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Szigorítottuk a közterületi 
rendeletünket
Több önkormányzatnál felmerülő 
probléma, nem csak Budakeszin 
jelent gondot, hogy a járványhelyzet 
miatti sok bezártság után „kiszaba-
dultak” az emberek a  szabadba, és 
vannak, akiknek nehezebb a  visz-
szatérés az elvárt közösségi nor-
mákhoz. Ezért fokozottan igyek-
szünk az összes erre vonatkozó 
önkormányzati rendeletünket be-
tartatni. Az biztos, hogy összefo-
gásra van szükség. Önkormány-
zatunk a  maga részéről meghozta 
és meghozza az ezzel kapcsolatos 
rendeleteket, és ezek végrehajtása 
érdekében megtesz mindent, a köz-
terület-felügyelet és a  rendőrség 
is járőrözik. Az üzletek üzemelte-
tőinek is tenniük kell azért, hogy 
a környezetükben rend legyen. Pél-
dául az önkormányzati rendeletünk 
értelmében egy-egy szabványos sze-
métgyűjtőt – csikkgyűjtővel együtt 
– ki kell helyezniük, és természe-
tesen a boltjuk előtt a  járdát nekik 
is ugyanúgy tisztán kell tartaniuk, 
mint minden lakónak, ez egy közös 
munka. Bízom benne, hogy miután 
minden fórumon felhívtuk erre az 
érintettek figyelmét, előre tudunk 
lépni ez ügyben.

A kerékpárút átadása az év 
második felére várható
A repülőtéren a  vegetációs időszak 
miatt most nem lehet folytatni 
a  munkálatokat, de az ütemtervet 
tartani tudja a kivitelező. A bicikli-
utunk mostani végpontja a Farkas-

hegyi repülőtéren lesz, ami egy ön-
kormányzati tulajdonú épülethez 
vezet. A  képviselő-testület felhatal-
mazása alapján igyekszünk ennek 
egy megfelelő hasznosítást, funk-
ciót találni. Azt szeretnénk, hogy ez 
egyfajta fogadóállomás legyen, ahol 
az ide biciklizők kellemesen el tud-
ják tölteni a  szabadidejüket. A  ke-
rékpárút építését a terveink szerint 
folytatjuk majd tovább, erről folya-
matosak a  tárgyalások a  budaörsi 
és a  törökbálinti önkormányzattal. 
A  napokban többször is beszéltem 
a  budaörsi polgármester úrral és 
a  jegyző úrral, annak érdekében, 
hogy minél előbb elkészüljenek 
a  tanulmányterveink az átkötő bi-
cikliutakra, hogy a lehető leghama-
rabb elindulhasson a kiviteli tervez-
tetés. A  kerékpárutunkhoz híd is 
épül, a munkák már zajlanak. A lé-
tesítmény a  budakeszi árkot szeli 
majd át, és már egy öblösödés van 
alatta a  mederben, amivel kapcso-
latban a  főépítészünk azt tervezi, 
hogy ott egy vizes élőhelyet alakí-
tunk ki, ezzel is tovább növelve  bi-
cikliutunk turisztikai értékét.

Készülünk a szeptemberre
A BVV Kft. folyamatosan végzi az 
útfelújítási, kátyúzási munkálato-
kat, emellett pályázati pénzből re-
mélhetőleg még az ősszel el tudjuk 
kezdeni a Széchenyi utca Fő utca és 
Temető utca közötti szakaszának 
a felújítását is. A nyári időszakot az 
intézményeink karbantartására is 
fordítjuk. Több mint 10 millió fo-
rintot költünk tisztasági festésekre, 
linóleum cserékre, a külső pancso-
lóknak a  felújítására, hogy amikor 
újraindul az élet szeptembertől, ak-
kor szép tiszta intézmények várják 
majd a gyermekeinket.

Az iskoláinkban is felújítások 
zajlanak
A Széchenyi István Általános Is-
kola Knáb János utcai épületére 
idén nyáron 70 millió forintot költ 
a  KLIK, azaz a  Klebelsberg Köz-
pont. Többek közt kazáncserére, 

az elektromos hálózat felújítására, 
a mosdók felújítására, és kültéri ját-
szóeszközök beszerzésére jelentős 
összegeket fordítanak. Mindez hoz-
zájárul ahhoz, hogy a  szeptemberi 
tanévkezdés megfelelő színvonalú 
legyen városunkban.

Mielőtt véget ér a nyár, 
ünnepeljünk együtt
Az augusztus 20-i önkormányzati 
ünnepségünkön a  Fő téri parkban 
átadjuk Prof. dr. Horváth Ildikó ál-
lamtitkár asszonynak a  Budakeszi 
Díszpolgára címet, és ekkor kerül 
sor a  Budakeszi Építészeti Érté-
keiért díjak, a  Budakeszi Ifjúsági 
díj és a  Budakesziért emlékérmek 
átadására is. Az ünnepségsorozat 
szombaton, augusztus 21-én folyta-
tódik. Az Erkel Ferenc Művelődési 
Központ környezetében, a  Kossuth 
Lajos utcát lezárva az Erdő utcáig 
Családi Nap Fesztivál lesz reggeltől 
egészen késő estig. Védettségi iga-
zolványra nincs szükség, minden-
kit szeretettel várunk!

Tisztelettel:

dr. Győri Ottilia polgármester

Polgárm
esteri köszöntő
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Még tart a nyár,  
de már az őszre készülünk
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Színházi bemutató a makkosmáriai kegytemplom kertjében

„Földi hatalom, égi kegyelem”

■ A legtöbb híres embernek nem 
is az a  szakmája, ami miatt aztán 
híres lett, te viszont már a kezdetek-
től fogva színészi pályán képzelted el 
magad, ugye?
Széles Tamás: Nem, én filmes 
maszkmester akartam lenni. Ami-
lyen maszkokat a  horrorfilmekben 
látsz maszkokat, én olyanokat akar-
tam csinálni. Már színművészetis, 
sőt végzett színész voltam, ami-
kor még mindig foglalkoztam ez-
zel, persze már csak hobbyból. Volt 
olyan előadásunk a  Vígszínházban, 
amibe én készítettem protéziseket. 
Murányi Tündének kellett egy el-
gennyesedett, eldaganatosodott fü-
let készítenem, amibe belenyomtak 
egy parázsló cigarettacsikket és ki 
kellett fröccsennie a vérnek.
■ Hogy lettél végül színész?
Sz. T.: Ide jártam a  Nagy Sándor 
József Gimnáziumba, és ott volt 
egy felsőbb évfolyamos fiú – Mezei 
Dánielnek hívták, egyébként sport-
kommentátor lett a  tévében –, járt 
egy gyerekszínházba, ahova engem 
elhívott és ott annyira megtetszett 
a  dolog, hogy azt mondtam, én ezt 
választom hivatásomnak. A Földi ha-
talom, égi kegyelem című darabban 
szerepel Betz István kollégám, aki-
vel ott, akkor, tizenévesen ismerked-
tünk meg. Azóta ez az első alkalom, 
hogy együtt játszhatunk.

■ 1992 decemberében voltál először 
színpadon, a  Vörösmarty Színház-
ban A régi nyár című darabban ját-
szottál. Milyen volt az előadás szá-
modra?
Sz. T.: Akkor még csak másodikos 
színművészetis voltam, és egyik ta-
nárom, Iglódi István elvitt magával 
Székesfehérvárra (nyári színházi 
előadás volt). Az egész színműs osz-
tályom lejött megnézni a  premiert. 
Nem sűrűn esett meg, hogy egy fő-
iskolást második év végén kivittek 
egy operett főszerepre. Rendkívül 
büszke voltam magamra és na-
gyon-nagyon élveztem, többek kö-
zött Bánsági Ildikóval, Bács Ferenccel 
játszhattam együtt. 
■ A Színművészeti Egyetemre nehéz 
volt bekerülni és elvégezni?
Sz. T.: Azt szokás mondani, hogy 
oda nagyon nehéz bekerülni, sokan 
csak sokadjára jutnak be. 18 évesen 
beadtam a  jelentkezést, elmentem 
felvételizni, és felvettek. Bevallom, 
nagyon rosszul éreztem magam 
a Színművészetin, nem az én köze-
gem, nem az én világom volt, jófor-
mán egyetlen percét sem élveztem 
a  főiskolás létnek, pedig általában 
ez szokott lenni a  színészek egyik 
legszebb életszakasza. Én viszont 
rengeteg neurózist szedtem ott ösz-
sze. Azt hiszem lelkileg nem voltam 
elég érett, sem kellően edzett az ot-

tani „pedagógiához”. Az osztályve-
zetőnknek az volt a módszere, hogy 
összerombolta a  személyiségünket 
és értékrendünket, aztán figyelte, 
hogyan építjük újjá magunkat. Ne-
kem ez nem igazán konveniált. 
■ De azért szeretsz színész lenni.
Sz. T.: Természetesen! A Színművé-
szeti után hamar magamra találtam. 
A  színészet ideális esetben a  közös 
játékról szól. Remélem, hogy te is 
azt láttad a próbán, hogy mi a szín-
padon játszunk. Nyilván van olyan 
része, ami komoly munkavégzés; 
nehéz, fárasztó és idegőrlő, de alap-
vetően mégiscsak játék. Mégpedig 
olyan játék, mint a gyerekeké, vagyis 
élvezetes. A színészek bizonyos mér-
tékig legálisan gyerekek maradhat-
nak, és ez nagyon jó. 
■ Hogyan jellemeznéd a  színészi 
szakmát? Mi kell ahhoz, hogy az 
ember keresett színésszé váljon?
Sz. T.: Nem elég a tehetség. Az csak 
egyetlen összetevő. Nagyon sok 
munka kell ahhoz, hogy az ember 
a  tehetségéből valamit kihozzon, 
illetve a  tehetségen kívül sok más 
készség és képesség is szükségelte-
tik. Amióta én elvégeztem a  Szín-
művészetit – ami nemsokára 30 éve 
lesz –nagyon sokat változott a világ. 
Ma már természetes, hogy a színész 
menedzseli magát, tudatosan kiala-
kít egy képet magáról, termékként 
tekint magára, ám a  mi időnkben 
ilyesmi még nem létezett. Ma már 
néha fontosabb is az, hogy valaki 
hogyan adja el magát, mint az, hogy 
mennyire tehetséges. 
■ Az átlagembernek gyakran 
fogalma sincs, mennyi munka van 
egyetlen színházi előadás mögött. 
Jelmezek, smink, díszletek, világí-
tástechnika, zenekar… – ezek mind 
olyan munkák, ami a  közönség szá-
mára láthatatlan és mégis, nélkülük 
meg sem valósulhatna az előadás. Be-
vezetnél minket a „kulisszatitkokba”?
Sz. T.: Az írott dráma, amit kézhez 
kapunk, csak alapanyag, pusztán ki-
indulási pont. A próbák során önálló 
és önjáró alkotást kell létrehoznunk 
belőle. Olyan pszichológiai és fizikai 
munkát végzünk a  próbákon, mely 

A Budakeszi Önkormányzat támogatásával 2021. szeptember 6-án 
és 7-én színházi bemutató lesz „Földi hatalom, égi kegyelem” 
címmel a makkosmáriai kegytemplom kertjében. Budakeszi és 
Magyarország jelentős történelmi-egyháztörténeti krónikáját 
állítjuk színpadra a templom sorsát bemutató zenés színművel. 
Különösen aktuális téma ez most, amikor világszerte támadás 
célpontjai a keresztény templomok. A valós eseményeket 
megjelenítő történet az isteni erőt korlátozni kívánó hatalmi 
visszaélésekről szól nemzetünk nehéz időszakaiban. A produkciót 
a járványhelyzet miatt 2021-re halasztott 52. Nemzetközi Eucharisz - 
tikus Kongresszus (IEC) külső helyszíneként, az Ars Sacra Fesztivál 
keretében rendezzük meg. Az ősbemutató kapcsán az előadás 
rendezőjével, Széles Tamással egyik nyári diákmunkásunk, 
Czuczor Mónika beszélgetett.
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során a szereplők személyes igazsá-
ga és motivációi szerint felkutatjuk, 
hogy mit miért tesznek, s azt mi-
ként tudjuk hitelesen ábrázolni. Az 
egész próbafolyamat olyan, mint egy 
rendőrségi nyomozás. Ugyanazokat 
a  kérdéseket tesszük fel, mint egy 
nyomozó: ki, mit, mikor, hol, mivel, 
miért? Ha ezekre a kérdésekre min-
den egyes szereplő tudja a saját kar-
aktere szerinti választ, és a rendező 
ezt koherens egységbe tudja szervez-
ni, tudatos világítással, lejmezekkel, 
díszlettel, kellékekkel hanggal meg-
segítve; tehát a rendező mindent az 
igazolható miértek szolgálatába tud 
állítani, akkor jó előadást fogunk 
látni. Olyan ez, mint egy nagy kö-
zös Agatha Christie-regény: kinyo-
mozzuk – és itt a  rendező Hercule 
Poirot, a nyomozócsoport vezetője –, 
hogy mi miért történik, hogyan tör-
ténik, milyen szándékkal, indokkal 
stb., mígnem eljutunk a  „bűnügy” 
megoldásához.
■ Ebben a  darabban pedig te vagy 
a  rendező, avagy Hercule Poirot. 
Milyen ez a munka?
Sz. T.: Izgalmas. Mondták is a kollé-
gák, hogy fel vagyok pörögve, mert 
tényleg olyan, mint egy bűnügyi 
nyomozás. Az ember talál egy apró 
dramatikus nyomot, utána meglát-
ja a  következőt, egy szituáció-töre-
déket, aztán felfedez egy indulatot, 
izgatottan odaszalad, vizsgálgatja, 
majd összeáll a  fejében egy teória, 
hogy miért épp úgy alakult a jelenet, 
a  szereplők miként viszonyulnak 
egymáshoz, és miért pont úgy? Az 
egész egy izgalmas és játékos nyo-
mozás.
■ A filmszínészetbe 1995 körül 
csöppentél bele. Miben különbözik 
ez a színészettől?
Sz. T.: Kevés filmet forgattam. Fil-
men sokkal finomabban kell játsza-
ni, mint színpadon. Elég, ha csak 
rágondolok és a szándék vagy gondo-
lat jó esetben tükröződik a szemem-
ben. Nekem ez nehezemre esik, 
inkább színpadi színész vagyok, 
a  színpadon jobban és otthonosab-
ban érzem magam. 
■ Az eddig forgatott filmek közül 
melyik volt a kedvenced?
Sz. T.: Az animációs mozik, pél-
dául Az ember tragédiája vagy az 
Utolsó vacsora. Előbbit Jankovics 
Marcell rendezte, Az utolsó vacso-
rát pedig Rofusz Ferenc. Az ő filmje 

