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Fejlesztések állami
és saját forrásból
Felgyorsultak az események Budakeszi
közlekedésfejlesztése ügyében! Elkészültek a Budapest Fejlesztési Központ
bírálati tervei a Zsámbéki-medence
közlekedésfejlesztéséről. Vitézy Dávid
vezérigazgatóval történt megállapodásunknak megfelelően a BFK helyettes
vezetője és közlekedési mérnök kollégái bemutatták a terveket a Közlekedési és Fejlesztési Bizottság október
20-i ülésén, amelyre meghívást kaptak
a közlekedési ügyekkel foglalkozó civilek, így például a Budakeszi Dugóhúzó
képviselői is. Október 26-án, kedden
17 órakor pedig közlekedési fórumot
is tartunk az Erkel Ferenc Művelődési Központban. Mindenki véleménye
számít! Köszönöm a BFK-nak, és Vitézy Dávid vezérigazgatónak a hatékony
együttműködést a budakesziek érdekében. Városunk életében óriási jelentőségű beruházás ez, a célunk közös és
világos: busszal akkor is 30 perc alatt
be lehessen érni a Széll Kálmán térre,
amikor autóval ez a duplája.

Ingyenes szűrőbuszok
Budakeszin

Több fejlesztés is folyamatban van
Gyorsabb lesz az internet Budakeszin,
jövőre szupergyors üvegszálas kábelekre cseréli a Magyar Telekom az
elavult rézkábeleket. Az önkormányzatunkkal kötött stratégiai megállapodás alapján már elkezdték a munkákat.
A kerékpárutunk Domb utcai becsatlakozásának munkálatai a végéhez közelednek, a padka készítés és
az aszfaltozás is megtörtént, és ezen
a héten a BVV Kft. munkatársai kerítéssel határolják a bicikliutat a Vállalkozói Parktól. A kerékpárút részeként
a Bodzás-árok felett egy kishíd épült,
amely átvezeti a bringásokat a Budaörsi út felé a repülőtér irányába. Már
készülnek a bírálati tervek a folytatáshoz is Budaörs felé, hogy mielőbb becsatlakozhassunk a Balatonig vezető
országos kerékpárút hálózatba.
Elkezdődött a Széchenyi utca Temető
utca és Fő utca közötti szakaszának
aszfaltozása is, a munkálatok előreláthatóan november 21-ig tartanak.
A munkavégzés ideje alatt az átmenő
forgalmat időszakosan korlátozza a kivitelező. A gyalogos forgalmat a munkálatok nem akadályozzák. Köszönjük
a lakosság szíves megértését és türelmét. Az egyik ott lakó kérte egy forgalomlassító eszköz telepítését, hogy
ezzel mérsékeljük a forgalom várható
gyorsulását ezen a szakaszon. A hivatalunk szakértők bevonásával megvizsgálja ezt a kérést. Az autósoknak
is kérjük a türelmét és a megértését ez
ügyben.

Egy új iskolát és egy sportcsarnokot is tervezünk
A Német Nemzetiségi Önkormányzattal, a Prohászka Ottokár Katolikus
Gimnáziummal, és az Érdi Tankerületi Központtal együttműködve iskolafejlesztési, iskolaépítési terveken dolgozunk. Az önkormányzat támogat
minden ezzel kapcsolatos elképzelést,
de elősorban egy új, állami beruházás-

ban megvalósuló, 16 tantermes iskola
megépítését tartjuk elsődleges szempontnak a Telki út menti önkormányzati tulajdonban lévő területünkön,
ahol azt reméljük, hogy egy nemzetközi szintű mérkőzések megtartására is
alkalmas sportcsarnok is megépülhet.
Elsődlegesen egy kézilabdacsarnokról
lenne szó, de más sportágak is helyet
kapnának ebben az épületben. A tanuszodánk építése jól halad, a Sportpályánk pedig szinte „megtelt”, nagyon
jó a kihasználtsága, egy sportcsarnokkal tovább bővíthetnénk a lehetőségeket a versenysportok irányában.

Nőnek az önkormányzat
bevételei
A Vállalkozói Park ügyében is jól haladunk, mindegyik meghirdetett telekre
van sikeres pályázó, jelentkező, ami
hosszútávú újabb bevételeket jelent
önkormányzatunknak. A Lidl áruház
is hamarosan elkészül, ami szintén az
iparűzési bevételeinket növeli majd,
a budakesziek számára pedig tovább
bővülnek a bevásárlási lehetőségek.
A Magyar Közút Zrt.-vel és a Volánbusz Zrt.-vel pedig arról egyeztetünk,
hogy az ottani jelzőlámpát, illetve
a közeli új buszmegállókat mielőbb
üzembe helyezzék, a megváltozott
közlekedési körülményeket is figyelembe véve. Az építkezések okozta kellemetlenségek miatt kérem és köszönöm a lakosok türelmét és megértését.
Tisztelettel:

dr. Győri Ottilia polgármester

Polgármesteri köszöntő

Hányszor halljuk, hogy ha időben elment volna a szűrésre, még ma is élne…
Ingyenes egészségügyi szűrőbuszokat
hozunk Budakeszire. Nőgyógyászati-,
szájüregi- és általános állapotfelmérés
is lesz november 5-én és 6-án, pénteken és szombaton 10–16 óráig a Spar
melletti parkolóban. Az ezt követő három hétvégén két szűrőbusz járja a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás
további településeit a Budakörnyéki
Egészségprogram részeként. Beutaló
nélkül, TAJ kártyával, helyszíni regisztráció után bárki igénybe veheti a szűrővizsgálatokat. Még csontsűrűségmérés,
és PSA prosztata szűrés is lesz. Többen
mondták, hogy bőrgyógyászati vizsgálat is jó lenne. Megoldottuk, ez is lesz
november 5-én, pénteken. Köszönöm
dr. Pócza Péternek, a Budakeszi Egészségügyi Központ vezetőjének, hogy
segít mielőbb megoldani a budakeszi
hölgyek mammográfiai szűrését is.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ
illetékes vezetőinek pedig köszönöm
a hatékony és készséges hozzáállást,

hogy azonnal igent mondtak a kérésünkre. Mindenkinek ajánlott a részvétel, a szűrés életet menthet!
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A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban

Áder János köztársasági elnök
klímavédelmi rendhagyó tanórája

Intézményi hírek

FOTÓK: TORTI SZOFI

Az előadáson mintegy 200 prohis és
nagysanyis diák vett részt. A köztársasági
elnök előadásán nagyon érthetően, tanár
módjára ismertette meg a hallgatósággal
Földünk éghajlatváltozásának okait és
a rá adható válaszokat. A rendhagyó –
illusztrációkkal és interaktív elemekkel
tarkított – tanóra végig lekötötte
a hallgatóságot. Minden bizonnyal sok
új gondolat fogalmazódik majd még
meg a hallottak alapján a témára nagyon
fogékony fiatalok körében.
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Az ENSZ 2015 szeptemberében indította útjára a „Pro
ject Everyone” kampányát, amelyben a Világ Legnagyobb
Tanórája keretében a tizenhét újonnan megfogalmazott Globális Célját szeretné megismertetni a diáksággal. A kezdeményezéshez világszerte számos ország
– köztük Magyarország is – csatlakozott. Ennek a programsorozatnak része volt Áder János köztársasági elnök
budakeszi, online közvetítéssel is elért rendhagyó nyitóelőadása, mely az egész országban elérhető volt. A Világ
Legnagyobb Tanórája idei programja az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a PontVelem Nonprofit Kft. szervezésében 2021. október 4–8. között valósult meg országszerte.
A nemzetközi programsorozat fő célja, hogy minél több
általános és középiskola csatlakozzon, regisztráljon
a kezdeményezéshez: https://www.avilaglegnagyobbtan
oraja.hu/regisztracio
Nem könnyű feladat beszámolni egy olyan rendhagyó
módon megrendezett előadásról, mely sokfelől megközelítve, nagyon szerteágazóan foglalkozik a klímavédelem
aktuális témáival. Az interaktív előadás során öt mobiltelefonos kérdést is feltett a köztársasági elnök négy válaszlehetőséggel a diákoknak. Ezek a következők voltak:
•M
 i okozza a jelenleg tapasztalható klímaváltozást?
•H
 asznos-e az üvegházhatás az ember, a földi élet
szempontjából?
•M
 ikor tartalmazott annyi széndioxidot a légkör, mint
most?
•M
 i a klímasemlegesség fogalma?
•M
 ilyen mértékben csökkenthető a fűtésszámla, ha télen
23 °C-ról, 22-re csökkentjük a szobahőmérsékletet?

Egy-egy kérdés után számos – a témához tartozó – fontos információ is elhangzott. Az alábbiakban néhánnyal
olvasóinkat is megismertetjük.
Az ember okozta tevékenység a legfőbb okozója a klímaváltozásnak, az egyre sűrűbben jelentkező extrémitásoknak Ez év nyarán, a magyar határtól alig 100 km-re,
Csehországban hatalmas tornádó pusztított, mely 220
km/óra sebességű széllel érkezett. Korábban erre soha
nem volt példa Csehország történetében. Ugyancsak
ebben az időszakban, Németországban és Belgiumban
eddig nem tapasztalt méretű árvizek pusztítottak. A hatalmas területű Oroszországban eddig is voltak nagy
erdőtüzek, de az idei nyáron tapasztaltak mindent felülmúltak. Csak viszonyításképpen! Ezek az erdőtüzek
Oroszországban két Portugália méretű erdőt pusztítottak el!
És egy hazai példa: 2020. augusztus 29-én emberemlékezet óta nem látott vihar csapott le a Pest megyei Göd
környékére. A légzuhatagnak, szupercellának nevezett
meteorológiai jelenség hatalmas pusztítást okozott,
nyomában kidőlt fák, leszakadt vezetékek és megrongálódott épületek maradtak.
Az üvegházhatás hasznos az ember szempontjából,
mert nélküle ellehetetlenülnének a földi életfeltételek.
Az üvegházhatás jelensége során a bolygó atmoszférája csapdába ejti a napsugarakat, emiatt a felszín hőmérséklete magasabb lesz, mint amilyen egyébként atmoszféra nélkül lenne. A Föld légkörének természetes
üvegházhatása az élet kialakulásához elengedhetetlen
volt. Nélküle bolygónk átlaghőmérséklete +15 °C helyett
–18 °C fok lenne! Ám ha nő az üvegházhatású gázok
(széndioxid) mennyisége, akkor egyre több energia verődik vissza és egyre melegebb lesz a Föld felszínének
hőmérséklete. Most ez a folyamat zajlik.

Tudósok jégfurat kutatása szerint 800 000 éve tartalmazott utoljára annyi széndioxodot a légkör, mint most.
A homo sapiens megjelenése óta – 30 ezer éve – nem
volt ekkora széndioxid tartalma a légkörnek, mint napjainkban. A széndioxodot megkötő, elnyelő és oxigént
kibocsátó erdők nagysága évente egy Olaszországnyival
csökken.
A klímasemlegesség fogalma a széndioxid-kibocsátás és
-elnyelés egyensúlyát jelenti. Magyarországon 1990-hez
képest 32%-kal csökkent a széndioxid-kibocsátás. A cél,
hogy Magyarország 2050-re klímasemleges legyen, erről parlamenti törvény is született. Ezek a világ többi országai számára is teljesítendő feladatot jelentenek. Magyarországon évről évre megduplázódik a naperőművi
kapacitás. Rövidtávú magyar cél, hogy 2030-ra a nagyobb városokban már csak magyar gyártású e-buszok
közlekedjenek.

Az 5. kérdésre adott helyes válasz szerint 7%-kal csökkenhet a fűtésszámlánk, ha egy fokkal csökkentjük
a szobahőmérsékletet. Ezzel is csökkenteni lehetne a káros anyag kibocsátást!
Volt az előadás során egy érdekes felvetése a köztársági
elnöknek a divatipar kapcsán is. Ebből megtudhattuk,
hogy egy farmer elkészítéséhez hétezer liter vizet használnak el a gyártók! De ami még ennél is elborzasztóbb,
a világ divatipara egy évben a Nílus vízhozamához hasonló nagyságú víz mennyiséget használ fel!
Végül Áder János köztársasági elnök azzal zárta rendhagyó budakeszi tanóráját, hogy beszélhetünk klímaválságról, bolygónk megvédéséről, de alapvetően arról kell
beszélnünk, hogy védjük meg saját életfeltételeinket, és
azt szeretné, hogy a következő években, évtizedekben
is Magyarország és a Kárpát-medence megmaradjon
olyannak, mint amilyen eddig volt.
Horváth Jenő

Kosarazni is lehet már
a Sportpályánkon
Dávid Kornél 127-szeres válogatott kosaras és Barnai
Judit, az ELTE BEAC Újbuda ugyancsak válogatott
játékosa is részt vett szeptember elején a félpályás
kosárlabdapályánk átadásán. Az új létesítményt elsőként
a budakeszi Ball Sport Club Kosárlabda Egyesület utánpótláskorú játékosai vehették birtokba. Menczer Tamás,
a Külgazdasági és Külügyminisztérium Budakeszin élő államtitkára
az ünnepélyes megnyitón azt mondta, a kormány jóvoltából minden
idők legnagyobb tornaterem- és uszodaépítési
programja zajlik jelenleg
annak érdekében, hogy
a magyar gyerekek megfelelő körülmények között tudjanak sportolni,
mozogni vagy úszni.
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Mechler Anna

Költő, író, zeneművész?

