
• Rumba  
Pápai Viktóriával

• Jógás hangfürdő Judittal

Reményteli 
tanévkezdés 
2021

www.hirmondo.budakeszi.hu XXIX. évfolyam • 2021. szeptember

Budakeszi
HÍRMONDÓ

Töltse le és 
használja ön 
is a Budakeszi 
applikációt!





Sokunk örömére zökkenőmentesen 
indult az idei tanév, többszáz buda-
keszi gyerek kezdhette meg a  tanu-
lást a  jelenléti oktatással iskoláink-
ban. Az önkormányzatunk által 
fenntartott óvodákban és bölcsődék-
ben elvégeztük a  szükséges nyári 
felújításokat, és volt, ahol új udvari 
játszóelemeket is telepítettük.

Templomszentelés volt 
Budakeszin
Ez az új templom városunk ékköve, 
a  nyugati városkapu meghatározó 
eleme. A  budakeszi Benczúr László 
építész tervei alapján megvalósult 
épületet idén a Budakeszi Építésze-
ti Értékeiért díjjal tüntette ki önkor-
mányzatunk, neves szakmai zsűri 
javaslatára. A felszentelési ünnepsé-
gen elmondtam: azt kívánom, hogy 
az evangélikus gyülekezet tagjai 
töltsék meg ezt a gyönyörű templo-
mot, és adják át őseink hitét és ér-
tékrendjét az új nemzedékeknek is. 
Ebben a munkában nem maradnak 
egyedül, hiszen – ahogy Rákóczi 
zászlaja hirdette: „Isten az igaz ügyet 
nem hagyja el”.

Teltházas színházi bemutató a 
makkosmáriai templomkertben
Éppen tíz esztendeje, 2011 őszén 
mutattuk be először Budakeszin 
a makkosmáriai kegyhely történetét, 
diákszínjátszók előadásában. Ön-
kormányzatunkat az a  cél vezérelte, 
hogy közösségünk személyesen is 
átélhesse, megtapasztalhassa mara-
dandó történelmi értékeit, azokból 
erőt meríthessen, általuk megerősöd-
hessen hite és identitása. Másodíz-
ben 2015-ben a kegytemplom kertjé-
ben láthatta a közönség Varga Lóránt: 
Kővel, kő nélkül című színművét, 
amellyel megszületett a  budakeszi 
közösségi színházi modell: hivatá-
sos színművészek és tehetséges he-
lyi polgárok együtt lépnek színpadra. 
Így vált a színdarab – és Makkosmá-
ria története mind annyiunk közös 
kincsévé, közösségünk összetartó 
erejévé. Az 52. Eucharisztikus Nem-
zetközi Kongresszusra készülve úgy 

döntöttünk, hogy újra bemutatjuk 
a  kegyhely történetét. Ezt a  templo-
mot többször bezárták, sőt, le is rom-
bolták! Azonban kőről kőre építették 
újjá azok, akiknek erős volt a  hite. 
Az idei előadásban közreműködő tíz 
színművész közül nyolc budakeszi 
lakos. Velük együtt játszottak azok 
a budakeszi polgárok, akik már több 
produkcióban bizonyították tehetsé-
güket. Az 52. Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszus idején több mint 
egymilliárd hívő figyelt Magyaror-
szágra. Köszönöm minden közremű-
ködőnek és támogatóinknak – köz-
tük a  Magyar Kormánynak –, hogy 
ez a kitüntetett figyelem – a színhá-
zi bemutatónknak köszönhetően – 
részben Budakeszire is irányult.

Segítsünk egy bajban lévő 
budakeszi kislánynak!
Kupakgyűjtő szív alakú fémtartályt 
helyeztünk el a  Városháza előtt, 
hogy ezzel is segítsünk egy beteg 
budakeszi kislánynak, Telegdi Szi-
monettának. A  6 éves Szimi súlyos 
oxigénhiánnyal jött a világra, emiatt 
folyamatos ápolásra, kezelésekre 
szorul. November 9-én egy újabb 
költséges műtétre és még több inten-
zív fejlesztő terápiára lesz szüksége. 
Gyűjtsünk minél több kupakot, hogy 
támogathassuk Szimi gyógyulását.

Idén is szociális tűzifával 
segítjük a rászorulókat
Az alacsony jövedelműek, kisnyug-
díjasok, nagycsaládosok és gyerme-
küket egyedül nevelő szülők október 
8-ig igényelhetik a tűzifatámogatást. 
Az igényléshez szükséges nyom-
tatvány elérhető a  Híd Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ-
ban, a Budakeszi Polgármesteri Hi-
vatal ügyfélszolgálatán és a  Polgár-
mesteri Hivatal honlapján. Minden 
kérelmezőnek segítünk!

Félpályás kosárlabdapályát 
építettünk a budakeszieknek
„Szállj be a játékba! Jó ez a pálya, jól 
pattog a labda!” – így hívtam a kosár-
palánkhoz a  budakeszi Ball Sport 

Club Kosárlabda Egyesület után-
pótláskorú fiatal játékosait, hogy 
vegyék birtokba, az önkormányzat 
és a Fenstherm Kontakt Kft. együtt-
működésével megépült kosárpályát. 
Igazi „nagy szám” volt az esemény 
két díszvendége, Dávid Kornél, 
127-szeres válogatott kosaras, az 
NBA magyar sztárja, valamint Bar-
nai Judit, az ELTE BEAC Újbuda 
ugyancsak válogatott játékosa. A fia-
talokkal együtt próbálta ki a pályán-
kat Montai-Vukov Szonja budakeszi 
kosárlabda-edző, volt válogatott játé-
kos is. Szonja azt mondta, sok ötlete 
van az új kosárlabdapályánk legjobb 
kihasználására. Szaván fogjuk!

Világgyalogló hónap a buda- 
környéki településeken is
A Budakörnyéki Önkormányzati Tár-
sulás a Budakörnyéki Egészségprog-
ram keretében újabb egészségmeg-
őrző, örömteli mozgást népszerűsítő 
kampányt indít 2021 októberében. 
A  budakeszi túraútvonalat Ádám 
Éva, könyvtárunk kedves igazgatónő-
je – aki nagy túrázó – állította össze. 
Aki a meghirdetett útvonalon sétál, 
és küld egy szelfit magáról, egy kis 
ajándékot is kap. Részletek: https://
budakornyekiegeszseg program.hu/

Tisztelettel:

dr. Győri Ottilia polgármester

Polgárm
esteri köszöntő
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Dr. Horváth Ildikó, városunk díszpolgára

„Budakeszisnek lenni jó”

■ A korábbiakhoz képest milyen szemléletváltozás 
következett be az elmúlt években az egészségügyi ellá-
tásban?
Horváth Ildikó: Az emberek egészsége nemcsak jelen-
tős egyéni érték, hanem a nemzet jövőjének záloga és 
az ország versenyképességének meghatározója. Magyar-
ország nemzeti kormánya kiemelt értékként tekint az 
emberek egészségére. Hazánkban az elmúlt években je-
lentősen nőtt a születéskor várható egészséges életévek 
száma, amelynek további növeléséhez fontos az embe-
rek egészségtudatos magatartásának megerősítése és 
a betegségek megelőzésében, korai felismerésében, gyó-
gyításában történő további fejlesztések megvalósítása. 
2019-ben a kormány megtárgyalta és irányadóként elfo-
gadta azt az előterjesztést, melyet prof. dr. Kásler Miklós, 
az emberi erőforrások minisztere a magyar egészségügy 
fejlesztéséről, a prevenciós szemléletű új egészségkultú-
ra kialakításáról nyújtott be. Miniszter úr iránymutatá-
sával megkezdtük az alapellátás rendkívüli megerősíté-
sét, és a kijelölt Országos Intézetek programjai alapján 
átfogó nemzeti egészségügyi programokat dolgoztunk 
ki. Ezek közé tartozik a  szív- és érrendszeri, onkoló-
giai és mozgásszervi megbetegedések, valamint a  lelki 
egészség és gyermekegészség területek. A koronavírus 
világjárvány tapasztalatai alapján miniszter úr kezde-
ményezte a  Nemzeti Infektológiai Programot, amely 
elkészült, és külön hangsúlyt fektet a légúti fertőzések 
megelőzésével, gyógyításával kapcsolatos területekre. 
A szemléletváltásban kiemelt jelentőségű az EMMI azon 
törekvése, hogy az emberek minél közelebb és minél 
gyorsabban jussanak ellátáshoz. Ennek eléréséhez nagy 
figyelmet fordítunk a járóbeteg-ellátás fejlesztésére, bő-
vítésére és az ilyen kezdeményezések felkarolására, va-
lamint a  digitális egészségügyi szolgáltatások körének 
jelentős bővítésére.
■ Nem mindennapos az alig több mint két és fél éve 
átadott Budakeszi Egészségügyi Központ története, 
ahol napjainkban már 21 szakrendelés várja a  betege-

ket, havonta mintegy 3000-en keresik fel az intézményt 
a helyiek és a Buda környéki települések lakói. A szak-
rendelő korszerű eszközei felveszik a versenyt a magán-
rendelői szektorban használtakkal. Ez a példaértékű fej-
lesztés, az ilyen jellegű praxis közösség megszervezése 
az egész országra is kiterjedő – lépésről lépésre megva-
lósuló – egészségügyi koncepció része?
H. I.: Igen, az alapellátás fejlesztésében a praxisközössé-
gek kialakítása lépcsőzetesen mára országos program-
má vált. Az ilyen formában együttműködő háziorvos 
közösen látják el a területükön élőket a korábbinál széle-
sebb körben és magasabb színvonalon. Ha pedig további 
konzultációra van szükség, akkor a háziorvos már a di-
gitális eredményeket és kérést küldi el a szakrendelőbe, 
városi kórházba.
A szakrendelők fejlesztésének egyik fontos  szempont-
ja, hogy háziorvosokkal és a  helyi kórházakkal szoros 
együttműködésben dolgozzanak. Ezáltal egyrészt gyor-
sabbá válik a betegelőjegyzés és a beutalás, másrészt a 
korszerű műszerparkkal, a  megújult infrastruktúrával 
az intézmények még alkalmasabbá válnak arra, hogy 
nagyobb arányban végezzenek olyan ellátást, ami a be-
teg végleges gyógyulásához járulnak hozzá. A lakóhely-
hez közeli, a  szükségletekre válaszoló szakrendelő fej-
lesztésnek kiemelkedően szép példája a  dinamikusan 
fejlődő Budakeszi Egészségügyi Központ.
■ Az európai egészségprogramok „Oscar-gáláján” 
a  Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Népegész-
ségügyi programja III. helyezést kapott a  városok 
kategóriájában az  Európai Bizottság által szervezett 
2020 EU Health Award díjátadóján. Óriási jelentőségű 
ez a  díj, melyre joggal lehet büszke a  Buda környéki 

Budakeszi 2021. évi díszpolgári címét 
a városunkban élő prof. dr. Horváth Ildikó 
egészségügyért felelős államtitkárnak ítélte 
önkormányzatunk – ennek kapcsán kereste 
meg szerkesztőségünk a kitüntetettet. 
Az egészségügyben elindult szemléletváltásról, 
az alap- és járóbeteg ellátás decentralizálásáról, 
a Budakeszi Egészségügyi Központ 
példaértékű megvalósulásáról, a Buda környéki 
egészségprogramról és természetesen szűkebb 
otthonáról kérdeztük a négygyermekes édesanyát, 
hisz „Budakeszisnek lenni jó”.
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térség, mivel Magyarországról idáig egy program sem 
kapott még ilyen magas fokú nemzetközi minősítést 
a gyermek egészségfejlesztés területén. Ez a Népegész-
ségügyi Program milyen célokat tűzött ki?
H. I.: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nagy hang-
súlyt fektet az emberek egészségtudatos viselkedésének 
megerősítésére, hiszen egészségtudatosságuk növelése 
kulcsszerepet játszik nemzetünk jövőjében. A Népegész-
ségügyi Program egyik fontos célja, hogy elültessük en-
nek a gondolatnak a csíráját, és általa növeljük honfitár-
saink egészségben eltöltött éveinek számát. Fontos, hogy 
az egészségünk megóvása, még a betegség kialakulása 
előtt jusson az eszünkbe, hisz nem lehet annál szebb 
és fontosabb feladatunk, minthogy óvjuk és ápoljuk 
magunk, illetve családtagjaink egészségét. A  Nemze-
ti Egészségügyi Programok a megelőzésre épülnek. Az 
egymásra épülő elsődleges és másodlagos megelőzés, 
azaz az egészséges életmód fejlesztése és a népegészség-
ügyi szűréseken való részvétel növelése életet ment!  
A egészségmegőrző szemlélet a kialakításában jó úton 
haladunk. 2010 óta uniós összehasonlításban a magyar 
népesség egészségi állapotát jelző több mutatóban is po-
zitív irányú elmozdulás történt. Növekvő tendenciát mu-
tat a születéskor várható élettartam és az egészségesen 
várható élettartam is. 2010 és 2018 között a  férfiaknál 
3,5 évvel, a nőknél 2,5 évvel emelkedett az egészségben 

várható életévek száma. Célunk, ahogyan azt Kásler 
miniszter úr 2019 tavaszán meghirdette, egy „új egész-
ségkultúra” megalapozása és a  népegészségügyi célú, 
szervezett szűrések és a praxisközösségek országos ki-
terjesztésével, az Egészségfejlesztő Irodák működtetésé-
vel e kedvező tendencia folytatása, megerősítése.
Az EMMI munkáját igazolja továbbá, hogy Hans Kluge, 
a WHO európai regionális igazgatója, amikor áprilisban 
nálunk járt, üdvözölte és elismerően nyilatkozott a ma-
gyar egészségügyben meghozott határozott lépésekről, 
továbbá a példaértékű COVID-19 elleni oltási kampány-
ról. A háttérben folyó szakmai műhelymunka egyik ki-
váló eleme a  BÖT programja, melynek magas szintű 
nemzetközi elismeréséhez ezúton is gratulálok. 
■ Mikor dr. Győri Ottilia, városunk polgármester asszo-
nya bejelentette díszpolgári címének odaítélését, idézett 
Öntől egy remek szlogent: „Budakeszisnek lenni jó”! Mi 
ennek a három szónak az üzenete?
H. I.: Budakeszin, mint az Isten tenyerén, úgy lakunk 
ebben a városban. A települést a hegy békés harmóniá-
val öleli körbe, és ahogy rányílik a Zsámbéki medencére, 
hihetetlen gyönyörű, páratlan természetes szépségével 
minden nap elkápráztat és megnyugtat. A város béké-
je, gyermek- és családbarátsága áthatja a mindennapjai-
mat. Szeretek itt élni. 