Leonardo utolsó vacsora freskójáról 
szólt. Mind a  kettőt nagyon élvez-
tem. Megjegyzem, most szeptem-
ber 19-én lesz a  bemutatója Janko-
vics Marcell utolsó munkájának, 
a Toldi, tizenkét részes filmsorozat-
nak a bemutatója a Duna Televízió-
ban, amiben az összes szereplőnek 
én vagyok a hangja. Sajnos Marcell 
ezt már nem érhette meg. Most per-
sze a Toldi a kedvencem. Pont azért, 
mert rengeteg szerepet játszhattam 
benne, mindenféle hangon megszó-
lalhattam. 
■ Hogy lehetsz az összes szereplő-
nek a hangja?
Sz. T.: Megpróbálom átélni 
azt, hogy mondjuk milyen 
kicsinek vagy kövérnek 
lenni, milyen nyolcvan-
évesnek lenni, és meg-
próbálom ahhoz igazítani 
a  hangomat, amit az élet-
kor és a  fiziológia elkép-
zelése során belül érzek. 
Egy kövér embernek pél-
dául általában a szervei is 
elhízottak, tehát nyomják 
egymást, a tüdejébe nehe-
zebben, zajosabban jár ki-
be a  levegő, a  nyálkahár-
tyák is jobban súrlódnak, 
a hangja is egy kicsit zsíro-
sabbá válik, amikor beszél. 
Így talán érzékeltetni tu-
dom nézővel a kövérséget. 
■ Mondtad, hogy ezeket a rajzfilme-
ket te szinkronizálod. Miben külön-
bözik a rajzfilm a szinkrontól?
Sz. T.: A  rajzfilmekben jellemzően 
nem szinkronizálunk, hanem az 
én hangomra rajzolják meg a  figu-
rát a  rajzolók. Nekem kell őket ins-
pirálnom a hangommal. A szinkron 
ennél egyszerűbb, mert valaki már 
létrehozott egy produktumot, amit 
reprodukálnom kell. Ott az a nehéz, 
hogy a  saját hangomat, tehetsége-
met, gondolkodásomat hitelesen alá-
rendeljem más játékának. 
■ Miért kezdett el érdekelni a szink-
ronszínészet?
Sz. T.: Nincs olyan, hogy szinkron-
színészet, az csupán a színész mun-
kájának egy szegmense, ami akkor 
jó és hiteles, ha mögötte ott van 
a  színházi gyakorlat és tapasztalat. 
Egy színész, jó esetben játszik szín-
házban, szinkronizál, rádiójátékban 
szerepel, filmet forgat, régebben 
készültek tévéjátékok, szórakoztató 

tévéműsorok is. Atyai jó barátom, 
a  Kossuth-díjas Balázs Péter – aki 
a  darabban is vállalt szerepet, egy 
festőművészt alakít –, rengeteg tévé-
műsort készített, amiknek állandó 
szereplője voltam. Emellett még jár-
tam „pódiumozni” is: versmondáso-
kat, verses esteket, irodalmi esteket 
csináltunk. 
■ Milyen előadást láthatnak majd 
a Makkosmáriára látogató nézők?
Sz. T.: Ez az előadás az 52. Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszus 
programjaihoz kapcsolódik. Komoly 
és fontos vállalás Budakeszitől, hogy 

ismét színpadra állítja a  darabot, 
mert a  programok közt összesen 
két színielőadás lesz és a miénk az 
egyik. Az eredeti darab a  kegyhely 
történetéről szól, ám ebben a  vál-
tozatban mi azt vizsgáljuk, hogyan 
működik egy kegyhely, hogyan avat-
kozik be Isten az emberi életbe, mi-
kor avatkozik be, milyen kegyelmi 
úton segíti a szereplőket? Reménye-
im szerint az előadásunk nem törté-
nelmi tablósorozat, hanem inkább 
beavatószínházi élmény lesz. Ha jó 
munkát végzünk – és remélem, azt 
végzünk –, akkor a  néző maga is 
megtapasztalhat valamennyit abból 
a csodából, amit egykor Traub János 
átélt Maria Eichellben, s ami azóta 
annyi imádkozó embernek adott 
hitet, reményt és életerőt. Végső so-
ron abból a kegyelemből szeretnénk 
valamit átadni a közönségnek, amit 
egy szakrális drámával való munka 
során mi magunk megtapasztalunk.
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Augusztus 8-án ünnepeltük templomunk születésnap-
ját. Búcsú volt Budakeszin kirakodóvásárral, körhinta 
nélkül, de hagyományos népi játékokkal a Szent László-
ház udvarán. Mint minden évben, nagy sürgés-forgás 
fogadta a misére érkezőket. Az udvaron már fortyogott 
az ebéd, gyűltek a  sütemények, mint az egy valamire 
való születésnapon illik.
A misén meghallgathattuk Havas Boldogasszony törté-
netét, és templomunk védőszentjéhez szóltak a Hagyo-
mányőrző Asszonykórus Mária-énekei is. A fürge lábú 
hívek élvezhették a mise végén már hagyományos nyári 
havazást. 
A lelki megtisztulás után a  fúvószene adta a hangula-
tot, és amíg a zenészek szusszantak, a Hagyományőrző 
Vegyeskar kedveskedett egy dalcsokorral az egybegyűl-

teknek. Jóízű falatozás közben jóízű beszélgetés kö-
vetkezett, kellemes zeneszó mellett. Jó volt az ismerős 
arcokat látni, és fájó volt szembesülni az elmúlt év vesz-
teségeivel.
Köszönjük a  szervezést az egyházközösségnek, a  Ha-
gyományőrző Körnek és a  Német Önkormányzatnak, 
valamint a fúvószenekar lelkes fiataljainak a közremű-
ködését.

Krizsán Edit kórusvezető

Új elnök a Széchenyi Társaság élén

■ Mi késztette a kapcsolat 
felvételére a társasággal?
Szemereki Zoltán: A  90-
es években gyakran mond-
tam, hogy Budakeszi egy 
ezred résznyi Magyaror-
szág. Igyekeztem akkor 
ezért az „ezred részért” 
dolgozni. Ebben az időben 
ismertem meg két olyan 

nagyságot, akinek példája sokat segített a közügyekben, 
a politikában eligazodni. Az oktatás miatt gróf Klebels-
berg Kunó volt az egyik, a másik gróf Széchenyi István. 
Széchenyi István a 19. század nagy reform időszakában 
élő széles látókörű, szinte polihisztorként munkálkodó 
„legnagyobb magyar”, aki Magyarország felemelését te-
kintette fő céljának.
„Egynek minden nehéz, soknak semmi nem lehetet-
len”. Széchenyi vezérgondolata a választást egyértelmű-
vé tette, miközben a 20. század nagy formátumú egyé-
nisége is példaképem maradt.
Hamarosan a Budakeszi Széchenyi Baráti kör elnöksé-
gi, majd az országos Széchenyi Társaság elnökségének 

is tagja lettem. Közel egy évtizede a társaság alelnöké-
nek választott.
2020-ban sajnálatos esemény volt korábbi főtitkárunk, 
majd elnökünk Dr. Rubovszky András úr betegsége, 
majd eltávozása. Kérésére már közel egy éve megbízott-
ként vezettem a társaságot, majd idén június 8-án a köz-
gyűlés egyhangúlag elnökké választott. Számomra 
a felkérés és a választás is megtiszteltetést jelentettek.
■ Hogyan fogalmazná meg a társaság jövőjét, céljait?
Sz. Z.: Társaságunk hagyományos, konzervatív, mégis – 
Széchenyi szelleméhez hűen – innovatív. Ezt megőrizni 
az egyik fő feladat. 
A másik, hogy a Széchenyi-ismeretek az ifjúság számá-
ra is érdekesek legyenek. Kapcsolatokat kell teremte-
nünk, minél szélesebb körben a magyar egyetemekkel, 
ahol nemcsak az ismereteket, hanem a közjó szolgálat 
kötelességét is meg kell tanítani, vonzóvá kell tennünk.
Magyarországon fontosnak tartjuk a  bizalom légkörét 
ismét megteremteni. Pártállástól függetlenül valljuk, 
hogy a „hinni és hihetni egymásnak” közös nemzeti ér-
dekünk.
■ Köszönöm a riportot!

Kosinszky Zsuzsa

Az elsők között, több mint 30 éve alakult meg a Széchenyi 
Társaság mint országos egyesület. Célját úgy fogalmazta 
meg, hogy „névadójának örökségét alapul véve, felekezetre, 
világnézetre és pártállásra tekintet nélkül munkálkodjék Magyar-
ország, a nemzet felemelkedéséért, szellemi erkölcsi és anyagi 
gyarapodásáért, mindenkor szem előtt tartva az egyetemes 
magyarság érdekeit.” Szemereki Zoltánnal, Budakeszi emeritus 
polgár mesteré vel, a Széchényi Társaság új elnökével beszélgettünk.



Kutyás sport- és szabadidő központ Budakeszin

DogFlowArena

■ DogFlow. Mi az üzenete ennek 
a névnek?
Neustadtl Dániel: A  DogFlow már-
kanevet 2020-ban hoztuk létre és 
egyet jelent a kutyákkal átélt élmény-
nyel, és az együtt eltöltött szabad-
idővel. A  DogFlowArena az első 
magyarországi, kimondottan kutya-
sport célra, kutyások által tervezett 
és épített fedett, műfüves, temperált 
levegőjű sportcsarnok, ahol időjá-
rástól függetlenül bármilyen kutyás 
sport hobbiszerű vagy versenyszintű 
gyakorlására lehetőség lesz.
Küldetésünk, hogy a  kutyás embe-
rek számára a kutyákkal való foglal-
kozás, sportolás terén egy minden 
igényt kielégítő lehetőséget bizto-
sítsunk mind helyszín és eszközök, 
mind szakmai tudás terén. A kutyát 
és a kutyával való szeretetteljes, po-
zitív megerősítésen alapuló, a kutya 
és az ember bizalmát, kötődését épí-
tő foglalkozások sportolási lehető-
ségét biztosítjuk a kezdőtől a hobbi 
kutyásokon át a  versenyzői szintig 
– minden kutyafajta és minden kor-
osztály számára.
■ Ezek szerint itt a hobbi- és a ver-
senyzői szintű kutyás sportolásnak 
egyaránt helye lesz a csarnokban?
Füzi Juli: A hétköznapokban a hob-
bi, tömegsport foglalkozások lesz-
nek túlsúlyban. Az otthon tartott 
(de eredetileg munkára tenyésztett) 
kutyák vele született mentális-, fi-
zikai képességei általában nincse-
nek kihasználva. Feladatok híján az 
energiájuk nincs levezetve. A  ku-
tyás sportok ezért nagyon jó esz-

közt nyújtanak ennek a  feloldásá-
ra, edzők vezetésével mindezt meg 
lehet tanulni. Ezután otthon nem 
a  szőnyeget tépi szét, nem a  kertet 
ássa fel a  kutyánk, hanem levezeti 
az energiáit és közben tovább erősíti 
kapcsolatát a gazdival.

N. D.: Amikor megálmodtuk ezt 
a  csarnokot, úgy gondoltuk, létre-
hozunk egy olyan helyet, ahol bár-
ki, a kutyájával párban foglalkozhat, 
vele egységben sportolhat. A célunk, 
hogy a kutya és gazdája érezze ma-
gát jól a  pályán. Persze, ha ez még 
azzal is együtt jár, hogy később jó 
eredményeket érnek el valamely ku-
tyás sportban, arra nagyon büszkék 
leszünk. Várhatóan sok élvonalbeli 
versenyző is megfordul majd ná-
lunk, őket, és a szabadidős gyakorló-
kat ugyanolyan lelkesedéssel látjuk 
a létesítményben.
■ A csarnok előtt egy hasonló 
méretű, befüvesített pálya is látható.

N. D.: Ez a bentihez hasonló méretű, 
harmincszor negyven méteres pá-
lya. Tavasztól őszig ezt is használni 
fogjuk, 2022 tavaszától a pálya a sza-
badtéri versenyekre való felkészülés 
színtere lesz.
■ Egyéb szolgáltatásokat is nyújt az 
aréna?
F. J.: Nagy alapterületű, komplex 
kiszolgáló helység is kapcsolódik 
a  csarnokhoz. Van benne büfé, zu-
hanyzó, vendégszobák, ha vala-
ki a  versenyek alatt itt akar aludni. 
A szolgáltatás kínálatunkat színesíti, 
hogy van helységünk tantermi okta-
tás, szeminárium lebonyolítására, 
illetve szeptembertől egy kis funk-
cionális edzőterem szolgálja a kutya-
gazda páros humán felének erőnléti 
fejlesztését. Humán sport területről 
érkező szakképzett edzőink segíte-
nek minden érdeklődőt az egyéni 
céljaik elérésében.
■ Vannak a  DogFlowArena-hoz 
hasonló adottságú, korszerűen fel-
szerelt csarnokok Magyarországon?

F. J.: Ilyen korszerű csarnok csak 
ez az egy van itthon pillanatnyi-
lag. Vannak homokos talajú-, fedett 
pályák, de ekkora területen, ilyen 
komplex csarnok nincs. Ráadásul 
ez nem bérlemény. Amint tapasztal-
juk, a bérlemények feltűnnek, aztán 
letűnnek. A  mienkre reményeink 
szerint sok-sok évig lehet majd szá-
mítani.
■ Az emberek nagy része, de még 
a kutyások közül is viszonylag keve-
sen tudják, hogy az agárfuttatás mel-
lett létezik más kutyás sport is.
F. J.: Sok évtizedes múltja van a hob-
bi- és verseny szintű kutyás spor-
toknak. Mi agilityben vagyunk jára-

Felépült és átadás előtt áll Magyarország első kutyás 
sport- és szabadidő központja Budakeszin, a Futrinka 
utcában. Az épület 1200 m2-es csarnoka Budakeszi 
legnagyobb osztatlan területű, fedett helysége. 
A vállalkozást egy öttagú társaság – kutyabarátok, 
eredményes, jó nevű kutyasport versenyzők – hozták létre. 
A sport- és szabadidő központban a közeljövőben induló 
tevékenységről, céljaikról a tulajdonosok közül Neustadtl 
Dániel ügyvezető és Füzi Juli, a létesítmény egyik szakmai 
vezetője tájékoztatta újságunkat.