Akikre büszkék vagyunk

Mintegy 16 ezres lélekszámú kisvárosunk
sűrűn megrakott tálcán hozza egy újságíró
számára a jobbnál jobb témákat. Talán
nem túlzás azt állítani, hogy akár egy
ötfős szerkesztőség is kicsi lenne ahhoz,
hogy valaha is megbirkózzon ezzel a nem
mindennapi adottsággal.
Mechler Anna is azon Budakeszin élő
személyiségek egyike, akikre büszke lehet
városunk. Most ismerkedjünk meg az
ő történetével, melynek az ad különös
aktualitást, hogy ez év szeptemberében
a XXIV. Aquincumi Költőverseny három
szoros díjazottja lett. Persze az ő története
ennél sokkal többről szól.
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■ A nevével először 2004-ben találkoztam Budakeszin a helyi polgári körök bálján, mikor lelkes amatőrök,
néhány városunkban élő zeneművész, a főszerepben
Varga Miklóssal, eljátszotta az István a király rockopera
rövid keresztmetszetét. Önt akkor ott Réka szerepében
ismertük meg. Honnan indult zenei pályája?
Mechler Anna: Az első komoly impulzusokat a Pécsi Művészeti Szakközépiskolából hoztam magammal. 1997ben szereztem karvezetői diplomát a Zeneakadémián,
majd az Operaházban voltam 2 évig balettkorrepetitor,
aki improvizál a bemelegítő gyakorlatokhoz, valamint
a próbák során a zenekart helyettesítő zongorakivonatot
játssza egészen a zenekari próbák megkezdéséig. Közben pedig 1998-ban megalakítottam a hattagú Hylarion
énekegyüttest, mely a mai napig is működik. Ezzel a félprofesszionális csapattal a saját örömünkre énekelünk
elsősorban, mert ahhoz, hogy továbblépjünk, egy külön
menedzsment kellene, amely intézi a fellépéseinket és
minden egyebet, ami a „színpad mögött” zajlik. Több alkalommal énekeltünk Budakeszin is, legutóbb a közelmúltban az evangélikus templom felszentelésekor.
Mindezek mellett doktori tanulmányokat folytattam
egyházzenei szakon. 2004-ben védtem meg a disszertációmat, aminek témája az Énekek éneke a liturgiában
és a zenében volt. Az azóta eltelt időszakban különböző
iskolákban tanítottam zenét az alapfoktól az egyetemig,

dolgoztam az EMMI-ben a kulturális főosztályon, vezetek egy nőikart a Pitypang Sport Óvodában, és zenei
munkám mellett egyre többet foglalkozom az irodalommal is.
■ Irodalmi érdeklődése mikor kezdődött el?
M. A.: 14 éves korom óta folyamatosan írok. Akkoriban
inkább novellákat és kevesebb verset, aztán volt egy időszakom, amikor szinte kizárólag verseket írtam. Az igazi áttörés 2006-ban volt számomra egy korábbi Aquincumi Költőversenyen, ahol többszörös díjazott lettem. Itt
szembesültem vele először, hogy másoknak is tetszik,
amit írok. Ez egy fontos visszaigazolás volt számomra,
hiszen a verseny jeligés, így nem az számít, hogy ki adja
be a művet és eddig hány kötete jelent már meg. Aztán
más versenyeken is sikerrel szerepeltem, mint például
2009-ben a Magyar Nyelv Éve kapcsán kiírt országos
pályázat, vagy a Somogy folyóirat novellapályázata. Ezek
a díjak, elismerések adták meg azt a bizonyosságot, hogy
érdemes irodalommal foglalkoznom, és nem értékelem
túl a saját írásaimat.
Tulajdonképpen a mesekönyv írás is egy pályázati sikernek – a Pont Kiadó mesepályázatán kapott díjnak – volt
a következménye 2006 tájékán. A Bartoló, a markoló, az
első mesekönyvem 2013-ban jelent meg a Manó Könyvkiadónál. Azóta minden évben legalább egy könyvem
megjelenik náluk.
■ Ezek elsősorban ún. fiús könyvek, mely talán nem
véletlen, hisz négy fiúgyermeket nevelnek férjével.
M. A.: Ez így van, az első történetek az ő kérésükre
születtek! Akkoriban körülnézve a gyerekkönyvpiacon,
nem sok értékes, kicsi fiúknak szóló könyvet találtam,
mely őket is érdekelte volna. Így jött létre aztán a Kerék
mesék sorozat, amely összesen hat kötetből áll: Bartoló,
a markoló, Pedró, a tűzoltóautó, Tóbiás, a kukásautó, Ze

re, írásra, mert ezek töltenek vissza. Család és alkotás,
így teljes az életem.
■ Emlékezetes számomra egy csaknem két évtizede írott
versének egy sora: „Budakeszi, te álmainknak őre, csókolhatatlan Csipkerózsika!” Egy erőteljes, de jobbító szándékú, tehetetlen dühöt éreztem abban a mondatában.
M. A.: Ez a vers arról szólt, hogy annyi minden jó történhetne ezen a csodálatos adottságú településen, de valójában nem történik semmi. Azóta sokkal jobb lett a helyzet Budakeszin. Egyebek mellett a Földi hatalom, égi
kegyelem makkosi előadásai is megmutatták, hogy mekkora igénye van az itt élőknek a minőségi, magas szintű
kultúrára. Szerencsére sokan élnek közöttünk olyanok,
akik ezt képesek megadni, ráadásul még szeretnék is, és
egyre több fórum nyílik arra, hogy megadhassák.
Persze mindehhez a legfontosabb egy jó akusztikájú
színház-koncertterem megépítése lenne. A járási köz-

Ágnesként a „Földi hatalom, égi kegyelem” előadásban

pont Budakeszi lakóinak csakúgy, mint a szomszédos településen élőknek nagy igénye lenne a minőségi kultúrát
adó, minden tekintetben méltó helyre. Sőt, a Budakeszivel határos fővárosi kerületek kultúrafogyasztói, a rohamosan fejlődő turizmus is vevő lenne jó programokra.
■ További tervek?
M. A.: Most nagyon jó helyzetben vagyok, mert tavaly
elnyertem a Magyar Művészeti Akadémia hároméves
ösztöndíját. Ez egy óriási dolog, hiszen megadja azt
a hátteret – és anyagi biztonságot –, ami kell az alkotói munkához. Az ösztöndíj egy fix havi összeget jelent,
amiért cserébe egy előre vállalt projektet kell megvalósítanom. Két mű létrehozását tűztem ki célul: a szavak
és dallamok összekapcsolását egy opera librettójának elkészítésével szeretném folytatni, ami a Cyrano-történet
alapján készül, valamint egy Budakeszihez, a lakóhelyemhez kapcsolódó helytörténeti vonatkozású ifjúsági
regény megírását tervezem.
A könyv fókuszában a honfoglalás kori emlékek lesznek. Az ösztöndíj első éve alatt a nevezetes helyeket
már végigjártam, lefényképeztem. A helytörténeti
kiadványokat átolvastam, a település múltjával többékevésbé tisztában vagyok. Azóta el is kezdtem írni ezt
a könyvet, mely felső tagozatos kiskamaszoknak fog
szólni és Budakeszi nevezetességeit fogja bemutatni
országnak-világnak.
Horváth Jenő

Akikre büszkék vagyunk

bulon, az autódaru, Jonatán, a kamion, Bernát, a mentő
autó. Van továbbá egy hetedik, a Kerékmesék nagykönyve,
ahol az önálló kötetekből kimaradt, de szintén izgalmas
járművek: például a fagyiskocsi, a rendőrautó, az aratógép, a traktor, kábelszállító vagy a konténerszállító teherautó egy-egy történet főhőse. Összesen 21 újabb mese
olvasható ebben a könyvben. De közben más köteteim
is megjelentek, elindult egy lányoknak szóló, gyógynövényes vonal is. Ezek közül az Olina és a varázsszirmokat
beválasztották az évtized legjobb gyermekkönyvei közé.
A gyógynövényekről szóló ismeretterjesztő mesék azért
is fontosak számomra, mert nem szerettem volna, hogy
beskatulyázzanak, hogy csak fiúknak írok.
Gyerekkönyveim megírásának egyik kedves hozadéka,
hogy most már nem csak énekelek, hanem előadok-mesélek is az óvodákban, iskolákban, könyvtárakban.
■ Sőt, a többségében Budakeszin élő neves színművészek és lelkes helyi amatőrök által előadott Földi hatalom, égi kegyelem színházi bemutatón is szerepet kapott
a makkosmáriai kegytemplom kertjében.
M. A.: Én játszottam Ágnest, az egyik asszonyt, aki
a férjét várja haza a Don-kanyarból. Ezt az előadást nagyon szerettem; rengeteget tanultam a próbafolyamat
során az benne résztvevő színművészektől, Détár Enikőtől, Timkó Esztertől, Balázs Pétertől, Crespo Rodrigótól, Széles Tamástól, Szakács Tibortól, Betz Istvántól és
Szabó Sipos Barnabástól. Zenés irodalmi esteket tervezgetek a most megismert emberekkel és alig várom, hogy
újra találkozhassam velük!
■ Mindeközben az irodalom más területein is megjelennek alkotásai.
M. A.: Zenei hátteremnek köszönhetően egy egészen
speciális területtel is foglalkozom: kórusmű-, opera-,
oratórium-, és dalszövegeket írok. Saját tapasztalataim
alapján komponista alkotótársaim zenei szándékait is
szem előtt tudom tartani a szavak szintjén. 2018-ban kiemelkedő színvonalú szövegkönyvek írásáért a Patronus
Arts Alapítvány díjában részesültem.
■ Legújabb költői sikerének díját szeptemberben vehette
át a XXIV. Aquincumi Költőversenyen.
M. A.: Ezt a költőversenyt huszonöt évvel ezelőtt Papp
János színművész álmodta meg. Azt a célt tűzte ki maga
elé, hogy a saját eszközeivel támogassa és inspirálja, hogy
a XX–XXI. században is szülessenek klasszikus, antik
strófákban versek. Évente egyszer várnak a pályázóktól
maximum 32 soros pályaműveket – pályázatonként legfeljebb kettőt – egy bizonyos, előre megadott témában.
A mű lehet párbeszéd, monológ, vagy bármi, csak feleljen meg a verseny előírásainak. Idén a Morbus Epidemi
cus, a járványos betegség volt a hívó szó. A téma nekem
kétféle megközelítést juttatott eszembe. Az egyikből lett
az Audiencia, egy napjainkra aktualizált, humoros környezet-klímavédő párbeszéd. A másik vers komor hangú, a veszteséget állítja a középpontba, a címe Gyermek
halál, ez sappho-i strófában íródott. A két vers összesen
három díjat nyert el a versenyen.
■ Honnan volt, van, lesz energiája mindezekhez egy
négygyermekes, kamasz fiús nagycsaládban?
M. A.: Amikor velük foglalkozom – amit nagyon szívesen teszek –, vagy a háztartást vezetem, az többnyire viszi az energiát. Nem sajnálom „szabad óráimat” a zené-
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Első tanítási nap a SZIÁ-ban

Megnyitottuk kapuinkat!
Nagy örömmel fogadtuk tanulóinkat, szüleiket, pedagógusainkat
és meghívott vendégeinket tanévnyitó ünnepélyünkön! Megható
emlék marad, ahogy kis elsőseinket mosolyogva, integetve
fogadták iskolatársaik; kívánjuk hogy a következő 8 év sok-sok
boldog, sikerekben gazdag, élményekkel teli napokat hozzon
számukra iskolánkban.

