet
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Egy 89 éves nagymama a bezártság ideje alatt is mindent tudott a családtagokról. Egyik unokájától kapott
egy tabletet, és mivel örök fiatalként szereti a kihívásokat, hamar megtanulta a Facebook használatát. Szerinte könnyebb az, mint a rejtvényfejtés. Rendel a Sparból,
számláit elektronikusan utalja, postára nem jár. Videochaten hív mindenkit, még Skóciában élő unokáját is
láthatja, és ez nem plusz költség számára. A veszélyhelyzet alatt utazás nélkül is bekapcsolódott a családi
ünnepekbe.
A járvány okozta elszigeteltség megmutatta, mennyi
mindenben megoldást jelent az internet. A világban
való tájékozódás fizikailag nem megterhelő módját kínálja. Így az idősebbeknek terhet vesz le a válláról.
Szeretnénk, ha Budakeszin minél több idős korú élne
ezzel az életet megkönnyítő lehetőséggel. Önkormányzatunk vállalja, hogy személyre szabottan megtanítja
a tablet használatot. Ha szükséges, tabletet is biztosítunk, kölcsönzés útján. Szeretnénk felmérni, kinek van
igénye arra, hogy az önkormányzat segítse ebben.

Akit érdekel ez a lehetőség, kérjük, töltse ki ezt a rövid
kérdőívet, és dobja be az önkormányzat bejáratánál található dobozba, vagy küldje el válaszait a bede.bakacs@
gmail.com e-mail-címre. Visszajelzünk a továbbiakról.
1. Van-e internete?
..............................................................
2. Szívesen megtanulná-e az internet használatot?
..............................................................
3. Igényelne-e kölcsön tabletet?
..............................................................
4.	A tablethez szükséges feltételként bevezetné-e
saját költségen az internetet?
..............................................................

Kedvezmények
Bölcsőde és Óvoda
● Ingyenes gyermekétkeztetés jogcímei: (1) rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, (2) tartósan
beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, (3) olyan családban él, amelyben három vagy több
gyermeket nevelnek, (4) olyan családban él, amelyben
a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb
munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át,
vagy (5) nevelésbe vették.
Általános Iskola (1–8. évfolyamon nappali rendszerű
iskolai oktatás)
● Ingyenes gyermekétkeztetés jogcímei: (1) rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy (2) nevelésbe vették.
● 50%-os kedvezmény jogcímei: (1) olyan családban él,
amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, (2) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára (de itt kizárólag csak az érintett gyermekre vonatkozik).
Gimnázium (1–8. évfolyamon felül, nappali rendszerű
iskolai oktatás)
● Ingyenes gyermekétkeztetés jogcímei: (1) nevelésbe
vették, vagy (2) utógondozói ellátásban részesül.
● 50%-os kedvezmény jogcímei: (1) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, (2) ha olyan
családban él, amelyben három vagy több gyermeket
nevelnek, (3) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
számára.

kívül kérjük, hogy a fizetési értesítőben, illetve a számlán megadott pontos összeg kerüljön utalásra.
Bankkártyás fizetés (SimplePay) esetén az intézmény
honlapján megtalálható felhasználói segédlet pontosan
leírja, mi a teendő az on-line fizetési felületen.
Kapcsolat
Továbbra is szeretnénk megkérni Önöket, hogy kérés,
kérdés, probléma esetén az adott intézményhez tartozó
étkezési e-mail-címre írjanak.
Intézmények és e-mail címeik:
Budakeszi Bölcsőde

bkeszibolcsiebed@gmail.com

Mosolyvár Bölcsőde

mosoly.etel@gmail.com

Pitypang Sport Óvoda

pitypangebed@gmail.com

Szivárvány Óvoda
szivarvanyovoda.etkezes@gmail.com
Tarkabarka Óvoda

info@tarkabarkaovoda.hu

Széchenyi István Általános Iskola
sziakaja@gmail.com

A kedvezményes étkezés igénybevételéhez igazolásokra
van szükség, melyeket kérjük július 31-ig az adott étkezési e-mail-címre megküldeni szíveskedjenek. A benyújtandó dokumentumokról az adott intézmény honlapján találnak bővebb tájékoztatást.

WudiSuli – Német Nemzetiségi Általános Iskola
etkezes@wudisuli.hu

Befizetési információk
Átutalás vagy személyes befizetés esetén az OTP BANK
adott intézményhez tartozó Élelmezés számlájára várjuk
a számlán feltüntetett összeget.

Szülői felületként a SchoolSystem étkezési rendszer
működik. Az étkezési portál elérhetősége:
https://www.etkezesiszoftver.hu/
Aktualizált felhasználói kézikönyv és a részletes tájékoztató az adott intézmény honlapján megtalálható.
Az intézményekbe újként bekerülő gyerekek szülei regisztrációs e-mailben kapják meg a hozzáférést a rendszer használatához. Akik intézményt vagy intézmény típust váltanak, új regisztrációra szükség nincs, a korábbi
használható.
Az intézményi étkeztető cég a Kórház- és Menzaétkeztetés Szolgáltató Kft., amely mindent elkövet annak érdekében, hogy magas minőségű termékeket használjon
fel alapanyagként az ételek elkészítéséhez. Ennek érdekében igyekszik minél nagyobb arányban helyi kistermelőktől, hazai termékeket beszerezni.
Az étlapok elérhetősége: https://gasztvital.hu/budakeszi/

Intézmények és számlaszámaik:
11742348-16935695-02130000

Budakeszi Bölcsőde

11742348-16935736-02130000

Mosolyvár Bölcsőde

11742348-15826288-02130000

Szivárvány Óvoda

11742348-16935705-06910000

Széchenyi István Általános Iskola
11742348-15390022-10160002
Nagy Sándor József Gimnázium
11742348-15390022-10170001
WudiSuli – Német Nemzetiségi Általános Iskola
11742348-15844899-00000000
Tarkabarka Óvoda

11742348-15566757-00000000

Közlemény: kérjük feltüntetni a gyermek nevét és osztályát/csoportját, mert csak így azonosítható a tétel. Ezen

nsjg.ebed@gmail.com

A fentiek értelmében szeretnénk felhívni a figyelmüket
arra, hogy a szeptemberi étkezések megrendelésére augusz
tus 1–20. napjai között van lehetőség.

Városi hírek

Pitypang Sport Óvoda

Nagy Sándor József Gimnázium
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A Széchenyi István
Általános Iskola híreiből
Országos bajnokunk van RG sportágban
Nótás Csilla 1. e osztályos tanuló az RG sportág országos bajnokságán, az MTK színeiben, kisgyermek kategóriában szerezte meg az első helyet a dobogón csapatban, valamint egyénileg is a 2014-ben születettek
között. Gratulálunk gyönyörű eredményéhez! Nagyon
büszkék vagyunk rá. A mellékelt képek alapján reméljük mások is kedvet kapnak ehhez a szép sporthoz!

minden madarat hangról felismer, az idei farsangon festőművésznek öltözött, és ott helyben
a tanteremben előttünk festett
egy jégmadarat, osztálytársai
csak hüledeztek. Vilmos kitűnő
tanuló, idén több tantárgyból dicséretben is részesült, és
mindezek ellenére ráadásul nagyon szerény gyermek,
aki még szabadidejében verseket is ír. Gratulálunk gyönyörű pályamunkáihoz, hihetetlenül büszkék vagyunk
rá! Reméljük, a jövőben kiállításokon is megcsodálhatjuk majd műveit; azon sem csodálkoznánk, ha a National Geographic pályázata lenne a következő célállomás
kis alsós művészünknek.

Nemzetközi 9. és megyei 1. helyezés
matematika versenyen

Intézményi hírek

Országos első helyezettünk környezetismeretből
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Sipos Janka Réka 2. c osztályos
tanuló a Kenguru Nemzetközi
Matematika Versenyén 3040
versenyző diák közül érte el
a 9. helyezést, miután megyei
szinten 1. helyezettként jutott
tovább. Gratulálunk Jankának
gyönyörű nemzetközi versenyszerepléséhez, nagyon büszkék
vagyunk rá! Nem mellesleg
Janka kitűnő tanuló lett ebben a tanévben, tantárgyi
dicséretben is részesült, biztosak vagyunk benne, hogy
nem most hallottunk róla utoljára nemzetközi kategóriájú versenyek tekintetében. Csak így tovább, Janka!

Szarka Máté 2. a osztályos tanuló a Mozaik Országos
Internetes Tanulmányi versenyén környezetismeret kategóriában hozta el az első helyet, és vált országos bajnokká a versenyző másodikosok között. Ezúton gratulálunk országos szintű bravúros versenyszerepléséhez,
nagyon büszkék vagyunk rá! A jövőre nézve reméljük,
még sok-sok ehhez hasonló tanulmányi sikerben lesz
része.

Megyei második helyezés matematika
csapatversenyen

Három rajzpályázaton két első és egy
harmadik helyezés

Országos és megyei döntő, megyei első helyezés

Szilágyi Vilmos 3. c osztályos tanuló a Herman Ottó
Intézet, valamint a Duna–Dráva Nemzeti Park: „Kedvenc védett állat” Országos Rajzpályázatán is az összes
pályázó rajzművészt lekörözve hozta el az első helyet,
továbbá a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület: „Az év madara” Országos Rajzpályázatán
még a harmadik helyet is megszerezte, ámulatba ejtve
az egész országot – nem kis eredmény ez! Osztályfőnöke elmondása alapján Vilmos fantasztikus tehetség,

Nagy-Jávori Ádám, Sieber Klára Jolanda és Ujváry Lili
Anna 3. b osztályos tanulók a Bolyai Matematika Verseny megyei fordulóján a 2. helyet szerezték meg. Szívből gratulálunk szép versenyeredményükhöz, nagyon
büszkék vagyunk rájuk!