Budakeszi m
árkanév – Helyi vállalkozások
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tosak. Ez a  sport egész Európában 
rendkívül népszerű, Németország, 
Csehország és az északi országok 
járnak az élen ebben a  sportágban. 
Rengeteg a  miénkhez hasonlóan 
funkcionáló kisebb-nagyobb, jól fel-
szerelt, igényes csarnok van ezekben 
az országokban. Már nagyon fájt 
a fogunk egy hasonlóra, és most itt 
van a DogFlowArena, megcsináltuk. 
Reméljük, hogy megtaláljuk min-
den érdeklődő számára azt a módot, 
hogy bekapcsolódhasson az itt folyó 
kutyás sportéletbe.
■ A kutyás sportban több szakág is 
létezik?
N. D.: Igen. Dogdancing, dogfris-
bee, obedience, IGP (háromfázisú 
munkakutya sport), agility, kutyás 
futás és más egyéb ügyességi spor-
tok. Mi arra számítunk, hogy a leg-
gyakrabban az agilityre lesz igény, 
amely 30 éves múltra tekint vissza. 
Ahogy látszik, a pályánk is elsősor-
ban agilityre van felszerelve. Ez egy 
olyan kutyás sport, amely korábban 
a lovas versenyeknek volt kiegészítő 
betétszáma, látványossági eleme, 
olyan, mint a díjugratás, csak itt nem 
ülünk a lovon, hanem együtt futunk 
a kutyával. Lényegi része a sportnak, 
hogy a  kutya nem ismeri a  pályát, 
az akadályokat és a versenyzőnek is 
mindössze nyolc perce van a verseny 
előtt, hogy megismerje a  teljesíten-
dő pálya útvonalát. Minden akadály-
nak megvan a maga furfangja. A 10 
különböző akadálytípus, ezek kom-
binációi gyakorlatilag végtelen variá-
cióra adnak lehetőséget a verseny- és 
edzőpályák tervezőinek.
Az agility a  kutya és gazdájának 
összehangolt mozgásán, egymásra 
épített bizalmán nyugvó látványos 
sport, amely méltán egyre népsze-
rűbb kutyás körökben. A  DogFlow-
Arenában egyebek mellett az agility 

megismerésére, alapjainak és ver-
senyszintű technikáinak elsajátí-
tására kínálunk szervezett, magas 
szintű lehetőséget.
■ Bármilyen méretű kutya részt 
vehet egy ilyen versenyen?
F. J.: A  kutyák magassága alapján 
négy méretkategóriában különülnek 
el a párosok, ilyen módon biztosított 
a  fair-play versenyzés lehetősége. 
Mindegy, hogy vannak-e verseny-
zői ambíciói egy gazdinak, a kutya–
gazda páros fejlődését az edzések 
ugyanúgy biztosítják, a közös sport 
mentális- és életmódbeli pozitív ha-
tásai már néhány hét közös munka 
után megmutatkoznak. Kutyánk 
rövid idő alatt szófogadó, figyelmes 
sporttárssá változik, és ne feledjük 
el, hogy a  jó levegőn végzett inten-
zív mozgás megdolgoztatja a kerin-
gési rendszerünket, igénybe veszi 
sok más fizikális képességünket, 
aminek a testre és lélekre gyakorolt 
pozitív hatása egyáltalán nem elha-
nyagolható. Ezek azok az értékek, 
amelyekért én minden kutyásnak 
javasolni szoktam, hogy nézzen szét 
a kutyás sportok között és válasszon 
egy számára szimpatikusat. Szuper 
móka a kutyával való közös munka, 
jó a közösség, és a kellemes mozgás 
hozzájárul az egyéni életminőség ja-
vításához.
■ Mennyi idő egy kell egy agility 
versenyző kutya és a  felvezető gaz-
dája kiképzéséhez?
F. J.: Másfél–két év. És ebben az 
a  legcsodálatosabb, hogy a kutyánk-
kal a „nem érdekel” állapotából elju-
tunk oda, hogy végigcsinál egy fel-
adatsort, amely ráadásul hatalmas 
boldogságot jelent számára.
■ Mióta foglalkozik versenyzéssel 
és kiképzéssel?
F. J.: Gyerekkori imádat nálam a ku-
tya, és a velük való foglalkozás. 25 éve 
találkoztam először az agility sport-
tal, szerelem volt első látásra, amely-
nek lángja, úgy tűnik, kiolthatatlan 
bennem. Sok-sok családi kutya en-
gedelmes képzése után az elmúlt ki-
lenc évben már csak az agilityvel fog-
lalkozom, mint versenyző és edző. 
Jelenleg három csodálatos border 
collie társa vagyok. Ők a legnagyobb 
tanítómestereim. Nemcsak a pályán, 
de a hétköznapokban is tükröt tarta-
nak elém, ezzel inspirálva személyes 
és szakmai fejlődésemet a  kutyás 
sportokban, sőt még azon túl is.

■ Nyilván vannak kutyafajták, akik 
különösképpen alkalmasak az agi-
lity-re.
F. J.: Agilityzni, gyakorlatilag min-
den kutyával lehetséges. A  nagyon 
picike és az óriás méretű ebek szá-
mára szoktunk a feladatokban olyan 
könnyítéseket beiktatni, amelyek ré-
vén nem okoz gondot nekik a felada-
tok végrehajtása. Talán a  juhász- és 
vadászkutyák a  leginkább alkalma-
sak agilityben kimagasló eredmé-
nyeket elérni.
■ Ön agility versenyzőként és edző-
ként is nagyon sikeres.
F. J.: Köszönöm, de a  siker nagyon 
sokféleképpen mérhető. Igyekszem 
sportolóként és oktatóként a  leg-
magasabb színvonalon teljesíteni. 
Az utóbbi években rendszeres Eu-
ropean Open (EO) és FCI Világbaj-
nokság (AWC) válogatott kerettag 
voltam. 2017-ben és 2020-ban or-
szágos bajnok lettem két különböző 
border collie kutyámmal. Legfonto-
sabb eredményeim a  2016. évi FCI 
Világbajnokságon elért csapat máso-
dik hely, illetve a 2017. évi FCI Világ-
bajnokságon elért egyéni összetett 
12. hely.
■ Jelenleg hány kutyás sportoló van 
Magyarországon?
F. J.: Mintegy négyezren vagyunk.
■ Mi a legnagyobb álma most, hogy 
elkészült az aréna?
F. J.: Mindenekelőtt az, hogy a kör-
nyékről, a  fővárosból és a  távolabbi 
térségekből is sokan csatlakozzanak 
törekvéseinkhez, fedezzék fel ezt az 
egészséges, szabadidős életmódot és 
éljék át mindazt, amit mi átélünk 
a  mindennapokban a  kutyáinkkal. 
Titkos vágyam, hogy Magyarország-
nak legyen egy agility világbajnoka. 
Látok lehetőséget erre a  következő 
években, mert nagyon sok tehetséges 
kutya és felvezető van, akik rengeteg 
munkát beletesznek ebbe a sportba. 
Hiszek benne, hogy a szakszerűen, 
okosan felépített edzésmunka előbb-
utóbb eredményekben is megmutat-
kozik. Azt reméljük, hogy a DogFlo-
wArena jelentős fejlődést generálhat 
ebben a sportágban.
■ Mikor nyitnak?
N. D.: Hamarosan, ahogy meg-
kapjuk az engedélyeket, onnantól 
kezdve viszont kapuink minden nap 
nyitva állnak majd a sportkutyás kö-
zönség előtt.
 Horváth Jenő



Széchenyi István Általános Iskola

Kiváló versenyeredmények 
Hajós Petra helyezései a különböző 
matematika versenyeken 

Hajós Petra 6. a osztályos ta-
nuló a  Kenguru Matematika 
Csapatversenyen megyei bajnok 
lett, majd a Zrínyi Ilona Mate-
matika Verseny megyei ezüst-
érmes eredménye után, a Kőrö-
si Science Országos Versenyén 
is összemérte tudását csapat-
ban, ahol a  3. helyet hozta el 
és vált országos bronzérmessé 
a versenyző hatodikosok között.
Gratulálunk Petrának, három különböző kategóriájú 
versenyen is elérni a dobogó mindhárom fokát nagyon 
szép teljesítmény! Nem mellesleg Petra kitűnő ta nuló 
lett ebben a  tanévben, kilenc tantárgyi dicséretben ré-
szesült és felvételt nyert a  Toldy Ferenc hatosztályos 
gimnáziumba is. Sok sikert kívánunk!

Simon Réka a SZIA történetének 
legeredményesebb tanulója
Simon Réka 6. a osztályos ta-
nuló, 816 fő diákunk közül lett 
a  legeredményesebb az idei 
tanévben! Hogy miért is? Lás-
suk!
A Kenguru Matematika Ver-
seny 1. helyezett megyei bajno-
kaként volt az országos döntőn, 
ezután a  Zrínyi Matematika 
Verseny megyei és országos 
döntőjén, egyéniben megyei 4., 
országos 18., csapatban országos 2. helyezett lett. Végül 
a Kőrösi Science Verseny országos döntőjén csapatban 
szerezte meg a  3. helyet. Réka elsőtől kezdve minden 
tanévben nemzetközi, országos és megyei dobogós he-
lyezéseket ért el, elsőtől hatodikig kitűnő tanulóként is-
kolánk történetének legmagasabb, összesen 11 tantárgyi 
dicséretben részesített diákjaként zárta a tanévet. Ered-
ményeivel felvételt nyert a  Toldy Ferenc hatosztályos 
gimnáziumba! 
Egyik tanítója, aki már elsőtől kezdve egyengette Réka 
útját, csak ennyit mondott búcsúzóul: „Nem tudom mit 
hoz a  jövő számodra, de abban biztos vagyok, hogy nagy 
dolgokra vagy hivatott.” 

Németh Noel Zalán országos negyedik 
honismeretből 
Németh Noel Zalán, 3. e osztályos ta nuló az Országos 
Honismereti Tanulmányi Versenyen negyedik helyezést 
ért el 215 versenyező harmadikos között. A  versenyen 

1586 diák mérte össze tudását. Gratulá-
lunk gyönyörű versenyszerepléséhez, na-
gyon büszkék vagyunk rá! Noel az idei 
tanévben kitűnő tanuló lett, és három 
tantárgyi dicséretben is részesült. Szép 
volt Noel, csak így tovább! 

Hajós Ákos országos bajnok matematikából 
és magyar nyelvből
Hajós Ákos 4. a osztályos tanuló a  Tu-
dásbajnokság Országos döntőjén két ver-
senyszámban is – matematika és magyar 
nyelv – az első helyet szerezte meg, ezzel 
a lenyűgöző teljesítménnyel kétszeres or-
szágos bajnokként zárta a tanévet. 
Ákos a  Zrínyi Matematika Verseny or-
szágos döntőjébe és a  Bolyai Matemati-
ka Verseny megyei döntőjébe is bekerült 
az országos aranyérme után, így nem is 
meglepő, hogy a  MaTalent Matematikai 
Tehetségazonosító Mérésen a  4. évfolyam egyik tehet-
ségígérete lett, melyről úgy tudjuk még ő sem tudott – 
eddig! 
Szívből gratulálunk Ákosnak, és kíván csian várjuk felső 
tagozatos szereplését! 

Bárczy Blanka a SZIA első  
„Átütő tehetség fejlődésű” tanulója
Bárczy Blanka 4. a osztályos tanuló hi-
hetetlenül sikeres tanévet tudhat a  háta 
mögött. A Tudásbajnokság Országos dön-
tőjén haladó angol és magyar nyelv kate-
góriában is országos első helyezett lett, 
majd a Kapocs Országos Angol Versmon-
dó versenyen, ahol saját versével állt ki 
kortársaival szemben a dobogó harmadik 
fokát sikerült megszereznie. 
Blanka nemcsak a humán, de a  reál területeken is ki-
emelkedő eredményt ért el, méghozzá a MaTalent Ma-
tematikai Tehetségazonosító Mérésen, ahol iskolánk 
történetének legmagasabb tehetségszintjét hozta, mely 
szintre országosan a  résztvevők mindössze felső 1%-a 
tud eljutni. Az évfolyamán egyedüliként őt azonosította 
az Oktatási Hivatal átütő tehetségfejlődésű tanulóként, 
ezzel beírta magát az iskola történelmébe is, ugyanis ez-
előtt ezt senkinek nem sikerült elérnie! 
Talán nem lesz meglepetés ezek után az sem, hogy év-
végi bizonyítványa szemet gyönyörködtető: kitűnő ta-
nulóként tíz tantárgyi dicsérettel zárta az idei tanévet, 
egyetlenegy tantárgyból sem lett csak jeles. 
Gratulálunk Blanka lenyűgöző versenyszerepléseihez, 
tanulmányi eredményeihez, nagyon büszkék vagyunk 
rád – igaz, szüleidnél nem lehetünk büszkébbek. 9
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1991-ben alapították a  Prohászka 
Ottokár Katolikus Gimnáziumot, 
miután a  Budakeszi egyházköz-
ség 1990-ben visszaigényelhette az 
1948-ban államosított zárda iskolát, 
és döntött a nyolcosztályos katolikus 
gimnázium működtetéséről. Ennek 
alkalmából idén intézményünk mél-
tó módon kívánja megünnepelni 
ezt a  30 éves, jubileumi évfordulót. 
2021. október 11–17. között egy spe-
ciális témahét keretében sokrétű, 

gazdag rendezvénysorozattal ké-
szülünk, melynek során különböző 
programok által átfogó képet nyúj-
tunk iskolánk múltjáról és jelenéről.
A jubileumi évforduló mottója: „Ha-
gyomány és megújulás”, melyet mél-
tán erősít az az elköteleződés a  ke-
resztény hit iránt, hogy a Prohászka 
Ottokár Katolikus Gimnázium a kö-
zeljövőben egy általános iskolai rész 
bővítésével tervezi a  budakeszi ka-
tolikus nevelés-oktatás fenntartását, 
megújítását.
A megújítás, megújulás külsőségek-
ben is megmutatkozik. Intézmé-
nyünkben minden évben sor kerül 
kisebb-nagyobb felújítási munkála-
tokra. 
Iskolánk szaktantermi hálózata 
2021 szeptemberétől STEM labor-
ral bővül, amelyet a Székesfehérvári 
Egyházmegye költségvetési támo-
gatásával sikerül megvalósítanunk. 
A  STEM egy mozaikszó, a  science, 
technology, engineering, mathema-
tics szavak összetételéből utal arra, 
hogy ez a labor azon szakmák elsa-
játításának eszköztára, melyekhez 