Horváth Jenő
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Akikre büszkék vagyunk

Felejthetetlen sportsikerek
után is gazdag életút

Életük közös története 1959-ben kez-
dődött. A lengyelországi Bydgoszcz-
ba utaztak mindketten egy ifjúsági 
evezős versenyre, életük első nem-
zetközi versenyére. Akkoriban még 
külön vonatfülkében utaztak a fiúk 
és lányok. Az ablakon kitekintve fe-
dezték fel egymást egy életre. 1965-
ben házasodtak össze. 
Kettőjük közül az első nagy nemzet-
közi sikereket – még Mózer Erzsé-
bet néven – Sarlós Erzsébet érte el 
az evezős sportban. Háromszor lett 
Európa-bajnoki bronzérmes. 1960-
ban négyesben, 1962-ben kettes-
ben, 1963-ban pedig egyesben. Saj-
nos abban az időben még nem volt 

a női evezés olimpiai és világbajnoki 
szám.
Sarlós György 1967-ben és 1969-
ben lett Európa-bajnoki ezüstérmes, 
1968-ban pedig a mexikói olimpián 
szerzett ezüstérmet a  Melis Antal–
Csermely József–Sarlós György–Melis 
Zoltán egység tagjaként a  kormá-
nyos nélküli négyesben, mindezt 
úgy, hogy napi 8 órában dolgozott 
a  Magyar Optikai Műveknél. Az 
ezüstnégyes sikere mindmáig a ma-
gyar evezős sport legjelentősebb 
olimpiai eredménye, mely egykor 
a Paris Match címlap fotója volt.
Erzsébet pályafutásának 1964-ban, 
a tatai edzőtáborban egy súlyos vízi 
baleset vetett véget. Az ezt köve-
tő években elvégezte a TF tanári és 
szakedzői szakát, megkapta a  leg-
jobb magyar edzők elismerését szol-
gáló mesteredzői díjat és szült két 
leánygyermeket. 
Csak 1973-ban fordult ismét az eve-
zés felé, mikor gyermekei és fér-
je unszolására elkezdte az evezős 

Sarlós György és Sarlós Erzsébet. 
A Budakeszin élő házaspár a magyar 
evezős sport kiemelkedő képviselői. 
Sportsikereikről és az azt követő 
mozgalmas évtizedeikről szól ez 
az írás.
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edzői munkát. Az első utánpótlás 
csoportja innen, Budakesziről ver-
buválódott, de Pátyról is sokan 
jöttek, ahol akkor testnevelőként 
dolgozott. Tornatermük a  budake-
szi erdő volt. Elsősporban ifi neve-
léssel foglalkozott. Közülük később 
többen lettek országos bajnokok, 
és néhányan kikerültek az olim-
piákra is. Egyik lánya, Sarlós Erzsé-
bet több országos bajnoki érmet is 
szerzett, és az ún. „kettétört”, a Los 
Angeles-i olimpiai játékokat bojkot-
táló szocialista országok számára 
megrendezett „Barátság Játékokon” 
1984-ben 3. helyezést ért el. Másik 
lánya, az ugyancsak többszörös ma-
gyar bajnok Sarlós Katalin világbaj-
noki bronzérmes lett és olimpiai 8. 
helyezést ért el Szöulban. Sarlós Er-
zsébet 1992-ben fejezte be az edzői 
munkát. Edzői pályája során mind-
végig a  Budakeszi–Páty–népszigeti 
edzések–válogatott edzőtábor–Du-
navarsány között ingázott kocsi nél-
kül, mely minden idejét lekötötte. 
Elmondása szerint nagyon sokat 
köszönhetett a  sportnak. Szegény 
családból származott, és számára 
a sport nyitotta ki a világot.
György a  versenyzői pályafutását 
1972-ben fejezte be. Ezt követően ő is 
elvégezte a TF evezős szakedzői sza-
kát, és sok éven át edzőként dolgozott 
a Ferencváros, majd a Vasas evezőse-
ivel. Aztán 1990-ig a Ferencvárosnál 
a  sportosztály vezetője lett. 16 szak-
osztály és mintegy 2000 versenyző 
volt akkor a  klubnál. Végül pedig 
a Magyar Evezős Szövetség technikai 
igazgatójaként ment nyugdíjba.

Sarlós Erzsébet 1992 után 
a  képzőművészet felé for-
dult, melyben mindig szá-
míthatott férje támogatá-
sára. Legtöbbször olyan 
embereket sorolt az élet 
a  látókörébe, akik segítet-
ték művészi fejlődését. 
Köztük is legfőképpen 
Csákvári Nagy Lajos szob-
rászművészt. Érdeklődése 
a  képzőművészet irányá-
ba nem volt új keletű, hi-
szen már 14 éves korában 
kiküldték egy rajzát Pá-
rizsba – egy gyermekrajz 
kiállításra –, ahol első díjat 
nyert. Úgy gondolja, hogy 
a sporthoz elengedhetetlen 
kitartást, erőt és a  képző-

művészeti alkotáshoz megkerülhe-
tetlen kézügyességet és kreativitást 
kovács őseitől kapta. Az elmúlt 30 
éves alkotói korszakában a  szobrá-
szattól a  festészetig, kis plasztikáig, 
térplasztikáig a képzőművészet szá-
mos ágában próbára tette tehetségét. 
Üveg, réz, fa, gipsz és még számos 
más anyag is engedelmeskedett ke-
zének, alkotói fantáziájának. 2002-
ben sikerült bemutatni egy gipsz 
Madonnát Rómában, a Sancta Maria 
székesegyház Brabante termében, 
ahol minden évben megrendezik 
a  „100 jászol” kiállítást. Rómában 
öt alkalommal is kiállították egy-
egy alkotását. 2003-ban nagydíjat 
kapott a Néprajzi Múzeum betlehe-
mi kiállításán. Izgalmas kihívás volt 
számára a kisplasztikai karikatúrák 
megformálása. Az emberi tulajdon-
ságok végtelen sora adta ezeknek 
a  kisplasztikáknak a  címeit: agya-
fúrt, pihentagyú, jóvágású, boga-
ras... Számos sikeres kiállítása volt 
Budakeszin, a  művelődési központ-
ban. Tagja a KesziArt Egyesületnek.
Sarlós György soha nem távolodott 
el az evezős világtól. Egykori oszt-
rák, német és magyar sporttársaival 
évtizedekkel ezelőtt megszervezték 
a  veterán evezősök World Master 
versenyeit, melyeken számos baj-
nokságot nyert ő és lányai egyaránt. 
A  2019 World Master evezős regat-
tának a Velencei-tó volt a színhelye, 
ahol 53 ország, 3800 versenyzője in-
dult el a mintegy 650 futamon.
György néhány alkalommal részt 
vett országos novellaíró pályázato-
kon, melyeken több díjat is elnyert. 

Ezek a  novellái a  pályázatok anto-
lógiáiban jelentek meg. 2004-ben 
pedig magánkiadásban kiadott egy 
könyvet – borítóját felesége festette 
meg – Az evezős címen, mely köny-
nyed, édes-bús visszaemlékezés 
hosszú sportpályafutására. 2006-
ban a kötet a Magyar Sportmúzeum 
Ezüstgerely díjazottja lett. A kötet fül-
szövegén az alábbi sorok olvashatóak 
Sarlós Györgytől:
Kedves Hölgyem, Uram!
Ötven évet tart kezében, talán száz 
gramm az egész. Kérek még nyolc de-
kát, jöjjön, evezzünk egy kicsit! Men-
jünk el együtt a „stégig!”
– Mindenki tud evezni, főleg a zuhany-
ban. • A  lapát hajtja a hajót, a „szö-
veg” lefogja. • Ne add fel soha – csak 
a cél után állj 
le! • Ha vízbe 
estél – gyere 
ki – félő, hogy 
„ráfázol”. • 
Csak akkor 
kezdd el az új 
„csapást”, ha 
befejezted az 
előtte levőt. • 
Ha egyedül 
vagy a  „pá-
lyán” – ne félj! 
–, a  mezőny 
már elment. • 
Próbálj meg evezni, ha sokszor meg-
próbáltad, lehet, hogy evezős leszel. • 
Mi kell az evezéshez? – Víz, hajó és la-
pát. – A többi Benned van.
56 éve kötöttek házasságot. A 81 éves 
Sarlós György és 80 éves Erzsébet, 
a mai napig aktív életet élnek, min-
den idősebb kori „itt fáj, ott fáj” elle-
nére. Erzsébet heti kétszer 1200 mé-
tert úszik, és soha nem maradnak el 
a napi közös, 2-3 kilométeres sétáik 
kutyájukkal, a  budakeszi erdőben. 
Ha nem csinálnák ezt, fekvő bete-
gek lennének, vagy már nem is él-
nének.
Hosszú, sikeres életük titkát egy-
részt abban látják, hogy tisztelni, 
megérteni kell a másikat, és ha hosz-
szú egy kapcsolat, annak ellenére, 
hogy együtt csinálnak mindent, le-
gyen olyan elfoglaltság, hobbi, me-
lyet támogat a  társ. Mindezek mel-
lett nagyon fontos számukra, hogy 
gyermekeik, 4 unokájuk és nemrég 
megszületett dédunokájuk léte, erős 
szeretete veszi őket körbe.

Horváth Jenő
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Az 52. Eucharisztikus Nemzetközi 
Kongresszus alkalmából harmad-
ízben mutattuk be Budakeszin 
a makkosmáriai kegyhely történetét, 
amelyet Varga Lóránt „Kővel, kő nél-
kül” című színműve alapján Széles 
Tamás dolgozott át. Az előadás cél-
ja, hogy közösségünk átélhesse tör-
ténelmét, megismerhesse értékeit, 
megerősödhessen hite és identitása.
Soha még ennyi Budakeszin élő je-
les színművész nem lépett együtt 
színpadra: Crespo Rodrigo Jászai Ma-
ri-díjas színművész, Détár Enikő és 
Timkó Eszter színművésznők, Betz 
István, Borbély Sándor, Szabó Sipos 
Barnabás, Szakács Tibor és Széles Ta-
más színművészek. Közreműködött 

Balázs Péter Kossuth-díjas, kiváló 
művész és Fülöp Tamás színművész, 
valamint a budakeszi színjátszás év-
százados hagyományaiból építkezve 
tehetséges helyi polgárok is szín-
padra léptek: Ambrózy István, Danó 
Dorka, Mechler Anna, Mucsi Emma, 
Pfendtner József, Rajnai László, 
Thoma Noémi és Tóth Balázs.
Vendégeink voltak a Budakeszin élő 
államtitkárok közül Prof. Dr. Horváth 
Ildikó, Menczer Tamás, Dr. Berczik 
Ábel és Dr. Simon Attila.
Így vált a színdarab – és Makkosmá-
ria története – mindannyiunk közös 
kincsévé, közösségünk összetartó 
erejévé. 

’Sigmond Bertalan alpolgármester

Makkosmária története – 
budakeszi színművészek tolmácsolásában

„Földi hatalom,  
égi kegyelem”
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■ Korábban lótenyésztést és lovag-
lást tanult. Mi vitte rá arra, hogy egy 
merőben új területen is megméresse 
magát?
Pápai Viktória: Két éve fogalmazó-
dott meg bennem a gondolat. A  lo-
vaglás átmenetileg nem játszik fő-
szerepet az életemben. Addig pedig, 
amíg ez nem változik, szerettem vol-
na egy olyan vállalkozásban kitelje-
sedni, amit magaménak érzek, ahol 
megjelenik a  saját személyiségem, 
és legalább annyira tudom szívvel-
lélekkel csinálni, mint a  lovakkal 
való foglalkozást. Egy vállalkozás-
ban nem feltétlenül csak az számít, 
hogy megéri-e, mert az ideig-óráig 
működhet, de ha az ember nem tud-
ja hozzátenni a saját lelki oldalát, ak-
kor az ellaposodik egy idő után.
■ Miért éppen a fagyi?
P. V.: Mint említettem, olyan dolog-
ba szerettem volna vágni a  fejszé-
met, amit szívből csinálhatok. Nem 
voltam biztos abban, hogy éppen egy 
fagyizó lesz az, de mivel a  fagyi az 
egyik kedvenc desszertem, gondol-
tam, ez már egy jó kezdés. Így hát 1,5 
évnyi országjárás és fagyi kóstolás 
után választottam ki azt a  fagyizót, 
amelynek a fagyijait én is jó szívvel 
fogyasztom.

■ És a végén hol találta meg álmai 
fagyiját?
P. V.: Gödöllőn, a  Sissi cukrászdá-
ban. Több év fagylaltja díjjal is büsz-
kélkedhetnek, melyek megalkotója 
Koncz Andrea. Fagylaltjaiban szak-
mai szeretete köszön vissza. Már 
a  nevek is sokat ígérő ízvilágúak: 
„Modena kincse”, „Szelíd kender, 
vad szederrel”, „Balzsamos sült áfo-
nya, kecskesajttal . Nagyjából 50 féle 
íz van a repertoárban, de a megúju-
lás és a változás folyamatos.
■ Csak fagyit lehet itt kapni?
P. V.: A fagylalt mellett kávé variá-
ciók, Budakeszin készített díjnyer-
tes MAYER szörpök, illetve süte-
mények (vegán és hagyományos 
egyaránt) egészítik ki a választékot. 
■ Az üzlet gyakorlatilag reggel-
től estig üzemel a hét minden nap-
ján. Ez a forró nyár alighanem csak 
a munkáról szólt.
P. V.: Hétfőtől csütörtökig 10.30–
20.30-ig, péntek–vasárnap 09–
20.30-ig vagyunk nyitva. Sokat lát-
hatnak a  pult mögött, de amikor 
nem vagyok itt, akkor is a  fagyizó 
ügyeit intézem. Mindehhez még 
hozzá kell tennem, hogy a  reggeli 
beüzemelés már két órával koráb-
ban, nyitás előtt elkezdődik, és zárás 

után még ugyancsak két órába telik, 
míg végleg bezárhatjuk magunk 
mögött az ajtót. Gyakorlatilag napi 
16 óra munkát követel a fagyizó üze-
meltetése. 
■ Még szerencse, hogy ebben 
a pokolian meleg nyárban, az eladó-
térben hűs a levegő!
P. V.: Igen, az eladótérben egy lég-
kondicionálónak köszönhetően 
kellemes, hűs levegő van. Enélkül 
a  hűtők és fagyasztók által termelt 
hő a  nyári meleget fokozná a  pavi-
lonban. 
■ Hogy bírja erővel, energiával ezt 
a  hatalmas megterhelést? Reggeltől 
estig mosolyog a vevőkre, fáradtság-
nak nyomát sem látni?
P. V.: Az energiám naponta újrater-
melődik egy vásárló néhány kedves 

A fagyi, minden élethelyzetet legalább 
50 százalékkal jobbá tesz.

(Nicole Williams)
Rumba. 
Új fagyizó Budakeszin

Június első napjaitól egy – a Spar parkolójában megnyílt 
– kis fagyizó pavilon csábítgatja az arra járókat. Sajátos, 
egyedi fagylalt ízekkel és egyéb finomságokkal is 
megismerkedhetnek az ide betérő édes szájú budakesziek 
és környékbeliek. Pápai Viktória, a fagyizó megálmodója 
és üzemeltetője mesél újságunk olvasóinak vállalkozásáról.
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szavával, egy mosoly viszonzásával. 
Hiszek a vonzás törvényében, az em-
ber azt kapja vissza, amit ad. 
■ Honnan jött a Rumba elnevezés?
P. V.: Lovas korszakomban volt a  lo-
vasiskolában egy Rumboso nevű, ma 
is élő ló, aki nagyon közel állt a szí-
vemhez. Az ő beceneve Rumba. Ab-
ban a  szellemben választottam ezt 
a nevet, hogyha csak fele annyi örö-
met kapok ettől a  fagyizótól, mint 
tőle, már elégedett ember leszek. 