Hajós Ákos 4. a osztályos tanuló a Zrínyi Ilona Matematika Versenyen bekerült az országos döntőbe, miután
megyei 12. helyezett lett, továbbá a Bolyai Matematika
Versenyen megyei döntős helyezést is sikerült elérnie.
Bárczy Blanka, Csáki-Barcza Piros és Döbrönte Márton
4. a osztályos tanulók a Bolyai Matematika Versenyen
megyei döntős helyezést értek el.
Lovas Réka 4. c osztályos tanuló a Tudásbajnokság Környezetismeret Versenyén megyei 1. helyezett lett.
Ezúton gratulálunk, nagyon büszkék vagyunk rájuk!

5-6-7. évfolyamos tanulóink eredményei
Csizner Andor és Pulcini Emma 5. a osztályos tanulók
a Kőrösi Science Versenyen csapatban országos 3. helyezést értek el.
Hajós Petra 6. a osztályos tanuló a Zrínyi Ilona Matematika Versenyen megyei 2. és a Kőrösi Science Versenyen csapatban országos 3. helyezett lett.
Simon Réka 6. a osztályos tanuló a Kenguru Matematika Versenyen megyei 1. és országos 32. helyezett, a Zrínyi Ilona Matematika Versenyen megyei 4. és országos
18. helyezett, a Kőrösi Science Versenyen csapatban országos 3. helyezett lett.
Bartók Márton, Hajas Bende, Molnár Iván és Trimmel
Boldizsár 7. a osztályos tanulók a Bolyai Természettudományi Csapatversenyen megyei 5. helyet szerezték
meg.
Gratulálunk gyönyörű versenyszerepléseikhez, nagyon
büszkék vagyunk rájuk!

Nemzeti összetartozás napja a SZIA-ban
„Mi egy vérből valók vagyunk!” címmel osztotta meg
a Buda Környéki Televízió június 4-én a Nemzeti Ös�-

szetartozás Napja alkalmából rendezett ünnepségünket.
Bódi Zsuzsanna Intézményvezető asszony köszöntője
után Tóth Zoltán intézményvezető-helyettes tartott beszédet, majd tanulóink nemzetiszínű szalagot kötöttek
az iskolaudvaron álló kopjafára. Ezután minden diák,
pedagógus és dolgozó kivonult az iskolaépület köré, ahol

összefogással jelképeztük összetartozásunkat külhoni
rokonainkkal. Köszönjük megtisztelő részvételét Szél
Bernadett országgyűlési képviselő asszonynak, ’Sigmond
Bertalan alpolgármester úrnak, Dömötörné Papp Hargita képviselő asszonynak és Török Csaba POKG Intézményvezető úrnak.

Ballagás és tanévzáró ünnepély
Iskolánk 2021. július 18-án elbúcsúztatta nyolcadik évfolyamos tanulóit, akik közül – hagyományainkat folytatva – négyen Széchenyi-emlékplakettben részesültek, név
szerint: 8. ae osztályból Karsai Luca Dalma, Karsai Máté
Kristóf és a 8. b osztályból Horváth Beáta, Makkos Dóra
Lilla.
A Széchenyi-emlékplakett kitüntetésben nemcsak végzős tanuló részesülhet, hanem az iskolát segítő és támogató szülő is, így idén Bencsik János, az ESZEMKÁ
Közhasznú Egyesület leköszönő elnöke kapta az ötödik
plakettet, a szülői munkaközösségben végzett elkötelezett munkájáért!

SZIA pedagógusok elismerései, kitüntetései
2021. június 29-én tartottuk meg záró tantestületi értekezletünket, ahol Bódi Zsuzsanna intézményvezető
asszony nagy örömmel tájékoztatta az idei tanévben
díjazásban részesülő pedagógusokról tantestületünket. Nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy az idei,
2020/2021-es tanévben kilencen kaptak szakmai elismerést, név szerint:
■ Miniszteri Dicsérő Oklevélben részesültek Bezeczky Erzsébet, Béres Katalin és Paur Eleonóra pedagógusaink;
■ Bonis Bona Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzet
Tehetségeiért Díjban részesült Mózesné Kulánda Nikolett
néptánc tanárunk;
■ Aranycsengő Oklevélben részesült Odzené Szemenyei
Márta angol nyelvtanárunk;
■ Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott Csákiné Pócsik Dóra nyugdíjba vonuló tanítónk;
■ Németh László-díjban részesült Badalay Tünde intézményvezető-helyettes és Kaposiné Héger Ágnes pedagógus;
■ Budakeszi Oktatásügyért Díjjal tüntették ki Bódi Zsuzsanna intézményvezető asszonyt.

Intézményi hírek
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Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium

Ökonap és sportnap
Víz, víz, tiszta víz – Ökonap a NagySanyiban
A Budakeszi Nagy Sándor József
Gimnázium 2019-ben elnyerte az
Örökös Ökoiskola címet, idén júniusban pedig a Fenntarthatósági Témahét legaktívabb Ökoiskolája lett
Pest megyében.
Iskolánkban több mint tízéves hagyománya van az öko-tevékenységeknek. Az iskola vezetése és az
Öko-munkacsoport minden évben
munkatervet készít, mely az év jeles
napjaihoz kapcsolódóan nyújt ökoszemléletű
projektprogramokat
a diákságnak. Így történt ez 2021
júniusának közepén is, amikor „Víz
= Élet” címmel interaktív projektnap volt az iskolában. Újdonság

volt, hogy egy-egy vendégcsapatot
is meghívtunk a Széchenyi István
Általános Iskolából és a Wudisuliból. 15 állomáson, tizenötféle megközelítéssel oldottak meg vízzel
kapcsolatos feladatokat a gyerekek.
Történelmi tengeri csaták, víziváltó,
„vízika”-fizika, kvízjáték, vízfestés –
csak néhány a változatos, szellemi
vagy fizikai kihívást jelentő játékok
közül. A környezettudatos életvitel és gondolkodás egyre nagyobb
hangsúlyt kap a médiában. Nagyon
fontos azonban, hogy egyénileg, mi
mindannyian éljünk környezettudatosan, mintát adva ezzel a gyerekeinknek is.

A Budakeszi Nagy Sándor Gimnázium öko-tevékenységeinek is ez
a célja, a diákok érdeklődő részvételét látva, nem eredménytelenül.

Rendhagyó Sportnap a NagySanyiban

Intézményi hírek

a sporteszköz izgalmas bemutatását
Blázsovics Ádám és Bányik Csaba
Teqball világbajnokoknak. A rendhagyó rendezvényt egy sokéves hagyománnyal zártuk, a tanár–diák
focit népes szurkolótábor és forró
napsütés kísérte. Oldott, felszabadult nap volt ez tanárnak, diáknak
egyaránt, igazi közösségi játékélmény és mozgás, olykor felfokozott
hangulattal, sok nevetéssel. Bizako-
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A 2020-21-es tanév végén Mini
Sportnapot rendeztek a Budakeszi
Nagy Sándor József Gimnázium
testnevelő tanárai a kollégáik segítségével és az online oktatásból vis�szatért diákok lelkes részvételével.
Az események az iskolában és az udvaron zajlottak, a diákok előzetesen
egy online felületen jelentkezhettek
a programokra. Asztalitenisz, kispályás foci, meditáció, streetball,
társasjátékok, sakk, floorball, tollaslabda – csak úgy pezsgett az iskola
az eseményektől. Az állomásokon
a pedagógusok jegyezték fel az
eredményeket, mert a legtöbb prog-

ramban
részt
vevő diákok jutalmat kapnak.
Nagy öröm volt
végigmenni az
egymást buzdító
gyerekek között,
ahogy
belefeledkezve élvezték a játékokat.
A
tanévben
még korábban
az Érdi Tankerület egy teqball asztalt ajándékozott a gimnáziumnak,
melyet ezen a napon végre birtokba
vehetettek a gyerekek. Köszönjük