Bódi Zsuzsanna intézményvezető
asszony 908 tanulóval nyitotta meg
a 2021/2022-es tanévet a Széchenyi
István Általános Iskolában, ahol pedagógusaink gyönyörűen kidekorált
tantermekkel, vidám környezetben
fogadták diákjaikat.
Elkezdődött egy új fejezet, melynek
szeles első oldalát szeptember elsejével megírhattuk, folytassuk tovább
együtt, közösen, egy néven – mi,
akiket a Zsámbéki-medencében
csak úgy ismernek: a SZIÁ-sok!
Köszönjük megtisztelő részvételét
ünnepélyünkön:
• Menczer Tamás – Külgazdasági és
Külügyminisztériumi államtitkár,
• dr. Győri Ottilia – Budakeszi Város
polgármestere,
• dr. Dömötörné Papp Hargita –
oktatásügyért felelős képviselő,

Német nemzetiségi
kórustalálkozó Budakeszin
2021. október 2-án sikerült ismét megrendezni
hagyományos kórustalálkozónkat.

A hosszú kényszerszünet után döcögősen indult újra
a kórusok élete, így nagy öröm volt számunkra, amikor az első bátortalan kérések érkeztek felénk, jönnénk-e fellépni.
Szeptemberben megfordultunk Felsőgallán, a pátyi
nemzetiségi délutánon, valamint Zsámbékon. Közben
készültünk saját immár 18. találkozónkra.
Viszonoztuk a meghívásokat, így újra találkoztunk Felsőgalla, Zsámbék énekeseivel a szári táncosokkal és régi
ismerőseinkkel, a Liederschatz kórussal Pestszentlőrincről. Újra sváb, német daloktól volt hangos a Prohászka gimnázium színházterme.
A műsort követő jó ízű vacsora után víg kedélyű beszélgetés következett önfeledt közös dalolással, kiváló harmonika kísérettel.
Köszönjük minden vendégünknek, hogy elfogadták
meghívásunkat, a szervezők, közreműködők munkáját
és minden támogató segítséget.
Támogatóink: Miniszterelnökség, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Budakeszi Német Önkormányzat
Krizsán Edit
Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület
kórusvezető

• Barcsik Hédi – Czövek Erna
Zeneiskola intézményvezető,
• Gölcz Mira – Budakeszi Német
Nemzetiségi Általános Iskola
intézményvezető.

„Csoda a színpadon” –
iskolánk tanulója a nemzeti
szuperdöntőben
Morandeira-Bernáth Sofia, 3. a osztályos tanuló a VI. Nemzeti VERSeny
középdöntőjében korcsoporttól függetlenül versenyzett a Magyarországról és a határontúli területekről
érkezett felnőttekkel és gyerekekkel, és Budakesziről egyetlenként

A legnagyobb magyar
Iskolánk névadójának, a reformkor
és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik kiemelkedő alakjának, gróf Széchenyi István születésének 230. évfordulójára emlékeztünk
több helyszínen is szeptember 21-én.
Reggel osztályaink egy-egy képviselőjének részvételével az Árpád udvarán tartott kis ünnepély keretében
Bódi Zsuzsanna és Illisz Balázs történelem szakos tanárok repítettek
vissza minket az időben, felidézve,
miért is tartjuk gróf Széchenyi Istvánt a legnagyobb magyarnak. Tiszteletünk jeleként megkoszorúztuk
az iskola kopjafáját, a városban elhelyezett Széchenyi-szobrot, ellátogattunk a Magyar Tudományos
Akadémiára, és emlékfát ültettünk
az iskola udvarán.
Kossuth Lajos Széchenyi Istvánról írt
soraival zártuk a napot: „Ujjait a kor
nak ütőerére tevé, és megértette lükteté

Unió támogatásával a szeptember
24-i Európai Diáksport Napot.
A SZIÁ-ban tanító testnevelő tanárok koordinálásával tanulónk az
Árpád iskola körül futottak le köröket, alsósaink közül voltak akik
tájfutással vagy akadályversennyel
töltötték a napot. Egy biztos, ma
minden diákunk a testnevelés órán
kívül is mozgott, játszott, és élvezte
a szabad téren töltött perceket. Köszönjük a szervezést testnevelő tanárainknak!

Bilingual Family Day
Köszönjük a kb. 700 résztvevőnek,
gyerekeknek, szülőknek, pedagógusoknak, hogy együtt ünnepelték
velünk a Bilingual Program 20 évvel ezelőtti indulását! A Bilingual
Program munkatársai örömmel és
kreatív játékokkal fogadták a csa-

seit. És ezért, egyenesen ezért tartom én
őt a legnagyobb magyarnak.”

Európai Diáksport Nap
„Mi lenne, ha minden gyermek spor
tolhatna és játszhatna az iskolában?”
– ezzel a kérdéssel hirdette a European School Sport Day az Európai

ládokat kilenc partneriskolánk/
-óvodánk húsz állomásán, a több
helyszín és az évforduló miatt rendhagyó Bilingual Family Dayen. Úgy
láttuk, nem volt könnyű választani
a gyerekeknek a különböző ajándékok közül a célállomáson.
Az esemény napján ünnepélyes
Cambridge-bizonyítvány átadás keretében vehették át az elballagott
8. osztályosok a hivatalos vizsgaeredményről szóló bizonyítványukat.
Várunk mindenkit szeretettel 2022
szeptemberében!
Loór Zsuzsanna

Intézményi hírek

a mindössze 29 továbbjutó között
tudhatja magát. A továbbjutást Nemes Nagy Ágnes: Jeromos, a remete
rák című versklipjével vívta ki magának, mindenkit elkápráztatva
tehetségével.
Az
egyenesági
továbbjutókról
a Nemzeti Színház és a Magyar
Versmondók Egyesülete művészei,
szakemberei, Bakos-Kiss Gábor színművész, Lutter Imre előadóművész,
Szabó László kommunikációs szakember, Szűcs Nelli színművész és
Wiegmann Alfréd rendező döntöttek.
Sofia, szívből gratulálunk ehhez
a csodálatos eredményhez, és iskolatársaiddal együtt drukkolunk neked
a szuperdöntőn, amit ősszel rendeznek meg a Nemzeti Színházban.
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Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

Szent Gellért nyomában
„Tehát bárhol hirdetik Krisztust, a kétkedés elmenekül
és fölragyog a világosság… az Egyház így épül
s fényesedik, nem a saját, hanem Krisztus fényével.”

Intézményi hírek

Iskolánk kiváló tanára, Bednárik György átveszi
a Szent Gellért-díj arany fokozatát
Spányi Antal püspöktől
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2021. szeptember 24-én 9 óra 30
perckor kezdődően tartotta a Székesfehérvári Egyházmegye hagyományos Szent Gellért napi pedagógus konferenciáját. Ez a nap az
egyházmegye intézményeiben minden tanévben tanítás nélküli munkanap, hiszen Szent Gellért püspök,
vértanú személyében a katolikus iskolák égi pártfogójukat köszöntik.
A konferenciára idén is az egyházmegye nevelési-oktatási intézményéből érkeztek a pedagógusok, és
az óvodák delegációi, hogy Szent
Gellért vértanú püspökre emlékezzenek; életpéldájából erőt, hitet
merítve kezdjék el az új tanévet. Iskolánkat Török Csaba igazgató úr, iskolánk pedagógusai és diákzenekara, a Prohászka zenekar képviselte.
A program ünnepi szentmisével
vette kezdetét a Prohászka-templomban, melyet Spányi Antal püspök atya celebrált. Prédikációjában kiemelte Szent Gellért püspök
életútját, megpróbáltatásait; méltatta nevelői, püspöki tevékenységét, a keresztény hit terjesztésében
a Magyar Királyságért nyújtott áldozatvállalását. Továbbá hangsúlyozta,

hogy a mai világban különösen fontos minden ember számára a Szent
Gellért püspök által sugalmazott
keresztény hit, elköteleződés, áldozatvállalás. Ez adhat erőt a mindennapokban, az előttünk álló feladatok
elvégzésében.
A püspöki szentmise után közösen
a Szent István Művelődési Házba
sétáltunk, ahol gimnáziumunk zenekarának előadásával folytatódott
a program. A Prohászka zenekart
Juhász Ambrus 12. B osztályos tanuló alapította és jelenleg is ő vezeti, az
ő zenekari átiratait hallhattuk ez alkalommal is. A zenekar tagjai Georg
Friedrich Händel és Karl Jenkins
műveinek feldolgozásával örvendeztették meg a közönséget, nagy
sikert aratva. Nagyon büszkék voltunk a diákjainkra! A zenei előadás
után következett az egyházmegyei
beszámoló, amelyben az egyházfők
az egyházmegye jelenlegi pedagógiai helyzetéről, az intézmények
bővítéséről, további fejlesztésekről
nyújtottak átfogó képet az oktatásban-nevelésben résztvevőknek.
Az összefoglaló beszédek megtartása után, az egyházmegyei továbbképzés záróakkordjaként került sor
a Szent Gellért kiváló pedagógus díjak átadására. A Szent Gellért-díjat

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította és a díj névadójához méltón a keresztény nevelésben
kiemelkedő pedagógusoknak adományozza évek óta. A Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal idén is
a Szent Gellért-díj ezüst és arany
fokozatát ítélte oda az egyházmegye
területén működő nevelési-oktatási
intézmények munkatársainak, akik
példaadó, illetve szakterületükön kimagasló munkát végeznek. A Szent
Gellért-díj arany fokozatát idén iskolánk kiváló tanára, Bednárik György
tanár úr kapta, aki az intézmény
alapításától nyugdíjba vonulásáig
meghatározó alakja volt a Prohászka
Gimnáziumnak. Bednárik György
kolléga osztályfőnökként, magyar
nyelv és irodalom szakos középiskolai tanárként és a latintanár-jelöltek mentoraként is értékes munkát
végzett az évtizedek során. Kiváló felkészültségű, ízig-vérig tanár
egyéniség. Modern, nyugatiasodó
világunkban is sikerült felkeltenie
az érdeklődést a diákokban a latin
örökségünk tantárgy tanítása során
az antik kultúra értékei iránt. Diákjai későbbi egyetemi tanulmányaik
során biztos alapokkal rendelkeznek
latin tanulmányaikhoz és helytállnak vizsgáik során. Munkája során

mindig odaadó figyelemmel és alázattal fordult mind kollégái, mind
diákjai felé, példát mutatva ezzel
szűkebb és tágabb környezetének.
Egyedüli latin szakos tanárként
minden prohászkás diákkal kapcsolatba került, tanította-nevelte őket
az igazi európai kultúra ismeretére, szeretetére. Neve egybeforrott

a gimnáziuméval. A püspök atyától
2014-ben megkapta a tanácsosi címet. Elmondható, hogy Bednárik
György tanár úr háromévtizedes
szakmai, pedagógiai munkájáért és
emberi hozzáállásáért, a diákokban
gyökeret vert értékteremtő munkájáért igazán méltó tulajdonosa
a Szent Gellért-díj arany fokozatá-

nak. Iskolánk pedagógusai szívből
gratuláltak Bednárik tanár úrnak,
elismerésüket fejezték ki a pedagógus pályán elért eredményéhez. Az
idei tanév Szent Gellért napja eseménydús volt és szép eredménnyel
zárult; méltó nyitánya volt iskolánk
2021–2022-es tanévének.
Vajnovszky Judit, Nagy Edit

Nagy Sándor József Gimnázium
A Hősök tere pályázat 30 napos kihívása

„Indulj el egy úton...”
dulva, motiváltabbakká váljunk, és
az iskola egészének figyelmét, érdeklődését felkeltsük. Szerettük
volna magunk és mások számára is
átélhetővé tenni azt, milyen is, amikor a Bámészkodó hatást legyőzzük,
és beszélgessünk erről, tudatosítsuk
azt, hogy milyen nehéz is ezt legyőzni. Megtapasztalhatjuk azt, hogyan

megtervezése, szervezése és megvalósítása volt. Izgatottan készültünk erre, három tanár vezetésével, a DÖK diákjaival, illetve a 11. B
osztály nagyobb részével. A kihívás
mottója arra utal, hogy mi nagyon
szeretnénk, ha ez a 30 napos kihívás
valójában egy folyamatot indítana
el, ahol utakat indítunk és találunk
egymáshoz, önmagunkhoz és környezetünkhöz. A fő célkitűzésünk
tehát az érzékenyítés, az egymásra
és közvetlen környezetünkre való
odafigyelés fontosságának hangsúlyozása. Az apró kedvességek,
gesztusok bár kis lépések, mégis
szemléletbeli változást indítanak
el. Fontos célkitűzésünk volt tehát,
hogy a komfortzónánkból kimoz-

segítsük egymást, hogy a megfelelő
utakat megleljük egymáshoz.
Az év eleje már ennek az útnak kezdetét jelentette; az új diákjainkat és
a végzőseinket kis meglepetéssel köszöntöttük.
Sokszínű volt ez a hónapnyi program, mind az odafigyelést szorgalmazta. Heti egy alkalommal
igazi meglepetésként születésnapi
köszöntőt szerveztünk az érintett
diákoknak; tanóra végén ukulelével
látogattunk a termekbe, a tanáriba
hangosbemondóval hívtuk le a születésnaposokat, majd a kicsit megszeppent diákok megkönnyebbülve,
igazán meghatódva hallgatták az
igazgatói irodában a gitárral kísért
születésnapi éneket. Könyvjelzővel,

süteménnyel, gyertyával kedveskedtünk ünnepeltjeinknek.
Teaházat is szerveztünk. A gyerekektől az iskola Facebook felületén
kértük, hogy hozzanak bögrét, mi
pedig a szünetekben megkínáltuk
őket teával, süteménnyel, muzsikával. Hangulatos napok voltak ezek,
ahol az aula teát kortyolgató, jókedvűen beszélgető tanárokkal, diákokkal telt meg.
A tea és süti mellé egyik délután
egy különleges programmal készültünk: Könyvrandit szerveztünk, ahol
az érdeklődő diákok közül többen is
megtalálták az igazit!