■ Bármennyire is fura, tulajdon-
képpen a  nyár elteltével csak most 
kezdődik igazán a  főszezonja, hisz 
a fagyizót éppen az előző tanév végén 
nyitotta meg a  Márity László utcá-
ban, abban az utcában, ahol iskola, 
óvoda és bölcsőde is működik, és 
a  gyerekek a  legnagyobb rajongói 
ennek a hideg csodának.
P. V.: Valóban megnőtt a  forgal-
munk az elmúlt hetekben, és ami ta-
lán a legfontosabb, ez alatt a három 

hónap alatt kialakult egy törzsvásár-
lói körünk is, és gyakran azt tapasz-
talom, hogy ez a kis terület egyfajta 
közösségi térként is működik, ahol 
ismeretségek, kapcsolatok alakulnak 
ki, és ez talán mindennél fontosabb. 
■ A téli hónapokban is nyitva lesz-
nek? Az nem éppen a fagyizás ideje!
P. V.: Télre ezúttal elbúcsúzunk és 
tavasszal újratöltődve, tárt karokkal 
várjuk a nap első sugaraival a fagyiz-
ni vágyókat. Horváth Jenő

Évnyitó családi nap a Prohászkában

Az eseményt Török Csaba igazgató úr rö-
vid köszöntője nyitotta meg, majd a csalá-
dok Veni Sancte szentmisén vettek részt. 
A szentmisét Ambrózy Tamás atya celebrál-
ta, aki Bundás kutyát, egy bábfigurát segít-
ségül hívva szólt a gyerekekhez.
Ezt követően, a Budakeszi KOVÁSZ Egye-
sület és az osztályok pedagógusainak 
szervezésében színes programokkal, ját-
szóházzal, Cérnahang foglalkozással, 
kézműveskedéssel, táncházzal, sötétszo-
bával és kürtőskalács készítéssel várták 
a gyermekeket. Nagy volt a sürgés-forgás a kézi malom, 
a kukoricadaráló, de a parázs körül is. Csillogó szemű, 
vidáman borzongó gyerekek jöttek elő rendre a sötétszo-
bából. A csöndesebb gyerekhangok, csörgők mellett a vi-
dám táncházi muzsika is felcsendült.

A Budakörnyéki Íjász Egyesület jóvoltából az íjásztatban 
kicsik és nagyok egyaránt kipróbálhatták magukat.
A felnőttek sem unatkoztak. Gyermekeik terelgetése 
mellett különleges kihívásokat is állított eléjük a felnőtt 
vetélkedők fél-fél órás programja.

Köszönjük Budakeszi Város Önkormányzatának és 
a gimnáziumnak rendezvényünkhöz nyújtott támogatá-
sát, a nagylelkű adományokat, a segítők lelkes munká-
ját, valamint a szülők és a pedagógusok összefogását! Jó 
volt együtt ünnepelni!

Szeptember első szombatján közös évnyitó 
ünnepségre és egyben családi délelőttre 
gyűltek össze a SZIA énekes és táncos 
osztályainak tanulói családjaikkal 
a Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnáziumban.

Budakeszi legifjabb polgárai

Gratulálunk, jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Szentgyörgyi Szonja 
(született 2021. augusztus 3-án)

Illés Mercédesz Anna 
(született 2021. augusztus 5-én)

Megyeri Menyhért 
(született 2021. augusztus 6-án)

Veszka Amina 
(született 2021. augusztus 9-én)

Szűcs Lili 
(született 2021. augusztus 14-én)

Domány Barnabás 
(született 2021. augusztus 15-én)

Tófalvi Kamilla 
(született 2021. augusztus 16-án)

Néző Zalán István 
(született 2021. augusztus 21-én)

Csákányos Zénó 
(született 2021. augusztus 26-án)

Varga Emília 
(született 2021. augusztus 27-én)

Városi hírek
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A Budakeszi Prohászka Ottokár Ka-
tolikus Gimnázium oktató-nevelő 
munkájában évek óta nagy hang-
súlyt fektet a  környezettudatosság-
ra és a  fenntarthatóságra. A  gim-
názium 2013-ban nyerte el először 
az Ökoiskola címet, majd 2019-ben 
Örökös Ökoiskola lett. A cím elnye-
résével a  gimnáziumban a  terem-
tett világ értékének védelme, diák-
jaink és magunk környezettudatos 
szemléletének kialakítása, formálá-
sa tervezetten működik, és alapvető 
célként jelenik meg. Az iskolában 
ökoiskolai munkacsoport működik, 
pedagógusaink pedig folyamato-
san megújítják szakmai tudásukat: 
továbbképzéseken vesznek részt, 
szakmai napokat tartanak, tanári 
szakmai utakat szerveznek. Egyik 
pedagógusunk mesterprogramja is 
a környezetvédelem és a környezet-
tudatosság céljait szolgálja: terve-
zett célja az ökoiskolai programok 
irányítása és új programok beveze-
tése, ökotáborok szervezése, és egy 
környezetbarát csoport létrehozása. 
A  tanórákon rendszeresen foglal-
kozunk az ökoiskolához kapcsolódó 
témákkal, úgy mint a  talaj-, a  víz- 
és a  levegőszennyezés, az energia-
források használata, az egészséges 
táplálkozás alapelvei megismeré-
se és megvalósítása. A  Pedagógiai 
Program alapján a  tanmenet szer-
ves részét képezik ezek a környezeti 
témák. A mindennapi környezettu-
datos nevelés része, hogy szelektív 

szemétgyűjtő tartályokat haszná-
lunk az iskola egész területén, éven-
te papírgyűjtést szervezünk (az eb-
ből befolyt összeg egy részét mindig 
jótékony célra fordítjuk), az iskolá-
ban van fűszerkert, a fákon madár-
odúk, a szép környezet megtartó erő-
vel bír. Mindemellett tanórán kívüli 
programokat, üzemlátogatásokat 
szervezünk, többek között a  Paksi 
Atomerőműbe, a  BME oktatóreak-
torába, a SANOFI Gyógyszergyárba, 
az Észak-pesti Szennyvíztisztító Te-
lepre, a pécsi pezsgőgyárba, és Bu-
dakeszi szennyvíztisztító telepére. 
Az iskolai tehetséggondozásnak is 
egyik fontos témáját képezi a  kör-
nyezettudatosságra nevelés. Az 
egyik tehetségtáborunk egy 4 napos 
komplex tábor volt, amely egy termé-
szettudományos, egy matematikai 
és egy kommunikációs modulból 
állt. A  diákok egyéni és csoportos 
együttműködéssel, a  tantárgyi ke-
reteken túllépve a Kincsesbánya kö-
rüli terület természettudományos 
térképét készítették el. A másik 60 
órás műhelyprogramban és a hozzá 
kapcsolódó tehetségtáborban az élet 
keletkezésével, fenntartásával és vé-
delmével foglalkoztak tanulóink. 
Célunk az volt, hogy a  tehetség ki-
bontakoztatását szolgáló tevékeny-
ségek és módszerek révén a diákok 
olyan tudáshoz és tapasztalathoz 
jussanak, amelyek megszerzésére 
tantermi körülmények között nem 
lenne lehetőség. A  program során 
csillagászati-geológiai, kémiai, vala-
mint biológiai műhelyben tevékeny-
kedtek a gyerekek. 
A tehetséggondozás másik szeg-
mense a Tempus Közalapítvány által 
támogatott pályázaton való részvé-
tel, melynek keretén belül a gimná-
ziumunk részt vett 6 európai ország 
1-1 iskolájával közösen megvalósított 
„Energia – inspiráció Európának” 
c. angol nyelven folyó multilaterá-
lis projektben. Német, ír, szlovák, 
szlovén, spanyol (baszk), lengyel és 
magyar diákok foglalkoztak a meg-

újuló energiaforrások használatá-
nak lehetőségével és a  hálózatban 
gondolkodás előnyeivel. 
Évek óta „közkívánatra” természet-
búvár szakkör működik iskolánk-
ban, melynek tagjai minden nyá-
ron közös természetbúvár táborban 
vesznek részt tanáruk és meghívott 
előadó vezetésével. A  2021-es nyá-
ri tábort a  zalai Botfán rendeztük, 
ahol a  tájegység biológus szakér-
tőjének vezetésével ismerkedtek 
a  gyerekek a  természeti környezet-
tel. Az élményközpontú tanulást 
segítették a  változatos programok, 
volt pl. madárgyűrűzés, rovarisme-
reti foglalkozás, kincskereső túra, 
sérült állatokat mentettek, csilla-
gászati megfigyeléseket folytat-
tak. Rendszeresen szervezzük meg 
a  fenntarthatósági témahetet az 
iskolában. A  2020 őszi és 2021 ta-
vaszi fenntarthatósági témahéten 
több osztállyal bekapcsolódtunk az 
online előadásokba, az energiakér-
dés, az éghajlatváltozás és az egész-
séges életmód témák megjelentek 
a  tanóráinkon és projektekben is. 
Az idei tanévben a  környezettuda-
tosságra és fenntarthatóságra való 
nevelés jegyében gimnáziumunk 
meghívott vendégeként Áder János 
köztársasági elnök úr tart elnöki 
tanórát. Az előadásának központi 
témája a  környezettudatosság té-
makörében a  fenntartható fejlődés 
lesz. Ezt követően a  tanév második 
félévében iskolánkban kerül sor az 
egyházmegyei természettudomá-
nyos szakmai nap megrendezésére, 
amelyen iskolánk tanárai beszámol-
nak az ökoiskolai munkacsoport és 
a  környezettudatos nevelés eddigi 
munkájáról, bemutató órákat tarta-
nak, és emellett lehetőség nyílik az 
egyházmegye többi oktatási intéz-
ményének kollégáival való kölcsö-
nös együttműködésre, konstruktív 
tapasztalatcserére.

Köllő Csilla • természet- 
tudományos munkaközösség, 
Nagy Edit • pedagógiai vezető
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Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

A teremtett világ védelmének 
szolgálatában
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Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium

Tanévkezdés a Nagysanyiban 
Újra szeptember 1-je lett, és ez a nyár végét és a  tanu-
lás kezdetét jelenti, így hát újra együtt vagyunk itt az 
iskolában! Szeretettel köszöntjük az újakat, a „kicsiket”, 
a 9. NYA osztályt és osztályfőnöküket, Vincze Jutta ta-
nárnőt, valamint a 9. NYB osztályt és osztályfőnöküket, 
Mayer Márton tanár urat. 
Június 15-én elmaradt a személyes jelenléthez kötött tan-
évzáró ünnepélyünk, ezért a tanévnyitón nyílt alkalom 
arra, hogy átadjuk az iskolai elismeréseket azoknak, akit 
az iskola közössége, tantestülete erre méltónak talált.
A Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium Kiváló Ta-
nulója Díjat a tantestület szavazata alapján Magos István, 
volt 12. B osztályos tanulónk nyerte el. Sok szeretettel 
gratulálunk neki, sikeres egyetemi éveket kívánuk és 
visszavárjuk!
Év végén, az utolsó előtti tanítási napon volt az ökopro-
jektnapunk, melyen az osztályok versenyeztek egymás-
sal. Ezt a versenyt a jelenlegi 12. B, Mózes Éva tanárnő 
osztálya nyerte. Jutalmuk egy ökoosztályprogramra 
felhasználható, külső helyszínen lebonyolítható taní-
tási nap! Az ökoosztály címet és a vándordíjat, a faórát 
szintén a  12. B osztály nyerte, amellyel szintén jár egy 
ökológiai témájú, osztálykeretben szerveződő projekt-
nap. Mivel rendkívül szoros verseny volt és igen magas 
aktivitást mutatott az idei 9. B osztály, Ország Dávid ta-
nár úr osztálya is, így ők is megkapják ezt a  jutalmat. 
Gratulálunk! 
Bár az öko-munkaközösségünk eddigi formájában meg-
szűnt, de nagyon reméljük, hogy más formában tovább 
folytatódik ez az értékes tevékenység, és az ehhez kap-
csolódó szép iskolai hagyományaink! 
A tavaszi időszakban elkezdődött fűtéskorszerűsítés 
nyáron befejeződött. Több mint 64 millió forintba került 
a teljes fűtési rendszer és a kazánok cseréje. Nagy öröm-
mel vettük, hogy a tankerület biztosított erre forrást, és 
reméljük, ezzel takarékosabbá és biztonságosabbá válik 
az iskola fűtése. A  munkálatok nyomait eltüntető kar-
bantartási és takarítási munkákból is több feladat adó-
dott: a falak és a belső lábazat átfestése, a kerti asztalok 
karbantartása, a mindenre kiterjedő nagytakarítás, fer-
tőtlenítés. A  rend és tisztaság megóvása közös felada-
tunk, közös ügyünk!
Fontos program volt nyáron, hogy a járványhelyzet miatt 
elmaradt utazások egy részét sikerült pótolnunk. Az 
Erasmus programban résztvevő diákok Görögországban 
jártak, és a tanári Erasmus-utazást is sikerült Törökor-
szágban megvalósítani. Még további utak vannak szer-
vezés alatt, így nagyon bizakodunk, hogy ebben a  tan-
évben ezek is kivitelezhetők lesznek, azaz újra lehetőség 
nyílik a világjárásra, a személyes találkozásokra külföldi 
barátainkkal.
Nagyon reménykedtünk, hogy az idén lehet gólyatábort 
szervezni, mert ez mindig nagyon pozitív élmény szo-
kott lenni szervezőknek, résztvevőknek egyaránt. Nagy 
örömünkre idén a gólyatábor háromnapos volt, egy Ve-

lencei-tó melletti táborhelyen. A 12-dikes végzős szerve-
zők rengeteg változatos, ötletes és mókás feladattal ké-
szültek a különleges alkalomra. A visszajelzések alapján 
elmondhatjuk, hogy nagyon jól sikerült a tábor, mozgal-
mas és élménydús napokat hagytunk magunk mögött. 
Reméljük, örökre megmaradnak az ott született emlé-
kek és barátságok.
A TV2 Zöld Gömb című ökológiai vetélkedőjének felvéte-
lén vettünk részt szeptember 4-én, szombaton. Nagyon 
büszkék vagyunk a  csapatunkra: Crespo Antonio 9. B, 
Bernáth Blanka 11. A, Égető Bence 11. B és Kolacsek Rozi 
12. B osztályos tanulókra. Örülünk, hogy egy mini szur-
kolótábort is vihettünk magunkkal. Akik szeretnék, 
megnézhetik felvételről a TV2 műsorán a vetélkedőt az 
ősz folyamán.