dunk, hogy végleges lezárása volt
egy rendhagyó és nehéz időszaknak.
Nagy Edit

ÖRÖKSÉGÜNK
A BUDAKESZI HÍRMONDÓ építészeti melléklete
Budakeszi utcáit járva rendszeresen akad meg
a szemem építészeti kincseinken. Ebben a sokszínű örökségben együtt van jelen az egykori
sváb falu építészete, a századforduló polgárságának lakóházai és villaépületei. Sokat tanulhatunk őseinktől, és felelősek vagyunk az
örökség megőrzéséért, ápolásáért! Ezért szerepelt a választási programunkban is, hogy
Pusztuló örökség
szakmai és pályázati támogatást vezetünk be
hagyományos építészeti értékeink védelmére. Ebben a munkában most elkötelezett civil és szakértői segítségre is találtunk. Nem utolsósorban a Budakeszi
Város Önkormányzata által kifejezett cselekvési szándéktól motiválva jött létre
a Virágvölgy Műhely, egy önkéntes alapon szerveződő projektcsapat, amelynek
tagjai a Punktum Galériával karöltve kerekasztal-beszélgetést szerveztek a témáról, a szakma jeles képviselőit is vendégül híva. A fórum egyik fontos felvetése az
volt, hogy nemcsak a szabályozás és a támogatás, hanem a tájékoztatás is különösen fontos építészeti értékeink védelmében. A Települési Arculati Kézikönyv
(TAK) országszerte minden településen elkészült, de talán nincs olyan hely, ahol
eljuttatták a település valamennyi lakójához. Ebben szeretnénk most élen járni:
a következő hónapokban a Budakeszi Hír
mondó építészeti mellékleteként, folytatásokban közöljük a kézikönyvet, hasznos cikkekkel,
érdekességekkel, képekkel kiegészítve.
Forgassák, gyönyörködjenek benne, építkezésre, felújításra készülve pedig forduljanak
bizalommal a főépítészhez, aki szívesen áll
rendelkezésükre, és nyújt támogatást szakmai
kérdésekben.
Megújult örökség
’Sigmond Bertalan alpolgármester
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Építészeti mellékelet
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A Kormányzat törekvéseinek köszönhetően a településkép-védelem és településrendezés új alapokra
került. 2017-ben Budakeszi Város Képviselő Testülete megalkotta Budakeszi településvédelméről
szóló rendeletét (TKR), amely 2020 tavaszán az
időközben beérkező észrevételek alapján módosult.
A társadalmi konszenzuson alapuló, a polgárok által formált és az önkéntes jogkövetésen keresztül
betartott, közérthető, a helyi kultúrát megőrző szabályozás vette kezdetét.
A rendelet megalkotásával egyidőben elkészült Budakeszi város Településképi Arculati Kézikönyve
(TAK), amely közérthetően ismerteti a településünk építészeti arculatát meghatározó jellemzőket,
az épített és természeti értékeinket, valamint irányt
mutat a közös lakókörnyezetünk minőségi alakításával kapcsolatos javaslatokkal.
Célkitűzésünk, hogy a Budakeszi Hírmondó oldalain keresztül szélesebb körben váljanak ismertté
a TAK-ban megfogalmazott, helyi társadalmi egyeztetésen alapuló építészeti, településképei ajánlá
saink. A TAK településünk hagyományain és épített
örökségünk ismertetésén túl bemutatja az eltérő
karakterű településrészeket. Budakeszi város közigazgatási területén 8 eltérő karakterű településrész

különíthető el arculati jellemzőik szerint. A település belterületén túlnyomóan lakóterületek találhatóak. A lakóterületek létesítési idejüket tekintve jól
elkülöníthetők egymástól. A történeti településrész
arculatát a sváb építészeti hagyományok jellemzik,
az általános településrész és a telepszerű beépítésű
területek 1945 és 1990 között épültek. Budakeszi
középületei, intézményei jellemzően a településközpont településképi szempontból meghatározó
területen helyezkednek el. Az átalakuló, új településrészek biztosítanak teret a településünkön épülő
kertvárosias beépítéseknek, a területen folyamatos,
intenzív fejlődés tapasztalható. Budakeszi kereskedelmi-gazdasági területei a már megépült gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató épületek mellett
biztosítanak lehetőséget a későbbi fejlesztéseknek,
vállalkozásoknak. A külterületek és kertes mezőgazdasági területek összefüggő zöldfelületei, a települést körülölelő erdők adják a településen meghatározó zöld, természetközeli Budakeszi hangulatot.
Az elkövetkező hónapokban részletesen bemutatjuk
az egyes eltérő karakterű településrészeket, azok
jellemzőivel és a már megvalósult példaértékű, illetve az elmúlt években kiosztásra került Budakeszi
Építészeti Értékei Díjjal elismert épületeket.

Budakeszi agglomerációs helyzetéből és növekvő
demográfiai mutatóiból adódóan számos új építkezés folyik a településen, és várhatóan ez a fokozódó
tendencia fogja jellemezni az elkövetkező éveket is.
Ebből következően fontos, hogy Budakeszi történeti
településképi arculatát megőrizzük, és az új épületekkel értéket teremtsünk, figyelembe véve azok

környezetét, mind az egyes épületek, mind az egységes településkép vonatkozásában.
Ingatlanvásárlás előtt javasolt a főépítészi konzultáció lehetőségével élni, és építész tervező segítségét
kérni. Az ingatlan kiválasztásakor vegyük figyelembe a telek adottságait, tájolását és az épített, természeti környezetet.

A Főépítészi Iroda az építtetők és tervezők részére személyes és elektronikus
kapcsolattartási lehetőséget biztosít, valamint segítséget nyújt:
– vásárlást, beruházást megelőzően: az alkalmas terület kiválasztásában
– tervezést megelőzően: az érintett ingatlan beépíthetőségének kérdéseiben
– építési engedély benyújtását megelőzően Budakeszi területén megvalósuló építkezések
előtt településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni.
Az egyszerű bejelentéssel és építési engedély nél- vezés során tisztázható a településképi, építésjogi,
kül végezhető építkezéseket megelőzően is szük- valamint a műszaki követelményeknek való megséges független építész tervező megbízása, a ter- felelés.

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a Fő utca-Pátyi út menti ingatlanokon,
az utcai telekhatártól 20 méteren belül folytatott építési engedélyhez nem kötött építési
tevékenység végzését megelőzően és az egyéb külterületi településképi szempontból
meghatározó területen.
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció keretében a főépítész a településképi követelményekről szakmai konzultációt biztosít.
Gáspár Dávid főépítész • Iroda: Budakeszi, Városháza (Fő u. 179.), földszint 19. • Telefon: +36 20 356 2753,
+36 23 535 710/165 mellék • Email cím: foepitesz@budakeszi.hu, gaspar.david@budakeszi.hu

Építészeti mellékelet

Bártfai-Szabó Gábor és Bártfai-Szabó Orsolya építészek lakóháza Budakeszi Makkosmárián
Az Év Háza különdíj, 2020. • Budakeszi Építészeti Értékeiért díj, 2020. • Baumit Life Challenge
Nemzetközi Építészeti pályázat aranyérmese, 2021.
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
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Régen volt, hogy is volt… • 5. rész

A budakeszi svábok bejövetele
A 1684-ben Buda visszafoglalásának
első kísérletekor Budakeszi lakosait
kitelepítették, mivel a falu hadászati
felvonulási terület lett. 15 évig lakatlan maradt. Az eredeti lakosok vallási okokból (a Zichyek katolikusok,
a régi budakesziek reformátusok) és
gazdasági szempontból (kevés volt
a munkáskéz) sem térhettek vis�sza. A településre ifj. Zichy István
és fia, Zichy Péter három hullámban telepített katolikus németeket.
1698-tól az óbudai svábokkal együtt
hozták az első német telepeseket. Az
első listán 22 telepes neve szerepel.
A második csoport az 1720-as évek
első felében érkezett, párhuzamosan
Zsámbék és Budaörs telepítésével.

A fejezet címét Adam Müller-Guttenbrunn (1852–1923)
regényének címéből kölcsönöztem. A szerző nagy néprajzi és
történeti anyagot gyűjtött össze a magyarországi németekről.
A svábok bejövetele című könyve történelmi regény a nagy dunai
bevándorlásról. Történeti szempontból pontos és részletes, hiteles
képet ad a bevándorlás mozgatórugóiról. Ajánlom elolvasásra.
A plébániát 1699-ben alapították,
az anyakönyveket is ekkortól vezetik. A meglévő házakat használták.
A Zichyek nem tudták elérni a vármegyénél, hogy az új telepesek megkapják a 3 éves adómentességet. Csupán
a földesúri terhek alól mentesültek.
Három év után, 1701-ben Zichy Péter
urbáriumot kötött a telepesekkel.
Az újra települt falu határai bizonytalanok voltak. Nem voltak még pontos térképek, ezért a korábban itt
lakó jobbágyokat hívták határbejárásra. A tanúként beidézett hajdani

Az életnagyságú ulmi dereglye azt mutatja be, hogy
a sváb családok milyen vízi járművel települtek be

lakosok elmondták, hogy gyerekként
kivitték őket a határba, megmutatták nekik a határjeleket (határkő,
fába vert szög stb.), és jól megverték
őket, hogy felnőttként is emlékezzenek azokra a helyekre. Csoma István
egykori budakeszi, a per idején pátyi
lakos elmondta, hogy „a vitás területet már a török időkben is a budakesziek bírták.” Az őslakosok vallomásainak köszönhető, hogy régi
magyar dűlőneveket is ismerjük:
pl. Barátszántás, Ezertó, Iszás (János-hegy), Kopott út, Kövecses-hegy,
Szent Pál-hegye, Tócska, Zsipsár.
Gellér Dávid: Budakeszi a német
betelepítés korában és a Budakeszi
Helytörténeti Szabadegyetem előadásai alapján készítette Ádám Éva