Intézményi hírek

Még a tavalyi tanév végén kezdődött
el az a program, melynek iskolánk
egy pályázat útján lett résztvevője.
A Hősök tere mozgalomhoz kapcsolódva, a pályázat keretében egy online továbbképzésben vettünk részt.
A program nagyon izgalmas és gyakorlati része azonban az idei tanév
elejére időzített 30 napos kihívás

11

Kísérleti „szemetelést” is rendeztünk a Bámészkodó hatás működésnek megfigyelésére. Több beépített
diák hatalmas szemetet hagyott
maga után az aulában. A „beépített,
titkos” megfigyelők naplóba rögzítették a két szünet alatti történéseket.
Meglepő volt a sok tapasztalat, amit
ezek alapján aztán megbeszéltünk.
Hatalmas öröm volt látni, hogy egy
diák – aki így vált hétköznapi hőssé
–, tűrhetetlennek tartva a szemetelést, magától elkezdte összeszedni
az otthagyott romokat. Őszinte elismeréssel köszöntük ezt meg neki
egy szép cserepes virággal. Nagyon
fontos volt az a tapasztalat is, hogy
a kísérletben résztvevő szemetelők
saját bevallásuk szerint borzasztóan rosszul érezték magukat ebben
a szerepben. Nagy öröm volt ezt hallani, hiszen az igény a rendezett környezetre így belülről fakad majd.
A szabadban töltött idő, a természet,
a mozgás, a séta talán az egyik legfontosabb eszköz arra, hogy megőrizzük lelki egészségünk is. Rimó
czi Tamás tanár úr ennek tudatában

szervezte, szervezi sétáit. Az első
alkalom máris egy osztálynyi diákot
mozgatott meg.
Terveink között szerepelt környezetünk még otthonosabbá tétele, melynek keretében az aulát kiszínesítettük: Berlinger Gábor segítségével
megújult az aula pihenősarka, valamint a lépcsőkre irodalmi idézetek
kerültek fel. A termek tisztaságára
is fokozottabban ügyelünk, és reményeink szerint tavasszal az iskola tereinek megszépítése újult erővel, lelkesedéssel folytatódhat.

Elindultunk egy úton, talán a legnagyobb örömünk ebben az izgalmas
kihívásban az volt, hogy a gyerekek
maguktól kezdték el szervezni a jövőbeni programokat. Reményeink
szerint a Hős Iskola programhoz kapcsolódva folytathatjuk a munkát, közösen, egymásra jobban figyelve.
Ezúton is hálásan köszönjük a pályázati lehetőséget a Hősök Tere Kezdeményezés munkatársainak!
Budai Gabriella,
Gedeonné Mergenthaler Réka
és Rimóczi Tamás

Az aradi vértanúkra
emlékeztünk

Intézményi hírek

„Hazaszeretetre nem tudlak
megtanítani:
őrült az, aki önmagát tagadja.”
(Márai Sándor)
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Október 6-án városi ünnepség keretében emlékeztünk a mártír hősökre, az aradi tizenhárom vértanúra.
Idén a gimnázium 9. B, 10. B, 11. B,
12. A és 12. B osztályának diákjai
és Lukács László tanár úr vezetésével összeállt zenekar adott műsort.
A Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület honvédei díszőrséget
álltak az ünnepség és a koszorúzás
alatt, valamint díszlövést adtak le
a hősök tiszteletére.
A megemlékezésünk díszvendége volt Trefilné Jászai Márta, Jászai
Mari magyar színésznőnek, a Nemzeti Színház nagyasszonyának
oldalági leszármazottja. A színésznő 1850-ben született, közvetlenül

a ’48–49-es forradalom és szabadságharc után. Felnőttként tisztelettel emlékezett az aradi vértanúkra;
az ő hagyatékából származik ez
a ritkán látott Nagy Sándor Józsefportré, ami a mai naptól iskolánk
aulájában kap helyet, és amit Jászai Márta néni ajánlott fel iskolánk számára. Kérésére ez szerepel
a kép alatt: „Jászai Mari hagyatéká
ból a család ajándéka”. A legalább
140 évesre becsült Nagy Sándor József-képet iskolánk alapítványa jóvoltából restauráltattuk, a helyreállítást
Gábor Emese végezte el.
Hálásan köszönjük a festményt, ami
segít bennünket abban, hogy továbbra is tisztelettel emlékezzünk névadónkra, tetteire és a nemzetünkért
hozott áldozatára.
Ezt követően koszorút helyeztünk el
a Nagy Sándor József-emlékháznál.
Lengyel-Szász Izabella

ÖRÖKSÉGÜNK
A BUDAKESZI HÍRMONDÓ építészeti melléklete
Budakeszi utcáit járva rendszeresen akad meg a szemem építészeti kincseinken. Sokat tanulhatunk őseink
től, és felelősek vagyunk az örökség megőrzéséért. Ebben a tájékoztatásnak kiemelt jelentősége van. Ezért
folytatásokban közöljük Budakeszi Települési Arculati
Kézikönyvét a Budakeszi Hírmondó építészeti mellékleteként. Forgassák, gyönyörködjenek benne, építkezésre, felújításra készülve pedig forduljanak bizalommal a főépítészhez, aki szívesen áll rendelkezésükre és
nyújt támogatást szakmai kérdésekben.
’Sigmond Bertalan alpolgármester
Gáspár Dávid főépítész ingyenes szakmai konzultációt biztosít településképi kérdésekről • Iroda: Budakeszi, Városháza
(Fő u. 179.), földszint 19. • Telefon: +36 20 356 2753, +36 23 535 710/165 mellék • Email cím: foepitesz@budakeszi.hu,
gaspar.david@budakeszi.hu

Hogyan szabályozták 125 éve
településünk szépítését?
Hát, kedves Budakesziek, annyit
mondhatok csak, hogy a közösség
érdekében előrelátóan, bölcsen, lényegre törően és mindenki számára érthetően. Ezért is jelent meg
– a mai HÉSZ-nek megfelelő –akkori helyi rendelet két nyelven, magyarul és németül, lásd a mellékelt
címlapot.
A célt a cím maga megfogalmazta:
„ÉPÍTÉSZET és SZÉPÍTÉSZET”. Időszerűségét az indokolta, hogy ekkor
jött divatba a Svábhegy és a szomszédos Budakeszi mint a fővárosiak
nyári pihenőhelye. Ugyanis a fogaskerekű vasút 1874 nyarán indult meg. A tehetősebb pest-budai
polgárok, neves művészek egymás
után kezdték építeni nyári lakjaikat,
villáikat a területen, a kevésbé jómódúak nyaranta bérbe vettek egy-egy
házat. Budakeszi, felismerve a hely-

zetet, élni akart a lehetőséggel. Ez
kötelezettségeket, kiadásokat és
munkát hozott a település elöljáróinak és polgárainak egyaránt. A rendelet ezeket fogalmazza meg, de
kihangsúlyozza, hogy a „kiadások
nagy részben azért válnak szükségessé, mert a községben nyáron át
sok fővárosi nyaraló tartózkodik”.
A szabályrendelet a következő hét
fejezetet tartalmazta:
I. Az építészetről,
II. Utczák és terek rendezése,
III. A köztisztaságról,
IV. Utczák kivilágításáról
és locsolásáról,
V. A költségek fedezéséről,
VI. Építési és szépítési bizottságról,
VII. Végrehajtási intézkedések.
És most ismerjünk meg néhány érdekes, ma is megfontolandó előírást
(a §-ok eredeti szövegét idézem).

Építészeti mellékelet

Kezdjük az utcákkal!
Mit is mond ez ma nekünk? Az
1800-as évek végén településünkön
nem volt gépkocsiforgalom, autók
nem parkoltak az utcán, közművek
sem voltak még. Az utcák szélességét mégis 13,5 m-ben határozták meg
(lásd 20. és 21. §). Az eredményt az
akkoriban kialakított Erdő, Széchenyi, Batthyány, Rákóczi stb. utcáknál
figyelhetjük meg. Ezzel az útszélességgel megvalósulhatott a kétoldali
kényelmes járda, az árnyékot adó fasor, a csapadékvíz elvezető árok stb.
Most megkérdezem: ma vajon miért
olyan erős a tiltakozás a 10 vagy 12
m szabályozási szélesség ellen, nem
tetszenek ezek az utcák?
Nézzük, ki is adta a területet az utcák
kialakítására? Természetesen az ottani területtulajdonosok (lásd 22. §),
mégpedig oly módon, hogy az utcát
a műszakilag legmegfelelőbb nyomvonalban, „lehetőleg egyenes vonalban” vezették, és az ahhoz szükséges területet az ottani tulajdonosok
terület leadással, vagy ha kellett,
pénzbeli megváltással biztosították.
Akkoriban nem várták a telektulajdonosok, hogy a falu vásárolja ki

tőlük a területrészt, hiszen a leendő
– településen belüli közlekedést biztosító – út a telküket is szolgálta, az
vált így értékesebbé.

Hogyan szabályozták a járdákat
és a fásítást?

Tehát még arra is gondoltak, hogy
ne botladozzunk a járdán a fedetlen
esővíz-árkok miatt, továbbá, hogy az
ingatlan előtti fásítás a tulajdonos,
a köztéri a község feladata.

És hogyan gondolkodtak
a köztisztaságról?

Bizony, én még emlékszem, hogy
az ötvenes években az Erdő utcai
régi lakók természetesnek tartották,
hogy az előttük lévő utat a közepéig
leseperjék, portalanítsák különösen
vasárnapok és ünnepnapok előtt.

A világításról és a ma divatos
energiatakarékosságról hogyan
intézkedtek?

A közterek világítása akkoriban bizony még nem volt természetes. Pesten is csak az 1800-as években indult
el az olajlámpás közvilágítás. Budakeszin a feladatra külön személyzet
kellett, mert akkor még nem volt
elektromos világítás. A 43. § különö-

sen kedves: a takarékosság érdekében valaki figyelte a holdvilágot is.
És a közköltségek fedezése hogyan
történt? A 48. § elmagyarázta, miért
szükséges a közkiadások növelése
a fővárosi nyaralók miatt, és milyen
helyi adókat vezetnek be a bérbeadásra, valamint pótadót a szépítésre.
Külön foglalkozik a Szabályrendelet
a vendégfogadó épületekkel. Ebből
csak egy, a tűzbiztonsággal kapcsolatos pontot idéznék.
És mi is volt az az „Építési és szépítési
bizottság”? A körülírt teendők végrehajtására illetve javaslat hozatalára
alakított külön szakbizottság, mely
a kül- és belterületek rendezésével
fejlesztésével, szépítésével foglalkozik. Tagjai választott képviselők és
helyi szakemberek voltak.
Végezetül, hogyan került hozzám
a szabályrendelet? Az 1990-es végén, amikor Budakeszi főépítészévé
választottak, Hidas Mátyás, a Szépítő Egyesület elnöke útravalóul
megajándékozott ezzel az irattal.
Köszönet érte, sokszor forgattam,
igyekeztem tanulni belőle.
Dr. Mátéffy Anna
Budakeszi volt főépítésze

Települési Arculati Kézikönyv
RÉSZLETES TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓ
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ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSRÉSZ
A területet kisebb, szabályosabb tömbök alkotják, mint a történeti településrészt. Családi házak, sorházak,
illetve 4-6 lakásos társasházak egyaránt megtalálhatók.
A családi házas területeken a telekstruktúra változatos. Az Erkel és József Attila utca környékét korábban
kertként, gyümölcsösként hasznosították, a telkek szélessége eredetileg
8 és 11 m közötti volt, ezeket összevonták, vagy a lehetőségek szerint
beépítették. Így a legkeskenyebb beépített telek 8 m széles, de van 30 m
széles telek is.
A város déli részén a családi házas
területek telekosztása szabályosabb,
tervezettségre utal. A telkek általában
elérik a 900-1000 m2-t, de a Csák Jó-

zsef u. – Meggyes u. környékén az ikresen beépült telkek méretére inkább
a 350-400 m2 a jellemző.
A területen a beépítési mód, és a tető
forma is változatos – jellemző az oldalhatáron álló, a szabadon álló és az
ikres beépítés, illetve az utcára merőleges nyeregtető és a sátortető. Az
épületek földszint+tetőteresek, legfeljebb részben 2 teljes szintesek.
A gépkocsikat nagyon gyakran különálló épületben helyezték el, amelyek
– ahol ez nagyobb számban fordul
elő – meghatározói az utcaképnek.
A sorházas és társasházas területeken
a jellemző telekméret 800 és 1200 m2
között van. Az épületek jellemzően
két-három szintesek, magastetősek,
sok helyen tetőtérbeépítéssel.