Nehéz évet hagytunk magunk mögött, a  tavalyi 6 hó-
napnyi online tanítás nem volt könnyű. A  tananyagot 
még csak-csak meg lehetett tanulni, volt, akinek ez 
még jobban is sikerült, mint a tantermi oktatás során, 
de a társas kapcsolatoknak ez a helyzet nem kedvezett, 
a közösségi programok nagyrésze elmaradt. Márpedig 
ezek a kamaszévek legalább annyira szólnak erről, mint 
az iskolai órákról. Nagy szükségünk van közös élmé-
nyekre, arra, hogy együtt sikerüljön valami jót csinálni, 
valami hasznosat, valami építőt. Ehhez kérjük minden-
ki támogató segítségét és részvételét, hogy bármilyen is 
legyen a helyzet, hozzuk ki belőle a legtöbbet!
Lengyel-Szász Izabella • a 12. B osztályfőnök-helyettese
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SZIA, a jövő iskolája

Lego Education 
Iskolánk 2017-ben megpályázta és el is nyerte 
a  VEKOP-7.3.3-17-2017-00008 azonosítószámú Digitá-
lis környezet a köznevelésben projektet, melyet 1–8. évfo-
lyamig vezettünk be tanóráinkon, az összes tantárgyat 
érintve, a Lego eszközök és robotok alkalmazásával.
A projektben négy iskola vett részt a környező települé-
sekről: az Érdi Bolyai János Általános Iskola, a Budaörsi 
Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium, a Zimán-
dy Ignác Általános Iskola és a Budakeszi Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola 10 fő pedagógussal, 3 fő technikai 
segítővel és 300 fő tanuló bevonásával.
A megvalósítás során az alábbi kompetenciaterületeket 
fejlesztettük a következő LEGO eszközök használatával:
• EV3 Mindstorms – harmadik generációs robotprogra-
mozás, nemzetközileg használt evolúciós robotika plat-
form, robotépítő eszközállomány (felső tagozat);
• MoreToMath – játékos matematika készlet, virtuális tér-
beli alkotások, problémamegoldó gondolkodás, logikus 
következtetés, önálló jó megoldás elképzelésének felépí-
tése, kreatív megoldó készségek fejlődése (alsó tagozat);
• StoryStarter – digitális történetmesélés (filmek, mesék, 
narráció, történetalkotás, tervezés), anyanyelvi és digitá-
lis kompetenciák képességfejlesztése, élményalapú is-
meretelsajátítás, önálló és kooperatív sikerélmény (alsó, 
felső tagozat);

• WeDo 2.0 – legmodernebb programozási bázis szett, 
STEM (űrtechnológia, matematika, mérnöki és élettu-
domány) területek készségfejlesztése, robotprogramo-
zás (alsó tagozat);
A Lego eszközcsomagokon felül nyertünk még egy 3D 
nyomtatót, egy újabb digitális okostáblát, 1 db okos note-
bookot és 32 db tabletet.
ROBUSZIA n. diákcsapatunk a  WRO – World Robot 
Olympiad™ Nemzetközi robotépítési és -programozási 
versenyen is elindult, melynek elődöntőjén a  4. helyet 
szerezték meg, a Regular WeDo kategóriában. 
Örömmel adjuk hírül, hogy intézményünk kiemelkedő 
szakmai elismerést kapott a projektben és a városban is, 
az új, innovatív, digitális tanítási módszerek kiváló alkal-
mazásával. Nagyon hasznosnak bizonyultak az on line 
workshopok, bemutató és nyílt órák, sokat tanultunk 
egymástól.

Gratulálunk a  VEKOP Lego Education pályázatban 
résztvevőknek, név szerint: Badalay Tünde, Bezeczky Er-
zsébet, Béres Katalin, Bori Linda, Bódi Zsuzsanna, dr. Hu-
dáky Ilona, Loór Zsuzsanna, Németh Katalin, Ódor Attila, 
Pétervári Szabolcs, Szántó Dóra, Taródi Nóra, Tóth Zol-
tán, dr. Végh Gerzson. Hisszük, hogy a kihívások előre 
visznek, melyet semmi sem bizonyít jobban, mint az el-
ért eredmények. Egy álmot láttunk, mely jövőképpé for-
málódott, s mellyel magabiztosan elindultunk egy úton, 
melyet tisztábban és világosabban látunk, mint eddig 
bármikor. 
„I think we’re going to the moon, because it’s in the nature 
of the human being to face challenges” – Neil Armstrong.

Lovas Réka sikerei környezetismeretben 
és népdaléneklésben
Lovas Réka 4. c osztályos tanuló a Tu-
dásbajnokság megyei döntőjén kör-
nyezetismeret kategóriában lett 1. 
helyezett, és vált megyei bajnokká 
a  „Győztesek Versenyén” – mindent 
elsöprő győzelemmel!
Réka azonban itt nem állt meg: a Czö-
vek Erna Zeneiskola növendékeként 
elindult a IV. „Ne felejts” Népdalének-
lési Versenyen, ahol arany minősítést 
és különdíjat is kapott autentikus elő-
adásáért.
Ezúton gratulálunk Rékának gyönyö-
rű eredményeiért, nagyon büszkék 
vagyunk rá! Szép volt, Réka, csak így 
tovább. 

Ötödikeseink harmadik helyezése 
Science kategóriában 
Csizner Andor Bálint és Pulcini 
Emma, 5. a osztályos tanulók a  Kőrö-
si Science Verseny Országos döntőjén 
csapatban szerezték meg a  3. helyet, 
és váltak országos bronzérmesekké 
a döntőbe jutott versenyzők között. 
Emma kitűnő tanuló lett ebben a tan-
évben, ráadásul nem kevesebb mint 7 
tantárgyi dicséretben is részesült. An-
dor is nagyon szép jeles bizonyítvány-
nyal, tantárgyi dicsérettel zárta az 5. 
évfolyamot.
Gratulálunk gyönyörű versenyszereplésükhöz, év végi 
eredményeikhez, nagyon büszkék vagyunk rájuk! Szé-
pen vették az első tanévet felső tagozatunkon, csak így 
tovább! 

4. a – ahol a tehetség otthonra talált

Nem mehetünk el szó nélkül 4. a osztályunk teljesítmé-
nye mellett. Lássuk, hogy miért olyan különleges ez az 
osztály! 4,8-as átlaggal zárták a tanévet, mellyel torony-
magasan elsők lettek évfolyamukban. Ez az osztály ter-
melte ki a legtöbb országos és megyei dobogós helyezést, 



de nemcsak többszörös bajnokokban, hanem 
matek zsenikben is bővelkedik az osztály.
A MaTalent Matematikai Tehetségazonosí-
tó Mérésen az osztályból heten is a  felső te-
hetség százalékba kerültek, mely rendkívüli 
teljesítmény, a  mérés hatéves története so-
rán erre még nem volt példa. A  mérésen 4 
szintet különböztetünk meg: az 500 képes-
ségpontot elérők az átlagos fejlődésű diákok, 
a felső 25%-ba tartoznak a tehetségígéretek, 
akik legalább 570 pontot érnek el, a  felső 
6%-ba a 656 pontot elérők kerülhetnek be és 
válhatnak kiemelkedő tehetségfejlődésű ta-
nulókká, a  legfelső 1%-ot pedig a  728 pont 
fölé esők érhetik csak el, ők az ún. átütő te-
hetségfejlődésű tanulók. 
Az osztályból az alábbi diákok hozták az országos szin-
ten mért felső kategóriák egyikét:
Felső 1% – Bárczy Blanka átütő tehetségfejlődésű tanuló; 
Felső 6% – Tömösi Borsa és Simon Zoltán kiemelkedő 
tehetségfejlődésű tanulók; 
Felső 25% – Dán Bence, Endrédi Máté, Hajós Ákos, Hur-
sán Bojána tehetségígéretek. 
Matektanáruk, Badalay Tünde méltán lehet büszke az 
osztályra, akikből a legjobb tudást hozta ki alsó tagoza-
tos éveik alatt. Tünde néni híres tehetséggondozásáról, 
melynek meg is lett az eredménye.

Fontos megemlítenünk, hogy az osztály részt vett 
a VEKOP Lego Education programban is, ahol a STEM 
technológiát nagyon jól alkalmazták tanóráikon, az 
egyik Lego óráról készült videójuk jelenleg a  legnézet-
tebb a YouTube-on. 
Gratulálunk ehhez a gyönyörű tanévhez, nagyon szépen 
zárták alsós éveiket, sok sikert kívánunk a felső tagozat-
hoz, csak így tovább! 
„A kiválóság azt jelenti, büszke vagy magadra, boldog vagy 
magaddal, tudod, hogy megdolgoztál valamiért, és min-
dent megtettél. Ez maga a kiválóság” – Shawn Johnson.

Loór Zsuzsanna

MÓRICZ ZSIGMOND: HÉT KRAJCÁR

RÓMAI 
ÖTVEN

VÁROS A 
NAGYKUN-

SÁGBAN
3.

ÁRAM 
EGYNEMŰ 

BETŰI

RANGJELZŐ 
SZÓCSKA

PERGŐ 
HANG

MELLETT, 
NÉMETÜL

ENERGIA

…IMRE, 
TÁNCOS

NAPSZAK

MAGOT 
SZÓR

ÉSZAK, 
RÖVIDEN

HATÁROZOTT 
NÉVELŐ

GÜNTER…, 
KORTÁRS 

NÉMET ÍRÓ 
ÉS KÖLTŐ

ROB …, 
W. SCOTT 
REGÉNYE

1.

TESZ, PAKOL

TESTRÉSZ

NAGY-…, 
A GERECSE 

KIEMELKEDŐ
PONTJA 

(455 MÉTER)

KALAUZ 
NÉLKÜLI, 
RÖVIDEN

A FEJ 
ELÜLSŐ 
RÉSZE

NÉMET 
AUTÓJEL

AZ IDÉZET 
BEFEJEZŐ 

SZAVA

KAPCSOLA-
TOS 

KÖTŐSZÓ TANKÖNYV, 
RÖVIDEN

JOULE

GEORG 
SIMON …, 

NÉMET 
FIZIKUS 

(1789-1854)

HUMOROS 
MONDÁS, 

VICC

IGEN, 
ANGOLUL

SEBEN 
KÉPZŐDIK

NEHÉZ, 
ERŐSEN 

FÉNYTÖRŐ 
ÓLOMÜVEG

IPARI 
TANULÓ

RÓMAI 500

FIZETŐ-
ESZKÖZ

BECÉZETT 
NŐI NÉV

MISTER, 
RÖVIDEN

A MÚLT IDŐ 
JELE

TANÁCS, 
NÉMETÜL

KISSÉ 
LAPOS!

2.
ALBERTIVEL 
EGYESÜLT 

KÖZSÉG

A SZÉN 
VEGYJELE

FÖLÖSLEGES 
ÁGAT METSZ

MELLÉKNÉV-
KÉPZŐ

1942. szeptember 5-én hunyt el Móricz Zsigmond. A rejtvény 
kiemelt soraiban a Hét krajcár c. elbeszéléséből idézünk.



A Hungary Helps Önkéntes Program keretein belül

Budakeszi fiatalok segítettek 
Jordániában

Óriási élmény volt számunkra a Hungary Helps Önkén-
tes Program. Ennek fő okai, hogy éreztük, hogy valós se-
gítséget tudunk nyújtani a keresztény közösségnek, és 
persze nagyon jó csapat kovácsolódott össze az önkénte-
sekből. Olyan különleges, sokszor szívbe markoló embe-
ri sorsokat ismertünk meg, amik által sokat fejlődtünk 
lelkileg. 
Jól és hasznosnak éreztük magunkat Anjaraban, a Jordán 
Karitász fenntartása alatt álló Our Lady of the Mountain 
nevű árvaházban. Egy nagyon vendégszerető és nyitott 
közösség életébe csöppentünk bele. Az első héten kb. 120 
gyereknek (muszlimoknak és keresztényeknek vegyesen) 
tartottunk gyermektábort, ahol angol-, művészet-, sport-, 
tánc- és zeneórákon vehettek részt. Illetve a legkisebbek-
nek külön ovis foglalkozásokat is tartottunk. Később csak 
keresztények jöttek, így kb. 30-40 főre csökkent a gyere-
kek létszáma. Vasárnaponként 2 órát játszottunk velük, 
hétfőtől csütörtökig pedig 9:30-tól 12:45-ig tartottak 
a  foglalkozások. 30 perc zenés táncos bemelegítés/gyü-
lekezés után 3×45 perc tanóra, a 2. óra után 30 perc szü-
nettel. A zene kivételével az órák úgy zajlottak, hogy mi 
magyarok tartottuk meg őket, de mindenki mellett volt 
egy helyi 14–19 éves segítő, aki tudott angolul és arabul 
is. A táboroztatás mellett délutánonként a helyi árva gye-
rekekkel foglalkozunk, akiknek az árvaháza a plébánián 
belül volt. Sokat játszottunk, fociztunk, pingpongoztunk 
velük, akinek pedig szüksége volt rá, annak plusz an-
gol- vagy éppen matekórákat adtunk. Időnként kaptunk 
takarítós vagy raktárpakolós feladatokat, és a konyhán is 
besegítettünk félórával az étkezések előtt és után. 
Az arab nyelv ismeretének hiánya sok kihívás elé állított 
minket. A  gyerekek és a  szülők visszajelzései alapján 

azonban a háttérben húzódó nehézségek nem váltak ér-
zékelhetővé a részvevők számára. Sok család meghívott 
minket magához, hogy így fejezzék ki hálájukat irán-
tunk. A gyerektől is rengeteg pozitív visszajelzést, sze-
retetet kaptunk közvetlen és közvetett módon egyaránt. 
Jó példák erre a következő történetek. Egy 12 éves lányt 
mobilozni láttam az angolórámon. Nem szóltam, de ne-
hezteltem rá, amiért nem az órára figyel. Este láttam az 
Instagramon, hogy az angolórámról tett ki egy sztorit, 
bejelölve engem is mint tanárt, és odaírta, hogy az angol 
a kedvenc órája. Volt olyan diák, aki mind a hatunknak 
névre szóló köszönőlevelet írt és sokan mondták, hogy 
nagyon jól érezték magukat a tábor alatt, hiányozni fo-
gunk nekik, ez volt életük legszebb nyara. Egy szintén 
12 éves árva fiú az egyik angolóra után odahozta nekem 
a  fürdőnadrágját, hogy ő ezt nekem adja, mert ő már 
kihízta, de rám még pont jó lesz. Összesen több, mint 
200 gyerekkel voltunk kapcsolatban. Mivel az árvaház 
már évek óta kap a Hungary Helpstől támogatást, és az 
elmúlt fél évben online angol- és zeneórákat is tartot-
tak itt a Hungary Helps önkéntesei, ismerték már Ma-

gyarország nevét. A személyes jelenlétünkből azonban 
megértették, hogy valóban fontos számunkra az életük, 
a sorsuk alakulása. 
Az utolsó hetünkön volt négy szabadnapunk, így a he-
lyi plébánia szervezésében lehetőségünk nyílt elmenni 
egy több éjszakás utazásra az ország déli részébe. Felke-
restük azt a helyet a Jordán folyónál, ahol Jézus megke-
resztelkedett, lebegtünk a  Holt-tengerben, tevegeltünk 
Petrában, csillaghullást néztünk a sivatagban. 
Nagyon hálásak vagyunk a  Hungary Helps Önkéntes 
Programnak, és az azt lebonyolító Magyar Önkéntes 
Liga Egyesületnek, amiért ilyen csodálatos emberekkel 
ismerkedhettünk meg, segíthettünk ennek a keresztény 
közösségnek, és megismerhettük Jordánia keresztény 
gyökereit. Az egész kint tartózkodásunkra igaz az, hogy 
többet kaptunk, mint amennyit adtunk. 