tudományos, technológiai, mérnök-
tudományi vagy matematikai vég-
zettség szükséges. Az új NAT-ban 
a  digitális kultúra tantárgy oktatá-
sának egyik mérföldköve ennek az 
új eszköztárnak a kialakítása, amely 
nem csupán technológiai ugrás, ha-
nem a szemléletmódban is jelentős 
változást hoz magával. Számos app-
likáció és szoftver áll rendelkezésre 
ahhoz, hogy megkönnyítsék a taná-
rok óratartását; a  tanórák hatékony-
sága növekszik, a diákok az élmény-
szerű tanulás révén lelkesebbek és 
mélyebb ismereteket szereznek, 
a  kiscsoportos, illetve önálló pro-
jektmunkák pedig hozzájárulnak 
a  tanulók problémamegoldó képes-
ségének, kreativitásának, szociális 
kompetenciájának fejlődéséhez. Is-
kolánk STEM laborjának kialakí-
tására a  gimnázium egyik félreeső 
sarkában, egy már felújításra szo-
ruló teremben kerül sor, amely egy 
komplett felújításon esik át. A  ter-
met kifestették, a padlót kicserélték, 
a STEM labornak megfelelő, techni-
kai feltételeket biztosító elektromos 
hálózatfejlesztést végeztek, valamint 
az okos tanteremnek megfelelő új 
bútorzat (csoportmunkát biztosító 
asztalok és ergonomikus székek) be-
szerzését is biztosítja az intézmény. 
A STEM labor megvalósításán a Ba-
lázs Diákkal kooperálva, közösen 
dolgozunk, amely széles körű ta-
pasztalattal rendelkezik e téren, és 
a  technikai feltételek (taneszköztár 
beszerzése) mellett biztosítja a  ta-
nárok továbbképzését, szakmai fel-
készítését is, melyre a  tanév elején 
kerül sor. A labort jelenleg egy inter-
aktív érintő panellel, laptopokkal, 37 
tablettel, tablettároló szekrénnyel, 
klasszikus telepíthető oktatási szoft-
verekkel, 2 darab Edbot robottal, 
Mikrobit starter készlettel és 5 da-
rab kisméretű, illetve 1 darab nagy-
méretű drónnal szereljük fel. Ezek 
a  technológiai újítások lehetővé te-
szik az interaktív felületen való kö-
zös alkotást, a projektmunkát; a ro-

botok, a  drónok programozásának 
elsajátítását, és a programozás révén 
azok irányítását; a  3D technológia 
megismerését és alkalmazását. Ez 
az okos tanterem kiváló helyszínt ad 
az idei tanév tehetségműhely témá-
jának is, „Leonardótól a  drónokig” 
címmel, melynek során a  tehetség-
programban résztvevő tanulóink 
a  meglévő ismeretekre alapozva új, 
szerteágazó, több tehetségterületet 
érintő ismereteket szereznek és mé-
lyítenek el a  repülés témakörben. 
Élményszerző, alkotó tevékenységet 
végeznek, megtapasztalják a  ma-
nuális és a digitális alkotás örömét, 
mely egymást kiegészítve komplex 
egységet alkot.  Ennek során új anya-
gokkal, módszerekkel ismerkednek, 
vizuális és digitális kultúrájuk gaz-
dagodik. A program során a diákok 
komplex betekintést kapnak a  kor-
szerű digitális technológia világá-
ba. A különböző foglalkozások által 
a tanulók szintetizálják a repülés ki-
alakulásának és fejlődésének törté-
netét, folyamatát. 
A STEM labor megvalósítása mel-
lett igyekszünk diákjaink, tanáraink 
számára 21. századi komfortot biz-
tosítani az osztálytermekben is. Idei 
tanévben a főgimnázium termeit új 
padokkal és modern, ergonomikus 
székekkel szereljük fel; a  tantermi 
szárnyban lévő mosdók a 21. századi 
igényeknek megfelelően felújításra 
kerülnek. Szeptember elsején pedig 
már a megújult bejárati kapunál vár-
juk diákjainkat az iskola biztonsá-
got nyújtó falai közé, hogy közösen 
haladjunk tovább a „Hagyomány és 
megújulás” útján.

Török Csaba igazgató 
• Nagy Edit pedagógiai vezető
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Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

30 éves évfordulóra 
készülünk



A magyarországi domonkosok a kunok keresztény hit-
re térítése szándékával érkeztek Magyarországra. Fon-
tos törekvésük volt a keleti magyarok felkutatása, amely 
Juliánusz barát és rendtársai nevéhez kapcsolódik. Uta-
zásai eredményeképpen sikerült megtalálni a  keleti 
magyarokat. Ő hozta a készülődő tatár invázió hírét is. 
A magyar rendtartomány alapításától a tatárjárásig eltelt 
húsz év igazi sikertörténet volt: a két missziós püspök-
ség és a keleti magyarokhoz vezetett expedíciók mellett, 
a rend legalább 20-25 rendházat hozott létre az ország 
területén. A Prédikátorok Rendje 1254-ben Budán, a ki-
rályi támogatással felépült új Szent Miklós-kolostorban 
tartotta nagykáptalanját. A magyar domonkosok tekinté-
lyét mutatja, hogy IV. Béla domonkos apácákra bízta leá-
nya, Margit nevelését. A két világháború között a Rend 
mindkét ága dinamikusan fejlődött, a Magyar Katolikus 
Egyház fontos szereplője volt. Az 1950. évi feloszlatása-
kor a férfi rendnek közel száz, a nőinek mintegy kétszáz 
tagja volt. Szent Margit szentté avatása 1943-ban a II. vi-
lágháború idején különös üzenettel bírt.
A rendalapításra emlékező események közül közpon-
ti jelentőségű Szokolay Sándor: Margit, a hazának szen-
telt áldozat „misztérium operájának” újra bemutatása. 
A szövegkönyv: Ráskai Lea Margit legendája alapján Ne-
meskürty István munkája. Szokolay Sándor így írt a he-
tedik operájáról: „A nemzet morális megszólítása régóta 
foglalkoztat.” Az opera bemutatását a Miniszterelnökség, 
a Magyar Művészeti Akadémia vezetése, Balog Zoltán re-

formátus püspök és a Domonkos vikáriátus 
támogatja. 
Az opera bemutatója az Eucharisztikus 
kongresszus hetében, 2021. szeptember 
8-án, Kisboldogasszony napján lesz a Mar-
gitszigeti Szabadtéri Színpadon. 
A május 15-ikére előkészített Domonkos 
Fesztivál országos eseményét a  pandémia 
miatt el kellett halasztanunk. Helyette 
megrendeztük a Domonkos Család Napját Nagytétény-
ben, ahol – bár korlátozott létszámban – öröm volt más-
fél év után ismét találkozni egymással.
Június 13-án a jubileumi év központi szentmiséjét mu-
tatta be Michael August Blume SVD apostoli nuncius, 
Gerard Francisco Timoner OP, domonkos rendi mester, 
Peter Kreutzwald OP provinciális, külföldi és hazai do-
monkosok részvételével a  Budavári Mátyás-templom-
ban, melyben a hálaadásé volt a főszerep a nyolc évszá-
zad minden eseményéért. 
A misét követő kiállítás meg-
nyitó a Hilton Szálló területén 
található Dominikánus Ud-
varban, Juliánusz barát szobra 
alatt, emlékezetes ünnep volt. 
A  Rend gazdag és változatos 
történetéről Zágorhidy Czigány 
Balázs, a Vasvári Rendtörténe-
ti Gyűjtemény igazgatója adott 
rövid összefoglalást, és bemu-
tatta a  néhány nappal koráb-
ban megjelent „Domonkosok” 
című, gazdagon illusztrált al-
bumot is. Az egybegyűlteket 
köszöntötte V. Németh Zsolt, 
miniszteri biztos, Vas megye 
országgyűlési képviselője.
Másnap a Szent István Tudományos Akadémia és a Do-
monkos Rendtörténeti Gyűjtemény tudományos konfe-
renciát rendezett a PPKE Jog- és Államtudományi Kará-
nak díszteremében, ahol nagy érdeklődés mellett nyolc 
előadás hangzott el. 
A július 26–29. között zajlottak az első Vasvári Nyári 
Egyetem eseményei, a Nagy Gáspár költészetét bemuta-
tó előadás sokakat vonzott. 
Szeptember 18-án egésznapos Domonkos Fesztivál ke-
rül megrendezésre Makkosmárián. A  szentmise után 
közösségi és gyermek programok, a  Jubileumi novel-
la- és versíró pályázat eredményhirdetése – melyre több 
mint 150 pályamű érkezett – színesítik a  mozgalmas 
programot. A fesztivál eseménysorát az Aurevoir Együt-
tes koncertje zárja.
Az őszi programok között szerepelnek még könyvbemu-
tatók, valamint a 800 éves Rend történetét bemutató já-
tékfilm is. A rendezvényekre szeretettel hívunk minden 
érdeklődőt!

Kőrösiné Merkl Hilda
Szent Domonkos Világi Rendjének elnöke

Gerard Timoner OP rendi mester 
prédikál (programadó prédikációja 
olvasható a domonkosok.hu-n)

Ünnepi liturgia a Mátyás-templomban

A Domonkos Rend 2021-ben emlékszik 
alapítója halálának és magyarországi le- 
telepedésének 800. évfordulójára, amelyet 
események sora fémjelez. A jubileumi év 
2021. január 18-án Árpád-házi Szent Margit 
emléknapján szentmisével kezdődött 
a Margitszigeten, melyet Erdő Péter 
esztergom-budapesti érsek mutatott be, 
és 2021. november 11-én, Szent Márton 
napja körül zárul Szombathelyen.

A Domonkos Rend jubileuma
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A tárgyalandó helyek közül egy – 
a reptéri – 2020-ban már feloszlott, 
mégis tárgyaljuk egykori értékei mi-
att, valamint, hogy emléket állítsunk. 
Bemutatjuk továbbá a  Csanády-féle 
Csepel Múzeumot és az Ívfény Mú-
zeumot is. Kezdjük azonban a soro-
zatot a Móser-féle Porczellán(szigetelő) 
Múzeummal. Mielőtt azonban ezt 
megkezdenénk, idézzünk fel egy be-
számolót a csepeli WM művek egyik 
tetőszerkezetéről visszatérő munka-
társ (SZ. G.) beszámolójából:
„Már sötétedett, de a gyűjtők, más ál-
tal soha meg nem értett szenvedélyével 
másztam a repeszgránátok által kilug-
gatott, rozsdás vastraverzeken felfelé. 
Remegett a lábam, 67 éves életkorban 
a mutatványra akár büszke is lehettem 
volna, ha nem riasztanak a  talpam 
érintésétől minduntalan lepotyogó kor-
rodált vasdarabok, madárfészkek, ko-
romrögök. Noha már három emeletnyi 
ablaksort magam alatt hagytam, de 
még kb. kétemeletnyi összegörbült, »L« 
vasakból összeszegecselt oszloparabbal 
kellett megbirkóznom, hogy elérjem az 
oszlopok tetejére pántolt, forrón áhí-
tott, egzotikus porcelán csigákat. Ezek 
tartották az első világháború előtt ki-
épített telephon- és telegraph kábeleket, 
majd a második háború alatt megtol-
dották a  sziréna- és (a bombázások 
után) tűzriasztó bronzvezetékekkel. 
Egy pillanatra karomon lógva meg-
torpantam, mert érthetetlen módon 
a  fejem felett egy laposvas akadályo-
zott. Érdekes módon ezt a  statikai 
szerkezetbe sehogy bele nem illő elemet 
fakockákra csavarozták. A  szürkület 
sürgetett, nem sokat foglalkoztam az 
akadállyal, gyorsan lábbal körülte-
kertem, s felhúztam magam rá. Végre 
elértem az évszázadon át tartó szén-
tüzeléstől elfeketedett szigetelőt. Fél 
lábon állva, egyik kezemmel megtisz-
títottam, s határtalan elégedettséggel 
láttam, hogy a  Zsolnai gyár jelzetét 

égették bele. Mielőtt letekertem volna, 
szusszantam egyet, diadalittasan le-
néztem az oszlopsor tövében várako-
zó kollégákra, meg gyönyörködtem az 
enyészet többszáz méterre nyúló olyan 
panorámájában, melyről tudtam, hogy 
nem sok ideje van még hátra. Besza-
kadt tetők, megvakított gyárablakok, 
elpusztított csarnokok, felrobbantott 
gyárkémények csonkjai – ez maradt 
Weiss Manfréd büszke üzeméből. 
S ekkor egy bizarr fénylő pontra fóku-
száltam. Alant a futódaru áramszedő 
sínjének feszültségjelző lámpája égett! 
A daru évtizedekkel ezelőtt megállt, de 
valahogy elfelejtették feszültségmente-
síteni! Ekkor hasított belém a  felisme-
rés: én a 380 Voltos sínjét markoltam 
meg! Lenéztem, s láttam, hogy pont 
az én oszlopom előtt lógott bágyadtan 
mindhárom áramvezető sín, végtelen 
szerencsémre nem volt összeköttetése 
a további vezetékekkel. Mikor leértem, 
újraszületettnek éreztem magam.”
A fenti, igaz történet mutatja, hogy 
a  historikus porcelán szigetelők 
gyűjtése sok nehézséggel jár. Még-
is az a néhány tucat érdekes ember 
a világon, aki erre adja a fejét, sok él-
ménnyel lesz gazdagabb. Mindez ka-
land, technikatörténet, történelem, 
romantika? Rendszeresen találkoz-
nak, cserélnek, élménybeszámoló-
kat adnak egymásnak. Vannak mú-
zeumaik is. Mi büszkék lehetünk rá, 
hogy a  Móser-féle Budakeszi gyűj-
temény milyen szép helyet foglal el 
közöttük. Néhány adalék: a  legko-
rábbi szigetelő e kollekcióban 1840-
es keltezésű. A szépen rendberakott 
polcokon 1700 darab sorakozik, ami 
nemzetközi összehasonlításban is 
komoly: Németország legnagyobb 
ilyen múzeuma (Lohr am Mainban 
az Isolatoren Museum) mindössze 
600 darabot mutat be. 
Móser Miklós önzetlen gyűjtőszen-
vedélyére jellemző: ahelyett, hogy 

bérbe adná múzeumának helyisé-
geit, tematikusan gyűjti technikatör-
téneti múltunk eme pótolhatatlan 
értékeit. Lehet ugyan a  műtárgyak 
proletárjainak nevezni ezeket a sze-
méttelepre kerülő villamos sziget-
előket, mégis, aki meghallgatja a tár-
latvezetést, utána másképp tekint 
a  különböző színekben pompázó, 
de látókörünkből kieső szigetelőkre. 
Ezek nélkül nem lett volna távíró, te-
lefon, a rádió hírmondón operaházi 
közvetítés, a  világháború alatt nem 
tudtak volna az óvóhelyekre menni 
az emberek, az erőművekből nem 
jönne el az áram, ami a komputere-
inket, háztartásunkat táplálja; nem 
menne a villamos és a villanyvonat, 
nem lenne rádió- és televízióadás. 
A  gyönyörű formákat nézve tekint-
hetők e szigetelők szobroknak is! 

A gyűjtemény külső raktáraiban em-
ber nagyságú, bordázott darabok is 
akadnak, míg az elektronikai porce-
lánok alig gombostűfej méretűek. 
A  legtöbb szigetelőn a  külsősnek 
érthetetlen színek, számok, jelek 
sorakoznak. Dekódolásuk hasonló 
egy hieroglifa megfejtéséhez, hiszen 
a jelölési rendszerüket értők ma már 
a  temetőkben nyugszanak. Néha 
kontinensnyi utakat tesznek meg e 
darabok: jó példa erre a  budakeszi 
Ívfény Múzeum egyik szigetelője is, 
az alját itt leltük Budakeszin, de hiá-
nyát Abesszíniából sikerült pótolni 
egy sivatagi vasútállomásról (Dire 
Dawából). Miklós gyűjteményét két 
évtizede szüntelenül bővíti, ezúton 
kívánunk neki sok sikert és kitartást 
– kár, hogy a  hivatalos muzeológia 
teljes közönnyel viseltetik áldozatos 
munkája irányába. 