Építészeti ajánlások
TELEPÍTÉS

Az általános településrészen az épületek telepítése
jellemzően oldalhatáron álló, szabadon álló és ikres
beépítésű. Az épületek telken való elhelyezésekor
igazodjunk a szomszédos, környező épületek telepítéséhez.

MAGASSÁG

Az általános településrészen az épületek magassága
jelentős eltérést nem mutat, a környező épületek
magasságát meghaladó épületet ne építsünk!

TETŐFORMA, TETŐHAJLÁSSZÖG

Az általános településrész épületei jellemzően magastetővel
kerültek megépítésre, az épületek tetőhajlásszöge közel
azonos.
A területen az épületek átalakítása és új épületek építése
során a tetőfelület fő tömegét 30°–45°-os tetőhajlásszöggel
építsük. A tetőfelület vízszintes vetületének legfeljebb
50%-a ennél alacsonyabb tetőhajlásszöggel is kialakítható.
Az épületek főtömegének tetőformájával igazodjunk
a szomszédos épületekéhez, kerüljük a túlzottan tagolt
tetőformák kialakítását.

UTCAI HOMLOKZAT

Az utcai homlokzaton a 30°–45°-os tetővel
határolt oromfal 7 méternél szélesebb ne
legyen, a 7 méternél szélesebb utcai homlokzatú
épületek tetőszerkezetét az út tengelyével
párhuzamos gerincű kontyolt, vagy nyeregtetővel
kell kialakítani.

HOMLOKZATI ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Építészeti mellékelet

Az épületek homlokzatképzését – igazodva
a meglévő épületekhez – a területen vakolt
architektúrával valósítsuk meg.
A településrészen nem elfogadható a feltűnő és
rikító színhasználat.
A homlokzatokat jellemzően vakolt architektúrával
alakítsuk ki, terméskő használatakor törekedjünk
a településen jellemző kőtípusok használatára.
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Október a reformáció hónapja
Az egyháznak mindig meg kell újulni, mindig reformálni
kell! Ecclesiam semper reformare debet! – hangzott
a jelmondat a reformáció századában.
A protestáns egyházakban október
31-én ünnepeljük a Reformáció nap
ját. Ez az esemény 1517-hez kötődik,
amikor Luther Márton szerzetes október 31-én 95 pontból álló tételsort
szegezett ki a wittenbergi templom
kapujára.
Az akkori egyházzal szemben négy
olyan sarkalatos mondatot fogalmazott meg, melyek a mai napig is érvényesek.
Az első mondat a Sola Gratia elv.
Kegyelemből, mégpedig ingyen ke
gyelemből van üdvösségünk – mondta
Luther. Ezt a kegyelmet kiharcolni,
kierőszakolni, kiérdemelni nem lehet. Elfogadni, azonban szabad.
A második fontos mondat: egyedül
hit által – Sola Fide. Az igaz ember
pedig hitből él. A hit a bizalom és
hűség szavakkal is rokon. Hittel,
bizalommal ráhagyatkozni az Isten
kegyelmére.
A harmadik oszlopa a reformációnak a Solus Christus. Egyedül Krisz

tus. Jézus Krisztus az egyedüli köz
benjárónk, nincs rajta kívül más.
Az ő halálának áldozata elég ahhoz,
hogy Isten engem, téged, minket elfogadjon. Nincs senki más és nincs
semmi más, aki vagy ami által Istenhez közelebb kerülhetünk. Nem is
kell más közbenjáró. Ő, Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet.
A negyedik oszlop: a három előzőnek és az életnek a zsinórmértéke
egyedül a Szentírás legyen. Ez a Sola
Scriptura elv. Isten kijelentette és kijelenti magát a Bibliában, ezért annak rendszeres imádságos olvasása
által a Szentlélek Isten szól hozzánk
és erősíthet meg.
Mindezekért pedig SDG, azaz Soli
Deo Gloria – egyedül Istené a dicső
ség. Ahogyan Kálvin János, genfi reformátor tanította nekünk.
Az egyháznak és benne mind
annyiunknak szól ez minden időben. Folyamatosan meg kell újulni. Miben? A gondolkodásunkban,

a szemléletünkben, a közösségeinkkel, városunkkal, szomszédjainkkal
való kapcsolatunkban. Formálódni,
újra formálódni. Ebben a megújulásban ismerhetjük fel Isten mérhetetlen szeretetét. Ezt hozta nekünk
a reformáció 1517-ben, és ezt hozhatja 2021-ben is.

Hanuka az 5782. esztendőben
A Budakörnyék Fejlődésért Egyesület szeretettel és tisztelettel
meghív mindenkit a Hanuka ünnepére, a fény ünnepére,
Budakeszire az Erkel Ferenc Művelődési Központ melletti
közösségi térre.

1. nap:
2. nap:
3. nap:
Frölich Róbert országos főrabbi
az ünnepről mesél – 2020-ban a 8. napon

4. nap:

november 28.
18:00
november 29.
18:00
november 30.
18:00
december 1.
18:00

5. nap:
6. nap:
7. nap:
8. nap:

december 2.
18:00
december 3.
15:30
december 4.
18:00
december 5.
18:00

Egyházi hírek

Gyertyagyújtásokat a következő időpontokban kezdjük:
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Iskolaérett a gyermekem?
Maradjon még egy évet az óvodában, vagy kezdje
a sulit? Mi kell a magabiztos iskolakezdéshez?
Sok szülőben merül fel ez a kérdés most, hogy
elkezdődött az óvoda, és nagycsoportba került
a gyermeke. De mit kell(ene) tudnia egy gyermeknek az iskolában?
Tudnia kell figyelni és csendben, nyugodtan végig ülni
45 percet. Egy nap minimum négyszer. Közben enni,
inni kell, mosdóba menni, eligazodni az iskola falain
belül, segítség nélkül. A reggel bevitt kabátot délután elhozni, emlékezni, hogy mi volt a házi feladat. Egyszóval
rengeteg minden máshogy lesz, mint most az óvodában.
A jó hír, hogy addig még van majdnem egy év, van idő
felkészülni. Ahhoz, hogy a 6 éves gyermek sikeresen
tudjon boldogulni az iskolában, olyan képességekre van
szüksége, mint:

Városi hírek

• tájékozódás képessége
• auditív és vizuális emlékezet
• szerialitás felismerése
• nyelvi fejlettség
• logikus gondolkodás
• grafomotoros fejlettség
• testséma
• számfogalom
• ritmus felismerése, szótagolás
• mennyiségfogalom
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Röviden összefoglalva:
• Tájékozódás képessége – magában foglalja a térbeli és
síkban történő tájékozódás képességét is. Mindkettő nagyon fontos. Biztosan kell tudni megkülönböztetni az
irányokat, a jobb és baloldalt, hogy megtalálják a termüket, a mosdót stb. Tudni kell síkban is tájékozódni, hogy
amikor a tanító a lap jobb felső sarkában kéri megoldani
a feladatot, ez már ne okozzon gondot.
• Auditív figyelem és emlékezet – mi hangzott el a tanórán? Miről szólt a mese? Hogyan tudja a szövegértési
feladatokat megoldani.
• Vizuális figyelem és emlékezet – ezzel a képességgel fel
tudja eleveníteni gyermekünk a könyvben látott képet,
és emlékezni fog a mese tartalmára, szereplőire. Emlékezni fog a táblára felírt példákra is.
• szerialitás felismerése – a sorrendiség az, ami megadja a ritmust az életünkben. Egyszerű dolgokat említve,

a napunk is egymás utáni cselekvésekből áll össze, ezt
képesnek kell lenni felismerni és lemásolni. Az iskolai életben a tanultakat a tábláról a füzetbe másolni. Ez
a képesség az írástanuláshoz is szükséges.
• Logikus gondolkodás – ha egy történetet darabokban,
összekeverve lát a gyermek, azt a nagycsoportos már ös�sze tudja helyesen sorrendbe rakni. Meg tud helyzeteket
oldani, ha akadályba ütközik a megvalósításakor, akkor
keres új alternatívát. Tudja a szabályt.
• Számfogalom, mennyiségfogalom – több/kevesebb, kisebb/nagyobb, számjegyek felismerése, ujjainkon való
felismerése.
• Nyelvi fejlettség – általános ismeretek a mindennapi
életből. Saját magára vonatkozó információk, ünnepek,
szokások.
• Ritmus felismerése, szótagolás – sok mondókázás és
robot nyelven való beszéd megalapozza az olvasást.
• Testséma – a testrészek ismerete, érzékszerveink
munkája.
• Feladattudat – nekem feladatom van, figyelnem kell,
most nem a játék ideje van.
• Grafomotoros fejlettség – megfelelő kéz- és ujjhasználat szükséges. A kéz használata kifinomult legyen.
A mozdulat minél inkább csuklóból induljon, tudja az
ujjait külön mozgatni.
Fontos tudni, hogy ezek a képességek mind fejleszthetők, és gyakorlással megfelelő szintre hozhatók, hogy az
iskola kezdetéig beérjenek.
Az óvodák a három év alatt végig készítik a gyermekeket az iskolára, sok mindent megtanulnak. Sajnos az elmúlt másfél év nem kedvezett a kisgyermekeknek, nem
tudtak elegendő, szükséges időt a társaikkal tölteni, az
óvoda falain belül fejlődni. Vannak gyermekek, akik nagyon könnyen veszik az akadályt, és vannak, akiknek
sokkal nehezebb egy-egy váratlan helyzet.
Azok a szülők, akik nem szeretnék, hogy gyermekük
megkezdje 2022 szeptemberében a tanévet iskolásként,
ők kérvényezhetik a maradást az Oktatási Hivatalnál.
Ennek menetében szeretnék egy kis segítséget nyújtani
a budakeszi szülőknek.
A kérelem benyújtásának határideje: 2022. január 18-ig.
Érdemes ehhez a kérvényhez szakember által készített
írásos véleményt csatolni, így nagyobb lesz az esélye
annak, hogy azt rögtön jóváhagyják, és várhatóan nem
rendelik el a szakszolgálati vizsgálatot. Ezáltal sokkal
kevesebb stressznek tesszük ki a gyermekünket és magunkat. Írásos véleményt bármilyen szakember adhat
a gyermek iskolaérettségével kapcsolatban.
A gyermek állapotától függően lehet szakorvosi papírt is
benyújtani, ami sokkal „erősebb” a megítélés szempontjából (pl. gyermekneurológus).
A szülő szakvéleményt kérhet az óvodapedagógustól
(a fejlődési napló helyett érdemesebb talán egy összefoglalót kérni), logopédustól, gyógypedagógustól, fejlesztőpedagógustól, mozgásterapeutától, pszichológustól,
védőnőtől. Ha korábban jártak szakszolgálatnál, az ott
kapott papírt is érdemes mellékelni.

Magánúton is lehet végeztetni iskolaérettségi felmérést.
A szakembereknek van lehetőségük írásban javaslatot
tenni a gyermek iskolaérettségével kapcsolatban. Minél több írásos támogató dokumentuma van valakinek,
annál nagyobb az esély arra, hogy az Oktatási Hivatal
egyből, további vizsgálat elrendelése nélkül helyt adjon
a szülő kérelmének. Jelenleg a szakszolgálati vizsgálatoknál az kerül megállapításra, hogy van-e a gyermeknek valamilyen nehezítettsége (BTM, SNI).
Fontos kiemelni, hogy támogató papírok nélkül is lehet
kérelmezni, csupán a szülői indoklás alapján az óvodai
nevelés további egy évvel való meghosszabbítását.
Tehát kedves Szülők, Szülőtársak, december közepéig
érdemes végiggondolni, végigjárni ezt a folyamatot. Budakeszin több helyen, több szakemberhez is tudtok fordulni. Engem iskolaérettség kérdésében, iskolára való
felkészülés ügyében megtaláltok a Mozgolódó Fejlesztő
Kuckóban.