Szabó Kenéz

2021 nyarán a hat magyar fiatalból álló csapatunk-
kal a Hungary Helps – Magyarország segít prog-
ramjának keretei között öt hetet önkénteskedtünk 
a Jordánia északi részén található Anjarában, egy 
katolikus plébánián. Ketten Budakesziről szárma-
zunk, itt nőttünk fel. Napközis táborban tartottunk 
tanórákat helyi gyerekeknek, és a plébánia által 
fenntartott árvaház körüli munkába is besegítet-
tünk. Szabadidőnkben lehetőségünk nyílt az ország 
néhány turisztikai látványosságának megismeré-
sére is. Megtanultunk arab kávét főzni, dabkezni 
(arab tánc) és legalább öt kilót híztunk a jordánok 
vendégszeretetének köszönhetően.
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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 2
RÉSZLETES TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ
A terület karakterét a hosszú telkeken 
földszintes, oldalhatáron álló beépí-
tésű nyeregtetős sváb házak adják, 
helyenként az oldalhatáron álló épü-
lettömeghez új, az utcával párhuza-
mos szárnyat építettek, széles kapu-
behajtóval.

Az elmúlt évszázadokban keskeny 
parcellákon szőlőműveléssel foglal-
koztak a  helyiek, amelynek egykori 
hangulata manapság is érezhető. 
A telkek jellemzően keskeny és hosz-
szan hátranyúló téglalap alakúak. Az 
utcafronti szélesség 15-17 méter körü-
li, a telekméret 1000 m2 feletti.

Hosszú, keskeny telkeken állnak 
a  szintén hosszú lakóházak, a  lakó-

házakkal összeépült gazdasági épüle-
tek. Néhol annyira szorosan, vannak 
egymás mellett az épületek, hogy az 
utcakép zártsorú jelleget ölt, és van, 
ahol ugyanazon telekhatárra – ,csur-
góra’ – épültek a szomszédos házak.

A területet földszintes épületek jel-
lemzik. A  tetőidom-változatosság 
miatt az utcakép nagyon vegyes ké-
pet mutat, de egyes utcaszakaszok 
még őrzik a 100 évvel ezelőtti község 
hangulatát.

Az utcák viszonylag szűkek, a térfalak 
közötti rész a domborzati adottságok 
miatt tovább tagolódik, sok helyen 
a járda és az úttest, a zöldsávok más-
más síkban vannak.



AJÁNLÁSOK • történeti településrész
Telepítés

A történeti településrészen álló épületek 
egységét az épületek tömegképzése adja. 

A területen álló épületek beépítésüket 
tekintve jellemzően oldalhatáron álló 

beépítésűek, de elszórtan megjelennek 
szabadon álló villaépületek, és zártsorú 

beépítések is. 

Az épületek telken belüli elhelyezésekor 
igazodjunk a környező ingatlanok be-

építési formájához.

Magasság
Az épületek gerincmagassága, tömeg-

képzése igazodjon a szomszédos épüle-
tek magasságához, a meglévő magassági 

viszonyokat ne bontsuk meg kiugróan 
magas vagy alacsony épületekkel.

Tetőforma 
Budakeszi történeti településrészén az épületek 
jellemzően nyeregtetős, kon tyolt vagy részben 
kontyolt kialakításúak.

Tetőhajlásszög
Az épületek jellemzően magastetővel kerültek 
megépítésre, az épületek tetőhajlásszöge kö-
zel azonos. A területen az épületek átalakítása 
és új épületek építése során a tetőfelület fő 
tömegét 30°–45°-os tetőhajlásszöggel valósít-
suk meg. 

A tetőfelület vízszintes vetületének legfeljebb 
30%-át ennél alacsonyabb tetőhajlásszöggel 
is kialakíthatjuk Az utcai telekhatártól számí-
tott 8 méteren belül a tető csak 38°–45° közötti 
lehet. Az épületek ereszvonala maximum 1 mé-
terrel haladja meg a szomszédos épületekét!

Utcai homlokzat 
Az utcai homlokzaton a 38°–45°-os tetővel ha-
tárolt oromfal 7 méternél szélesebb ne legyen!

A 7 méternél szélesebb utcai homlokzatú épületek tetőszerkezetét az út 
tengelyével párhuzamos gerincű kontyolt vagy nyeregtetővel alakítsuk ki!16

  



Nyílászárók A településrészen előnyös a hagyományos fa 
szerkezetű osztott nyílászárók használata.

Javasolt a fa zsalugáter, kerüljük a külső tokos 
redőnyök használatát.

Anyaghasználat
Budakeszi történeti településrészének anyaghasználatát a 
hagyományos építőanyagok és visszafogott színvilág jellemzi.

A településrészen nem elfogadható a feltűnő és rikító 
színhasználat.

A homlokzatokat jellemzően vakolt architektúrával alakítsuk 
ki, terméskő használatakor törekedjünk a településen 
jellemző kőtípusok használatára. 

A tetőhéjazat sík kiselemes cserép, betoncserép 
vagy fémlemez fedésű legyen. 

A hagyományos cseréphéjazat megtartása, újrafelhasználása 
javasolt. Az élénk színek – ideértve a hagyományos 
alapszíneket is – kerülendőek
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Építészeti ajánlások
A régi, sváb hagyományokat idéző épületek felújításakor 
törekedjünk az épületek homlokzatán az arányok, 
a homlokzati díszítések, párkányzatok, ablakkeretezések, 
a nyílászárók ritmusának, szélességének megőrzésére.

Az épületek építési anyagát ne változtassuk meg, tetőablak 
kialakítása esetén törekedjünk az ablakok tetősíkban fekvő, 
vagy a tetőfelület függőleges vetületének 1/10-én hasáb 
formájú tetőfelépítményben álló kialakítására.

Törekedjünk az utcai homlokzatok eredeti nyílásrend, 
fal- és nyílásarányok megtartására. Új épületek építésekor 
alkalmazkodjunk a környező épületek tömegformálásához.



Helytörténet

19

A Zichyek három hullámban tele-
pítettek németeket Budakeszire. Az 
első 68 év mozgalmas volt a  bir-
tokjog tekintetében. 1711-ben Zichy 
Péter elzálogosította Budakeszit egy 
budai kamarai felügyelőnek. 1719-
ben Zichy Péter felesége, Bercsényi 
Zsuzsanna a maga nevére visszavál-
totta a települést, amely haláláig az ő 
kezén maradt. A következő földesúr 
fia, Zichy Miklós lett, aki 1758-ban 
váratlanul meghalt. Mivel nem volt 
fia, a  birtok a  család másik ágára, 
Zichy Ferencre szállt. De Miklós öz-
vegye, Berényi Erzsébet nem akar-
ta a  kezéből kiengedni az óbudai 
uradalmat. A  kincstár kihasználta 
a Zichy családon belüli ellentéteket, 
titokban megegyezett Berényi Erzsé-
bettel, és megszerezte az uradalmat. 
1766-tól Budakeszi a  koronabiroda-
lom részeként szerepel.
A tulajdonviszonyok változása és 
a  birtokviták közben nem állt meg 
az élet a faluban. A német telepesek 
a Fő utcán – a mai Erkel utca és a Dó-
zsa György tér között – némi felújítás 
után be is költöztek az üresen álló 
házakba. Az anyakönyvek szerint 
főként Württeberg tartományból, ki-
sebb részben Badenből, Bajorország-
ból és Ausztriából érkeztek. A buda-
keszi telepesek a kezdeti időszakban 
gyakran költöztek át a Zichy-urada-
lom egyéb településire, főként Óbu-
dára. A  belső vándorlás ellenkező 
irányban is működött. Több család 
érkezett Budakeszire leginkább Bu-
dáról, Torbágyról és Zsámbékról. 
Mindeközben a  templomot felújí-
tották, Havas Boldogasszony névre 
szentelték 1734-ben. A  mai barokk 
templom Zichy Miklósné Berényi 
Erzsébet adományából épült 1761 
és 1766 között. A  középkori temp-
lom helyett, annak köveit is felhasz-
nálva emelték. 1781. szeptember 
9-én szentelték fel, szintén Havas 
Boldogasszony tiszteletére. A  temp-
lom legértékesebb műemléke egy 
18. századi Szenvedő Krisztus-szobor, 
melyet a telepesek Württembergből 
hoztak magukkal. 1744-ben a 3.  te-
lepítési hullámban érkeztek innen 
telepesek. Az újabb telepítésre az 
1739-es pestisjárvány miatt volt 
szükség. Március végén kezdődött 
a  járvány. Buda és Budakeszi közé 
6 fős őrséget rendeltek. A Buda felé 
vezető utak mentén akasztófákat ál-
lítottak, hogy elrettentsék az őrséget 

kijátszani szándékozókat. Még Ber-
csényi Zsuzsannát sem engedték 
be az óbudai uradalomba, alá kellett 
magát vetnie a  borbély vizsgálatá-
nak, és karanténban kellett töltenie 
42 napot. A  járványban 354-en hal-
tak meg, nem mindenki volt közü-
lük budakeszi, többen átutazóban 
voltak, itt kerültek karanténba. A ha-
lottakat a  mai Kálvária-dombon és 
környékén temettek el, mely akkor 
még kívül esett a  településen. Az 
ő emlékükre emeltette később a falu 
lakossága az ún. Pestis keresztet. 
Budakeszi különlegessége, hogy két 
katolikus templomunk is van. Az er-
dőben található második templom, 
az Angyalok királynéja névre szen-
telt makkosmáriai kegytemplom za-
rándokhely.
Története a 18. századba nyúlik visz-
sza. 1731-ben egy Traub János nevű 
legény a  budakeszi határában fek-
vő szőlőkbe igyekezett. Egy útszéli 
tölgyfánál a szenvedő Krisztus arca 
jelent meg előtte. Traub később be-
teg lett. Csodás gyógyulása után egy 
Falconeri nevű olasz származású 
budai festőtől olajfestményt vásá-
rolt, mely a Gyermekét tápláló Szűz-

anyát ábrázolta. A képet az említett 
tölgyfára függesztette. Hamarosan 
sokan kezdték látogatni ezt a helyet. 
A  veszprémi püspök kivizsgáltatta 
az eseményeket, és engedélyezte, 
hogy a  szentképet nyilvános tiszte-
letben részesítsék. Először kis ká-
polna épült a  Mária-kép fölé, majd 
a  trinitárius szerzetesrend szép, 
egytornyú templomot és egy kis ko-
lostort épített itt 1768-ra. A templom 
a  Trinitárius Rend gondozásában 
volt 1784-ig. Ekkor II. József fel-
oszlatta a  fogolykiváltó szerzetesek 
rendjét is, és a templomot bezáratta. 
Az épület, mely a  barokk építészet 
egyik remeke volt, néhány évtized 
alatt rommá lett. 
A búcsújáróhely neve eredetileg né-
met kifejezés: Maria Eichel. Az Ei-
chel szó kettős jelentésű, fordítható 
tölgynek vagy makknak. Eleinte Töl-
gyes Mária és Makkos Mária fordítás 
is előfordult, a Makkos maradt fent.

Gellér Dávid: Budakeszi a német 
betelepítés korában és a Budakeszi 
Helytörténeti Szabadegyetem elő- 

adásai alapján készítette  Ádám Éva

Régen volt, hogy is volt… • 6. rész 

Az első küzdelmes évek
Budakeszi lakossága az első században kétszer duplázódott  
meg: 1715–1745 és 1745–1790 között. A betelepítéskor apró falu 
a század végére a régió legnagyobb települései közé emelkedett, 
annak ellenére, hogy rossz adottságokkal rendelkezett: 
 kevés volt a szántóföld és a természetes víz.

A Pestis-kereszt

A Szenvedő Krisztus-szobor



A Kárpát-medencei magyar közösségeket összekap csoló 
országlás ereklyeszállító szimbólumának az újjáépíté-
sére a Magyar Királyi Koronaőrök Egyesülete kérte fel 
2010-ben a Budakeszi Kultúra Alapítványt. Munkatár-
saink akkor már nagy érdeklődéssel kísért eredménye-
ket mutattak fel teljesen reménytelennek látszó célok 
megvalósításában, melyeket nem sajátítottak ki, hanem 
fő szervezőként, kovászként az arra alkalmas szereplők-
kel megvalósítva adták át annak a közösségnek, amely 
a fenntartását és hasznosítását is biztosítani tudta. Ilyen 
„projekt” volt a gyimesbükki őrház helyreállítása, amely 
a gyimesbükki magyaroké, a térség turisztikai fellendü-
lésének egyik alapja, és számtalan kisebb közös munka 
forrása lett. Ilyenek az ezeréves határon a Rákóczi-vár ro-
mán műemlékvédelmi hatóságok által is engedélyezett 
újjáépítési tervei, vagy az Isonzó-Doberdó hadszíntereit 
öt éven át felkereső Isonzó-expresszek is, melyek ren-
dezvényein a szlovén és a magyar állam a legmagasabb 
szinten képviseltette magát.

Alapítványunk a  koronaőrök felkérését elfogadta, és 
Herein Gyula kurátorunk vezetésével, Szabó Mihály és 
Koós Hutás Katalin részvételével munkacsoportot hozott 
létre, amely megkezdte egy évtizedes kitartó munkáját 

Augusztus 20-án bemutatkozott 
az aranykocsi 1938-ban a budapesti 34. Eucharisztikus 

Világkongresszussal egy időben 
államalapító királyunk, Szent István 
halálának 900. évfordulójára emlékeztetve 
indult országjáró körútra legszentebb 
ereklyénkkel, a Szent Jobbal három 
éven át, pontos menetrend szerinti 
útvonalon, a lehető legtöbb magyar 
települést felkeresve az az aranykocsi, 
amelyet a Budakeszi Kultúra Alapítvány 
egy évtizedes szervező munkájának 
köszönhetően sikerült újjáépíteni. 
A díszvagont az Árpád-kor magyar szentjei: 
Szent Gellért, Szent Imre, Szent István 
és Szent Kinga, valamint Boldog Margit, 
Szent Mór, Szent László és Szent Erzsébet 
egész alakos képei díszítik, tetején a Szent 
Koronával és négy angyallal.
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azoknak a résztvevőknek a megtalálására, meg-
győzésére és egy csapatba szervezésére, akik ké-
pesek az akkor még teljesen kivitelezhetetlennek 
tűnő tervet megvalósítani, és az aranyvonat új-
kori küldetését beteljesíteni. 
Szükségünk volt a  MÁV-ra egy eredetivel azo-
nos favázas vagon használható alkatrészei miatt. 
A  Dunakeszi Jármű javítóra, mivel az eredeti 
díszkocsi is ott, a Magyar Államvasutak Dunake-
szi Főműhelyében készült. Kellett egy történész-
szakmai szervezet, amely garantálja, hogy az új 
aranykocsi az eredeti hiteles mása lesz. A leghi-
telesebbet választottuk, a  Magyar Nemzeti Mú-
zeumot. A díszvagon tárolására, karbantartására 
és üzemeltetésére a MÁV Nosztalgia Kft. vasút-
történeti parkja a legalkalmasabb. Hiányzott egy finan-
szírozó is, aki a  százmilliós költséget állja. Ez ügyben 
egyenesen a  magyar kormányhoz fordultunk, amely 
a  Magyar Nemzeti Múzeumnak biztosította a  forrást, 
mellénk pedig Granasztói György, majd Klinghammer 
István miniszterelnöki megbízottakat állította a megva-
lósításhoz szükséges tárgyalásaink támogatására. 
Tíz év után, 2020. augusztus 20-ra eredeti pompájában 
elkészült a mű. A járvány miatt akkor még csak a vas-
úttörténeti parkban mutathattuk be, de méltó helyét az 
idei Szent István-napi állami ünnepségek részeként, az 
Alkotmány utcában három napig kiállítva, óriási érdek-
lődéstől kísérve foglalhatta el. A díszkocsi külső és bel-
ső megjelenése az eredeti hiteles másolata, de műszaki 
megoldásai megfelelnek a mai kor elvárásainak, vasúti 
szabályainak: szerelvénybe fogatolható és 120 km/órás 
sebességgel közlekedhet.