Helytörténet

1760-as és 1790-es években települt
át Budakeszire.
A telepítések korából származik
ez a történet. Az első telepesek között érkeztek kétes elemek is. Ezért
megszabták: csak megbízható, felelősségtudó házasok jöhetnek. A Dunán, hajókon érkezőket Passauban
kiszállították regisztrációra. A házasok mehettek csak tovább.
Gyors házasságkötésre egy
sor fiút, egy sor lányt állítottak
egymás mellé és összeadták
őket, ahogy következtek. Az
egyik sorban álló lány, mikor
meglátta, milyen érdekes arcú
fiú áll vele szemben, felsóhajtott: „Tényleg ehhez a csúnyához kell férjhez mennem!” Ők
lettek egy jelentős budakeszi
család alapítói.
Miért keltek útra a német fiatalok, hagyták ott hazájukat
az ismeretlenért? A jelentősen
Józsa Bálint szimbolikus szobrát a németek
megnövekedett lakosság már
Budakeszire érkezésének 300. évfordulóján
nem tudott megélni, mert az
állították fel
időjárás megváltozott. A kis
Ekkor jelentek meg a Frankhauser jégkorszak következtében voltak
és Geiselhart családok. A harmadik évek, amikor nem lehetett termést
betelepítési hullám a pestisjárvány betakarítani. A harmincéves háboután, 1741-től következett. 78 új rú is nehezítette az életet. A rossz
telepes érkezett a dél-németorszá- körülmények között élő emberek
gi Oberschwabenből, Alb-Donau találkoztak a török alól felszabadult
Kreisből, pl. Esterle, Mayer, Oster Magyarországról érkező ágensekés Werle családok. Ezután már csak kel (ügynökökkel), akik királyi vagy
szórványosan érkeztek telepesek földesúri megbízása arra szólt, hogy
belső vándorlás és házasság révén.
a szorgalmas németeket beszéljenek
Egy elterjedt helyi vélekedés szerint rá az áttelepülésre. Kedvezményekaz első letelepülők a Budát vissza- kel és a jó termőföldekkel biztatták
foglaló Szent Liga katonái voltak. Bi- őket. Nem volt egyszerű így sem az
zonyítékul egyes budakeszi családok áttelepülés. Meg kellett váltani maidegen hangzású neveit hozták fel. gukat, készpénzzel is rendelkezni
A budakeszi anyakönyvek szerint kellett, amit a teljes rokonság tudott
a Csott eredetileg Tschood, a Schrot- csak összeadni. Sokan nem tudták
ti Schrode, a többi kérdéses család megfizetni a megváltásukat, gyakor(Natto, Pinelli, Deponte) pedig az latilag úgy szöktek meg.
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III. Budakörnyéki Sörfesztivál
A járványügyi szabályok betartása komoly kihívást jelentett, de sikerült úgy lebonyolítani a rendezvényt, hogy még
a kapuknál sem volt fennakadás. Köszönet az Erkel Ferenc
Művelődési Központ dolgozóinak a remek szervezésért, és
annak az összesen közel 120
embernek, akik munkatársként vagy önkéntesként azon
dolgoztak, hogy valamennyi
vendégünk biztonságban és
jól érezhesse magát. Köszönet a BVV Kft.-nek, a rendőrségnek, a Közterület-felügyeletnek, a Polgárőrségnek és
a Magyarország Megmentelek Egyesületnek, a Budakeszi Egészségügyi Központ,
a Szivárvány Óvoda, a Pitypang Óvoda és a Nagy Gáspár
Városi Könyvtár munkatársainak, a Nagy Sándor József
Gimnázium diákjainak, és
a Polgármesteri Hivatal önkénteseinek.

A nagy sikerrel véget ért sörfesztiválunk két napján több mint tízezer
ember vett részt. Ennek ellenére sem volt zsúfoltság, biztonságban és
jó hangulatban tölthették a budakesziek, a Budakörnyéki Önkormányzati
Társulás 12 településéről érkezők és más vendégeink ezt a másfél napot.

EDITH EVA EGER: Az ajándék – 12 életmentő lecke
A szerzőnek 2017-ben megjelent
A döntés című könyve igazi bestseller
lett. Jelenleg is 4 előjegyzés van rajta... Így először a frissen megjelent
és beszerzett könyvét nyílt alkalmam
elolvasni, ez is páratlan élményt nyújtott. A magyar származású amerikai szerző kamaszlányként túlélte
Auschwitzot. A háború után kivándorolt Amerikába, és klinikai pszichológus lett. Amikor másoknak próbált
segíteni a traumáikat feldolgozni, rájött, hogy még évtizedek múltán sem
sikerült a haláltáborhoz kötődő saját
traumáit feldolgozni. 12 konkrét érzést, lelkiállapotot sorol fel, amelyek természetesen indokoltak az átélt szörnyűségek után (mindig konkrét történeteket ír le a saját
praxisából, természetesen a neveket megváltoztatva), de
egy idő után a tragédiát átélt embert zárják börtönbe.
A következő „börtönökről” szól a 12 fejezet: áldozatlét,
az elkerülés, az önfeladás, a titkok, a bűntudat és a szégyen, a feldolgozatlan gyász, a merevség, a neheztelés,
a bénító félelem, az ítélkezés, a reménytelenség, a meg
nem bocsátás. Mindegyiknél leírja, hogyan lehet továbblépni, ami természetesen sosem jelenti a megtörtént bűn relativizálását vagy a trauma elfojtását. Szinte
minden fejezetben hoz példákat a személyes életéből is.
Megrendítő olvasmány.
Szőts Dávid

Könyvajánló

BORVENDÉG ZSUZSANNA: A kádári Magyarország
titkos élete
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Borvendég Zsuzsannát sokszor lehet
látni mostanában a televízió történelemmel foglalkozó beszélgetős műsoraiban. Kíváncsivá tettek ezek a beszélgetések, milyenek lehetnek a könyvei?
A szerző a Pázmányon (PPKE BTK)
szerzett történészi diplomát, majd elvégezte az egyetem Állam- és Jogtudományi Karát, a PPKE BTK doktori
iskolájában védte meg disszertációját
2016-ban, melynek címe: Újságírók és
külkereskedők a Kádár-rendszer hírszerzésében. A hidegháború időszakában
a magyar titkos ügynökök nagyon fontos szerepet játszottak. Sikeres tevékenységük fedésében egy rejtélyes pénz
ügyi-gazdasági hálózat is kiépült a hetvenes-nyolcvanas
évekre: létrejött a vadszocialista offshore-birodalom. E hálózat termelte ki a titkosszolgálat tevékenységére szükséges fedezetet, de közben hatalmas vagyonok vándoroltak
az ebben résztvevők zsebébe is. A kötetben elsőként a Magyar Idők hasábjain megjelent cikksorozatot olvashatjuk.
A kötet második darabja a korábban már megjelent Újságírásnak álcázva c. írás. Megtudhatjuk, miként vett részt
a MÚOSZ az ország vagyonának megcsapolásában, és milyen feladatokat kapott a KGB fedőszervétől. A politikában
kevésbé jártasok számára döbbenetes tények tárulnak fel.
De politikához jól értők számára is érdekes lehet a kötet.

FÉNYES ESZTER: Misó és a csillagok
Nagyon szeretni való kicsiny
könyv, amit most ajánlok.
Fényes Eszter, a verses mese
szerzője és a könyv illusztrációinak rajzolója. Eredeti
foglalkozása
konduktortanító,
drámapedagógus,
gyermekkora óta hobbija
a zene, a zenélés. Férjével
több közös zenekaruk is volt
az évek során, jelenleg is
játszanak közösen egy formációban. Ez a könyv évek
óta formálódik, most végre
Fényes Eszter rászánta magát, és kiadta mindannyiunk
örömére. A történet 5 éves kortól ajánlott, de igazából
kamaszokhoz és felnőttekhez is szól. Egy barátság, egy
szerelem története fájdalommal, buktatóval és újra egymásra találással. Igazán tetszenek benne a dalok, melyek
önállóan is hallgathatók a mellékletként kiadott CD-ről.
De bárhogy lehet variálni: olvasva a betét dalokat vagy
megszakítva a mesét, a helyükön meghallgatni a CD-ről.
A könyv igazi családi vállalkozás, Eszter mellett részt vett
az alkotó munkában édesanyja, segített a dalok szövegében; a dalokat férje hangszerelte és a három kislányuk
apró rajzait is becsempészték a könyvbe. Eszter szeretné
folytatni a munkát, terve, hogy bábjátékot ír a könyvből.
A szerzővel készült interjú meghallgatható a Youtube-on.

LOVRANITS JÚLIA VILLŐ: Bajban az öreg tölgy
Ez a könyv ízig-vérig ismereteket átadó történetet
tartalmaz, mégsem ves�szük észre, mikor olvassuk,
csak később döbbenünk rá,
mennyi fontos tudásra tettünk szert. Mármint a felnőttek, a gyerekek, hitem
szerint, élvezettel olvassák,
hallgatják, és a történet végére észrevétlen megtudnak
egy halom dolgot a természetről, a madarakról, a természetvédelemről. Bodza,
az alsó tagozatos kislány, és éppen nyugdíjba készülő,
nagyon eleven gondolkodású és vidám nagymamája egy
természetet bemutató fotópályázatra gyűjtenek anyagot,
mikor észreveszik, hogy bajban van az „öreg” tölgy. Ezt
a fát nem sokkal a nagymama születése előtt ültettek, tehát még nem is öreg a fák várható életkorát tekintve, csak
szépen megnőtt. Nyomban segítségére sietnek. Hogy hogyan, megtudhatjuk, ha elolvassuk az olykor vicces, mindenképp vidám történetet. A könyvön sorozatcím is van,
Bodza, a természetmentő 1. Ez azt sugallja, hogy lesz még
folytatása. Valóban, megjelent már a 2. kötet: Bűntény
a Sas-hegyen címmel. Várjuk a következő köteteket a biológus és író Lovranits Júlia Villőtől. A könyv megkapta
Az év természetvédelmi gyermekkönyve címet.
Ádám Éva • könyvtáros