Elérhetőségeim:
mozgolodofejlesztokucko
mozgolodokucko@gmail.com
+36 70 610 2726
Szeretettel várom a gyermekeket!

Szűcsné Teperics Eszter
fejlesztőpedagógus, mozgásterápiás fejlesztő

Számítógépes tanfolyam a Generációk Házában:

Generációk közötti együttműködés - tudás átadása
A Budakeszi Hírmondóban több alkalommal is megjelent kérdőívek alapján, amely
az idősek számítógépes ismereteiről és
internethasználatukról kívánt képet kapni,
2021. szeptember 21-én 14 fő részvételével
megkezdődött az ingyenes számítógépes
tanfolyam a Generációk Házában.
A hat alkalomból álló tanfolyamon a résztvevőket közösségi szociális szolgálatot ellátó diákok mentorálják,
valamint a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ munkatársai is részt vesznek az okta-

Városi hírek

tásban, amelyhez a szükséges laptopokat a HÍD munkatársai biztosítják.
Lássuk, mire kíváncsiak, és miket sajátítottak el a résztvevők, a teljesség igénye nélkül:
• levelezés, e-mail és Messenger használata, beszélgetés
távol élő barátokkal, családtagokkal;
• billentyűk kezelése, szövegszerkesztés;
• böngészők használata;
• internetes rendelések, vásárlás, házhoz szállítás;
• útvonaltervezés;
• MÁV ELVIRA használata;
• fényképek készítése, fel- és letöltése, küldése, mentése;
• mappák létrehozása.
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ANNA GAVALDA: Együtt lehetnénk
A francia írónő remek könyve néhány
éve jelent meg, és reális képet fest korunk elmagányosodásáról. (Film is
készült a műből.) Három főszereplője
van a történetnek: egy anorexiás takarítónő, egy szakács és egy arisztokrata, aki dadog. Mindhárman Párizsban
élnek egy társasházban, nem túl jó
körülmények között. A lány kitalálja,
hogy meghívja arisztokrata szomszédját vacsorára, mert annyira magányos,
szeretne emberi kapcsolatokat. A takarítás mellett sokat rajzol, ez központi
elem a történetben. A szakács albérletben lakik az arisztokratánál, Látszólag ki nem állhatja
főbérlőjét, állandóan különböző lányokat visz fel a szobájába, de nem igazán boldog. Az arisztokrata a dadogása miatt nem tud jó állást találni, pedig nagyon művelt. Megismerkedik egy hölggyel, akivel viszont hamar
egymásba szeretnek, és megkéri a kezét. A szakács és
a lány között hamar szerelem szövődik, de sokáig ezt
egyikük sem akarja bevallani, csak szexuális kapcsolatot
akarnak egymástól. Mindhármuknak rá kell jönniük,
mennyire nehéz magányosan az élet, szükség van emberi kapcsolatokra, szeretetre. A szakács nagymamája is
komoly szerepet kap a történetben, az ő élete is beleszövődik a főszereplők életébe. Elgondolkodtató dráma ez
a könyv, főként felnőtteknek ajánlom olvasásra.

Könyvajánló

GYARMATI ANDREA: Gyere velem gyógyítani!
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Az ismert úszónő és házi gyermekorvos új könyvének alcíme: praktikus
tanácsok a mindennapokra leendő,
kezdő és haladó szülőknek. A könyv
az általános tudnivalókkal kezdődik,
majd a Szülő születik című részben
a születéstől a kamaszkorig végigveszi a legfontosabb tudnivalókat. Ezután a leggyakoribb betegségekről ír
azok ábécé sorrendjében. A könyvet
az teszi egyedivé, hogy a tényszerű
tanácsok mellett (egy adott betegség tünetei, terápiás javaslatok) saját,
több évtizedes orvosi tapasztalatait is
leírja, számtalan érdekes történettel fűszerezi a tényszerű részeket. A mű személyes hangvételű, saját életéről
is mesél benne, például ír a szülei válásáról, vagy a saját fia példáján mutatja be, hogy mi okozhatja a sötétben
való félelmet, és hogyan lehet azt kezelni. A függelékben
található egy kis orvosi szótár a latin kifejezések megértése céljából. Ezt követi több hasznos összegzés. Az első
áttekinti, hogy milyen tünetek esetén szükséges mentőt
hívni, ügyeletre menni, illetve mely esetekben szükségtelen a sürgősségi ellátás. Találunk még három fontos
táblázatot: az átlagos testi fejlődésről, a mozgás- és mentális fejlődésről, illetve a fertőző betegségek tüneteiről,
lefolyásáról, kezeléséről.
Szőts Dávid

GABY SCHUSTER: Nina & Nickie (könyvsorozat)
Ezeket a könyveket 12–14
éves lányoknak szeretném
ajánlani. A hatrészes sorozat
két kamaszlány életét, barátságát meséli el. A történet
Németországban játszódik,
Nina 12 évesen Münchenből Burgstadtba költözik
a családjával, mert édesapja
a helyi gimnáziumban kap
igazgatói állást. Eleinte ros�szul viseli a nagyváros hiányát, de hamar megszokja
új lakóhelyét. Későbbi barátnőjével, Nickivel a történet elején utálják egymást. Főként Nicki az, aki végtelenül goromba módon viselkedik
Ninával. Fordulatot az hoz, amikor egy testnevelés órán
Nicki balesetet szenved, és Ninát kérik meg az iskolában, hogy vigye el neki a leckét. Fokozatosan összebarátkoznak, az első kötet végére legjobb barátnőkké válnak.
A sorozat többi része az ő kalandjaikról szól. Természetesen, ahogyan nőnek, a szerelem is helyet kap az életükben. Emellett iskolai konfliktusok, lopás, illetve a 14.
születésnap is fontos elem a történetekben. A két lány
családi élete sem egyszerű mindig, hiszen kamaszként
ők is sokszor nem értenek egyet szüleikkel, családjukkal. Izgalmas és fordulatokban gazdag történet mindegyik rész.
Szőtsné Szabados Zsófia

ADAM MÜLLER-GUTTENBRUNN:
Egy ifjú sváb viszontagságai Magyarországon
AA könyvben egy falusi
bíró emlékezik ifjúkorára.
Egy parasztgazda harmadik fiaként nem volt helye otthon a gazdaságban,
gimnáziumba
küldték,
hogy tanuljon. Később egy
családi tragédia miatt azonban mégis hazakerült a falujába. A kiegyezés és a porosz–francia háború idején
játszódó történet tömör
pillanatfelvétel a vidéki németek
gondolkodásáról.
A falvak szigorú hagyományai és a német gondolkodásmód felvázolása után megismerkedünk a városi élettel,
a közigazgatást és az oktatást érintő agresszív magyarosítással. Ugyanakkor láthatjuk azt is, hogyan veszi kezdetét a vidéki németség körében a nemzeti ébredés; hogyan
erősödik meg egyre jobban a büszkeség, amely az éppen
egységes államát kiharcoló német néphez való tartozásból
fakad. Mindez egy lendületes, egyszerre komoly és humoros hangvételű elbeszélés során bontakozik ki, amelyből számos érdekes információt kapunk erről a kíméletlen változásokban bővelkedő korszakról. A kötet a német
eredeti szöveget és első magyar fordítását tartalmazza.
forrás: az Imedias Kiadó honlapja

Budakeszi Könyvtári Napok
A Nagy Gáspár Városi Könyvtár idén is megrendezte
a Budakeszi Könyvtári Napokat, mellyel szokásos
módon bekapcsolódtunk az Országos Könyvtári Napok
rendezvénysorozatába.
Október 5-én, kedden délelőtt egy
negyedikes általános iskolás csoportot fogadtunk, a gyerekeknek
Mechler Anna írónő tartott foglalkozást. Nemrég megjelent könyvét
mutatta be: Nadin és a varázstégely
– a virágtündérek titkai címmel.
A Budakeszin élő szerző rendszeres
vendégünk, a Kerék mesék könyvso-

rozatban megjelent könyveit is már
bemutatta könyvtárunkban. A gyerekek most is örömmel fogadták, és
aktívan vettek részt a foglalkozáson.
Október 6-án, szerdán este Kuko
relly Endre író, költő, kritikus volt

oldalon található könyvajánlóban ismertetjük.
Október 9-én, szombaton reggel Mit
mesélnek a sziklák? címmel helyis-

mereti kiránduláson vehettek részt
az érdeklődők. A túrát Gábor Emese
vezette, aki az Álomvölgy rejtélye
című könyvéről a helyszínen mesélt
a harminc résztvevőnek. A makkosi templomtól indultunk, hogy felkeressük a látnivalókat: Magas-kő,
Végvári-szikla, a Mária-szurdok, egy
piktortégla üreg. A túra végén a szurdokot már különböző utakon hagytuk el, kinek mi esett jobban. Emese
mindenről lelkesen és szakavatottan
mesélt, úgy mint falevelek, gombák,
korhadó fák, még létező bükkös,
a hajdani Pannon-tenger.
a könyvtárosok

Kulturális hírek

a vendégünk, elsősorban a kortárs
magyar irodalom helyzetéről hallhattunk tőle. Saját magáról is mesélt, megtudhattuk például, hogy
rajong az ókori görög szerzőkért, és
sokáig történésznek készült. A nyelv
„romlását” nem érzi valóságos problémának: nyelvünk folyamatosan
változik, ha Jókai ma felszállna
a villamosra, nem értené két tizenéves beszélgetését, annyit változott
a nyelv, ők viszont többé-kevésbé értik a 19. századi regényeket. Biztatta
a hallgatóságot, hogy rendszeresen
írjanak, mert ez a kreatív tevékenység tisztítja a lelket és rendszerezi
a gondolatokat.
Október 7-én, csütörtökön este
Lóczy István, az Imedias Kiadó vezetője mutatta be legújabb kiadványait. A kiadó egyik profilja, hogy
a magyarországi németek történetével foglalkozó könyveket ad ki.
Az egyik frissen megjelent mű az
Adam Müller-Guttenbrunn által írt
Svábok bejövetele trilógia befejező
kötete: József és a németek birodalma.
A mű a Mária Terézia uralkodásának utolsó éveitől II. József haláláig
tartó időszakot mutatja be. Mivel
a történelemórán a magyarok szemszögéből foglalkoztunk a kérdéssel,
érdekes most a betelepülő németek
nézőpontját látni.
A másik mű, a Szü
lőföld harangjai egy
magyarországi német faluközösség
történetét mutatja
be. Szeretnék megőrizni hagyományaikat, kultúrájukat, ugyanakkor
a korban jellemzőek a magyar asszimilációs törekvések is. A harmadik
bemutatott könyvet
– Egy ifjú sváb vi
szontagságai – a 20.
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Jó étvágyat kívánunk!
Sajtos túrógaluska spenótmártással
Hozzávalók:

A galuskához: 25 dkg túró ♦ 10 dkg
liszt ♦ 8 dkg reszelt sajt ♦ 1 tojás ♦
2 tojássárgája
♦ só
A mártáshoz:
1 zacskó mirelit
parajpüré ♦ 5 dkg
vaj ♦ 4 dkg liszt ♦
6 dl tej ♦ só, bors,
szerecsendió ♦
10 dkg reszelt sajt

A galuskához a hozzávalókat összekeverjük és forró, sós vízbe szaggatjuk. Szűrőlapáttal kiszedjük, és
félretesszük. A vajból, lisztből és
tejből besamelt készítünk, sóval,
borssal és szerecsendióval fűszerezzük, belekeverjük a spenótot és ös�szeforraljuk. Tűzálló tálba tesszük,
ráhalmozzuk a galuskákat, megszórjuk a maradék sajttal, és 180 fokon 20 perc alatt készre sütjük.
Hargittai Krisztina