Munkacsoportunkat Nagy László hagyományőrző koro-
naőr mellett Zákonyi Gyula vasúti kocsi mérnök segítet-
te, aki műszaki szakértőnk volt addig, amíg 2018-ban 
a munka befejezését Mészáros Balázs, a Magyar Nem-
zeti Múzeum projektvezetője át nem vette. A kivitelezés 
a Dunakeszi Járműjavító Kft., a díszítőfestés a Forgax Kft., 
a Magyar Nemzeti Múzeum restaurátorai, Gulyás Csilla 
és Csépány Éva munkája, Csák Attila és a magyarpolá-
nyi Művészeti Öntöde modellezte és öntötte a szobrászati 
elemeket. A Szent Jobbot szállító rezgéscsillapító állvány 
terveit a Budapesti Műszaki Egyetem Gép- és Termék-
tervezés Tanszékének hallgatói, Stefkovics Gergely és 
Szalai Enikő készítették, a kivitelezés Zákonyi Gyula és 
Ugron István munkája, a Budakeszi Kultúra Alapítvány 
költségvállalásával.
 Koós Hutás Katalin

a Budakeszi Kultúra Alapítvány alapítója
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Kupakgyűjtő szív a Budakeszi Önkormányzat előtt

Kupakgyűjtés Telegdi Szimonettának 
Segítsünk egy bajban lévő budakeszi kislánynak!

„Kislányunk, Telegdi Szimonetta, 2015. július 19-én született. 
A kilenc hónap várakozás csodálatos volt és problémamen-
tes, de sajnos a születésekor minden egycsapásra összeom-
lott. Szimi súlyos oxigénhiánnyal jött a világra, melynek kö-
vetkezményei minden nap velünk vannak. 

Az agyi bénulás mellett, ami kihat a  mozgás- és beszéd-
központra, epilepsziás rohamokkal is gyakran meg kell küz-
denünk. Pici kora óta folyamatosan hordjuk fejlesztésekre, 
mert reméljük és hisszük, hogy számára egy jobb és köny-
nyebb életet érhetünk el a jövőben. 

Találtunk egy nagyszerű orvost, dr. Igor Nazarovot, aki tavaly 
elvállalta Szimi első műtétét. A műtét óta sok területen javult 
az állapota, de idén újabb műtétre és még több intenzív fej-
lesztésre lesz szüksége. Sajnos minden igyekezetünk ellenére, 
támogatók nélkül nem fogjuk tudni ismét finanszírozni a több-
millió forintos műtétet és az utána következő terápiákat.

Hiszem, hisszük, még ha csámpásan is, de egyszer kéz 
a kézben sétálhatunk együtt, közösen játszhatunk más gyer-

mekekkel Szimonettával. Hinnem kell, hogy lehet szebb és 
minőségibb az élete! 

Tisztelettel kérem Önöket, ha van rá mód és lehetőség, ak-
kor támogassák a kislányomat!

Rendkívüli hálával és mély tisztelettel:

Zengl Szilvia, 
egy csodálatos kislány édesanyja, budakeszi lakos”

A következő Nazarov-műtét időpontja: 
2021. november 9.

Gyűjtsünk minél több kupakot, hogy támogathassuk Szimi 
gyógyulását! Ha pénzbeli támogatással szeretne segíteni, 

azt is hálás szívvel fogadja a család!

Telegdi Norbert 
Unicredit Bank • 10918001-00000095-91210010 

IBANHU50109180010000009591210010 
Közlemény: adomány Sziminek



Mi az a hangfürdő, 
és miért jó nekem?
Egyre szélesebb körben válik ismert-
té a tibeti hangterápia, vagy más né-
ven hangfürdő, sokan viszont még 
mindig felhúzzák a szemöldöküket, 
ha ilyesmiről hallanak. Próbálok egy 
kis betekintést nyújtani a  hangok 
okozta relaxáció rejtelmeibe, és hogy 
miért érdemes kipróbálni, a már Bu-
dakeszin is elérhető módszert.
Szerintem mindannyian tapasztal-
juk, hogy a mai világ mennyi felada-
tot, terhet ró ránk, aminek néha már 
nehéz megfelelni és időnként úgy 
érezhetjük, ez már túl sok, pihenés-
re, töltődésre van szükségünk. Nem 
könnyű azonban olyan pihenési for-
mát találni, ahol a testünk, lelkünk, 
tudatunk egyszerre pihen és töltő-
dik. Például a tévé nézés úgy tűnik, 
hogy pihentet, de az idegrendszert 
kifejezetten fárasztja. A  körülbelül 
60 perces hangfürdő, azonban több 
szinten is nyújt teljes körű pihenést.

A hangfürdő menete
A résztvevők lefekszenek kényelmes 
pózban a matracaikra, betakaróznak 
puha pokróccal. A hangfürdő veze-

tője néhány perces ellazító relaxációt 
tart, majd indulhat az utazás a han-
gok birodalmába. A tibeti hangtálak, 
gong, szélcsengők és egyéb tradicio-
nális hangszerek egymás után intui-
tív módon vannak megszólaltatva. 
Ezek az alkalmak nincsenek kör-
zővel, vonalzóval megszerkesztve, 
hanem a vezető ráhangolódik a cso-
port energiájára és úgy merül bele 
a  hangszerek használatába. Én pél-
dául dalokat is szoktam énekelni, 
magyar dalokat, pozitív megerősíté-
seket vagy úgynevezett mantrákat. 
Úgy találtam az évek során a  részt-
vevők visszajelzései alapján, hogy az 
emberi énekhang is megtámogatja 
a  hangszereket és elmélyíti az él-
ményt. Az elme egy ideig próbálja 
követni a  hangokat, megfejteni mi 
következik, de mivel ez itt lehetet-
len, ezért egyszer csak lekapcsol. 
Akkor, abban a pillanatban megszü-
letik az igazi mély relaxáció. Valahol 
az álom és ébrenlét határán lebe-
günk, és töltődik minden sejtünk, 
atomunk. Pihen a  test, az agy és 
a gyógyító rezgések átjárják az egész 
testet. Az életünkben lévő akut prob-
lémákra, elhúzódó gondokra, pedig 
érkezhetnek megoldások, akár ké-
pekben, hangokban, gondolatokban, 
megérzésekben. Érdekes állapot ez, 
nehéz leírni, érdemes inkább saját 
bőrünkön megtapasztalni.

A hangtálak
Az eredetileg Tibetből származó 
hangtálak már több ezer éve haszná-
latban lévő eszközök, melyek hangok 
megszólaltatására valóak. Különbö-
ző méreteik alapján mélyebb, vagy 
magasabb hangúak, és rengeteg fel-
hangjuk van, ezért egyetlen hang-
tál megszólaltatása is egy komplex 
hang-élményt tud előidézni. A  mai 
napig is sokszor használják külön-
böző meditációkhoz, mert a tudatot 
egyszerre hozza laza, mégis éles ál-
lapotba. Biológiai tények: az emberi 
test 70%-a vízből áll, és a víz négy-
szer olyan jól vezeti a hangot, mint 
a  levegő. Ahogy bedobunk egy ka-
vicsot a vízbe és látjuk, ahogy a víz 
körülötte körkörösen fodrozódik, 
hasonlóan, a  megzengetett hangtál 
is rezgeti a vizet a testünkben. Ezek 

a  jótékony hatású rezgések gyorsan 
és hatékonyan jutnak el testünk 
minden pontjára. Német orvosok 
például már receptre írják fel bete-
geiknek a hangterápia bérletet, mert 
nagyban elősegíti a gyógyulás folya-
matát egy baleset vagy súlyos beteg-
ség utáni felépülésben.

A gong
Míg a hangtálak finoman rezgetik át 
a testet, a gong már egy erőteljesebb 
eszköz arra, hogy a  testünkben-lel-
künkben lévő blokkokat, energia blo-
kádokat elkezdje kitolni. Így az első 
találkozás és reakció nem feltétlenül 
a  legkellemesebb, van aki hideget 
érez, vagy picit meg is ijed. Mások vi-
szont úgy érzik, szinte lebegnek, és 
csodálatos érzés járja át őket. Bárme-
lyik is történik velünk, semmiképp 
nem érdemes feladni, mert a  gong 
az egyik legcsodálatosabb gyógyító 

eszköz, mely az emberiség kezében 
van. Szerencsére Európában is egy-
re inkább terjed, mint hangterápiás 
eszköz, egyre több hangterapeuta 
képzi magát, hogy szépen szólaltas-
sa meg. A gongok hangját a bolygók 
rezonanciájának pompás mintája-
ként emlegetik. Az én csodálatos 
óriás gongom például egy Föld gong, 
melyeket a fizikusok által kiszámolt 
rezgéseknek megfelelően hangoltak 
be és készítették – kézzel.

Érzelmekre ható hangszerek
Több olyan hangszerem van, amit 
a  barátaim sokszor viccesen úgy 
hívnak: a  kütyük. Ezek nem tradi-
cionális hangszerek, hanem a világ 
számos pontjáról származó úgy-
nevezett érzelmekre ható eszközök. 

Schrenk Judit Sattwa jóga oktató 
vagyok, budakeszi lakos, hangtera-
peuta, énekes (Samsara Boulevard 

zenekar) és Jógaoktató. Eddig két 
cikkem jelent meg a Hírmondó-
ban a jóga témakörében. Ezúttal 

a hangfürdőkről szeretnék mesélni.

A Test - Lélek - Szellem egysége:

a jóga
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Ilyenek például a  szélcsengők, az 
óceán dob, az esőfa, az afrikai nyel-
ves dob vagy a  sansula (kalimba). 
Vannak olyan hangszerkészítők, 
akik folyamatosan dolgoznak új ér-
zelmi hangszerek megalkotásán, én 
előszeretettel vásárolom meg ezeket, 

támogatva a kisebb hangszerkészítő 
manufaktúrákat. Rendeltem már 
úgynevezett chakraphone-t Német-
országból, de vettem magyar készí-
tésű angyalhárfát is. A hangtálak és 
a  gong megszólaltatása előtt, után 
használom ezeket a  hangfürdőn, 

mely érdekes, például gyermekko-
ri érzeteket, emlékeket válthat ki 
a  résztvevőkből és utazhatnak kü-
lönleges tájakra, érzelmi állapotok-
ba. Sokszor ezek hatására jön meg 
egy megoldási ötlet egy problémára, 
ami az életünket nehezíti.
Ezen hangszerek megszólaltatása 
és az énekhang összessége alkotja 
a hangfürdő egészét, mely után re-
mélhetőleg feltöltődve, relaxáltan, 
egy boldog békés állapotban térhe-
tünk haza. Amennyiben egy ilyen 
program nehezebb érzéseket hoz 
fel belőlünk, az is teljesen rendben 
van. Nem elvárás, hogy mindenki-
nek szuper pozitív élménye legyen, 
mert van, amikor pont azok a nehe-
zebb érzések indítanak el bennün-
ket a megoldáshoz vezető úton.
Ha esetleg kedvet kaptál írásom ál-
tal a  hangfürdő kipróbálásához, 
akkor jelentkezz be nálam a sattwa-
joga@yahoo.com email címen, vagy 
a 06 20 977 5888-as telefonszámon. 
Kiscsoportos és online jógaórákat 
is tartok Budakeszin, mely végén 
szintén mindig van egy körülbelül 
20 perces mélyrelaxáció. Szeretettel 
várlak foglalkozásaim bármelyikén, 
gyógyuljunk, legyünk egészségesek 
és kiegyensúlyozottak együtt!
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A klímaváltozás olyan tény, ami-
vel mindenkinek foglalkoznia 
kell, hogy megértse okait és kö-
vetkezményeit. Értenünk kell, 
hogy tenni tudjunk ellene, akár 
csak a  mi kis eszközeinkkel is. 
Minden apróság fontos.
A Corvina Kiadó könyve végig-
kísér a  Föld történetén a  jégkor-
szaktól napjainkig. Bemutatja 
a  jégkorszak utáni globális fel-
melegedést, a holocént. Megtud-
hatjuk a  globális felmelegedés 
és a  civilizáció létrejöttének az 
összefüggéseit. Majd a  kis jég-
korszakkal ismerkedhetünk meg 

és kulturális következményeivel. Végül elérkezünk ko-
runkhoz, a modern kor meleg periódusához. Záró feje-
zetben megtudhatjuk, melyek az emberiség környezet 
ellen elkövetett bűnei, és mit jelent az üvegházi klíma. 
Érdekes megismerni a  szerző véleményét. A  történeti 
áttekintés hozzásegít ahhoz, hogy miként szemléljük, 
miként viszonyuljunk a  felmelegedéshez, hozzásegít, 
hogy merjünk szembenézni korunk nagy kihívásával, 
a klímaváltozással. – Mindamellett, hogy nagyon fontos 
témát feszeget a szerző, a könyv szépsége is megkapó.

WOLFGANG BEHRINGER: A klíma kultúrtörténete 
A jégkorszaktól a globális felmelegedésig

Az írónő több sikeres ifjú-
sági lányregény szerzője. 
Ez a  könyv is egy tetraló-
gia része (további részei: 
Lányok a  pácban, Lányok 
késében, Mi baj, lányok?). 
Most az első kötetet szeret-
ném bemutatni, de a mind 
a  négy rész érdekes lehet 
a  fiatal lányok számára. 
A  történet főhőse Ellie, 
aki a  történet kezdetén ti-
zenhárom éves. Két lány-
nyal nagyon jó barátnők: 
Nadine-nal és Magdával. 