Csípnek a szúnyogok,
mit tehetünk?
A csípő szúnyogok senkit sem hagynak hidegen. Felettébb
idegesítő tud lenni egyetlen szúnyog döngicsélése is,
különösen, amikor meg is szúr. Agyon is csaphatjuk,
ha ügyesek vagyunk, de ha többen is vannak, végig kell
gondolnunk, mit tehetünk a szúnyogok ellen.
meg a denevérek a vérszívókat. Budakeszin is élnek denevérek, ha nem
is több százas kolóniákban. A denevérek megtelepedését segíti a helyi
Önkormányzat denevérodú osztása,
aminek mindannyian örülhetünk.
Az alkonyatkor repülő szúnyogok az
este kicsapódó harmat miatt, mely
a szárnyukat is terheli, később nem,
vagy alig szúrnak.
A korábbi évtizedek során a szúnyogokat repülőről permetezve irtották
különböző szintetikus vegyszerekkel a DDT-től a szintetikus piretroidokig. Az Egyesült Államokban már
1960 körül felfigyeltek arra, hogy
szúnyoggyérítés után feltűnően sok
énekes madarat találnak elhullva.
Erről szól a magyarul is (1994-ben)
megjelent könyv, a Néma tavasz,
melynek szerzője Rachel Carson.
Világelsőként Magyarország tiltotta be 1968-ban a DDT használatát!
Ma már tudjuk, hogy rákkeltő és immungátló, valamint a zsírszövetben
halmozódik fel és rendkívül lassan
bomlik le.
A kémiai szúnyogirtás találati aránya a balatoni mérések szerint 0,2%,
vagyis egy elpusztított szúnyogra
500 megölt egyéb, más fajhoz tartozó, többnyire hasznos rovar esik,
amely adat brutálisan mutatja a kémiai irtás értelmetlen veszélyességét. Ráadásul a gépkocsiról, ködösítéssel kijuttatott vegyszer a sűrű
növényzet alján megbújó szúnyogok
egy részét el sem éri.
A permetezésre használt szer hatóanyaga az emberre is veszélyes lehet,
és pusztítja az ember számára kárt
okozó kártevők természetes ellenségeit is. A vegyszeres irtással, mely
nem szúnyog-szelektív, megmérgezzük a kártevők természetes ellenségeit, pl. a zengőlegyeket, a fátyol-

Vért szívó szúnyog

porzó rovarok. Sajnos a virágbeporzó
méhek és a poszméhek érzékenyebbek a vegyszerekre, mint a szúnyogok. A házi méhek jelentős részét be
tudják zárni az előre értesített méhészek, de a vadméheket, az előbb
említett poszméheket, lepkéket, szitakötőket és egyéb hasznos rovarokat
sajnos nem tudjuk megóvni.
Gondoljuk meg, mit tehetünk
a szúnyogok ellen?
Vegyszermentes alternatívák
A kertekben előforduló szúnyogok
gyakran olyan helyeken fejlődnek
ki, melyekre egyáltalán nem is gondolnánk. Leginkább a nem egyenletesen lejtő ereszcsatornákban, kertekben szanaszét hagyott műanyag
edényekben, autógumiban álló
esővízben, vödrök alján pangó kisvizekben, vagy le nem fedett esővíztárolókban szaporodnak. Itatóban
naponta cseréljük, és a kannában se
hagyjunk sok napon át álló vizet!

Zöld Budakeszi

Vízparti településeken sokkal nagyobb gondot okoznak, mint Budakeszin, de azért itt is találkozhatunk
csípő szúnyoggal. Több szúnyogfaj
nőstényei szívják az ember vérét (de
háziállatokét, vadon élőkét ugyanúgy), mert sokkal több petét tudnak
lerakni vérszívás után, mint anélkül.
A csípő szúnyogok mind vízben szaporodnak, pontosabban petéiket kis
csomókban a víz felszínére rakják.
A kikelő lárvák elúsznak és szerves
törmelékkel, hullott falevelekkel,
stb. táplálkozva gyorsan fejlődnek,
egy hét alatt képesek bábbá alakulni, majd a vaskos bábból, mely a víz
felszínén felreped, kikelnek és elrepülnek.
A globális felmelegedéssel néhány
új szúnyogfaj is érkezett vagy jöhet
még a Kárpát-medencébe, melyek
elvileg képesek egyes trópusi betegségek terjesztésére is, például a fekete-fehér lábú tigrisszúnyog vagy
a falon ferdén, 45 fokos szögben
ülő maláriaszúnyog. Ehhez persze
hozzá kell tenni, hogy csak akkor
terjeszthetik az új betegségeket, ha
vannak olyan betegek, akikből a kórokozót a vérrel együtt kiszívhatják és
az újabb vérszívás alkalmával a következő emberbe bejuttathatják.
Természetes körülmények között
számos rovarevő madár és más állat
is eszik szúnyogot, amennyit csak
tud. A vízben a halak, gőték kifejezetten vadásznak a szúnyoglárvákra. Az alkonyatkor aktív szúnyogok
különösen hatékony fogyasztói a denevérek, amire jó példaként szolgálnak azok az alföldi települések,
melyekben a templom padlásán több
száz fős denevér kolóniák laknak.
Ezeken a településeken fel sem merül a szúnyogirtás gondolata, mert
hatékonyan, naponta ezrével eszik

kákat és a katicákat, amelyek
mind levéltetűvel táplálkoznak.
Olyan fölöslegesen durva beavatkozás ez, amely az egész
táplálékláncot veszélyezteti, pusztítva a rovarokat fogyasztó állatok
táplálékforrását.
A rovarok száma világszerte rohamosan csökken, elsősorban a rovarirtó szerek használata és az élőhelyük megszűnése miatt. A rovarok
90%-a hasznos, 10%-a valamilyen
kártevő vagy vérszívó rovar. Ne felejtsük el, hogy az ember is a természet része, a természet biztosítja
létünk alapját. Rendkívül súlyos annak a felelőssége, aki a természet
további pusztításához bármivel is
hozzájárul!
Az élelmiszerünk egyharmadát elveszítenénk, ha nem lennének virágbe-
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Csípő szúnyog

Javasoljuk, hogy nézzen körül a háza
táján és szüntesse meg a szúnyogok
keltetőjeként működő vizeket! Ha
sikerülne hatékonyan felszámolni
a szúnyogok szaporodó helyeit, máris nem kéne irtani őket.
A szúnyogok szeretnek elbújni
a magas vegetációban, ennek levágásával a búvóhelyük is megszűnik.
Mechanikai védelmet nyújt az ajtóra, ablakra felszerelt szúnyogháló.
Különböző szúnyogriasztó vegyszerekkel is bekenhetjük a fedetlen arcunkat, karunkat, lábunkat.
Többféle illóolaj illata is megzavarja
a szúnyogokat, hatásosak a szobában elhelyezve, illetve a bőrünkre

kenve is. Aki fokhagymát, vagy fahéj, szegfűszeg, citromhéj, vanília
aroma keverékét eszi, azt kellemetlen szaga miatt általában nem bántják a szúnyogok.
Elektromos rovarcsapdák is kaphatók, bár ezek sem szúnyog-szelektívek, viszonylag kevés szúnyog
mellett mindent elpusztítanak, ami
rárepül az ultraibolya fényre.
A szelektív biológiai szúnyogirtás,
amely csak a szúnyogra veszélyes,
természetes ellenségeiket veti be
ellenük: a szúnyogokat megbetegítő
baktériumok (Bacillus thuringiensis
israelensis Bti és a Bacillus sphaericus
Bs) kijuttatásával.
Először drágának tűnik a biológiai
irtás – főként az előzetes szúnyogfelmérés miatt, viszont hosszútávon
sokkal tartósabb és csak a szúnyogokat pusztító szelektív védekezést
jelent ez a módszer.
Úgy tudjuk, hogy több, Budakeszi
környékén lévő településen – például Telkiben, Pátyon – nincsen
szúnyogirtás. Más településeken –
mint például Budaörsön, illetve Érd
egyes, valószínűleg Duna-közeli részein – idén egyszer már volt földi,

vegyszeres irtás. A Budakörnyéki
Önkormányzati Társulás (BÖT) elnöke, Budakeszi polgármestere vállalta, hogy ezt a kérdést is megvitatja
a többi kilenc polgármesterrel, hogy
egymással egyeztetve, egységesen
és ésszerűen léphessünk fel a szúnyogok ellen – már ahol az egyáltalán szükséges. Bízunk az önkormányzat felelősségteljes döntésében
a szakmai érvek figyelembe vétele
mellett.
A szúnyogirtás összetett feladat,
melyben sok szempontot kell egyeztetni a természetkárosítás elkerülésétől a szelektív szúnyogirtás hasznán át a lakosság elégedettségének
eléréséig. A képviselő testület a szúnyogirtásról egy hónap múlva fog
dönteni, addig egyeztetést, adatgyűjtést végez, és szakmai szempontok
szerint újratárgyalja a szúnyogirtás
kérdését.
Közben több fórumon is felhívja
a lakosság figyelmét a saját környezetében található pangó kisvizes
szúnyog keltetők felszámolására, mellyel optimális esetben még
a szúnyogirtás is okafogyottá válhat.
dr. Jánossy László • Ökokeszi
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Megfigyelések a Madárösvényen

Jégmadár

kishalat. Önnön alkatához képest méretes prédát is képes magába gyömöszölni, gyorsan emészt, majd a pikkelyeket és halszálkákat kiöklendezi. Ám – miként a természetben semmi – ez sem megy kárba. A jégmadár,
hasonlóan a gyurgyalaghoz, vagy éppen a parti fecskéhez, löszfalakban, folyóparti, leszakadó szárazulatokban
költ. Hosszú, akár méteres alagutat váj a talajba, majd
annak végén kialakított költőüregét a visszaköpött halcsontokkal béleli ki. Évente kétszer, nem ritkán hat-hét
gömbölyű, fehér tojást rak.
Állandó madarunk, amely a zord, téli hónapokat a jégmentes vizek közelében vészeli át. Ilyenkor gyakran
látni, amint a víztükör fölött, a kolibrihoz vagy éppen
a vércséhez hasonlóan, egy helyben lebeg, úgy lesi prédáját. Barangoló madár, amely megjelenik, aztán eltűnik, majd évek múlva ismét jön.
Legutóbb a Kis-Balatonnál akadtam össze
vele. A remekül sikerült, új látogatóközpontot néztük meg, ahonnan vezetett
túrán kalauzolják el az érdeklődőket a nádrengeteg mélyére, egészen
a berek minden titkát ismerő író és
vadász, Fekete István Diás-szigeten megbúvó emlékházáig. Rekkenő hőség járt éppen, a makulátlan
eget tátott csőrrel lihegő kárókatonák szelték. Szédítő magasban barna
kánya keringett a vitorlázó repülőket is
segítő, felszálló áramlatban, a termikben,
a nádban pedig tücsökmadár cserregett. Ezúttal a lusta folyású Zala fölé hajló ághegyről röppent fel
a jégmadár, ékkőhöz hasonlatos, kék tollkabátja megvillant a zöld nádfal előtt.
Madártani és gyűrűzési megfigyelések szerint NyugatEurópában a jégmadár állománya csökken, ám mifelénk még szépen akad belőle. Persze ez sem sok, hiszen
hazai fészkelő állománya 900–1600 párra tehető. Vagyis, aki megpillantja, tekintse azt kivételes szerencsének,
amiért érdemes még a rekkenő, szúnyogtermő nyárban
is lesben állni a vadvizek partjain.
Illisz L. László
Felhasznált források: Herman Ottó: A madarak hasznáról és
káráról (Budapest, Pallas Rt. Nyomdája, 1914), www.mme.hu •
A kép forrása: www.tiszatoelovilaga.hu