A szöveget Móser Miklós 
tárlatvezetése és információi alapján 

az Ívfény Múzeum/Budakeszi 
munkatársai állították össze

Ez a négy részre tervezett cikksorozat bemutatja Budakeszi 
rejtőzködő múzeumait, melyek a helyi térképeken sem találhatóak, 
mégis lehetséges megtekintésük. Létezésük alapját – és jövőjüket 
csakis a megszállott lelkesedés biztosítja – talán még egy darabig. 
Múzeumot írtunk, ami mennyiségi és minőségi tekintetben is 
túlmutat a gyűjtemény definícióján.

Budakeszi rejtőzködő múzeumai



Budakeszi utcáit járva rendszeresen akad meg a sze-
mem építészeti kincseinken. Sokat tanulhatunk őseink-
től, és felelősek vagyunk az örökség megőrzéséért. Eb-
ben a  tájékoztatásnak kiemelt jelentősége van. Ezért 
folytatásokban közöljük Budakeszi Települési Arculati 
Kézikönyvét a Budakeszi Hírmondó építészeti mellék-
leteként. Forgassák, gyönyörködjenek benne, építke-
zésre, felújításra készülve pedig forduljanak bizalom-
mal a főépítészhez, aki szívesen áll rendelkezésükre és 
nyújt támogatást szakmai kérdésekben. 

’Sigmond Bertalan alpolgármester

A BUDAKESZI HÍRMONDÓ építészeti melléklete
ÖRÖKSÉGÜNK

Gáspár Dávid főépítész ingyenes szakmai konzultációt biztosít településképi kérdésekről • Iroda: Budakeszi, Város háza 
(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

 Települési Arculati Kézikönyv 1
ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓ

Ingatlanvásárlás előtt javasolt építész segítségét kérni, 
a  főépítészi konzultáció lehetőségével élni. Az ingatlan 
kiválasztásakor vegyük figyelembe a telek adottságait, tá-
jolását és a környező beépítést. 

Általános ajánlások
A sváb hagyományokat hordozó épületek felújításakor, át-
építésekor igyekezzünk megőrizni az értékes homlokzati 
díszeket, az épület utcai homlokzatának ritmusát megha-
tározó nyíláskiosztást, és az épület tömegképzését. 

Új épület építésekor tartsuk szem előtt a környező ingat-
lanok beépítését, igazodjunk a szomszédos épületek tö-
megképzéséhez, telken belüli elhelyezéséhez. 

A homlokzaton megjelenő burkolatok, anyagok kiválasz-
tásakor törekedjünk a természetes anyagok használatára, 
a  közterületről látható homlokzati felületeken épületgé-
pészeti elemek nem vagy csak rejtetten jelenhetnek meg.
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Közterületek
Közterületeinken egységes, egymással harmo-
nizáló burkolatokat használjunk, az ingatlanok 
előtti gépkocsi behajtók, járdák burkolata iga-
zodjon a  csatlakozó felületek anyaghasználat-
hoz. Az egyes burkolat-váltásoknál használjunk 
szegélyelemeket. 

Közterületeink terméskő, kockakő burkolatai 
megtartandóak, azok felújításakor igazodjunk 
a meglévő burkolatok anyaghasználatához.

Fordítsunk kiemelt figyelmet közterületeinken 
a csapadékvíz elvezetésére, használjunk vízát-
eresztő burkolatokat a fenntarthatóság érdeké-
ben!

A járdák és kocsibehajtók közti zöldfelületeket 
kiemelt szegéllyel válasszuk el a burkolt felüle-
tektől, ezzel is védve a parkoló autóktól. 

Az utcák és járdák közti sövények magassága 
ne haladja meg a  0,7 métert, a  járdák men-
ti fásítás kialakításakor ügyeljünk arra, hogy 
a lombkorona alsó szintje haladja meg a 2 mé-
teres magasságot, így biztosítva az utcák kelle-
mes térérzetét. 

Út menti fásítás esetén kerüljük a tájidegen fa-
fajtákat, gyümölcsfákat!

Kerítések
A kerítések, kapuk hagyományos megoldással, 
természetes anyagok felhasználásával épülje-
nek, az adott utca hagyományainak megfele-
lően.

Törekedjünk az áttört kerítések létesítésére, 
a zárt kerítésszakaszok hossza a 2,5 métert ne 
haladja meg. 

Amennyiben a  telekhatáron támfal építése is 
szükséges, a támfalon lévő kerítés magassága 
igazodjon a  szomszédos kerítésekhez. A  ma-
gas, tömör támfalkerítés növényzettel befutta-
tása, takarása oldja a  nyomasztó tömör kőfal 
látványát.

A kerítések színe és anyaghasználata harmoni-
záljon a telken álló épületével. 

Az áttört kerítéseken ne alkalmazzunk nádfo-
nat vagy műanyaghálós takarást. Az áttört kerí-
téseket javasolt növényzettel határolni.

Az oldalkerti és hátsókerti telekhatárok mentén 
– a támfalkerítések kivételével – a kerítések ma-
ximum 50 cm magas lábazattal, e fölött áttört 
kialakítással épüljenek. A teljes magasságában 
zárt kerítésszakaszok hossza telekhatáronként 
összességében a 8 métert ne haladja meg.



Cégérek, portálok, reklámok
A cégérek, reklámhordozók megjelené-
sükben igazodjanak az épület homlok-
zatához. 

Molinó jellegű hordozófelületek nem 
helyezhetők el a településen. 

Világító reklámhordozó esetén csak 
színtelen fényforrás alkalmazható, villo-
gó vagy mozgó fényforrású reklámhor-
dozó nem helyezhető el.

A portálok üvegfelületén előnyös az 
anyagában mintás feliratok használata.

Kertek
A kertek tervezésekor, építésekor kerül-
jük a  tájidegen növényeket, különösen 
az invazív fajokat. Törekedjünk több 
szintű növényállomány telepítésére.

Már a  tervezés során, az épület telken 
belüli elhelyezésekor legyünk különös 
figyelemmel a meglévő értékes növény-
állományra, törekedjünk a  meglévő fás 
szárú növényzet megtartására. 

A kertet úgy tervezzük meg, hogy le-
gyen összhangban az épülettel. A  jó 
kert az épület belső tereinek kiterjesz-
téseként működik, kialakítása a  kertet 
használók életmódjához igazodik, és 
könnyen fenntartható. Figyeljünk a ker-
tünk rendezettségére, egy gondozott 
kert hozzájárul a szép utcaképhez.

Közparkok
A közparkok kialakításakor tartsuk szem 
előtt azok funkcionalitását. A  zöldfelü-
letek megtervezése során törekedjünk 
az eltérő funkciójú terek lehatárolásá-
ra kertépítészeti, építészeti elemekkel 
(burkolatváltással, kiemeléssel, növény-
telepítéssel) ami rendezetté, jól hasz-
nálhatóvá teszi parkjainkat.

A zöld Budakeszi megőrzése érdekében 
a  közparkok, közösségi zöldfelületek 
tervezésekor, megvalósításakor töre-
kedni kell a  lehető legnagyobb zöldfe-
lület megtartására, minimális burkolt 
felületek mellett. Az egyes tereken elhe-
lyezett utcabútorok színe, formai meg-
jelenése azonos legyen.
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Zöld infrastruktúra
Zöld infrastruktúra alatt értjük a termé-
szetes, félig természetes területeket, 
valamint a  városi zöld hálózat elemeit 
(zöldterületeket, zöldfelületeket, min-
den növényzettel fedett, biológiailag ak-
tív területet). 

Budakeszi arculatát, és az élhető, kel-
lemes lakókörnyezetet egyaránt erősíti 
a település zöld infrastruktúra hálózatá-
nak fejlesztése.

Ezen területek ugyanúgy energia befek-
tetést (stratégiai tervezést, fenntartást, 
kezelést) igényelnek mint az út- vagy 
közmű hálózat, és ugyanúgy szolgáltat-
nak és hasznot hajtanak (kondicionáló, 
rekreációs és komplex humán-társadal-
mi, településszerkezeti, ökológiai, illetve 
gazdasági előnyök), ezért rendszeralapú 
megközelítésük szükséges.

Sajátos építmények
A  belterületen, a  kertes mezőgazdasági 
területen és a  természetvédelmi terüle-
teken belül törekedjünk a meglévő légká-
belek föld alá helyezésére, mert zavaróan 
hatnak az utcaképben.

Újabb felszíni infrastruktúrahálózatok el-
helyezése nem javasolt, a  meglévők jó 
karban tartása elegendő és szükséges.

Átjátszó torony, és egyéb sajátos építmé-
nyek létesítése a belterületen kerülendő, 
szükség esetén a mezőgazdasági terüle-
ten biztosítsunk helyet számukra.

 

8      Á L T A L Á N O S  T E L E P Ü L É S K É P I  Ú T M U T A T Ó  
 

SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK 
 
A belterületen, a kertes 
mezőgazdasági területen és 
a természetvédelmi 
területeken belül 
törekedjünk a meglévő 
légkábelek föld alá 
helyezésére, mert zavaróan 
hatnak az utcaképben. 
 
Újabb felszíni 
infrastruktúrahálózatok 
elhelyezése nem javasolt, a 
meglévők jó karban tartása 
elegendő és szükséges. 
 
Átjátszó torony, és egyéb 
sajátos építmények 
létesítése a belterületen 
kerülendő, szükség esetén a 
mezőgazdasági területen 
biztosítsunk helyet 
számukra. 

 



Városi hírek
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Városi hírek

Az OLIMPIA éve van, így nyári tábo-
runkban mi is ennek jegyében spor-
toltunk. A futóiskola, a koordinációs 
feladatok, a  falmászás, az egyen-
súlyfejlesztő mozgások, a  lovaglás, 
a  medencés játékok, labdajátékok 
mind-mind évek óta része a progra-
munknak. A  tábori olimpia felada-
tait nagyon élvezték a gyerekek.
A csapataink nagy csatát vívtak nem-
csak a  sportban, de szellemi vetél-
kedőkön, TERMÉSZETISMERETI 
megmérettetések során is. Célunk 
a természettudatos magatartás meg-
élése, ezt szolgálták a  mókás játé-

kok, a  totó kitöltése, rejtvényfejtés 
a környezetvédelem, a klímaváltozás 
téma körében.
A titokzatos kincskeresés, számhá-
borúk is fokozták a  verseny izgal-
mait. Az utolsó tábori napon: arany, 
ezüst és bronzÉRMEKKEL jutal-
maztuk a kis síbajnokokat az egész 
heti csapatteljesítmény alapján.
A kemencében sült ínyencségünket 
elfogyasztva megállapítottuk, szuper 
közösségünk van, a  nagyobbak pél-
dát mutatva segítenek a kisebbeknek, 
a mozgásfejlesztésre, a KÖZÖSSÉG-
ÉPÍTÉSRE remek alkalom az egyhe-
tes táborozás, ami szenzációsan sike-
rült. Köszönjük a BETHLEN GÁBOR 
Alapkezelő Zrt. pályázatán elnyert tá-
mogatást, mely hozzájárult táborunk 
programjának gazdagításához.
Lassan közeledik az ősz, indul 
a  síszezon. Mi október első szom-
bat délutánján kezdjük SZÁRAZ-
EDZÉSSEL az idényt. Majd a TAN-
PÁLYÁNKON folynak az edzések, 
ahol az UTÁNPÓTLÁS csapatunkat, 

kis versenyzőinket kiemelt figye-
lemmel készítjük fel a  versenyekre. 
Akinek kedve van, csatlakozhat kö-
zösségünkhöz! Kezdők, haladók! 
SPORTOLJATOK VELÜNK!
Október első vasárnapján ismét 
megtartjuk a  természetkedvelők, 
„Föld védők” KINCSKERESŐ túrá-
ját. Folytatódik a varázslat!
Szeretettel várjuk közösségünk tag-
jait és az érdeklődőket: a Viadal SE 
edzői: Szabó Kinga, a Hellner lányok, 
Skultéti Ádám, Albrecht Doma és 
Hellner Péterek.

Élmények a Viadal Sport Egyesület nyári sporttáborából

Hahóóó! Táborozni jóóó!

Budakeszi legifjabb polgárai

Gratulálunk, jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Takács Léna 
(született 2021. július 3-án)

Militár Lujzi 
(született 2021. július 13-án)

Juhász Hanna 
(született 2021. július 19-én)

Molnár Milán 
(született 2021. július 26-án)

Patrovits Lilla Borbála 
(született 2021. július 29-én)

Ölveczki Alex 
(született 2021. július 31-én)

Bagány Tímea  
és Könyves Gábor 
július 7-én,

Kabódi Alexandra  
és Halász Róbert  

július 17-én

kötöttek házasságot 
Buda keszin – sok 

boldogságot kívánunk!



Református gyülekezeti tábor Mályon 

Mint egy nagy családi nyaralás
Idén harmadszor vettünk részt a gyülekezeti táborban, 
melyet mindannyian nagyon vártunk. Hogy miért? Né-
hány gondolatban leírjuk:
1. Intenzív közösségben tudtunk lenni Istennel, és meg-
érteni az Ő iránymutatását.
2. Jobban megismertük egymást gyülekezeten belül, és 
volt időnk meghallgatni, megérteni a másik véleményét. 
Néha kemény, mély, de építő beszélgetést tudunk foly-
tatni.
3. Meseországban érezhettük magunkat: a tó partja va-
rázslatos világ, miénk volt az üdülő és a privát, nádassal 
elválasztott strandrész is, ami a felszabadult játék és be-
szélgetés helyszíne lehetett.
4. A  tábor utáni első reggel így ébredt egyik gyerme-
künk: hiányoznak a többiek, kicsik és nagyok.
5. Hazafelé megkérdeztük a gyerekeket, mit változtatná-
nak a táboron. Egyöntetű volt a véleményük: legyen leg-
alább 10 napos! Mi csak egyetérteni tudunk velük!