Ahogyan a  kamaszlányoknál szokás, minden titkukat, 
életük apró részleteit megosztják egymással. Minden 
kamaszlány ismerős helyzeteket fedezhet fel a történet-
ben: iskolai problémák, tanórák, fiúk stb. Az első kötet-
ben megismerjük Ellie családját is: az édesapját, édesapja 
új feleségét (édesanyja a történet kezdete előtt meghalt), 
illetve a féltestvérét, Eggst. Természetesen Ellie számára 
ez sem egyszerű helyzet. Anna, az új feleség rendesen 
viselkedik vele, de Ellie mindig úgy érzi, nem kedvelheti 
Annát, mert elárulja ezzel édesanyja emlékét. A testvé-
rével sem felhőtlen a viszonya. A történet másik fő szála 
Nadine fiúja, Liam, aki miatt irigykedik mindkét lány. 
Nagyon szórakoztató ez a  történet, felnőtteknek is tu-
dom ajánlani olvasásra. Szőtsné Szabados Zsófia

JACQUELINE WILSON: Szerelmes lányok

Aki középfokú nyelv-
vizsgára készül, arra 
a  szokásos próbaté-
telek várnak: alapve-
tő társalgási témák 
ismerete, kivételek, 
speciális igeidők… 
Most a  Pons Kiadó 
két érdekes könyvét 
ajánlanám azoknak, 

akik az alapokkal már tisztában vannak, de szeretnék gaz-
dagítani tudásukat. A Don’t get me wrong című kiadvány 
1000 szófordulatot és kifejezést gyűjtött össze, amelyek 
igazán angolossá teszik a társalgást. Nem a hagyományos 
témák szerint csoportosítják őket, hanem (sokszor páros) 
fogalmakhoz kapcsolódva, pl. öröm vagy bánat, men-
ni vagy maradni, sors, szükségszerűség. A kifejezéseket 
magyarul meg is magyarázzák, és példát hoznak a hasz-
nálatukra. A másik könyv – Angol szókincs – magolás he-
lyett tanulás a Nefelejcs-módszerrel – azt használja ki, hogy 
könnyebb megjegyezni a szavakat, hogy ha rendszerben 
látjuk őket. Öt módszert sorol fel, amelyek segíthetik 
a memorizálást: szinonimák, ellentétszavak, változás- és 
fejlődésszavak (pl. gyerek –> felnőtt), „szóarcok, szószívek 
és szóhátsók” (pl. un-beleive-able) és a memóriaserkentő 
technikák (pl. eye: a két e betű egy-egy szem, az y az orr). 
A negyedik módszer azoknak különösen segít, akik tanul-
tak latinul vagy valamely újlatin nyelven, hiszen sok angol 
szó ilyen eredetű. Szőts Dávid

KÉT ÉRDEKES ANGOL NYELVKÖNYV

Olvasni kezdtem, azt hit-
tem egy konkrét mai témá-
val találkozom. Azt hittem, 
hogy a kiutazó, a kint ápo-
lói munkát vállaló nő hét-
köznapi gondjait ismerem 
meg. Nem így lett. Magda, 
a 36 éves nő egy francia ta-
nyára kerül, ahol különös 
emberek élnek: nagwuák. 
Nem sikerült egyértelmű-
en a nyomára bukkannom, 
hogy léteznek-e, kik ők. 
Magda is gyermekkorában 

Nagwuában élt. Talán ő is nagwua? Az öreg Bopát kell 
gondoznia, akivel ott él családja: fia és menye, és a többi 
alkalmazott. Nem igazán kedvesek Magdához, és félnek 
valakiktől, ezért bezárkózva élnek. Cselédsorban tartják 
Magdát, de részt vesz a  mindennapjaikban, ünnepeik-
ben. Szexuális zaklatások is érik a nőt a család férfi tag-
jaitól. Ahogy haladunk a történeteben egyre gyakrabban 
találkozunk Magda rémálmaival, illetve képzelődéseivel. 
Néha elküldik szórakozni, bizarr helyekre, ahol nem érzi 
jól magát. A regény végén hazautazik, de nem egyedül. 
Különös történet. Minden furcsasága mellett bemutatja 
a külföldön, gondozónőként dolgozók fáradságos, olykor 
kiszolgáltatott életét. Ádám Éva • könyvtáros

BÁTORLIGETI MÁRIA: A gondozónő
Kö

ny
va

já
nl

ó

24



25

Beszélgetőkör a Híd Központnál

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;
▸  ... gyerekeink és a kütyük;
▸  ... társunkkal kettesben, de ki vigyáz addig 

a gyerekekre?

▸  ... 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 részvétel ingyenes.
A csoport ősszel indul kétheti rendszerességgel.
Helyszín: Budakeszi, Erdő u. 83.

Jelentkezz még ma nálunk az alábbi elérhetőségeken: 

Bodor Gyöngyi  
szociálpedagógus, családterepauta jelölt 
+36 20 347 9617 
Vinkovits Vera 
kapcsolattartási koordinátor, családkonzulens jelölt 
+36 20 347 8953 • vinkovits.vera@budakeszihid.hu

Ismét megszervezzük nagy sikerű tréningsorozatunkat 
a  Generációk Házában, amelyre szeretettel várjuk Bu-
dakeszi járás polgárait rendhagyó kikapcsolódásra, kü-
lönleges fejlődési lehetőségre. 2021. szeptember 27-től 
november 8-ig; hétfő esténként, egymás után hat alka-
lommal (kivétel november 1.) 17:00–19:00 óráig.
Az elmúlt 3 évben már több, mint százötvenen vet-
tek részt a  Normális Család 1.0 tréningsorozaton, ahol 
a kommunikációs készségeink fejlesztésével foglalatos-
kodunk. A tréning célja az, hogy a kisgyermekkorunk-
ban öntudatlanul elsajátított, kevésbé hatékony közlési 
mintákat átformáljuk. Az átalakítás módja, tempója ki-
nek-kinek egyéni adottságai szerint történik, mindenkit 
megvárunk, lehet bátran kérdezni, és lehet hibázni is. 
Megkeressük azt is, hogy mi kell ahhoz, hogy a figyel-
münket tudatosan irányítsuk, és fölösleges minősítések 
nélkül vegyük tudomásul mindennapjaink eseményeit. 
Ezzel elkerülhető a  fokozott idegeskedés; ha mégsem, 
akkor a  stressz- vagy konfliktushelyzetek nyertes-nyer-
tes rendezéséhez nyújt új ismereteket.

Ehhez az 
szükséges, 
hogy aki bele-
vág a tanulás-
ba – lehetőség 
szerint – min-
den alkalmon  
részt vegyen, 
és hétről hétre 
foglalkozzon a házi 
feladatokkal is, hiszen a tréning anyaga egymásra 
épülő, egyre összetettebb kommunikációs technikákat 
tartalmaz. 
A részvétel önkéntes, írásbeli jelentkezéshez kötött 
a  tanacsadok@budakeszihid.hu    e-mail címen. Buda-
keszi járásban élők számára térítésmentesen elérhető 
a  szolgáltatás, igény szerint gyermekfelügyeletet is 
biztosítunk. A helyszín továbbra is a Generációk Háza: 
Buda keszi, Erdő u. 83.
Tréner: Biczók Csermely Zsófia

Kommunikációs tréning szülőknek, nagyszülőknek, leendő szülőknek!

2021. szeptemberében is 
Normális Család!



Nyári anziksz a Hídtól

Mozgó Móka Tábor

Kalandozóka Tábor

A budakeszi HÍD Szociális Család és Gyermekjóléti Szolgálat 
és Központ az idei nyáron minden eddiginél nagyobb szerepet 
vállalt a szünidei programok színesítésében. Közel 500 gyerekkel 
találkoztunk a saját szervezésű táborainkban, az iskolai napközis 
táborokban és egynapos kirándulásaink során. Ezekről és 
további programjaink élményeiről osztjuk most meg táborozóink, 
résztvevőink „képeslapjait”, felidézve a nyár legemlékezetesebb 
pillanatait.

Kecskék, gidák és a többiek...

Sárkányröptetés a Nagyszénáson

Rendőrbemutató

Szusszanás félúton

KesziKöszi Tábor

Jajj, úgy élvezem én a strandot! Szia Csapat!

1 nap 1 hajóban - kétszer!

Hajózunk dél felé Kikötöttünk a Lupa-szigeten

A Központ utcai és lakótelepi szociális munkásai kütyümentes kenutúrákkal érték el,  
hogy a kamaszok legalább egy napra evezőre cseréljék a kontrollert és a mobiltelefont



Iskolai napközis táborok

Generációk Háza

Útban a Csacsi-rétre Szilfa tisztási pihenő

Természetesen az idősebb korosztályról sem feledkeztünk meg; heti rendszerességgel szervez-
tük a sétatúráinkat, ahol kellemes környezetben és társaságban aktív mozgással telt az idő

Nagykovácsi

Pihenés az árnyékban Twister őrület

Herceghalom

Pillangó hajtogatás Saját társast alkottunk

Biatorbágy

Csak a fantázia szabhat határt Twister Sisters

SZIA Állati Nyár

Köszönjük az élményeket a Budaörsi Rendőrkapitányság rendőreinek! Állati könyvjelzők

A HÍD óvodai és iskolai szociális segítői élményt adó programok szervezésével 
vették ki részüket Budakeszi Járás általános iskoláinak napközis táboraiból
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A lassan ránk köszöntő ősz aranyló 
fényekkel festi meg az erdőt. A szik-
kadt mezők felől szénaillatot hoz 
a  fekete hegyekről este leszálló lég-
áram, hajnalra pedig már vastag 
harmat lepi a búcsúzó füveket.
A madárdal már régen elillant, az 
utolsó fészekaljak is kirepültek, fö-
lösleges a messze hangzó füttyel ki-
jelölni a revírt, a területet, ahonnan 
a gondos szülők fiókáikat táplálják. 
Most már mindenki csak magára 
gondol, hízni kell, fel kell készülni 
a hűvösebb napokra, amikor majd az 
utolsó dércsípte som, vagy éppen kö-
kény is elfogy a bokrokról, és a nyá-
ri bőségnek legfeljebb csak a tétova 
emléke tölti meg az éhes madarak 
begyét, azzal pedig ugye jóllakni ba-
jos. Akinek egy csepp esze van, már 
régen elment – mondhatnánk, ha 
ezen múlna.
Mert erdeink tündöklő ékköve, 
a  sárgarigó aligha töpreng el azon 
augusztus derekán, hogy „…ej, 
mennyivel jobb dolgom lenne ne-
kem a Zambézi folyó partján!” Ha-
nem csak – ösztöneitől hajtva – elin-
dul a messzi Afrikába, lezárva ezzel 
a  rövidre fogott, április-májusban 
megkezdett és csupán augusz tus 
közepéig tartó magyarországi tar-
tózkodását.
A népnyelv – egyebek mel-
lett – aranymálinkónak 
is mondja ezt a mada-
rat, de szinte összes 
elnevezésében, így 
vagy úgy felbuk-
kan a  sárga fém, 
amelyet szinte el-
homályosít a  ma-
dár tollkabátjának 
ragyogása. Nem lát-
ták még? Nem csoda, 
hiszen magam a  „min-
dig hallod, ritkán látod” ma-
darak közé sorolom a  sárgarigót, 
amely a tilinkó szavára emlékeztető, 
gazdagon cifrázott, hajlékony dal-

lamával megtölti 
a tavaszi erdőt. Ha-
nem a sárgakabátos 
füttymester többnyi-
re oly ügyesen bujkál 
a  magas fák sűrű lombjai 
között, hogy megpillantása tisztán 
szerencse dolga. Egyszer egy meleg 
nyárutón, a budakeszi madárösvény 
fölé magasodó, kiszáradt jegenye 
csúcsán, egy messzelátónyi körben 
hat(!), vonuláshoz összeverődött sár-
garigót pillantottam meg, nagyjából 
annyit, ahányat az ezt megelőző év-
tizedben összesen láttam.
„Az aranymálinkó gyümölcsérés ide-
jén kívül igen hasznos madár s nincs 
az a  hernyó, még ha a  legszőrösebb 
papmacska is, a  melyet el ne csípne, 
cserebogár járáskor meg éppen irtóhá-
borút folytat a gyümölcsösök ez isten-
csapása ellen; hanem az is igaz, hogy 
a mikor a kora gyümölcs érik – mert 
az őszit nem várja be: elvonúl mele-
gebb tájakra – nem igen törődik az 
ártalmas bogársággal, hanem rámegy 
a  cseresznyére, kajszín-baraczkra, ko-
rán érő édes körtére. De a  bogárság 
üldözésével nyujtott haszna sokkal na-
gyobb a kárnál és éppen azért gráczia 
legyen fejének – a madár különben is 
remek gyönyörüsége szemünknek” – 
így ír róla a jeles madarász, Herman 

Ottó.
A szemet gyönyörködte-

tő, tarka sárgarigónak 
éppen ellentéte a fe-
kete rigó, amely-
nek szolid, sötét 
eleganciáját csak 
csőrének élénk 
sárgája töri meg. 

Az is csak a hímek 
esetében, mert a to-

jóknak még a  csőrük 
is diszkrét barnásszürke.

Ki ne ismerné kertjeink állan-
dó lakóját, a fekete rigót? A mi ker-
tünkben már kora tavasszal, nem 
ritkán február végén megjelenik egy 
hím (alighanem mindig ugyanaz) 
és zajos sertepertéléssel jelzi, hogy 
idén is leylandi ciprus sövényünk 
macskabiztos, már jól ismert ma-
gasában kívánja felnevelni utódait 

– jobb években akár 
három fészekaljat is! 

Amúgy a  fészket 
már a  tojó építi, 
meglehetősen vál-
tozatos helyekre, 
nálunk mindig 
ugyanoda. Leg-

gyakrabban bokro-
kon, fákon, épülete-

ken, ereszcsatornákon, 
vagy akár a  talajon gallyak-

ból, fűszálakból és sárból alakítja ki 
a fészkét. Meglehetősen elővigyázat-
lan, emiatt rendszeresen megsem-
misülnek fészekaljai. Gyakran elő-
fordul, hogy a  tojásos fészekaljakat 
elhagyja, és máshol kezd költésbe. 
Rendszerint 4-6 tojást rak. A  fió-
kák még teljes röpképességük előtt 
kiugrálnak a  fészekből, de szüleik 
még hetekig etetik őket. Ilyenkor 
gyakran előfordul, hogy jó szándé-
kú emberek a  gyámoltalannak és 
elhagyottnak tűnő fiókákat megfog-
ják, hazaviszik, nehogy elpusztulja-
nak. Erre azonban semmi szükség, 
ugyanis jelzőhangok alapján az öreg 
madarak a fészket elhagyó fiatalokat 
könnyedén megtalálják, és teljes ki-
fejlődésükig gondoskodnak róluk.
Minden évben, a  tavasz fenséges 
nyitányaként a  mi rigónk napszáll-
takor feltelepedik a  szomszéd ma-
gas fenyőjének ághegyére és mesz-
sze hangzó, gazdagon cifrázott, az 
ember fülének oly kedves énekével 
hirdeti jogát a  megszerzett revírre. 
Hajnalban pedig, amikor fél ötkor 
a  rádióba indulok, ugyancsak ő kö-
szön rám füttyével a  pirkadatban. 
Hálás is vagyok érte, mert ezekben 
a  gyötrelmes hajnalokban a  madár 
dala az egyetlen lelket melengető 
körülmény…
Herman Ottó írja, hogy „…ezt a fajt 
szedik ki leginkább fészkéből, felneve-
lik és a hímeket jó áron adogatják el, 
mert szépen tanulja meg még a  síp-
láda után is a dalt; de mert könnyen 
tanul, bizony a legszebb nótába is be-
lérecscsent egy kis taliganyikorgással. 
Ám ez is kedves, mert nagyon mulat-
tató. Messze külföldön a  fekete rigó 
városi madárrá nevelkedett; ott, a hol 
jószívű emberek télen át enyhítik nyo-
morát, rendesen adogatva neki egy 
kis lisztesférget, vagdalt húst és szárí-
tott hangyatojást. Ilyen helyeken még 
a vadszőlővel befuttatott ablak közelé-
be is építi fészkét.”