Zöld Budakeszi

Nyáridőn, a hőség és a mindennapok nyűge elől menekülve, éppen úgy kóborol az ember, mint a közelgő
zegernye elől ősszel dél felé induló madár. Ezúttal mi is
lábra kapunk, s indulunk a vizek, csendes tavak és a zajos, tajtékos patakok felé, hogy egyik legszebb madarunk
után kajtassunk.
Magam először Kaposvár mellett, a Petesmalmi Vidraparkban találkoztam vele. A 14 tóból álló, 170 hektáros
vízrendszer a vadon élő és rászoruló vidrák menedéke,
ahol a természetért rajongó és hozzáértő emberek nevelik fel és vadítják vissza az elárvult vagy másképpen
bajba került vidrakölyköket. És a mindehhez keretet adó
környezet egyenesen pazar! Megfigyelőkunyhókat rejtő,
keskeny sétautak hálózzák be a trópusi dzsungelekre
hajazó láperdőt, rengeteg nádast, ahol a tocsogókban
gémek, fekete gólyák lépkednek, a kék verőfény magasában rétisas kering, a zsombék mellett pedig a vöcsök
igazgatja nemrég kikelt, kajla fiókáit. Aki arra jár, az feltétlenül kanyarítson messzelátót a nyakába, és figyeljen,
mert aligha fogja elfelejteni, amit lát!
Magam is itt pillantottam meg először a jégmadarat.
Egy keskeny csatorna fölé hajló, csupasz ágon üldögélt
és merően leste a víztükröt. Nagy madarászunk, Herman Ottó így írja le: „...kurta, zömök madár, rövid farokkal és egyenes, hegyes csőrrel, mely úgy mered, mint valami léczszög. Szín szerint ez is olyan Isten remeke,
mely röptében úgy megragyog, mint valami kék
drágakő. Feje búbja, tarkója, dolmánya, farcsíkja különösen gyönyörű kék, szemén át
fahéjszínű pászta, mely a nyak oldalán
világosodva folytatódik, szeme barna,
torka fehér, hasa eleven rozsdásszínű;
lába vörös, rövidke, ujjai tövükön ös�szenőve: igazi kuczorgó láb.”
Nem túlzás a jégmadarat a legszebb
trópusi madarakhoz hasonlítani,
hiszen – miként a gyurgyalag, vagy
a szalakóta – felveszi a versenyt bármely
egzotikus erdő röpülő ékességével. A figyelő ember szemét is leginkább türkizkék tollkabátja kapja meg, s ami nekünk szép, az a jégmadárnak
leginkább hasznos. Hasán a tolla rozsdásba hajló barna,
amit a víz felszíne alatt úszkáló, s életét féltve fölfelé pillantó halivadék nem fenyegető halászmadárnak, hanem
leginkább egy száraz, őszi levélnek gondolhat. Csillogó
kék háta ugyanakkor, felülről, a magasból nézve beleolvad az alant fénylő víztükörbe, így a prédára leső, kerengő karvaly nehezebben veszi észre a patak fölé hajló
ágon gubbasztó jégmadarat. Herman Ottó úgy mondja,
hogy színe védő és csaló.
És amint az apró hal biztonságban érezve magát a víz
felszínét megközelíti, a jégmadár, akár egy kődarab,
aláhullik a leshelyként szolgáló ágról; a vízbe toccsanva
megragadja prédáját, majd újra szárnyra kap, hogy a közelben megtelepedve elfogyassza a csőrében vergődő
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Igaz történet egy Krisztus-látomás valódi helyszínén

„Földi hatalom, égi kegyelem”
Zenés színmű a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére
Premier: 2021. szeptember 6., hétfő, 19:30 óra
Díszelőadás: szeptember 7., kedd, 19: 30 óra
Helyszín: Budakeszi, Makkosi út 163.
Imameghallgatások sora igazolja, hogy különleges
hely a Budakeszi határában erdővel körül ölelt Makkosmáriai kegytemplom. 1731-ben itt látta meg a szenvedő
Krisztus arcát egy egyszerű szőlőműves. A kegyhely
története viszontagságos: a világi hatalom koronként
más-más okból akarta elnyomni az itt megnyilvánuló
isteni erőt. A szívek vágyát, a lélek szabadságát azonban nem lehet elfojtani, átélheti mindenki, aki ide
zarándokol. Isten mindig válaszol. – Varga Lóránt író
álmodta színpadra a kegyhely történetét, amit a hagyo-

mány szerint a városban élők és hivatásos színészek
együtt keltenek életre.
A főbb szerepekben: Balázs Péter Kossuth- és Jászai-díjas színművész, rendező; Széles Tamás színész, rendező,
díszlettervező. • Budakeszi szereplők: Betz István színművész, Danhauser Soma, Molnár Kinga, Tóth Balázs,
Tóth Virág, Tóth Bercel, Rajnai László, Pfendtner József,
illetve a Hagyományőrző Kör Asszonykórusa.
Rendező: Oberfrank Pál Jászai Mari-díjas színművész,
érdemes művész, színházigazgató.
Rendező asszisztens: Dalotti Tibor rendező, koreográfus, címzetes egyetemi docens.
Zene: Varga Bálint zeneszerző, zongoraművész.
Jelmez- és díszlet: Libor Katalin Nívó-díjas jelmez- és
díszlettervező.

Az előadást a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére, az Ars Sacra 2021 programjaként hozta létre Buda
keszi Város Önkormányzata, a Mezei Mária Kulturális Egyesület, valamint az Erkel Ferenc Művelődési Központ az
MMA, Spányi Antal megyés püspök úr és a Közjóért Alapítvány támogatásával.

Ismét Térzene program Budakeszin!

Intézményi hírek

Nyáresték
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A klasszikus zene jótékony hatásait
kutatások sora igazolja, ennek ellenére csak egy szűk réteghez jut el
a hangversenytermekben felcsendülő zene varázsa. Fontos, hogy minél
több érdeklődőt lehessen bevonni
a klasszikus zenei kultúra vérkeringésébe aktív muzsikusként és zeneszerető közönségként egyaránt.
Budakeszi ismét csatlakozott a Térzene programhoz, és – az Emberi
Erőforrások Minisztériumához benyújtott nyertes pályázatának köszönhetően – Nyáresték címmel július 2-ától minden héten pénteken
18 órától, a Fő téri park zenepavilonjánál lehet ingyenesen meghall-

gatni a Filharmónia Magyarország
által delegált zenekarokat. A zenei
sokszínűség jegyében változatos
stílusú zenei programok hallhatók –
klasszikus zene, swing, rézfúvósok,
jazz, akusztikus könnyűzene, honvéd katonazene –, a fellépők széles
repertoárt mutatnak be, így a közönség hétről hétre új, igényes művekkel ismerkedhet meg.

Rossz idő esetén az előadások az
EFMK udvarán található fedett színpadon tekinthetők meg.
Rendező: Budakeszi Város Önkormányzata és az Erkel Ferenc Művelődési Központ.
Támogató: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Fotóink a július 2-i koncerten készültek

Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

Mozaikcsaládok
A HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ egyéni pszichés támogatáson túl családterápiás keretek között is segítséget nyújt. Ennek a megközelítésnek az alapelve, hogy nem az egyénben, hanem
a családi rendszerben, a családtagok közötti interakciókban igyekszünk feltárni azokat az elakadásokat, melyek
egyéni vagy kapcsolati tüneteket eredményezhetnek.
A hozzánk forduló családok között egyre nagyobb
arányban fordulnak elő úgynevezett mozaikcsaládok.
„A mozaikcsalád egy olyan új életközösség, melyet az
egyik szülő és gyermekei alkotnak a pótszülővel, illetve új
partnerrel, aki esetleg szintén hozza a saját gyermekeit
az új családba.” Létrejöhetnek válás következtében (ez
manapság a leggyakoribb előzmény), vagy egyes esetekben az egyik szülő halála után. Ezeknek a családoknak mindegyikére jellemző, hogy valamennyi családtag komoly veszteséget élt át (pl. válás), illetve hogy