Bencsik András és Anna

A nyári mályi református gyülekezeti táborban idén 
harmadik alkalommal vehettünk részt 3 gyermekünk-
kel. Családunk minden tagjának ezúttal is teljes testi-
lelki-szellemi felüdülésben, kikapcsolódásban lehetett 
része. 
A tábor nagyszerű lehetőség, hogy a gyülekezethez tar-
tozó családok és a különböző generációk jobban megis-
merjék egymást. A szervezett előadások tematikája, az 
ebből kiinduló építő beszélgetések sokat adtak. Egymást 
kölcsönösen meghallgatva, életünk adott szakaszában 
lévő nehézségeinket  egymással megosztva, egymást 
segítve épültünk, Istenben, hitünkben erősödtünk, el-
mélyülhettünk.
A szép környezet, a  közeli tó egy igazi paradicsom 
a  gyermekek számára is. Hálatelt szívvel gondolunk 
vissza az egész hétre, és már alig várjuk, hogy jövőre 
ismét részt vehessünk.

Bodnár Gábor és Edit

Konfirmandusaink is táboroztak:  
refomátus fiatalok a Bence-hegyi kilátónál18
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336. Karácsony Sándor 
cserkészcsapat
2021-ben ismét a hagyományos 10 napot töltöttük együtt 
cserkészeinkkel a nyári táborban, amelyre nagy szükség 
volt a világjárvány hullámait követően, hogy újra élőben 
találkozhassunk, és a közösséget erősítsük az erdei no-
mád körülmények között. Idén 2017 és 2019 után ismét 
a Gerecsébe látogattunk, a Pap-réttel szemben táboroz-
tunk 2021. július 10. és 19. között, az előtáborozók már 
július 7-től készültek a gyerekek fogadására.
Keretmesénk a 19. század fordulójának idejére, London-
ba vezetett vissza, ahol Sherlock Holmes és Dr. Watson, 
illetve Lestrade felügyelő nyomozásába kapcsolódhat-
tunk be. A tábor végére sikerült lefülelni a titokzatos Mr. 
M-et, vagyis Moriartyt is; Sherlock segítői, azaz a táboro-
zók jól végezték dolgukat, két teaidő és a napi újság elol-

vasása között sikerült a megfelelő nyomokat jól olvasni...
A táborozó gyerekek sokféle programon vehettek részt, 
a sok mozgós (méta, számháború) és pihenős játék (kár-
tyaparti) mellett volt kézműveskedés, több nyomozás, 
meseerdő, kirándulás és portya, wellness és a  foci-Eb-
döntőt is láthattuk élőben Tardoson. A  tábor elmarad-
hatatlan részét képezték az őrsi körletekben töltött közös 

idők, az építkezés, a  remek étkek elfogyasztása, vala-
mint az esti tábortüzek is.
Idén nagy hangsúlyt fektettünk a  lelki töltetű progra-
mokra is, így lelki ösvény, esti, fakultatív lelki idő, illetve 
áhítatok, és egyéb beszélgetések is voltak. Boros Péter 

nagytiszteletű úr is meglátogatott az utolsó vasárnap, 
az úrvacsorás istentisztelet ünnepélyes része volt a  tá-
bor befejezésének. A  gyülekezetnek és alapítványának 
támogatása jóvoltából élelmiszer-vásárlásra, eszköz- és 
alapanyag-beszerzésre, utazási költség fedezésére kap-
tunk nagyobb összeget, amit ezúton is köszönünk.

A táborban összesen kb. 60-an voltunk, a 2 kiscserkész 
őrs mellett 5 idősebb őrssel, 40 gyerekkel. A felnőtt veze-
tői és háttércsapat létszáma majdnem 20 fős volt. A ki-
sebb gyerekek az első 5 napban voltak velünk, a nagyobb 
cserkészek 10 nap után tértek haza.

Több cserkésszel és kiscserkésszel is gazdagodtunk, ősz-
től pedig természetesen folytatni szeretnénk közössé-
günk erősítését, gyarapítását ebben a kihívásokkal tűz-
delt időszakban is, mert látjuk, milyen fontos szerepet 
tölt be a csapat, az őrsök és élmények a tagok életében.
A tábort a  Budakeszi Református Emléktemplom 
Alapítvány a  Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. NEAO-
KP-2021/6-000815 sz. pályázati forrásából 400 ezer Ft-
tal támogatta.

Miskovits Álmos csapatparancsnok 19

Beszámoló a Budakeszi Református 
Egyház község 2021. évi nyári 
cserkésztáboráról
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A valóra váló álom

Nagy örömünkre, civil összefogás 
révén idén is sikerült egy-egy héten 
keresztül közel 60 hátrányos hely-
zetben élő budakeszi gyermeknek 
örömöt szerezni Badacsonylábdihe-
gyen. Minden évben megéljük, hogy 
milyen erős a közösség, amely évről 
évre anyagilag is lehetővé teszi mind-
azt, amiről a következőkben szó lesz.
Ez a két hét nem egy egyszerű tábor, 
amelyben a pihenésé, kikapcsolódá-
sé a főszerep, hanem annál lényege-
sen több, emberi sorsok átalakítója 
is egyben. Kilenc éve foglalkozunk 
azzal, miként lehetne – a civil erők 
bevonásával –, a valós integráció je-
gyében, olyan gyermekek társadal-
mi ranglétrán való feljebb lépkedte-
tésében hatékonyan segíteni, akik 
a  családi környezetből önhibájukon 
kívül, hátránnyal indulnak el a nagy-
betűs életben. A lassan egy évtizede 
tartó folyamatnak csak egy része az 
a tábor, melyet minden évben a Ba-
laton partján szervezünk számukra, 
hiszen év közben is kapcsolatban ál-
lunk a gyerekekkel és szüleikkel.
Évről évre egyre több gyermek 
van a  látókörünkben, a  felnövekvő 
gyermekek kezét lehetőségünkhöz 
mérten még 16-17 éves korukban 
is fogjuk. Minden esetben azt tart-
juk a  legfontosabbnak, hogy idővel 
megfelelő középiskolát és majdan 
szakmát találjanak. Ha szükséges, 
ebben segítünk is nekik, de az élet 
egyéb területén való nehézségeikkel 
is fordulhatnak hozzánk, legyen az 
lelki vagy anyagi természetű. Tábo-
rainkat külön szervezzük az alsó ta-
gozatos és a felső tagozatos gyerme-
kek számára egy-egy hétre. 
És most egy olyan csodáról szeret-
nék szólni, ami legalább olyan áldás, 
mint a gyermekek felkarolása. A 30-
30 nehéz sorsú budakeszi gyermek 
mellett egy általunk ifi csapatnak 
nevezett, fiatalokból álló közösség-
gel dolgozunk, akik zömében a he-
lyi katolikus gimnázium diákjai, 
többen közülük cserkészek, zömé-
ben jól szituált családi környezettel, 

biztonságos háttérrel rendelkező fia-
talok. Ők 4-5 fős csoportokban, sze-
mélyre szabottan foglalkoznak a rá-
juk bízott gyermekekkel.
A keretekért mi vagyunk felelősek, 
az anyagi hátteret és a táborhely lehe-
tőségét civil adományokból kapjuk, 
illetve gyűjtjük, de a gyerekekkel el-
töltött idő oroszlánrészének menetét 
az ifik dolgozzák ki. Felosztják a fel-
adatokat, precíz táborhálót írnak, 
hetekkel a táborok előtt megbeszélé-
seket tartunk, amelyeken megvitat-
juk egy-egy program menetét, kel-
lék szükségleteit, időintervallumait. 
A tábori menüt a konyhás ifik írják, 
kiegészítve a  bevásárló listával és 
minden nassival-gyümölccsel, ami 
csak szükséges a  napi energiaszint 
beviteléhez. Fantasztikus fejlődésen 

mennek át a  9-10-11-es gimnazis-
táink már az előkészület során is, 
de a  tábor előtt egy előhétvégén já-
tékos képzésen vesznek részt, mely-
nek során az „öreg” ifijeink adják 
át tapasztalataikat, kiegészítve a mi 
pedagógusi-szakmai tanácsaink-
kal. Ellépve a katedrától, a frontális 
oktatást valóban a  tanulást kísérő 
és segítő tanári szerep kaphat he-
lyet, melynek eredménye évről évre 
megerősít bennünket. A  kialakított 
rendszer ilyen módon válik hosszú 
távon is fenntarthatóvá.
Irányításunkkal az ifijeinket egy 
erre kijelölt fiatal vezeti, aki már 

többéves tapasztalattal rendelkezik 
a kialakított modellel kapcsolatban. 
Az ifivezető feladata mederbe terel-
ni a kölcsönös gondolat- és ötletcse-
rét, a  közös tervezést, a  kölcsönös 
tanulást és a  tapasztalatátadást, va-
lamint egymás véleményének meg-
vitatását, elfogadását, a  folyamatos 
önreflexiókat. Mind az évközi prog-
ramok tervezésébe, mind a  tábor 
programjának és étkeztetésének 

szervezésébe maximálisan bevon-
juk a  fiatalokat. Csodálatos megél-
ni, hogy a közös munka által olyan 
energiák szabadulnak fel, ami újabb 
és újabb ötletekre inspirál mind 
minket, pedagógusokat, mind az 
ifiket, de a résztvevő gyerekeket is. 
Így valóban felkészülve fogadhat-
juk a  gyerekeket, akik számára az 
együtt eltöltött hét valóban varázs-
lattá válik. Hálásak vagyunk a cser-
készetnek, hogy annyi tudást és öt-
letet ad azoknak a fiataloknak, akik 
képzéseik során őrsvezetővé válnak, 
mert mindebből a tudásból így olyan 
gyermekek számára is jut, akik még 

azaz a Budakeszin megálmodott modell kibontakozása 
Badacsonylábdihegyen a hátrányos helyzetű gyermekek 

integrációja érdekében
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Makói csobbanás

csak nem is hallottak a  cserkész-
mozgalomról. Fontos azonban, hogy 
bár több ifink a cserkészetnél is szol-
gál, ez nem elvárt egyetlen fiataltól 
sem, aki nálunk vállal szolgálatot. 
A folyamat során nem csak elmélet-
ben, hanem a  mindennapokban is 

megtapasztaljuk, hogyan mosódik 
el a határ olyan gyermekek és fiata-
lok között, akik a mindennapi élet-
ben nem kerülnének kapcsolatba 
egymással, tehát az ifikben lezajló 
lelki épülési folyamat legalább olyan 
fontos, mint a  hátrányos helyzetű 
gyermekek felkarolása. A táborozta-
tás során napról napra alakul ki az 
a bensőséges kapcsolat a fiatalok és 
a gyerekek között, mely talán a kis-
testvéri bizalomhoz hasonlít az idő-
sebb báty vagy nővér irányába. Ezt 
a  barátságot tovább építjük az év 
során szervezett programjaink alatt, 
hogy élő kapcsolatban maradjanak 
a gyerekek egymással.
Valljuk, hogy az évek során kiala-
kult működés nem csak gyakorlati 
tudás és tapasztalat, hanem olyan 
kegyelmi állapot, melyet együtt él-
hetünk át évről évre újra és újra. 
Reggeleinket kis áhítattal kezdjük, 
mely során jelenetekbe ágyazva tesz-
szük érthetővé és élővé az evangéli-
umot a  gyermekek számára. Isten 

szeret téged, nem vagy egyedül. Ezt 
próbáljuk évről évre átadni, erősíte-
ni minden gyermekben.
Mindenkinek hálás köszönet, aki 
ebben a  munkában bármi módon 
segítséget nyújt, legyen az anyagi 
természetű vagy technikai segítség, 
de mindenekelőtt köszönjük a gyer-
mekekért és az őket szolgálókért 
mondott imákat!

Dalottiné Bágyoni-Szabó  
Zsuzsanna főszervező •

Bezeczky Erzsébet

Július 2-án 6 órakor izgatottan gyü-
lekeztünk, hiszen a pandémia miatt 
volt, akivel másfél éve most találkoz-
tunk először. Gyors ütemben halad-
tunk, hiszen Óföldeákon várt min-
ket a helyi idegenvezető.
Nagyon szépen felújított erődtemp-
lomot tekinthettünk meg, megis-
mertük építésének, fennmaradá-
sának történelmi, földrajzi okait. 
Természetesen a  hely szelleméhez 
méltón egy magyar és egy német 
Mária-énekkel köszöntük meg az ér-
dekes ismertetőt.
Következő állomásunk már a  Ma-
kón található, a  Maros partján ki-
alakított Lombkorona sétány volt. Itt 
a vállalkozó szelleműek felmehettek 
a kilátóba, és pajkos gyerek módjára 
csúszdán érhettek az út végére. Itt 
a  pihenők kialakításánál már meg-
jelent a  Makóra jellemző hagyma 
forma, ami később sokszor került az 

utunkba. A  belvárosba érve körbe-
jártuk Makó nevezetességeit, Mako-
vecz Imre gyönyörű organikus épü-
leteit – ebből többet belülről is – értő, 
lelkes lokálpatrióták segítségével.

Ennyi séta után, jött a  jól megérde-
melt csobbanás a  Hagymatikum 
– mi is lehetne egy fürdő neve Ma-
kón? – fürdőkomplexumban, mely 
szintén Makovecz-épület.
Jóleső fáradtsággal tértünk haza 
a hosszú bezártság utáni első közös 
programunkról. Köszönjük a  Haris 
Travel szervezését, és reménykedve 
mondjuk, hogy jövőre ismét útra ke-
lünk.

Krizsán Edit kórusvezető
Budakeszi Hagyományőrző Kör 

Egyesület

Ez volt a meghirdetett címe annak az egynapos 
kirándulásnak, melyen részt vett a Hagyományőrző Kör  
maroknyi, de annál lelkesebb csapata.
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Hová tűntek az utcákról a fiatalok?

Negyven fölötti olvasóink még emlékezhetnek arra, ami-
kor március 15-e munkanap volt, azonban az iskolákban 
nem volt tanítás, legfeljebb 1-2 órás megemlékezés után 
szélnek eresztették a  diákokat, akik ilyenkor ellepték 
a  parkokat, tereket, utcákat. A  jelenlegi online oktatás 
szintén napi néhány órás tanórai elfoglaltságot, géphez 
kötöttséget jelent a diákok többségének, de a tavasz be-
köszöntével mégis alig találkozni az utcán fiatalokkal. 

Míg néhány évtizeddel ezelőtt a korosztállyal folytatott 
munka egyik legnagyobb kihívását az utcán csellengő, 
akkori szóhasználattal „kulcsos gyerekek” jelentették, 
a 2000-es évektől a jelenség a nagyobb városok plázái-
ba költözött, míg a  2010-es évek elejétől beköszöntött 
a screenager-ek, azaz az idejük legnagyobb részét tele-
fonjuk vagy számítógépük képernyője előtt töltő tizen-
évesek kora. Napjaink fiataljai már az online térben csel-
lengenek, bandáznak, ismerkednek vagy játszanak, de 
még egymás szívatásának és szekálásának színtere is az 
internet lett. „Legalább nem csavarog”, gondolhatja az 
egyszeri szülő, de hogy merre jár gyermeke az online 
térben, milyen alkalmazásokat használ, mivel játszik, 
milyen tartalmakat fogyaszt, az ugyanúgy rejtve marad 
előtte, ahogy az egykori kulcsos gyerekekről sem tudták 
szüleik, hogy merre járnak, és mit csinálnak az iskola-
idő vége és a munkaidő vége közti, délutáni időszakban.