Keresztrejtvény

A reformáció világnapja

22

Vízszintes: 1. Az USA egyik állama. 7.
A Kongói Demokratikus Köztársaság
legdélebbre fekvő tartománya. 14. Női
név. 16. Szeptember eleje. 17. Erkölcstan. 18. Csekély méretű. 20. RTC. 21. Az
elején zord! 22. Az egyik sakkfigura. 23.
Hason fekszik. 25. Lefelé mozogsz. 26.
Arra helyre. 27. Európai Unió, röviden.
28. Házőrző. 30. Alternatív Közgazdasági Gimnázium, röviden. 31. Vés, karcol. 32. Az argon vegyjele. 33. Huszonnégy óra. 34. ÚW. 36. A közepén lead!
37. Kortárs magyar énekes, dalszövegíró
(Róbert). 38. Latin elvont főnevek képzője. 39. Cipész szerszáma. 41. Kétes!
42. Tea, németül. 44. Este közepe! 45.
Indíték. 46. Majdnem cár! 47. CZÉ. 48.
Főnévi vonatkozó névmás. 49. Újpesti Torna Egylet. 51. A nátrium vegyjele.
52. Angol elöljárószó. 53. És a többi.
54. Szerbiai város. 55. Bálna. 56. Görögország autójele. 57. Dolgozik a puli! 58.
Puzzle darab! 59. Vonal, elavult szóval.
60. Szemmel érzékel. 61. Kicsit kimerül!
62. Páratlanul dobolt! 63. Ugyancsak.
64. Léna egynemű betűi. 65. A nitrogén,
az urán és a bór vegyjele. 66. Szuezben
van! 67. Európai nép. 68. Becézett női
név. 69. A jód és a szelén vegyjele. 70.
A közepén elrak! 72. Cristina …, kiváló
román kortárs női kézilabdázó. 73. Állati
lakhely.
Függőleges: 1. Október 31-én emlékezik
meg erről a protestáns világ. 2. Tartozást
kiegyenlítő. 3. Női név. 4. Romániai megye és megyeszékhely. 5. Becézett Attila. 6. Éjfélig. 8. Ablakszélek! 9. A rovarok
középső testrésze. 10. … legis, a törvény
szerint, latin kifejezéssel. 11. … Olivér,

kortárs humorista. 12. Gőzenergiával hajtott talajművelő eszköz. 13. Luther Márton 1525-ben megjelent műve. 15. Luther
Márton 1529-ben megjelent műve. 18.
Kicsinyítő képző, a -ke párja. 19. Svéd és
osztrák autójel. 23. Hazánk domain jele.
24. Oda is, vissza is igekötő. 27. November 19-én van. 29. Leginkább ezeknek az
árusítását kifogásolta Luther Márton. 32.
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A legkisebb jelenkori kontinens. 35. Ennek a városnak a templomára szegezte ki
Luther a 95 pontját. 40. Hirtelen kimozdít a helyéből. 42. Afrikai ország KeletAfrika indiai-óceáni partvidékén. 43. Itt
született Luther 1483. november 10-én.
45. Város Miskolc közelében. 50. …-alkohol, borszesz. 68. Róna egynemű betűi.
71. Az arany vegyjele.
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„Imi, mondj egy verset!” – Csuja Imre estje az EFMK-ban

Az Anyám tyúkjától
a Jónás imájáig
Különleges élménynek lehettünk
részesei, akik eljöttünk az Erkel Ferenc Művelődési Központba Csuja
Imre Jászai Mari-díjas, érdemes
és kiváló művész irodalmi estjére,
amelyet nagy magyar költőink verseiből állított össze Petőfi Sándortól, Arany Jánostól, Vörösmarty Mihálytól kezdve, Radnóti Miklóson és
Ady Endrén keresztül Babits Mihályig. Immár tíz éve járja az országot ezzel az estjével – óriási sikerrel. Budakeszin is nagy örömmel és
szeretettel fogadta a lelkes közönség, akik között szép számmal ültek
fiatalok is.
Sok verset még kisgyermekként
a nagymamájától tanulta – tudtuk
meg tőle –, mert a versek között
kedves, néhol humoros történeteket
is mesélt a gyermekkoráról, Hajdúnánásról, ahol született, és arról is,
hogy hogyan lett színész. Nagyobb
gyermekként már gyakran meg-

esett, hogy ő maga kápráztatta el
versmondásával alkalmi közönségét, amikor így kérték: „Imi, mondj
egy verset!”
Kezdésként az Anyám tyúkjával
„robbant” a színpadra, kellő humorral fűszerezve, amivel rögtön megnyerte a közönség szívét
és már látszott, hogy nem fogunk
unatkozni. Sikerének egyik titka talán éppen az, hogy olyan verseket
mond, amelyeket mindenki ismer,
legalább is az iskolából, ám pódiumon ritkán halljuk őket. Mint például a már említett Anyám tyúkja,
Családi kör, Szózat vagy Radnótitól
a Nem tudhatom – Csuja Imre előadásában életre keltek ezek a versek. Meg
ható volt, ahogy az idősebb korosztályból többen suttogva
mondták vele a verset.
Szinte megállt a levegő a színpadon, ahogy kicsit „nehezebb” költőnket tolmácsolva Ady Endre Harc

a Nagyúrral című versét hallhattuk,
majd a Jónás könyve elevenedett
meg a színpadon Babits Mihálytól tovább fokozva az érzést a Jónás
imája utáni hosszú csendig. Mindnyájan érezhettük, hogy itt megszületett az, amiért érdemes a színházba beülni, a katarzis, amit a hosszú,
szűnni nem akaró taps is jelzett.
Köszönjük, Imi, hogy nekünk is
mondtál egynéhány verset!
Pálosi Júlia

Intézményi hírek
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Megfigyelések a Madárösvényen

Zöld Budakeszi

Szeressük az etetők népét!
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A Budakeszit övező rengeteg erdők
ideig-óráig még viselik ezerszínű,
őszi lombruhájukat, de az éjszakák
már hűvösbe hajlanak, s a sűrűből
kikúszó hajnali hűs légáram akár
a dér jeges szőnyegét is ráhúzhatja a szikkadt mezőkre. A nyár tündöklő sugara már csak tűnő emlékfoszlány, csönd üli meg a tájat, csak
a holló bús korrogását hallani néha.
A költöző madarak már messze járnak. Akik pedig itt maradtak, azoknak éppen nincsen kedve énekelni.
Nem most van a dalos szerelemnek
ideje, sokkal inkább az ínséggel,
vagy akár a pusztulással kell szembenézni annak a madárnak, amelyik az Adria lágy tele, vagy éppen
a Viktória-tó kenyai, örökké forró
partvidéke helyett a hazai erdőket
választja téli szállásául.
Mert amilyen bőkezű a magyar
erdő tavaszól őszig, legalább annyira szűkmarkú télen. A fagy elől biztos menedékbe, kéreg, vagy avar alá
bújt a rovarságnak azon része, amely
nem bábállapotban vagy éppen
a föld alatt vészeli át a zord évszakot.
Nincsen pondró, nincsen csipegetni való, friss rügy, a hullott gyommagvakat vastagon belepi a hó, az
erdőt szegélyező bokrokról meg
egykettőre elfogy a csipkebogyó, dércsípte kökény, berkenye, galagonya, hiszen az erdő
minden lakója éhes,
és
mindennapos
a versenyfutás az
életmentő kalóriákért.
Ilyenkor a madárnép
kénytelenkelletlen közelebb
húzódik a településhez, az éhenkórász
magevőket pedig követik a prédáló madarak, héják, karvalyok, mert nekik enni, élni
kell.
Ilyenkor jön el a madáretetés ideje!
Amikor 2020 májusában a budakeszi mamutfenyőket övező ligeterdőben – a városvezetés és a BVV Kft.
támogatásával – elkészült a Madárösvény, csak óvatosan mertem bízni

abban, hogy a kezdeményezés sikeres lesz. Most pedig aligha akad bárki is, aki azt állítja, hogy nem az.
Már múlt év nyarán is jó volt látni,
hogy gyermekeiket tologató családokkal, vagy éppen unokáikat terelgető nagymamákkal telt meg az
ösvény, az apróságok egyik madártáblától a másikig szaladtak a felnőttek pedig türelmesen olvasták nekik
a szöveget, hogy „…ez itt a szénci
nege, az a vastag csőrű pedig
a meggyvágó”. Aztán beköszöntött a 2020-21es tél, és a színes
táblák helyett már
az etetők körül
sürgölődő főszereplőket is meg
lehetett figyelni.
Az elmúlt etetési
szezonban a mázsát bőven meghaladó mennyiségű – a BVV
Kft. által biztosított – napraforgó magot hordtam ki a madárösvényre. Hétről hétre megtöltöttem
az etetőket és közben persze – miként a város többi, arra sétáló lakója
– figyeltem a madarakat, hiszen ez
a téli madáretetés lényege. Örömmel töltött el az is, hogy az átadás
óta semmiféle rongálás nem történt
a madárösvényen. Mindös�sze egy etetőt loptak el.
Amikor a fogyatkozást felfedeztem,
magam elé képzeltem a tolvajt,
amint azon morfondírozik, hogy
„…igazán meleg
szívű, derék ember
vagyok, én is etetem
majd télen az éhező
madarakat, megyek is,
hamar lopok ehhez egy remek
etetőt!” Mondják, hogy sokunkban
akár több ember is élhet, az etetőt
elorzó honpolgárban legalább kettő.
Tévedés azt gondolni, hogy azért kell
télen etetni a madarakat, hogy ne
pusztuljanak éhen. Az evolúció során megtanultak tökéletesen alkalmazkodni környezetükhöz, vagyis

a télire itt maradó madarak beérik
azzal, amit a természet télen kínál
nekik. Persze megesik, hogy egyikmásik madár alulmarad a januári
zegernyével vívott küzdelemben.
De pusztulásuk is része a természet
rendjének, mert a gyengébb, elhulló
egyedek tavasszal már nem választanak párt, nem nevelnek fiókákat,
hiszen ez csak a túlélő erősek joga
lesz, s így ők örökíthetik tovább kitartásukat, rátermettségüket,
őrizve ezzel a populáció
genetikai állományának
színvonalát.
Így a természetben a pusztulás
is a fenntartható
életet szolgálja.
Sokkal
inkább
azért etetjük a madarakat, hogy a közelünkbe csalogassuk őket. Egyrészt igaz,
hogy madarat lesni, lopakodva kukkerrel figyelni nem mindennapi mulatság, de éppen ennyire
igaz az is, hogy a területre szoktatott
madárság – ha nem vonuló, mint
például a budakeszi mezők fölött télen nagy csapatokban szálló,
Skandináviából érkezett fenyőrigók
– hajlamos tavasszal helyben maradni. Márpedig a madarak tavasztól őszig igen nagy hasznot hajtanak
az erdőben és persze a kertekben!
A fészkelő cinege, zöldike, tengelic
napkeltétől napszálltáig gyűjti éhes
porontyainak a gyümölcsfáinkat
megrontó pondrókat, rovarokat, de
ugyanezt teszik a rigók, a levelek fonákjáról a tetveket gyűjtő, csapatban
járó őszapók, nem is szólva az etetők
környékén ugyancsak felbukkanó
harkályfélékről, vagy a csuszkáról,
amely telente ugyancsak rájár a kihelyezett napraforgó magra.
Vagyis érdemes etetni a madarakat.
S ha október végén, november elején hozzáfogunk ehhez, akkor ne is
hagyjuk abba következő április végéig, a rendszeres fagyok elmúltáig!
Álljon itt néhány tanács arról, mikor
és mit adjunk, illetve mit ne a madaraknak:

� az etetési időszak az első tartós fagyok beköszöntétől ezek megszűnéséig, december elejétől március második feléig tart;
� eleségként bőven elegendő fekete
napraforgót kitenni;
� emellett adható gyümölcs (alma és
olyan szedhető bogyók, mint a vadszőlő, borostyán, tűztövis, nyugati
ostorfa);
� akár némi állati zsiradék (elsősorban kacsa-, liba- és sertésháj) is;
� az etető madarai nem élelmiszerhulladék-megsemmisítők, ne adjunk nekik ételmaradékot, ne kísérletezzünk velük;
� az etető mellett itassunk is (pontosabban érdemes az egész évben
működtetett itató mellett elkezdeni

decemberben az etetést), több faj
számára a téli ivó- és fürdőhely jelenti az igazi vonzerőt;
� a költési időszakban, a fiókák kikelését követően ne etessük a madarakat, mert ez a mageleséget
megemészteni nem képes fiókák tömeges kínhalálát, funkcionális éhen
pusztulását okozza.
Az etetést természetesen idén télen
is folytatom a Madárösvényen. És
arra biztatok mindenkit, hogy tegye ugyanezt a saját környezetében!
Nem kell ehhez etetőt lopni, megteszi egy faágra kilógatott PET-palack
is, amelyre az aljától fél arasznyira
lyukat vágunk, éppen akkorát, hogy
az éhes madarak a fejüket bedugva hozzáférhessenek a magokhoz.