Városi hírek

a gyermek(ek)nek az egyik szülője máshol él. A mo
zaikcsaládok száma egyre emelkedik.
Pszichológiai szempontból fontos elkülönítenünk
a pótanyás, a pótapás, az összetett (mindkét szülő hoz
vér szerinti gyermeket az új családba) és a részidős
(egyik szülő gyermeke bizonyos időszakonként csatlakozik az új családhoz, alapvetően viszont külön él)
mozaikcsaládokat egymástól, sok szempontból ugyanis különböző kihívásokkal küzdenek. Vannak azonban
általánosságban is megfigyelhető nehézségek, amikkel
a legtöbb mozaikcsaládnak meg kell küzdenie. Ilyen
például, hogy a párnak nincsenek „gondtalan mézeshetei”, amikor párként összecsiszolódhatnak, és olyan
élményeket szerezhetnek, amikhez a nehézségek közben később visszanyúlhatnak.
Ehelyett rögtön egy komplex család születik, akár több
gyermekkel. „A különböző életstílusok, értékrendszerek,
szabályok és együttélési szokások gyakran összeütközésbe kerülhetnek egymással.” Ezek bizonyos mértékig

természetesek, gyakori mégis az az irreális elvárás,
hogy rögtön jól működő család legyenek. Emellett, ha
a bármelyik tagnak családként (még) nincs önazonossága, akkor nem lesz meg a biztonságérzete, szorongani fog, és hosszú távon más családra fognak vágyni.
„A közelség csak közös élmények és tapasztalatok révén
alakulhat ki.” A gyermekek szempontjából nehézség
továbbá, ha megváltozik a testvérek sorrendje, és ezzel együtt sokszor a velük szemben kialakult elvárások
is (pl. a legidősebb gyermek dolga lesz a mosogatás,
de akár kevésbé gyakorlatias dolgokban, például az
„engedés”-ben).
A mozaikcsaládokban a pótszülőknek nehéz megtalálniuk pozíciójukat, feladataikat. Jellemző érzés lehet
esetükben az általános félelem, hogy a különélő szülő
a gyermeknek vonzóbb marad, valamint a rossz lelkiismeretet, mert betolakodónak érzi magát, aki elfoglalta
a másik szülő helyét annak gyermeke mellett.
Ha a pótszülő el tudja engedni a versengést
a különélő szülővel, akkor ezek az érzések
többnyire nem alakulnak ki. Emellett fontos
egyértelműen megfogalmazni a szülőknek
gyermekeik felé, hogy a pótszülő szeretetével
nem árulja el szülőjét, ugyanakkor nem „kötelező” neki szeretnie a pótszülőt. Hagyjanak
időt az új kötelékek kialakulásához.
A különélő szülő szintén nincs egyszerű
helyzetben. Ideális esetben „a különélő szülővel a közös felügyelet az irányelv” – hiszen
a gyermeknek továbbra is mindkét szülőjére
szüksége van –, a különélő szülők pedig továbbra is beszélnek és egyeztetnek egymással a gyermeket érintő kérdésekben. Továbbá
segíthet, ha a szülő és a pótszülő elismeri
egymás szerepét és helyét a rendszerben, ezzel leküzdhetők a mindkét oldalon jelentkező félelmek és negatív fantáziák. „A pozitív, kooperatív
kapcsolatuk is nagy előnyt jelent.”
A fentiekből láthatjuk, hogy egy mozaikcsalád kialakulásához sok idő és sok beszélgetés szükséges: fontos
tisztázni, kik tartoznak a családhoz, illetve a tágabb
mozaikcsaládhoz, a gyermekekkel érdemes kicsit arról
is beszélgetni, hogy kit hogyan szólíthatnak, és fontos
kialakítani az új szerepeket, határokat. Ez hosszas folyamat, ami mindenkitől türelmet és toleranciát igényel. A családterápia segítség lehet abban az esetben,
ha ez a fejlődési folyamat elakad, nehézségekbe ütközik. Ha Ön is ilyen helyzetben van, keresse központunkat bizalommal!
(A fenti cikkhez vezérfonalként szolgált V. Krähenbühl,
H. Jellouschek, M. Kohaus-Jellouschek és R. Weber Mozaik
családok című könyve [2007, Animula], az idézetek is ebből
a könyvből származnak.)
Strobl Andrea
pszichológus
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Német Nemzetiségi Horgász Emlékverseny

Intézményi hírek

Horgászok versenye
a Pogányi-tavon

Az 1988-ban alapított Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület (Verein
für Traditionsbewahrung) fennállása
óta számos helyi, megyei, országos
és nemzetközi programon képviseltette magát tánccsoportja, aranyfokozatú minősítéssel kitüntetett
asszonykórusa és férfi dalárdája,
valamint fúvószenekara révén, nemzetiségi horgászversenyen azonban
még sosem volt alkalmunk részt

venni. Nagy meglepetés volt tehát,
amikor meghívást kaptunk a Pogányi-tavon megrendezésre kerülő Heinek Ottó Német Nemzetiségi Horgász
Emlékversenyre. A Hagyományőrző
Kör elnöke, Ligetfalvi Károly kérése
nyomán gyorsan össze is verbuválódott a három rutinos horgász alkotta
csapatunk, és megkezdődött a lelkes
készülődés.
A verseny előtti délutánon érkeztünk
meg a pazar környezetben elhelyezkedő településre, ahol első utunk
a tóhoz vezetett. Másnap hajnali
6 órakor Birkenstock Zoltán, a Pogányi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a megjelent 19
csapatot, ismertette a szabályokat,
a versenyzők pedig elfoglalták a kisorsolt helyeket a festői szépségű tó
partján, és megkezdődött a horgászat. Csapatunk hősiesen küzdött
a tó sekély szakaszán, ám dobogós
helyezést sajnos így sem sikerült kiharcolnunk.
Az eredményhirdetés kezdetén közösen elénekeltük a nemzetiségi himnuszt, majd kiosztották a díjakat,
különdíjakat és emléklapokat. A ver-

seny zárásaként a kitűnő halászlé
mellett alkalmunk nyílt a vendéglátókkal beszélgetni a nemzetiségi
léttel összefüggő élményekről és nehézségekről. Jó volt hallani, hogy az
ország ezen, tőlünk távol eső pontján
is hasonló megoldások születtek a kihívásokra, amelyekkel Budakeszin is
nap mint nap szembesülünk.
A helyiek vendégszeretetétől és a verseny élményeitől feltöltődve azzal az
elhatározással indultunk haza, hogy
ide még biztosan visszatérünk, de
bízunk abban, hogy a következő találkozásra nem kell jövő nyárig várnunk, hanem egy kórustalálkozó
vagy esetleg a – 2022 januárjában
reményeink szerint ismét megrendezésre kerülő – Sautanz versennyel
egybekötött sváb disznótor fesztivál
keretében Budakeszin üdvözölhetjük
a pogányi német nemzetiség képviselőit.
Köszönjük a Pogányi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a meghívást, a Budakeszi Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak, a Hagyomány
őrző Körnek és a Toyota Mayernek
pedig a támogatást.

Budakeszi legifjabb polgárai
Kalmár Zsombor Benett
(született 2021. június 5-én)
Ravasz Nimród
(született 2021. június 7-én)
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Dana Mira
(született 2021. június 9-én)

Szilágyi Júlia
(született 2021. június 20-án)

Jerger Nanda
(született 2021. június 9-én)

Tory Lelle Hanna
(született 2021. június 22-én)

Kádár Diána
(született 2021. április 10-én)

Nyegre Mercédesz Zsaklin
(született 2021. június 14-én)

Balczó Zsombor
(született 2021. június 25-én)

Fazekas Dávid
(született 2021. június 5-én)

Kovács Nimród Nolen
(született 2021. június 20-án)

Nagy Zita Julianna
(született 2021. június 26-án)

Gratulálunk, jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Cserépdarabok az életemből
A kötet ajánlójában így fogalmaz:
„Az agyunk okos-emlékező asztalán az egyik végén feljönnek az új
és újabb események, történetek,
felfedezések, de a másik végén a feledésbe potyognak lefelé, ha nem
kerülnek át írásba…, mert a gondolat éppoly illékony, mint a szó,
... elszáll... Ezek a sziporkák, anekdoták kerültek ide így az életemből, humorral ízesítve és tartósítva
»vegyesfelvágottként«, mindenki
fogyasztására tálalva. Jó étvágyat!
Jó szórakozást! Szerencsés vagyok:
hivatásom volt a hobbim, és a magánéletemmel
megbonthatatlan
egységben voltak.”
Ebből a kötetből közlünk a továb
biakban rövid írásokat – íme az első!

Megoldás
Egyik rendelésemen 20-as éveiben
járó, mozgékony, inkább izgága fiatalember ült be a székbe. A bal fülére volt panasza, de hiába próbáltam
belenézni a hallójáratába, mindig
elmozdult. Márpedig ha ő 2-3 centiméterrel elfordult, az nekem azt je-

A budakeszin élő dr. Ungor Károly, a Fővárosi Szent János Kórház
Fül-Orr-Gége Osztályának nyugalmazott szakorvosa Cserépdarabok
az életemből címmel rövid novellákat, karcolatokat, anekdotákat
tartalmazó kötetet jelentetett meg magánkiadásban.
lentette, hogy egyáltalán nem lehetett
belátni a lyukba, így állandóan újra
be kellett állítanom a fejét, de abból is
elmozdult újra.
Kezdett idegesíteni a dolog, mert sokan vártak még odakint, aztán mentő
ötletem támadt. Szóltam Margitkának, az igen jól megtermett, dúskeblű
asszisztensnőmnek, hogy ugyan már,
fékezze meg ezt fürge, örökmozgó csikót! Annak meg több se kellett, a fiú
mellé állt, elkapta a fejét és úgy beszorította a két szépen megtermett
halma közé, hogy a srác alig kapott
levegőt, szinte beleájult a helyzetébe.
Alapos kezelés után biztattam:
− No, azonnal meg is vagyunk, egy
kis türelem még! – szóltam, mire a fiú
nagyot sóhajtott, és megszólalt szomorúan a félig aléltságában:
− Drága doktor úr! Ne siessen! Csinálja csak nyugodtan! Ráérek! Nagyon
jól érzem itt magam!