Sokszor elég lenne csak meghallgatni őket
Tapasztalatunk, hogy a gyerekek szívesen mesélnek az 
online életükről, csak a felnőttek ritkán hallgatják meg 
őket. A kérdésig még csak-csak eljutunk szülőként vagy 
pedagógusként, de a válasszal sokszor már nem tudunk 
mit kezdeni és mi magunk fojtjuk bele a  szót a  tiné-
dzserbe, amikor arról kezd beszélni, hogy mit látott 
YouTube-on, TikTokon, vagy épp arról, mennyire felide-
gesítette egy kempelő ellenfél a cségóban. Nem lehet el-
léggé hangsúlyozni a szülő felelősségét, hogy tisztában 
legyen legalább azzal, gyermeke milyen platformokat, 

alkalmazásokat vagy játékokat használ szabadidejében 
és ezek mire használhatók. Az elutasítás helyett töre-
kedjünk inkább a megértésre. Nem kell megszeretnünk 
a TikTokot – 30 év felett ez gyakorlatilag lehetetlen –, 
de próbáljuk megérteni, hogy miért vonzó egy 13 éves 
számára. 

Szülői felügyelet az online térben
Felelős szülőként szeretjük tudni, mikor merre jár, mit 
csinál a gyermekünk. A kiskorú gyermek szabadidejét 
minden szülő igyekszik többé-kevésbé kontrollálni. 
Próbáljuk beosztani a gyermek szabadidejét, hogy ab-
ban helyet kapjon a  tanulás, az olvasás, a  mozgás és 
a játék is. Sok szülő úgy van vele, hogy a gyermek kü-
lönböző tevékenységei közül az egyik a mobilozás vagy 
a gépezés, aminek legfeljebb az idejét próbálja korlátok 
közé szorítani (mellesleg nagyon helyesen). Sokszor 
a képernyő előtt töltött idő korlátozása sem egyszerű, 
de nagyon gyakran már ezzel is megelégednénk. Hogy 
a gyermek pontosan mit csinál mobilon vagy a számí-
tógépén, annak kontrollálására már sem tudásunk, 
sem eszközünk sincsen. A mobileszközök alkalmazás-
boltjaiban rengeteg eszközt találunk parental control 
(szülői felügyelet) kategória alatt. Hogy ezek közül me-
lyik mit tud és mennyiért, azt már sokkal nehezebb ki-
bogoznunk. A megfelelő alkalmazások kiválasztásához 

kívánunk most segítséget nyújtani.

Mit tudnak és mit nem?
A szülői felügyelet alkalmazások segítségével kontrol-
lálni tudjuk gyerekeink mobilhasználatát. A  legtöbb 
ilyen alkalmazás képes a képernyőidő keretek közé szo-
rítására, az egyes alkalmazások telepítésének vagy hasz-
nálatának korlátozására, a  korhatáros tartalmak korlá-
tozott szűrésére, emellett képes megmutatni, fizikailag 
hol van épp a gyermekünk (vagy legalábbis a készülé-
ke). Ezeket a funkciókat olyan módon tudják biztosíta-
ni, hogy egy, csak a szülő által eltávolítható kliensprog-
ramot telepítünk a gyermekünk eszközére (eszközeire), 
ami utána korlátozza a telefon egyes funkcióinak hasz-
nálatát, valamint kommunikál a  szülő eszközén futó 
alkalmazással. Ezek az alkalmazások ugyanakkor nem 
alkalmasak a gyermek üzeneteinek elolvasására, a tele-
fon lehallgatására, sem a  kamera távoli használatával 
a  gyermek környezetének vizuális megfigyelésére. Az 
ilyen funkciókat kínáló applikációkat a szolgáltatók na-
gyon gyorsan eltávolítják a hivatalos alkalmazásáruhá-
zakból, mivel ezek gyakorlatilag kémprogramok, amik-
nek a használata súlyos személyiségi jogi kérdéseket vet 
fel.

Melyiket válasszuk?
A felhasználók számszerű értékelései a szülői felügye-
let alkalmazások esetében kevés támpontot nyújtanak. 
Mivel az alkalmazásáruházakban nem csak a  szülők, 

Hogyan felügyeljük gyermekünk online jelenlétét?

Digitális csellengők nyomában



hanem a gyermekek is tudják értékelni az adott alkal-
mazást, ezért az a szülői felügyelet applikáció, amelyik 
jól teszi a dolgát, nagyon vegyes értékelésekre számít-
hat: a szülők fel-, míg a gyermekek lepontozták azt. Jól 
látható ez a Google Family Link alkalmazásakor, ami-
nél az alkalmazásáruházban a szülő és a gyermek ké-
szülékére telepítendő kliens két külön alkalmazásként 
jelenik meg. A Google Family Link szülőknek alkalma-
zást a  felhasználók átlagosan 4,5/5 pontszámmal érté-
kelték, míg a gyerekeknek telepítendő részét 1,6-ra. Más 
programoknál általában ugyanazt az applikációt kell le-
tölteni a  szülő és a  gyerek telefonjára, ilyenkor az ér-
tékelések nagyon vegyesek lehetnek, az átlagok pedig 
alacsonyabbak. Ezt mindenképp vegyük figyelembe, 
amikor kiválasztjuk a megfelelő alkalmazást.
Rengeteg szülői felügyelet alkalmazás hirdeti magát in-

gyenesnek, de többségükről a használat során kiderül, 
hogy az ingyenesség csak egy átmeneti próbaidőszakra 
szól, vagy az ingyenes változat a fizetőshöz képest funk-
cióiban erősen korlátozott. A fizetős változatok havi 1-2 
ezer forintos plusz költséget jelentenek, de ezért a pén-
zért többségük értékes plusz szolgáltatásokat nyújt a va-
lóban ingyenes Google Family Linkhez vagy az Apple 
Screen Time-hoz képest. Utóbbi két ingyenes megoldás 
nagyjából azonos funkcionalitást kínál. A Family Link 
mellett szól, hogy mindkét platform alatt működik, 
azaz iOS változata is van, így akár a szülő iPhone-járól 
is kontrollálható a gyermek androidos készüléke!

Darvas Péter
utcai és lakótelepi szociális munkás

HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti  
Szolgálat és Központ
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Tanácsadás a Híd családsegítőtől

Tapasztalat csere-bere 
negyvenen túl
Várunk tízalkalmas zártkörű csoportunkba, ahol biz-
tonságos, megtartó környezetben két lelkes, szakkép-
zett vezetővel az élet dolgairól beszélgetünk.
Fontos megélni, hogy problémáinkkal nem vagyunk 
egyedül. Életünk során többször kerülünk nehéz hely-
zetbe, sokszor a nagy öröm mellett súlyos megpróbál-
tatásokat élünk meg. Bármelyik az alábbi témák közül 
megszólít, vagy lenne más egyéb, amiről szívesen be-
szélgetnél, találkozzunk Budakeszin, a Generációk Há-
zában.
Például, amikor bővül a család, vagy
▸  ... hosszú ideje nem hagy aludni a 2 éves;
▸  ... nagyon fáj szülőként megélni, ha épp a mi 

szemünk fényét közösítik ki az oviban;

▸  ... észre sem vesszük, amikor hiányzik az „én idő”;
▸  ... mik a családon belüli szerepek?
▸  ... hogyan tovább GYES után?
▸  ... egyensúly megteremtése a családban;
▸  ... legyek „csak” elég jó;
▸  ... társunkkal kettesben, de ki vigyáz addig 

a gyerekekre?
▸  ... gyerekeink és a kütyük;
▸  ... idősödő szülők a családban 

miközben kamaszaink leválással 
kísérleteznek;

▸  ... milyen az élet válás után?
▸  ... milyen egy mozaik család 

működése?
▸  ... kommunikáció családon belül 

és kívül.

Beszélgetés tabuk nélkül. A részvé-
tel ingyenes.
Helyszín: Budakeszi, Erdő u. 83.
A csoport ősszel indul kétheti rend-
szerességgel.

Jelentkezz még ma! 
Bodor Gyöngyinél +36203479617 

vagy Vinkovits Veránál 
+36203478953 

vinkovits.vera@budakeszihid.hu

 KEZDŐ HASTÁNC BUDAKESZIN
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A mozgás öröme
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Művelődési Központ
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Malova Vivien
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Az író már több könyvet publi-
kált gasztronómiai témában. Ez 
a könyv is ebbe a sorba tartozik. 
Igazi nyári olvasmány. Rövid fe-
jezetek, rendkívül érdekes, szó-
rakoztató, sokrétű gasztronó-
miával kapcsolatos írások sora. 
Sok hírességet felvonultat Epi-
kurosztól Hrabalig, Mikszáthtól 
Dumas-ig. A  konyhájukról hí-
res népcsoportokról, pl. a  zsidó 
konyháról is szólnak fejezetek. 
A  számtalan érdekes kultúr-
történeti, gasztronómiai írásról 
egyenként nem beszélhetek, de 
még megemlítem a Rézi-sztorit. 

Ma sem tudjuk, ki volt a címben szereplő Rézi, akinek 
híres szakácskönyve számtalan kiadást megért és híres-
sé tette a szegedi konyhát. A könyv kivitele, a tartalom 
mellett, kiváló. Az érdeklődést felkeltő borító, Ráskai 
Szabolcs vicces, de egyszerű vonalvezetésű rajzai és 
nem utolsósorban a  nagyon igényes tipográfia mind-
mind dicsérik a könyvet. Úgy érzem, még hallunk róla 
a szép magyar könyvek díjazásakor.

CSERNA-SZABÓ ANDRÁS: Rézi a pácban. 
Gasztronómiai írások
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Igaz történet a  tudásvágy 
erejéről – olvashatjuk 
a  könyv borítóján, amo-
lyan alcímként, érdeklő-
dést felkeltő mondatként. 
Tara Westover saját maga 
és családja történetét írta 
meg a könyvben. Különös 
sorsú lányt ismerhetünk 
meg. Családja a  mormon 
vallást követi, elég szélső-
ségesen. Az édesapja na-
gyon mély hite miatt nem 
engedi, hogy a gyermekei 
iskolába járjanak, illetve 

hogy sérülés, betegség esetén orvos lássa el őket. Édes-
anyja gyógyfüvekkel gyógyít, titokban szülésznőként 
dolgozik. Elzárkózva élnek, állandóan világvégére ké-
szülnek. Tara tizenhét évesen tette be először a  lábát 
iskolai osztályterembe. A  hegyen túli világ elérhetet-
lennek tűnt Tara számára. Ám egyik fiútestvére annyit 
mesélt neki a  főiskolai élményeiről, hogy a  kíváncsi 
lány elhatározta, ő is kipróbálja ezt az újfajta életet. Ön-
erőből tanulni kezdett, magát képezve tett sikeres fel-
vételi vizsgát, és hatalmas tudásvágya eljuttatta őt még 
az óceá non túlra is. A tanult lány felejthetetlen emlék-
irat egy fiatal, iskolázatlan lányról, aki hátat fordítva 
különc családjának útnak indul, és küzdelmes útja so-
rán eljut egészen Cambridge-be, hogy doktori diplomát 
szerezzen.
 Ádám Éva • könyvtáros

TARA WESTOVER: Tanult lány

Molnár Ferencet sokan 
csak A  Pál utcai fiúk mi-
att ismerik, de az írónak 
ezen kívül rengeteg sike-
res könyve, színdarabja 
van. Egyik remek könyve 
A zenélő angyal, amelynek 
a főhőse Irma. Egy gazdag 
bankár lányaként úgy érzi, 
mindent megtehet, bár-
mint megszerezhet. A  tör-
ténet fő konfliktusa egy 
szerelmi háromszög. Irma 
Velencében nyaral, és édes-
apja titkára azt a  feladatot 

kapja, hogy vezesse végig Irmát a városon, mutassa meg 
neki a főbb nevezetességeket. A lány beleszeret a fiúba, 
de ő nem viszonozza az érzéseit. Ő Juditba szerelmes, 
aki Irma édesanyjának ápolónője. Irma mindent eszközt 
bevet annak érdekében, hogy Aurélt, a  titkárt megsze-
rezze. Nemtelen eszközökhöz folyamodik, úgy intézi, 
hogy Juditot lopással lehessen vádolni. A mű végére ki-
derül, Irma el tudja-e csábítani apja titkárát. Izgalmas és 
romantikus történet a XX. század elejéről, a dualizmus 
időszakából. Szőtsné Szabados Zsófia

MOLNÁR FERENC: A zenélő angyal
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Fábián Janka legújabb könyve 
a járvány alatt született. Valószí-
nűleg emiatt egy régebbi rettegett 
járvánnyal ismertet meg min-
ket az író. 1831-ben kolerajárvány 
tombolt az országban. A  fiatal 
lány, Gruber Georgina és család-
ja történetén keresztül ismerhet-
jük meg az akkori pandémia tör-
ténetét. Több dolog is hasonlóan 
működött, mint napjainkban 
a koronavírus miatt: bezárkóztak 
az emberek, igyekeztek mindent 
fertőtleníteni, lezártak települé-
seket. Georgina családjának cuk-
rászműhelye van, ők is igyekez-
nek bezárkózni, de a dolgozniuk 

muszáj a  cukrászdában. Bármennyire is igyekeznek, 
a járvány természetesen nem kerüli el őket sem. Fábián 
Janka komoly alapossággal írja le a kolera lefolyását, azt, 
hányan hunytak el a betegségben, illetve hogyan tájéko-
zódtak az újságokból az emberek ebben az időszakban. 
A mű arra is rávilágít, hogy a XIX. században mennyi-
vel kevesebb szórakozási lehetőségük volt az embereknek 
egy ilyen bezárkózás során. Ahogyan a  szerzőtől meg-
szokhattuk, mindig van szerelmi szál is a  történetben: 
a helyi orvos segédje, aki orvostanhallható, gyakran meg-
látogatja azt, aki éppen beteg Georgina családjában, és 
eközben szerelem szövődik Georgina és közte. A mű vé-
gére kiderül, milyen veszteségeket szenved el a család, de 
természetesen a történet tartogat egy boldog befejezést is.