Földvédő vagyok!
Megint zeng az erdő szélén a kis
közösségünk. Sí-hóóó! – nyitottuk
meg ezzel a kiáltással az új síszezont.
Egyesületünk a sísport
szerelmeseit fogja ös�sze közösséggé, de
elkötelezettek va
gyunk bolygónk
védelme, a te
remtett világunk
megóvása iránt
is. Kis tanítványainkat környezettudatos magatartás követésére
neveljük, ezért minden síszezon természetvédő túrával indul.
Idén több állomáson – melynek
helyszínét a Péter bácsi nyakában
elevenen táncoló kis csengő jelezte –, a kis túrázóknak kincses ládikát, varázs zsákot, dobozkát kellett
megtalálniuk. Ezekben környezetünk kincseit rejtettük el. Vizsgáltuk pompás növényvilágunkat,
környezetünk állatait. Játékokkal
megörvendeztettük a mosolygós
földgömböt, és szomorkodtunk
a Földünknek bánatot okozó cselekedeteken. Boldogan rohantak

a mosolygós földgömb irányába
a kis síelők.
Edzőink a víz, a levegő védelmére is – mozgásos feladatokkal
tarkítva – szemléletesen
hívták fel a figyelmüket. A szelektív
hulladékgyűjtésre
való biztatás elmaradhatatlan
része kirándulásunknak. De
szóba került az
energiákkal való

takarékoskodás is. A legkisebbek is
egyre bátrabban jelzik, melyik állítás hamis, melyik igaz válasz ebben
a témakörben.
A legnagyobb jutalom a túra végén
az a pillanat, mikor fény derül az
ajándékosztó titkos ládika kincsére.
Idén Viadalos, földvédő kitűzőt és
egy-egy szelet csokit rejtett a titkos
doboz. Ezúton is köszönjük a Beth
len Gábor Zrt. támogatását.
Ragyogó időben, ragyogó gyermekarcok vidámságával koszorúzva telt
ez a családbarát programunk.
Idén több versenyt is tervezünk
a szezonban, hogy az elmaradt kihívásoknak örülhessenek a kis versenyzők.
Köszönjük a szülők áldozatokkal
vállalt sportszeretetét.
Sportoljunk együtt!
a Viadal SE vezetősége

Egészséges életmód

A Viadal Sportegyesület kis síbajnokai a kincskereső
természetvédelmi túrán fogadalmat, ígéretet tettek.

Örüljünk a verebeknek is, hiszen
manapság már aggasztóan kevés
van belőlük! És ne haragudjunk
a karvalyra sem, ha nagy néha lekap
egy-egy énekest az etető közeléből.
Így van ez rendjén.
Illisz L. László
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Bede Anna Élő Hit Alapítvány
a fiatalok támogatására

Alapítványi közlemények

Viadal Sport Egyesület
Kedves Sportbarátaink!
Tisztelt Támogatóink!
A Viadal Sport Egyesület (adószám: 191716211-13) tisztelettel megköszöni minden adakozó támogatójának a 2020. évi személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlását. Nagy öröm
egyesületünk számára, hogy megtiszteltek
nagylelkű adományaikkal.
Az összeg felhasználásáról a közgyűlés
döntött. Sportbarátaink felajánlását a gyermekek díjazására, a nagycsaládosok támogatására, természetvédelmi és sport programjainkra, versenyzőink nevezési díjaira,
parkoló-díj kifizetésére, szövetségi tagdíjakra fordítjuk.
Hálásan köszönjük, hogy egyesületünket
megtisztelték anyagi és erkölcsi támogatásukkal!
Budakeszi, 2021. október
Tisztelettel:
a Viadal Sport Egyesület vezetősége

Kedves Támogatóink!
A Bede Anna Élő Hit alapítvány minden évben karácsonykor támogatja
a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban tanuló rászoruló gyermekeket karácsonyi ajándék formájában. Így őrzi Anna sokgyermekes
családja kislányuk emlékét, aki ebbe
a gimnáziumba járt volna, ha 1994ben, 11 éves korában nem lett volna
gázolás áldozata.
Köszönjük a nagylelkű adományozóknak, hogy a Bede Anna Élő Hit
alapítvány az elmúlt karácsonyon
520 000 forinttal tudta gazdagabbá
tenni a pályázó diákok karácsonyát.
Ez elsősorban azoknak köszönhető,
akik nagylelkű adományaikkal vagy
az 1%-ról való rendelkezéssel hozzá-

járultak a családok öröméhez.
Köszönjük mindenki nevében!
Az alapítvány a kapott adományokat
teljes körűen szétosztja, a működési költséget a kuratórium fedezi.
Ez évben is kérjük azokat, akik szívesen járulnak hozzá rászoruló tanulók karácsonyának szebbé tételéhez, támogassák alapítványunkat.
Az alapítvány számlaszáma:
11742348-20022253 (Budakeszi
OTP)
Címe: Budakeszi, Barackvirág u. 35.
Alapítványunk közhasznú, fogadhatjuk a jövedelemadó 1%-át –
adószámunk: 18674310-1-13
Köszönettel:
az alapítók: Dr. Bede Antal
és Bakács Bernadett

Kupakgyűjtő szív a Budakeszi Önkormányzat előtt

Kupakgyűjtés Telegdi Szimonettának
Segítsünk egy bajban lévő budakeszi kislánynak!

Városi hírek

„Kislányunk, Telegdi Szimonetta, 2015. július 19-én született. A kilenc hónap várakozás csodálatos volt és problémamentes, de
sajnos a születésekor minden egycsapásra összeomlott. Szimi
súlyos oxigénhiánnyal jött a világra, melynek következményei minden nap velünk vannak.
Az agyi bénulás mellett, ami kihat a mozgás- és beszédközpontra, epilepsziás rohamokkal is gyakran meg kell küzdenünk. Pici
kora óta folyamatosan hordjuk fejlesztésekre, mert reméljük és
hisszük, hogy számára egy jobb és könnyebb 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 fejlesztésre lesz
szüksége. Sajnos minden igyekezetünk ellenére, támogatók nélkül
nem fogjuk tudni ismét finanszírozni a többmillió forintos műtétet
és az utána következő terápiákat.
Hiszem, hisszük, még ha csámpásan is, de egyszer kéz a kézben sétálhatunk együtt, közösen játszhatunk más gyermekekkel
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Szimonettával. Hinnem kell, hogy lehet szebb és minőségibb az
élete!
Tisztelettel kérem Önöket, ha van rá mód és lehetőség, akkor 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

Budakeszi legifjabb polgárai
Jakab Zoltán Béla
(született 2021. szeptember 8-án)

Ravasz Nimród
(született 2021. szeptember 14-én)

Jakab Márton István
(született 2021. szeptember 8-án)

Kámán Dániel
(született 2021. szeptember 16-án)

Taródi Virág
(született 2021. szeptember 11-én)

Lusánszky Zalán Dominik
(született 2021. szeptember 21-én)

Hajdú Vince
(született 2021. szeptember 28-án)

Péntek Julianna Cippóra
(született 2021. szeptember 14-én)

Loór-Fluck Olivér
(született 2021. szeptember 22-én)

Lugosi Hanna
(született 2021. szeptember 28-án)

Gratulálunk, jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. szeptember 30-i határozatai
Budakeszi Város Önkormányzata Képvi
selő-testületének 232/2021. (IX.30.) Kt.
határozata a Darányi városrész (Eperjes
utca, Losonc utca, Rozsnyó utca, Zsolna utca és a 6601., 6705. hrsz-ú Darányi
utca, illetve Garam köz) szilárd burkolattal
történő kiépítése, valamint nyílt vagy zárt
rendszerű csapadékvíz elvezetésének tervezése és engedélyeztetése tárgyában
• Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Darányi városrész
szilárd burkolattal történő kiépítésének,
valamint nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz elvezetésének egyesített tervei elkészítésére és engedélyeztetésére bruttó
7 302 500 Ft keretösszeget biztosít, melynek fedezete az önkormányzat 2021. évi
a költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 25.)
önkormányzati rendelet 2. mellékletének
Kiadások 2.1. Beruházások sora.
• Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot
adó Tordillo Bt.-vel (2463 Tordas, Szabadság út 150.) a szerződést jogi megfelelőség
igazolását követően aláírja.
• Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítsen kimutatást
Budakeszi Város Önkormányzatának rendelkezésére álló útépítésre, útfelújításra
vonatkozó tervekről.

Budakeszi Város Önkormányzata Képvi
selő-testületének 237/2021. (IX.30.) Kt.
határozata a Budakeszi, külterület 072/34
hrsz. alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról
• Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Budakeszi külterület
072/34 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan
vonatkozásában értékesítési pályázatot
hirdet az alábbiak szerint:

• Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy
gondoskodjon az értékesítési pályázat kiírásának közzétételéről a https://varosha
za.budakeszi.hu/ és https://hirmondo.buda
keszi.hu/ internetes oldalakon.
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 240/2021. (IX.30.) Kt.
határozata a Budakeszi Fő utca 164. sz.
alatti ingatlan használatba adása tárgyában
• Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete továbbra is biztosítja
a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti
Szolgálat és Központ számára a 2092 Budakeszi, belterület 909 hrsz. alatt felvett,
természetben Fő utca 164. sz. alatti ingatlan Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában lévő 38/60-ad részéből, 1 szobából, 1 irodából, mosdókból, teakonyhából,
előtérből álló helyiségcsoportjának használatba adását és az erre vonatkozó Használati szerződést a mellékelt tartalommal
jóváhagyja.
Budakeszi Város Önkormányzata Képvi
selő-testületének 241/2021. (IX.30.) Kt.

Favágás alpin technikával!
Vállalunk faápolást, fakivágást,
metszést, gallyazást, bozót
irtást, tuskókiásást, ereszcsatorna tisztítást, veszélytelenítési munkákat alpin technikával.
Korrekt árak, szakszerű munka, díjmentes felmérés Budakeszin belül.

Korondi Áron
telefon: +36 70 413 9959
honlap: azalpinfavago.hu

határozata a Pest Megyei Kormányhivatal
PE/030/01197-1/2021. számú törvényességi felhívásáról
• Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete nem ért egyet a törvényességi észrevételben foglaltakkal, a 3,5
tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek
súlykorlátozásáról szóló 47/2010. (XII.1.)
önkormányzati rendeletének úthasználati
díjjal kapcsolatos előírásait nem kívánja
hatályon kívül helyezni.
• Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a felhívásban foglaltakkal való
egyet nem értéséről a Pest Megyei Kormányhivatalt írásban tájékoztassa.
Budakeszi Város Önkormányzata Képvi
selő-testületének 245/2021. (IX.30.) Kt.
határozata az Országos Műjégpálya Programon történő indulásról
1. Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az
Országos Műjégpálya Programon az alábbiak szerint:
• tárgy: 15 méter széles és 30 méter
hosszú műjégpálya bérlése
• támogatás megpályázott összege bruttó
5 000 000 Ft
• önerő: bruttó 10 177 135 Ft
• helyszín: Budakeszi, Közösségi tér
(hrsz. 1386)
2. Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete bruttó 10 177 135 Ft-ot
biztosít 15 méter széles és 30 méter hosszú
műjégpálya bérlésére, melynek fedezete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.1. Beruházások
sora.
3. Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi
Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Kft.-t, hogy gondoskodjon a pálya üzemeltetéséhez szükséges feltételekről, melyeket a Négy Évszak Sportiskola Kft.-vel
(2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.)
szükséges egyeztetni.
Jelen határozatok részletes leiratát,
illetve további határozatok szövegét
a https://varoshaza.budakeszi.hu/
kepviselo-testuleti-hatarozatok/ oldalon
olvashatják

Önkormányzati hírek

Budakeszi Város Önkormányzata Képvi
selő-testületének 236/2021. (IX.30.) Kt.
határozata a 2022. évi Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról
• Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete csatlakozik a 2022.
évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, melyre
1 600 000 Ft keretösszeg fedezetet biztosít a 2022. évi önkormányzati költségvetés
terhére.

hrsz.:
072/34
ingatlan nyilvántartás szerinti
teljes alapterülete, m2
9461 m2
értékesítésre kerülő tulajdoni
hányad
1/1
megnevezés:
szántó
minimálár (HUF)
35 900 000 Ft

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

www.dhprime.hu

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

LEHETŐ LEGMAGASABB ÁRON
ÉS LEGJOBB FELTÉTELEKKEL
BÍZZA SZAKÉRTŐRE
INGATLANÜGYEIT!
személyre szabott
stratégia
valódi támogatás
teljes ügyintézés
a birtokbaadásig

Kulcs az

ingatlan
ügyekhez

SZEDER

KRISZTINA

I N G AT L A N S Z A K É R T Ő

06 70 314 6685

TŰZIFA AKCIÓ A BUDAPESTI ERDÉSZETNÉL
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),
között fizetés átutalással
(06-1-391-0540,
II. Budakeszi út 91., bankkártyával is);
is
vagy az erdészeten (II.
•

•

érintett települések: BP II., XII. kerület, Budakeszi,
Budajenő, Budaörs, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Pilisszentiván,
Remeteszőlős, Solymár.
http://tuzifashop.parkerdo.hu/
http://tuzifashop.parkerdo.hu/)!
További kínálatunk a webshopon (http://tuzifashop.parkerdo.hu/)!

Az otthon melege megújuló forrásból
EUTR azonosító: AA0141297