Díjátadó a Mamutfenyőknél
A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás az Országos
Korányi Pulmonológiai Intézettel és a Magyar Szabadidősport Szövetséggel együttműködve szervezte meg
idén március 1. és július 1. között a Lépéssel nyerhetsz

Városi hírek

programot. A megmérettetésen a Budakörnyéki Társulás illetékességi területén élő felnőtt lakosok és az itt
működő tanintézmények vehettek részt. A MASPORT
– Magadért Sportolj! ingyenes applikáció használatával
rögzített távok összesítésével alakult ki a legaktívabbak
sorrendje, amely alapján értékes díjakat osztottunk ki
a három nyertes iskolának és a felnőtt kategóriában induló győzteseknek. A tanintézményi kihíváshoz a BÖT
illetékességi területén működő iskolák közül 10 tanintézmény csatlakozott. Az iskolai kihívásban 430-an vettek részt, összesen 83 240 km-t megtéve a kihívás ideje
alatt. A megmérettetésen a Budajenői Általános Iskola
végzett az élen, a második befutó a Kis-forrás Német
Nemzetiségi Általános Iskola volt Perbálról, a harmadik
a Bocskai István Magyar–Német Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola lett Pátyról. A felnőtt lakosság körében
a rendszeres szabadtéri testmozgás népszerűsítése céljából meghirdetett programban 375 fő vett részt, a résztvevők összesen 76 903 619 lépést tettek meg.
A díjazottaknak és a kihívás minden résztvevőjének
szívből gratulálunk!
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Szabadtéri Tárlat,
és ami következik
A Keszi-Art Egyesület megtisztelő felkérést kapott
a III. Budakörnyéki Sörfesztivál keretében egy bemutatkozó szabadtéri tárlat megrendezésére. A kiállítás
a legjobbkor jött számunkra, mert éppen a 9. Tavaszi
tárlat megrendezésére készültünk egyesületünk tagjaival, amelyre vendégművészeket is hívtunk. A kiállításra
érkezett művekről kiváló minőségű felvételeket készítettünk, melyek megfelelő méretben kinyomtatva és bekeretezve a Fő utcai park gyermek játszóterének kerítésére helyeztünk ki. A kiállításon zöld alapra nyomtatott
figyelemfelkeltő szöveg szólította meg az arra járókat:

Városi hírek

„Állj meg, vándor, hagyd a lármát és most figyelj befelé,
édes lelkem, mert a művész szól hozzád halkan, csendben.
Tiéd a harmónia, a szépség, a tisztaság; benned a jóság,
a hűség és az örök szerelem. Vidd hírül, hogy vannak, akik
még őrzik a vártán a szellem napvilágát, a lélek drága kincseit, ne felejtsd.”
A fesztivál ideje alatt nagyon sokan megnézték a kiállítást, a kulturáltan szórakozó emberek örömmel fedezték
fel a figyelemfelkeltő művészi alkotásokat. Meggyőződésem, hogy a művészet szebbé, teljesebbé és boldogabbá teszi életünket, kár lenne kihagyni életünkből ezeket a felemelő élményeket. Tapasztalataim szerint azt
a társadalmi réteget is sikerült megszólítani, akik ritkán
járnak képzőművészeti kiállításra. Nagyon sok pozitív
visszajelzést kaptunk a tárlatról, melyet ezúton is hálásan köszönünk! A képzőművész szakma is meghívót
kapott a kiállításra és többen voltak, akiket a kiállítás
vonzott be a sörfesztiválra. A sikeres rendezvény után,
az Erkel Ferenc Művelődési Központ kiállítási lehetőséget ajánlott a képző- és iparművészeti kollekció további
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bemutatására, így a reprodukciós kiállítás nyitvatartási
időben a Mini Galériában látható.
Az eredeti alkotások Budakeszin, a Kálvin-teremben
2021. július 11-én, a vasárnapi istentisztelet után 11 órakor megnyitott 9. Tavaszi tárlaton tekinthetők meg.
A kiállításra a járvány miatt korábban nem kerülhetett
sor, de örülünk, hogy most végre megtarthatjuk. A kiállítás megkülönböztető címe: Jelen-lét-öröm. Bízom benne, hogy az elmúlt év karanténos időszakai és online
tárlatai után, végre igazi jelenléti kiállítással örvendeztethetjük meg művészet szerető közönségünket.
A kiállító művészek névsora: Aurell David, Bárány Terézia, Bernáth Béla, Dévényi János, Fehér Irén, Füleky Adrienn, Géczy Olga, Giese Piroska, Huszár Andrea, Józsa
Lajos, Kaippel Emília, Kerezsi Éva Mária, Koppány Attila,

Kósa János, Lázár Erzsébet, Mészöly Zsófia Éva, M. Sarlós Erzsébet, Nagy Imola, Nagy Imre Gyula, Pribojszky
Zsófia, Rumi Rózsa, Samu Ferenc, Serényi H. Zsigmond,
Sigmondné Borz Judit, Szilágyi Dóra, Tarcsányi Ottília,
Tolvaj Dóra, Szilágyi Özséb, Vágvölgyi Attila
A kiállítást dr. Győri Ottília polgármester asszony köszöntötte, illetve dr. Óbis Hajnalka klasszika-filológus
ókortörténész nyitotta meg. Ne felejtsék: Budakeszi
a művészek városa, és mi azért fogtunk össze, hogy ezt
az üzenetet mindenkihez eljuttassuk. Minden kedves
érdeklődőt szeretettel várunk a kiállításra.
Köszönjük a Budakeszi Önkormányzat és az Erkel Ferenc Művelődési Központ támogatását. A kiállító művészeknek további sok sikert, a művészet szerető közönségnek szép élményeket kívánok!
Dévényi János festőművész,
a Keszi-Art Egyesület elnöke

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. június 24-i határozatai
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 143/2021. (VI. 24.) Kt.
határozata a Vállalkozói Park kiviteli terveinek elkészítéséről
Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Vállalkozói Park kiviteli terveinek elkészítésére és annak engedélyeztetésére ajánlatot kér be az alábbi
cégektől:
– Talent-Plan Kft.
(Győr, Richter János u. 11., 9023);
– TP-Terv Mérnöki Iroda Kft.
(Budapest, Teve u. 9/c, 1139);
– Gém Kft.
(Szeged, Arany János utca 7., 6720);
– THEATERV Mérnök és Oktatási Kft.
(Budaörs, Nefelejcs utca 14. I. em. 4.,
2040).
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 148/2021. (VI. 24.) Kt.
határozata a Budakeszi Egészségügyi Központ dolgozói és a Budakeszi alapellátásban dolgozó háziorvosok, fogorvosok, házi
gyermekorvosok, gyermekfogorvosok, as�szisztensek részére egyszeri vásárlási utalvány juttatása tárgyában
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi Semmelweisnap alkalmából a Budakeszi Egészségügyi

Központ dolgozói és a Budakeszi alapellátásban dolgozó háziorvosok, fogorvosok,
házi gyermekorvosok, gyermekfogorvosok, asszisztensek részére személyenként
10 000 Ft értékben, a részmunkaidőben
foglalkoztatottak részére arányosítva,
a heti 20 munkaóránál kevesebb munkaidőben foglalkoztatott orvosok részére
5000 Ft értékben vásárlási utalványt biztosít.
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 162/2021. (VI. 24.) Kt. határozata Budakeszi Város Önkormányzata,
a Polgármesteri Hivatal, a Budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központ, valamint
a Nagy Gáspár Városi Könyvtár dolgozói
részére egyszeri vásárlási utalvány juttatása tárgyában
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi Közszolgálati
Tisztviselők Napja alkalmából Budakeszi
Város Önkormányzata, a Polgármesteri
Hivatal, a Budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központ, valamint a Nagy Gáspár
Városi Könyvtár dolgozói részére személyenként 10 000 Ft értékben, a részmunkaidőben foglalkoztatottak részére arányosítva vásárlási utalványt biztosít.

FOTÓ: ÁDÁM TAMÁS, VIDEOGRAPHY

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

Sok boldogságot
kívánunk!

Nyugdíjas bádogos szakmunkásként vállalok kisebb tető
fedő és bádogos munkákat. •
Telefon: +36 70 668 0024

Kővári Zsófia
és Horváth Máté
2021. június 12-én
kötöttek házasságot
a Budakeszi Városházán

Fodrászokat keresünk teljes
és részmunkaidőben a Buda
keszi Tesco üzletsorán található Expressz Fodrászatba. •
Bővebb információ, jelentkezés:
budakesziexpresszfodraszat@
gmail.com e-mail címen vagy
a +36 70 941 8756 telefonszámon.

Önkormányzati hírek

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 167/2021. (VI. 24.) Kt.
határozata a Prohászka Ottokár Katolikus
Gimnáziummal, Budakeszi Város Német
Önkormányzatával és a Székesfehérvári

Egyházmegyével kötendő közös nyilatkozatról
1. Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elviekben támogatja
a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium (a továbbiakban: Gimnázium) azon törekvését, hogy 2022/2023-as tanévvel kezdődően a megalakuló Prohászka Ottokár
Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
és a működő Gimnázium általános iskolai
osztályokkal bővítésre kerüljön.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
a 2022/2023-as tanévtől a 2092 Budakeszi, Knáb János utca 60. szám alatti ingatlanban jelenjen meg a katolikus felekezeti
oktatás.
3. Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban foglaltak
teljesítéséhez szükséges egyeztetéseket
– amelyek magukban foglalják az Érdi
Tankerületi Központtal, Budakeszi Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával való egyeztetéseket, a Knáb János
utca 60. szám alatti ingatlanon található
Forfa épület bontásával és az általános
iskolai férőhelyek bővítésével kapcsolatos
kérdések tisztázását – folytassa le, és azok
eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztassa.

■ 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) 451-305 ■ 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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