FÁBIÁN JANKA: Cholera napló



Gasztro Budakeszi

Zöldséges tekercs lencsekrémmel, 
tonhalas mártogatóssal és baconbe 
göngyölt újhagymával

Hozzávalók:
A tésztához: 50 dkg finomliszt ♦ 2,5 dkg élesztő ♦ 1 teáska-
nál cukor ♦ 3 dl tej ♦ 2 kiskanál só ♦ 5 dkg margarin
A töltelékhez: 100 g  zöldfűszeres sajtkrém ♦ 1 csipet só ♦ 
1 csipet szerecsendió ♦ 15 dkg mirelit mexikói vegyes zöldség 
♦ 1 nagy fej lila hagyma ♦ 10 dkg  sajt
A tetejére: 1 db  tojássárgája ♦ 1 teáskanál  fekete kömény 
vagy szezámmag ♦ 2 evőkanál tej
A lencsekrémhez: 1 csésze lencse ♦ 1 teáskanál tahini (sze-
zámpaszta) ♦ 1-2 evőkanál olívaolaj ♦ fél fej lilahagyma 
♦ 1 teáskanál citromlé ♦ só, bors ♦ petrezselyem, snidling 
ízlés szerint
A tonhalas mártogatóshoz: 1 tonhal konzerv ♦ 1 fej lila 
hagyma ♦ 1 paradicsom ♦ 2 dl tejszín ♦ 1 marék mirelit 
zöldborsó ♦ só, bors ♦ friss oregánó 
A baconbe tekert hagymához: 6-8 szál újhagyma ♦ 6-8 
szelet füstölt, főtt bacon

A tésztához az élesztőt felfuttatjuk a langyos tejben a cu-
korral. A  lisztet egy tálba szitáljuk, beleöntjük a  felfu-
tott élesztőt, a  sót, a  szobahőmérsékletű margarint, és 
alaposan kidagasztjuk, majd konyharuhával letakarva 
kb. 1 óra alatt a duplájára kelesztjük. A mirelit zöldséget 
kevés olajon megdinszteljük, a  lila hagymát felkockáz-
zuk és megpirítjuk. A lencsét sós vízben puhára főzzük. 
Pürésítjük az olívaolajjal, összekeverjük a  tahinivel, 
citromlével, sózzuk, borsozzuk ízlés szerint, és apróra 
vágott petrezselyemmel 
vagy snidlinggel is össze-
keverhetjük. A  megkelt 
tésztát lisztezett felületre 
borítjuk, és vékony tég-
lalap alakúra elnyújtjuk. 
Megkenjük a  sajtkrém-
mel, meghintjük sóval, re-
szelünk rá szerecsen diót. 
Egyenletesen rászórjuk 
a  lila hagymát, a  vegyes 
zöldséget, és ráreszeljük 
a sajtot. Feltekerjük, majd 
felvágjuk ízlés szerinti mé-
retűre. Sütőpapírral bélelt 
tepsibe rakjuk, egymástól 
kicsit távolabb, mert még 
nőni fognak. A  tészták 
tetejét megkenjük tojássárgával, és szórunk rá kevés-
ke szezámmagot. Meleg helyen még további 30 percet 
kelesztjük. Közben az újhagymákat belecsavarjuk a ba-
conbe, és a tekercsek mellé fektetjük. 180 fokon 20 perc 
alatt megsütjük. A  sütőből kivéve a  tetejükre csorga-
tunk kevéske tejet, és konyharuhával letakarva hagyjuk 
10 percet átgőzölődni. Amíg sülnek a tekercsek, a ton-
halas mártogatóshoz kevés olajon megdinszteljük az 
apróra vágott hagymát, hozzáadjuk az apróra kockázott 
paradicsomot, a  zöldborsót, 
sózzuk, borsozzuk és alapo-
san összefőzzük. Hozzáadjuk 
a  levétől lecsorgatott tonhalat, 
felöntjük a  tejszínnel, össze-
forraljuk, majd megszórjuk 
friss oregánóval.

Hargittai Krisztina

Jó étvágyat 
kívánunk!
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Egy 89 éves nagymama a bezártság ideje alatt is min-
dent tudott a  családtagokról. Egyik unokájától kapott 
egy tabletet, és mivel örök fiatalként szereti a kihíváso-
kat, hamar megtanulta a Facebook használatát. Szerin-
te könnyebb az, mint a rejtvényfejtés. Rendel a Sparból, 
számláit elektronikusan utalja, postára nem jár. Video-
chaten hív mindenkit, még Skóciában élő unokáját is 
láthatja, és ez nem plusz költség számára. A  veszély-
helyzet 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 kí-
nálja. Így az idősebbeknek terhet vesz le a válláról.
Szeretnénk, ha Budakeszin minél több idős korú élne 
ezzel az életet megkönnyítő lehetőséggel. Önkormány-
zatunk vállalja, hogy személyre szabottan megtanítja 
a  tablet használatot. Ha szükséges, tabletet is biztosí-
tunk, 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 ta-
lálható 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?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kérjük, adja meg elérhetőségeit:

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefonszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A nyugdíjas korosztálynak 
nagy segítség lehet az internet

NEMZETI ÜNNEPÜNK
Vízszintes: 1. A magyar államiság egyik 
jelképe. 11. Majd később. 12. … foglyai, 
Jean-Paul Sartre drámája. 14. Eszköz, 
szerszám. 15. Hazai pénzintézet. 16. 
Tanú egynemű betűi. 17. Biztatást kife-
jező szó. 18. Az egyik szülő. 20. Idegen 
főnévképző. 21. Működő vulkán Szi cí-
liá ban. 22. Év, németül. 23. Részvény-
társaság, röviden. 24. A részeshatározó 
egyik ragja. 27. Az a  további. 29. Az 
oxigén és a hidrogén vegyjele. 30. Gép-
kocsik elhelyezésére, őrzésére szolgáló 
helyiség. 32. A hajnal istennője az ókori 
római mitológiában. 34. Mosópor már-
ka. 35. A múlt idő egyik jele. 36. Azonos 
betűk. 37. Egymást követő betűk. 38. 
Száz kilót nyom. 41. Connie …, angol 
gyermekénekes (2000−). 43. 1083-ban 
szentté avatott államalapító királyunk.

Függőleges: 1. Vajdasági kisváros. 2. Né-
met elöljárószó. 3. Klasszikus kötőszó. 
4. Nádszál! 5. Az Etna belseje! 6. Olasz 
hangzói. 7. Párosan őröl! 8. Országos 
Tanács, röviden. 9. A  nobélium és az 
oxigén vegyjele. 10. Valamely hormon 
hatását gátló, antitestként képződő 

anyag. 11. A Dunakanyar egyik ékessé-
ge, itt született a vízszintes 42. sz. alatti 
királyunk. 13. Község Tolna megyében, 
Bonyhád közelében. 17. De mennyire!, 
bizalmasan. 19. Félig nyitott, angolul 
(AJAR). 25. Időben utána. 26. Üzemi 
takarékpénztár volt. 27. Angolna, né-

metül. 28. Ital, zeneszó mellett vigad. 
31. … Williams; Roger Alan Painter né-
ven született amerikai zenész, költő 
(1963–1998). 33. Olyannak, olyanként, 
választékosan. 39. Szintén ne! 40. Este 
közepén! 41. Telesport, röviden. 42. Ró-
mai 55.
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Önkorm
ányzati hírek

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. július 29-i határozatai
Budakeszi Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének 168/2021. (VII. 29.) 
határozata a  Dió praxisközösség házior-
vosai feladat-ellátási szerződésének mó-
dosításáról, feladat-ellátási szerződések 
megkötéséről
1.Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul Dr. Kristóf 
Judit felnőtt háziorvos, valamint Dr. Amb-
rus Katalin és Dr. Nazim Tan házi gyer-
mekorvosok praxisaihoz tartozó rendelési 
idők bővítéséhez és ezzel az egyes házior-
vos, illetve a házi gyermekorvosok között 
létrejött feladat-ellátási szerződés módosí-
tásához, illetve megkötéséhez. (…)

Budakeszi Város Önkormányzata Képvi-
selő-testületének 175/2021. (VII.29.) Kt. 
határozata a Széchenyi utca (Temető utca 
és Fő utca közötti szakasz) burkolatának 
felújításáról
1. Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a  Polgármes-
tert, hogy kérjen be árajánlatot a Széche-
nyi utca (Temető utca és Fő utca közötti 
szakasz) burkolatának felújítására vonat-
kozó munkálatokra az alábbi cégektől:
–  Puhi-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
–  Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft.
–  Vianova 87 Közmű és Útépítő Zrt.
–  Hornyák Útépítő Kft.
–  OTEE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az 1. pont szerinti 
munkára összesen bruttó 42 689 482 Ft 
keretösszeget biztosít, melynek fedezete 
a Belügyminisztériumtól nyert pályázati 
támogatás (BMÖFT/6-9/2021) bruttó 
27 748 163  Ft erejéig és önkormányzati 
önerő bruttó 14 941 319  Ft erejéig. 
A  kötelezően vállalt önerő fedezete az 
önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 
szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati 
rendelet 2. mellékletének Kiadások 2.1. 
Beruházások sora. (…)

Budakeszi Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének 186/2021. (VII.29.) 
Kt. határozata a Budakeszi 495/1 hrsz.-ú 
ingatlanon kialakítandó üzlethelyiségek 
bérletére vonatkozóan pályázat, valamint 
az üzlethelyiségek forgalmi értékének és 

bérleti jogának meghatározásához szük-
séges értékbecslésre vonatkozó ajánlat ki-
írása tárgyában
1. Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a  Polgármes-
tert, hogy nyílt pályázatot írjon ki a Bu-
dakeszi 495/1 hrsz.-ú ingatlanon kiala-
kítandó üzlethelyiségek bérbe vételére. 
Budakeszi Város Polgármestere a  pályá-
zat kiírását a https://varoshaza.budakeszi.
hu/, https://hirmondo.budakeszi.hu/ inter-
netes oldalakon teszi közzé.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza a  Pol-
gármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot 
adó pályázókkal a bérleti szerződést jogi 
megfelelőség igazolása után aláírja. (…)

Budakeszi Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének 191/2021. (VII.29.) 
határozata a  Budakeszi Vállalkozói Park 
pályázat ismételt kiírásáról
1. Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete dönt, hogy a  Buda-
keszi Vállalkozói Parkban fennmaradó 
telkek vonatkozásában pályázatot hirdet 
hosszú távú bérleti szerződés megkötésé-
re a melléklet szerinti pályázati kiírás és 
bérleti szerződés tervezet alapján.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete dönt, hogy a  fenn-
tartási időszakot követően a  Bérlő vételi 
ajánlatot tehet az általa bérelt bérlemény-
re vonatkozóan. (…)

Budakeszi Város Önkormányzata Képvi-
selő-testületének 198/2021. (VII.29.) Kt. 
határozata az önszerveződő közösségek 
támogatásáról
1. Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete vissza nem térítendő 
támogatásban részesíti a határozat 1. szá-
mú mellékletét képező táblázat (megítélt 
támogatás oszlopa) szerinti önszervező-
dő közösségeket 2 000 000  Ft költség-
keret erejéig. (…)

Budakeszi Város Önkormányzata Képvi-
selő-testületének 199/2021. (VII.29.) Kt. 
határozata iskolabusz járat biztosításáról
1.  Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza a  Pol-
gármesteri Hivatalt, hogy kérjen be ár-
ajánlatokat iskolabusz járat biztosítására 
a 2021/22-es tanévre, a budakeszi általá-
nos iskolások részére. 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza a  Pol-
gármestert, hogy a  legkedvezőbb aján-
latot adó céggel jogi megfelelőség igazo-
lását követően a  szolgáltatási szerződést 
kösse meg.
3. Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a  Polgármes-
teri Hivatalt, hogy a 2. pont alapján meg-
kötendő szolgáltatási szerződés szerinti, 
a 2021. szeptember 1-től december 21-ig 
tartó időszakra szükséges 456 000  Ft 
pótigényt az önkormányzat 2021. évi 
költségvetésében biztosítsa. 
4. Budakeszi Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete felkéri a  Polgár-
mesteri Hivatalt, hogy a 2. pont alapján 
megkötendő szolgáltatási szerződés sze-
rinti 2022. január 3-tól június 15-ig tartó 
időszakra jutó díját (4 229 100 Ft), vala-
mint a 2022. szeptember 1-től december 
22-ig tartó időszakra becsült összeget 
(2 819 400  Ft) tervezze be a  2022. évi 
költségvetésbe. 

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

kepviselo-testuleti-hatarozatok/ oldalon 
olvashatják

Favágás alpin technikával!
Vállalunk faápolást, fakivágást, 
metszést, gallyazást, bozót-
irtást, tuskókiásást, ereszcsa-
torna tisztítást, veszélyteleníté-
si munkákat alpin technikával. 
Korrekt árak, szakszerű mun-
ka, díjmentes felmérés Buda-
keszin belül.

Korondi Áron 
telefon: +36 70 413 9959 
honlap: azalpinfavago.hu
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Őszi ágaprítás Budakeszin
A 2020-ban indult sikeres ágaprítás akció után a Budakeszi Ön-
kormányzat megbízásából a BVV Kft. immár 4. alkalommal is-
mét meghirdeti az ágdarálási programját.
Jelentkezni lehet: 2021. augusztus 15. és szeptember 30. között :
■ a BVV Kft. honlapján az ágdarálás linkre kattintva – https://
bvv.budakeszi.hu/agdaralas-2021-ősz (a jobb felső sarokban, a link 
csak a fenti időpontok között lesz aktív!);
■ levélben, ami leadható az Erdő utca 70. szám alatt, a BVV Kft.-
nél.
Telefonon és e-mailen nem tudunk jelentkezést elfogadni, de 
szívesen adunk informá ciót a +36 30 903 3226-os telefonszámon 
vagy a bvv.ugyintezo@gmail.com e-mail címen.
A jelentkezés lezárása, azaz szeptember 30. után felvesszük a je-
lentkezőkkel a  kapcsolatot időpontegyeztetés céljából. Az ág-
aprítás várható időpontja 2021. október közepe.
Az ágdarálás területekre felosztva történik. Az akció keretében 
maximum 5 köbméter gally aprítására van lehetőség. Az ágdará-
lás díja: bruttó 2150 Ft / laza köbméter, de maximum 3 köbméter 
árát, azaz 6450 Ft-ot kell kifizetni.
Az akcióra az alábbi feltételekkel lehet jelentkezni:
• egy lakcímen szezononként 1 alkalommal;
• csak tiszta, szennyeződésmentes állapotú gallyat tudunk aprí-
tani;
• az ágak átmérője 15 cm lehet, friss vágású – 1 évnél nem régeb-
bi –, fás szárú növényrész;
• a – lehetőség szerint száraz – gallyakat, ágakat egy irányba ren-
dezve kell kikészíteni;
• az ágdarálás nem vonatkozik tereptisztításra;

• a kivitelezőnek joga van a munkát megta-
gadni, amennyiben az a feltételeknek nem 
felel meg.
Ha a  megbetegedések számának növeke-
dése miatt vagy az operatív törzs utasításának hatására az akciót 
szüneteltetjük, akkor erről haladéktalanul értesítjük önöket.

LEHETŐ LEGMAGASABB ÁRON
ÉS LEGJOBB FELTÉTELEKKEL
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Kulcs az 
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BÍZZA SZAKÉRTŐRE  
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