Megfigyelések a Madárösvényen 

Két rigó

Felhasznált források: Herman Ottó: A ma-
darak hasznáról és káráról (Budapest, 
Pallas Rt. Nyomdája, 1914), www.mme.hu 
• A képek forrása: www.tiszatoelovilaga.hu
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Bizony, fordult a  világ a  fenti sorok 
lejegyzése, vagyis 1901 óta! A  feke-
te rigó ma már része a nagyvárosok 
hétköznapjainak, ahová több táplá-
lék és a kevesebb ragadozó szoktatta 
be ezt a  madarat. Lószúnyogokkal, 
gilisztákkal táplálkozik, melyeket 
főként a  talajon kap el. Gyakori lát-

vány, hogy a  kerti locsoló nyomán 
a  nedves fűből csokorszám gyűjti 
csőrébe a gilisztákat, azzal örvendez-
tetve meg örökké éhes fiókáit. A hű-
vösebb idő beálltával aztán fokozato-
san áttér növényi táplálékra. Hanem 
a gyümölcsöt, erdei bogyókat bőven 
kínáló ősz elmúltával a  fekete rigó 

is éhezik. Az állomány java része 
mégis itt marad, a kevésbé kitartóak 
pedig délebbre, az Adria partjai ra 
vonulnak telelni. A  maradóknak 
lágyeleség – gyümölcs, zöldség, sajt, 
túró – kihelyezésével segíthetünk az 
ínséges hónapok átvészelésében.

Illisz L. László

Több zöldséget, gyümölcsöt 
az étrendbe!
Napjainkra túlzott mértékűvé vált 
a  finomlisztből készült élelmisze-
rek, a  cukrozott termékek, illetve 
a hús és a feldolgozott hústermékek 
fogyasztása, ezzel együtt azonban 
a szükségesnél kevesebb zöldség- és 
gyümölcsfogyasztás lett jellemző. 
Ezzel párhuzamosan globálisan nö-
vekszik a  civilizációs betegségek – 
szív- és érrendszeri betegségek, pl. 
magas vérnyomás, szívinfarktus; 
anyagcsere betegségek pl. cukorbe-
tegség; daganatos megbetegedések – 
előfordulásának gyakorisága, amely 
a  figyelmet a  táplálkozási szokások 
fontosságára irányítja.
Átfogó nemzetközi kutatások ered-
ményei alapján végzett becslések 
szerint a daganatos megbetegedések 
harmadának, a  szív- és érrendszeri 
betegségek felének hátterében a táp-
lálkozási szokások állhatnak. Egyre 
több a  tudományos bizonyíték arra, 
hogy ezeknek a  krónikus betegsé-
geknek a  gyakorisága összefügg 
a  zöldség- és gyümölcsfogyasztási 
szokásokkal is. 
Lássuk, mit is tartalmaznak a gyü-
mölcsök, zöldségek!

● vizet (a friss, lé-
dús gyümölcsök és 
a  zöldségfélék víz-
tartalma átlagosan 
80% körüli). Ez azt 
jelenti, hogy pl. egy 
nagyobb, kb. 20 dkg 
súlyú alma elfogyasztá-
sával több, mint másfél dl 
víz jut be a szervezetünkbe.
● a szervezet számára szükséges vi-
taminokat, pl. C, E, K vitamin;
● ásványi anyagokat, pl. kálium, 
magnézium, kalcium, vas;
● rostokat, pl. pektint, amelyek ked-
vezően hatnak az emésztőrendszer 
működésére, és segítik a  bélflóra 
egyensúlyának fenntartását;
● antioxidáns vegyületeket, ame-
lyek képesek a szervezetben találha-
tó szabadgyököket semlegesíteni, és 
gyulladáscsökkentő tulajdonsággal 
rendelkeznek. Ilyen például a karo-
tin a  sárgarépában és sütőtökben, 
vagy a likopin a paradicsomban. Ha 
tehetjük, együnk minél több piros, 
narancs és sötétzöld színű zöldsé-
get, gyümölcsöt. 
További jó tulajdonságaik, hogy ál-
talában kevés energiát tartalmaz-
nak, ezért fogyasztásuk hozzájárul 
az egészséges testtömeg megtartá-
sához.
Hogyan tudjuk az étrendünkbe be-
építeni a zöldségeket, gyümölcsöket?
Az egészben sültek készítése tör-
ténhet zöldségekkel tűzdelve, 
a  szószok, vagdaltak pedig reszelt 
zöldségekkel, például sárgarépa, 
cukkíni hozzáadásával. A  kora 
őszi hónapokban még népszerűek 
a gyümölcslevesek, zöldség-és gyü-
mölcsszószok, gyümölcssaláták. 
Reggelire a tojásételekhez, szendvi-

csekhez többféle zöldség is illeszke-
dik. A  gabonapelyhet gyümölccsel 
lehet finomabbá tenni. Tízóraira 
és/vagy uzsonnára a  gyümölcsök 
önmagukban, turmixban, natúr 
joghurttal, túrókrémmel fogyaszt-
hatók, vagy a  zöldségek frissítő fo-
gások lehetnek mártogatós szósszal 
ízesítve. 
A hazai táplálkozási ajánlás napon-
ta 4-szer – ebből legalább egy alka-
lommal nyersen – javasolja zöldsé-
gek vagy gyümölcsök fogyasztását. 
A  napi mennyiség minimum 400 
g, amit nem olyan nehéz betartani. 
1 darab nagyobb alma és 1-2 darab 
paprika vagy paradicsom reggelire 
és vacsorára való elfogyasztásával 
már be is tartottuk az ajánlást, és 
komolyan hozzájárultunk egészsé-
günk védelméhez.

Korondy Gabriella dietetikus

Az emberiség 
történelme során az 
étrendet elsősorban 
a környezetben 
rendelkezésre 
álló nyersanyagok 

köre határozta 
meg. Az elmúlt két 

évszázad folyamán 
a – mezőgazdaság és az 

ipar lendületes fejlődésének 
köszönhetően – nagymértékben 
bővült az élelmiszerfajták 
kínálata. Megjelentek a finomított, 
félkész és késztermékek, aminek 
eredményeképpen táplálkozási 
szokásaink drasztikusan 
megváltoztak.

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



Kivonat Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

2021. szeptember 9.
Budakeszi Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének 210/2021. (IX.9.) Kt. 
határozata a piac projekt pótmunkáiról
1. Budakeszi Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete szerződés-
módosítást kezdeményez a  Budakeszi 
Piac ki vitelezésének pótmunka meg-
rendeléséről a  Hansa Fővállalkozó és 
Mérnöki Iroda Kft.-vel. A pótmunka ér-
téke mindösszesen bruttó 8 577 453  Ft 
a melléklet szerint, elvégzésének végha-
tárideje 2021. október 30-a. A fedezetet 
az önkormányzat 2021. évi költségveté-
séről szóló 6/2021. (II.25.) önkormány-
zati rendelet 2. melléklet 2.1. Beruházá-
sok sora biztosítja. (…)

Budakeszi Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének 212/2021. (IX.9.) Kt. 
határozata nyílt pályázat meghirdetésé-
ről a  Vállalkozói Park kiviteli terveinek 
elkészítéséről
Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nyílt pályázatot hir-

det a Vállalkozói Park kiviteli terveinek 
elkészítése tárgyában. Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a  Polgármesteri Hivatalt, hogy 
a pályázati felhívást küldje meg engedé-
lyes kiviteli tervek készítésével foglalko-
zó cégek részére. (…)

Budakeszi Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének 214/2021. (IX.9.) Kt. 
határozata az épülő körforgalom Kert 
utcai ágának egységesen 6 fm széles ki-
építésére a Szász utcai torkolatig
1. 1. Budakeszi Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete felhatalmaz-
za a  Polgármestert, hogy kérjen be ár-
ajánlatot a Vianova 87 Zrt-től az épülő 
körforgalom Kert utcai kihajtójától szá-
mított 20 fm hosszúságban a K szegély 
áthelyezésére, valamint ennek a terület-
nek (~120 nm) aszfalttal történő burko-
latára az útpálya 6 fm-re történő kibőví-
tése érdekében. (…)

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

kepviselo-testuleti-hatarozatok/ oldalon 
olvashatják
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Veszélyeshulladék-gyűjtés!
Ismét veszélyeshulladék-gyűjtés lesz október 2-án, 
szombaton 9–12 óráig az Erdész téren.

■ Budakeszi Város Önkormányzata a korábbi évekhez hason-
lóan veszélyeshulladék-gyűjtést szervez, melyet a helyben köz-
szolgáltatást folytató Depónia Hulladékkezelő és Településtisz-
tasági Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Depónia Nonprofit Kft.) 
végez el. A gyűjtésben kizárólag a Depónia Nonprofit Kft.-vel 
szerződött lakosok, ingatlantulajdonosok vehetnek részt, ezért 
a hulladékszállítási díj befizetését igazoló csekket és a lakcím-
kártyát a helyszínen be kell mutatni átvételkor!

■ A veszélyeshulladék-gyűjtés időpontja: 2021. október 2., 
szombat 9–12 óráig. 

Helyszín: a  korábbi gyakorlatnak megfelelően az Erdész tér 
(Pátyi úti fatelep parkolója).
A veszélyeshulladék-gyűjtés időpontja a  járványügyi helyzet 
függvényében változhat. Az esetleges változásról a  Depónia 

Non profit Kft. tájékoztatja az Önkormányzatot, melyről érte-
sítjük Önöket.
A gyűjtés során a következőket lehet leadni: 
• festékek, festékes göngyölegek, hígítók, 
• olajos göngyöleg, 
• fáradt olaj, 
• TV, monitor, hűtő (egészben!), 
• elektronikai hulladék (egészben!), 
• szárazelem, 
• akkumulátor.
Azok az anyagok, amiket a gyűjtés során nem vesznek át és 
nem is szállítanak el: 
•  növényvédő szerek, gyógyszerek  

(átvevők: gazdaboltok és patikák),

• fénycső (átvevőhely: nagyáruházak), 
• étolaj (átvevőhely: üzemanyagtöltő állomások), 
• autógumi (gumicsere esetén a szervizben átveszik), 
• építési/bontási hulladék.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Asztalos Gyuláné, 
Kőfalusi Marika
2021. szeptember 7-én 
hosszú betegség után 
elhunyt.

Korábban aktívan vett 
részt Budakeszi közéleté-

ben, több cikluson keresztül tagja volt a vá-
ros képviselő-testületének. A  Budakeszi 
Polgárőrség megalakulásában jelentős sze-
repet vállalt, illetve a  Budakeszin megtar-
tott Közéleti Páholy politikai vitaestek szer-
vezése, rendezése is a  nevéhez köthető. 
Növényvédelmi szakmérnökként több elő-
adást tartott KertÉsszel címmel a Budakeszi 
Művelődési Házban, valamint számos kis-
kert tulajdonos kért tőle szaktanácsot.



Október 31-ig br. 22 000 Ft/űrméter a keménylomb darabolt, 
hasított tűzifa KISZÁLLÍTÁSSAL!

Akció feltételei: 
• 4 űrméter rendelése egy címre;
• rendelés emailben (budapest@pprt.hu) vagy telefonon 

(06-1-391-0540, H-P 8-15 óra között), fi zetés átutalással 
vagy az erdészeten (II. Budakeszi út 91., bankkártyával is);

• érintett települések: BP II., XII. kerület, Budakeszi, 
Budajenő, Budaörs, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Pilisszentiván, 
Remeteszőlős, Solymár.

• További kínálatunk a webshopon (http://tuzifashop.parkerdo.hu/)! 
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TŰZIFA AKCIÓ A BUDAPESTI ERDÉSZETNÉL

EUTR azonosító: AA0141297
Az otthon melege megújuló forrásból

CAT-OTTHON 
Szociális Gondozó és Ellátó Nonprofit Kft.

(2089 Telki, Fő u. 31. • cégjegyzékszám: 13-09-129159)

A 2020. évi közhasznú tevékenységről szóló és a taggyűlés 
által elfogadott köszhasznúsági jelentése főbb adatait a kö-
vetkezőkben teszi közzé. 

A CAT-Otthon Nonprofit Kft. 2001. év január hó 1 napjától 
időskorúak ellátásával kiemelten közhasznú tevékenységet 
végez. 

A CAT-Otthon Nonprofit Kft. 2020. évi normatív állami tá-
mogatásból származó és egyéb bevételei:

Normatív állami támogatásból: 129 109 eFt
Gondozottak térítési díj befizetései: 139 968 eFt
Bekerülési hozzájárulás 20 679 eFt
Egyéb bevétel: 13 438 eFt

Összesen: 303 194 eFt

A CAT-Otthon Nonprofit Kft. 2020. évi közhasznú tevékeny-
ségéből származó kiadásai:

A CAT-Otthon Nonprofit Kft. a normatív és állami támogatá-
sok összegét teljes egészében a közhasznú tevékenység ellá-
tásával kapcsolatos, összesen 318 021 eFt összegű kiadások 
fedezetére használta fel. 

A CAT-Otthon Nonprofit Kft. 2020. december hó 31. napján 
82 fő bentlakásos ember ellátásáról gondoskodott. 

KREÁTOR
„Az önteremtés 

a legnagyobb alkímia”

•  Sok-sok kérdésed 
van önmagadhoz?

•  Okokat, 
lehetőségeket, 
válaszokat keresel?

•  Jóga flow (egyéni és kiscsoportos)
•  Jós kártya kérdezés és elemzés
•  Beavatás az öngyógyítás művészetébe, 

beszélgetés

Szeretettel várom hívásodat  
a +36 30 933 7092 telefonszámon.

Dóra
jógaoktató, spirituális tanácsadó



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 ap-

rítani;
•  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 meg-
tagadni, 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

S Z E D E R  K R I S Z T I N A
06 70 314 6685I N G AT L A N S Z A K É R T Ő

É R T É K E S Í T S E  I N G AT L A N ÁT  A

www.dhprime.hu

Kulcs az 
ingatlan

ügyekhez

BÍZZA SZAKÉRTŐRE  
INGATLANÜGYEIT!

személyre szabott 
stratégia

valódi támogatás

teljes ügyintézés  
a birtokbaadásig


