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Fákat ültettünk és ültetünk

Időnként éri az önkormányzatot
az a vád, hogy a fejlesztések részeként sok fát kivágunk, amit aztán
vagy pótlunk, vagy nem. Az elmúlt
két évben több mint 200 fát ültettünk, és a most elkészülő bicikliutunk mentén további 180 darab
hársfát ültettünk el, és a fa ültetési
program folytatódik, mert van egy
mondás, amit mi is komolyan veszünk: „Azok az emberek, akik nem
tartják fenn a fákat hamarosan olyan
világban fognak élni, ami nem tudja
fenntartani az embereket.” Úgyhogy
ültessünk fákat!

Közös fellépés a koronavírus ellen

Tettünk egy lépést
az egészségünkért
Életet mentett a szűrőbusz! Az országos átlagnál több budakeszi lakos
vette igénybe az ingyenes orvosi szűrővizsgálatokat november 5-6-án Budakeszin a Spar parkolóban, a résztvevők többsége 50 év feletti volt, és
a kétharmada nő. Egy férfinél olyan
magas vérnyomást regisztráltak,
hogy mentőt hívtak hozzá, két nőgyógyászati esetben pedig kórházba
kellett küldeni a pácienst. A Nemzeti Népegészségügyi Központnak
hálásan köszönöm, hogy a rendelkezésünkre bocsájtották a szűrőbuszaikat, hogy a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás településein
ingyenes egészségügyi szűréseket végezhessünk. Az ingyenes egészségügyi szolgáltatást, bármilyen előzetes
orvosi beutaló nélkül tudták igénybe
venni a Budakörnyéki Egészségprogram által, az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával, az
Országos Korányi Pulmonológiai Intézettel és a Budakeszi Egészségügyi
Központtal együttműködve.

met Önkormányzatának, hogy őseik
nyomdokán immár 35 éve gondozzák
Budakeszi emlékhelyeit, és külön köszönet a Budakeszi Kultúra Alapítványnak, amely a magyar történelmi
emlékhelyek gondozásával – a gyimesi hágótól Isonzóig – Budakeszi
jó hírét viszi. Tudjuk, hogy honvéd

Két jubileumot is ünnepeltünk
40 és 30 éves jubileumot ünnepeltünk: az Erkel Ferenc Művelődési
Központ 40 éve alakult meg, a zeneiskolánk pedig 30 éves. Két olyan
fontos intézményünkről van szó,
amelyek Budakeszi közéletében nagy
szerepet játszanak, közösségszervező
erővel bírnak, minden generációból
sokan igénybe veszik a művelődési
központ programjait, és sokunknak
a gyereke, unokája jár, és járt a zeneiskolába. Nemcsak azoknak fontos
a zenei képzés, akik később a zenei
pályát választják, hanem mindenkinek, hiszen más készségeknek a fejlesztéséhez is nagyon fontos a művészeti képzés. Mi, budakesziek joggal
vagyunk büszkék erre a két kiemelt
intézményünkre.

A budakeszi temetőben elkészült
a hősi temető és emlékhely.
Dicsőség a hősöknek!
A A jeltelen, valamint a temetőben
elszórtan elhelyezkedő második világháborús magyar katonasírok feltárását követően a HM Hadtörténeti
Intézet és Múzeum támogatásával
kialakított hősi parcellát avattunk
Budakeszin. Köszönöm a Szépítő
Egyesületnek, Budakeszi Város Né-

hőseink áldozata nem volt hiábavaló:
értünk haltak, és örökre beírták nevüket a magyar történelembe.

A szociális munkásaink nélkül
nehezebb lenne az életünk
A szociális munka napja alkalomból a Generációk házában köszöntöttem a Híd Szociális, Család és
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
munkatársait. Ők képviselik és mutatják a település felé az önkormányzatnak a gondoskodó arcát. Ők foglalkoznak azokkal az emberekkel, akik
a társadalom szélén a leginkább erre
rászorulnak. Nagyon sok családi problémával, lelki problémával, idősekkel,
idősüggyel, és időseknek programok
szervezésével is foglalkoznak, sokrétű
a tevékenységük. Ezúton is köszönöm
a szociális munkásainknak az egész
éves munkáját, nélkülük nem menne
úgy az életünk, ahogyan most megy.
Tisztelettel:

dr. Győri Ottilia polgármester

Polgármesteri köszöntő

Október végén jelent meg a Kormány
599/2021. (X. 28.) Korm. rendelete
a koronavírus elleni védőoltásnak az
állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő
kötelező igénybevételéről. Ez alapján
a polgármesterek az önkormányzati
intézményekben előírhatják a koronavírus elleni védőoltás felvételének a kötelezettségét, és ez esetben, aki nincs
beoltva az kötelezően el kell menjen
fizetés nélküli szabadságra. Ezt egy
olyan lehetőség, aminek a bevezetését
alaposan mérlegeltük az érintett kollégáimmal, az intézményvezetőkkel.
Lakossági fórumot is szerveztünk
a művelődési házban, amelyre neves
szakembereket, immunológus professzorokat meghívtunk. A szakmai
érveket is megismerve, összegezve
a kollégáimmal arra jutottunk, hogy
a tájékoztatás, az együttműködés,
a megbeszélés, a dolgok teljes körű
megismerése talán közelebb vihet egy
olyan humánus megoldáshoz, ami végül megszületett. Ennek értelmében
itt Budakeszin nem kötelező a védőoltás felvétele. Fontos szempont, hogy
az utóbbi napokban végzett, - elsősorban az intézményvezetőknek köszönhető - munka eredményeként egy hét
alatt 8,7 százalékkal nőtt azoknak az
aránya, akik felveszik a koronavírus
elleni védőoltást. Ezzel itt elérjük
a 96,7%-os átoltottsági arányt, ami
az országos szinten is nagyon magas,
amivel teljességgel elégedettek lehetünk. Az Érdi Tankerületi Központ vezetője viszont arról tájékoztatott, hogy
saját hatáskörben elrendelte a Széchenyi István Általános Iskolában,
a Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskolában és a Nagy Sándor József
Gimnáziumban dolgozóknak, a pedagógusoknak, és más munkavállalóknak is a munkaviszony feltételeként
a koronavírus elleni védőoltást. Az önkormányzat is bevezetett járványügyi
intézkedéseket. A polgármesteri hivatalban, az ügyfélszolgálaton egyszerre
csak 5 ügyfél tartózkodhat, kötelező
maszkot használni, és a kézfertőtlenítő használata is kötelező a polgármesteri hivatalba való belépést követően
a kedves ügyfeleknek. Ezekkel az intézkedésekkel próbáljuk fékezni a koronavírus negyedik hullámát. Vigyázzunk egymásra! Bízzunk benne, hogy
egészségben átvészeljük ezt a nehéz
időszakot is.
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Hősi parcella állami támogatással
Katonai tiszteletadás mellett avatták fel október
29-én azt a hősi parcellát, amely a Budakeszi
Szépítő Egyesület, a Budakeszi Kultúra Alapítvány,
a Budakeszi Sváb Nonprofit Kft. összefogásával
és a honvédelmi tárca erkölcsi, szakmai és
pénzügyi támogatásával jött létre a budakeszi
temetőben. Az ünnepi megemlékezésen beszédet
mondott Menczer Tamás államtitkár, Téglás
Gyula alezredes és Győri Ottilia polgármester,
a felszentelést Filó Kristóf plébános úr végezte.

Városi hírek

A temető IV-es parcellájába az 1940-es évektől temettek
katonákat. Az ez alkalomra megjelentetett, a budakeszi
katonai emlékhelyekről szóló Az I. és II. világháború
budakeszi katonai emlékhelyei című kiadvány 65–79. oldalán táblázatba rendezve megtalálható róluk minden
eddig fellelt adat. A kezdetben katonás rend a parcellában 1944 végére felbomlott. Súlyosan sebesült német
és magyar katonák érkeztek a szanatóriumba, Budapest
körülzárásánál, Budakeszi 1944. december 24-i szovjet megszállásánál a faluban elesett magyar katonák, az
1945. februári kitörés áldozatai, foglyul ejtett és kivégzett német katonák is jelentős számban kerültek a parcellába, egyes vagy tömegsírba.
A háború után évtizedekig nem volt tanácsos az elesett
magyar vagy német katonák sírjait ápolni. A kitelepítések miatt megfélemlített maradék német lakosság beszélni sem mert róluk, így a szemtanúk lassan kihaltak,
és az utódok pedig keveset tudtak a parcella szerepéről.
A szovjet, lengyel, román, görög sírokat törvény védte,
azok fenntartása kötelező volt, a hazájáért elesett magyar katona sírját nem védte semmi.
A Budakeszi Szépítő Egyesület 1989 októberében készíttetett a feltételezett sírok fölé egy II. világháborús emlékművet, melyen a falu áldozatainak neveit tüntették fel.
Az „érzékeny” helyzetű IV-es parcellában az utóbbi
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években polgári személyeket kezdtek temetni, ám amikor 2019 őszén egy sír ásásakor katonai maradványokat
találtak, értesítették a Honvédelmi Minisztérium hadisírgondozóit, akik egy magyar katonát exhumálták. Egy
újabb sírnál egy német tengerészkatona nyughelyére
bukkantak. Ekkor Maruzs Roland alezredes, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum

(HM HIM) belföldi hadisírgondozó osztályának vezetője, korábbi erdélyi és szlovéniai együttműködésük alapján Bánkuti Ákosnak, a Budakeszi Kultúra Alapítvány
kurátorának a segítségét kérte az új betemetések leállítására, aki egyeztetésre hívta Hidas Mátyást, a Szépítő Egyesület elnökét, a temetőtulajdonos önkormányzatot és a temetőüzemeltetőt. Megállapodtak, hogy
a HM HIM szakemberei a Budakeszi Kultúra Alapítvány anyagi támogatásával (munkagép költsége) 2020
februárjában alapos feltárást, szükség esetén exhumálást végeznek, és a II. világháborús emlékmű környezetébe helyezik el az exhumáltak maradványait, egy méltó
katonai sírkert kialakítása érdekében.
A feltárásnál az ott nyugvó 115 magyar katona közül
már csak negyvenhat maradványát sikerült kiemelni
a rátemetések miatt. További hatvan, a budapesti kitörésnél elesett német katona tömegsírját is megtalálták.
Őket a Német Háborús Sírokat Gondozó Népi Szövetség szakemberei a budaörsi német–magyar katonatemetőben temették újra. A HM HIM pályázati lehetőséget biztosított, melyen a Budakeszi Szépítő Egyesület
két ütemben támogatást nyert a hősi emlékhely kialakítására. A terveket Szani-Bednarik Júlia készítette.
A hősi emlékhely az alábbi támogatóknak köszönhetően
valósult meg:

• Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és
Múzeum – pályázati támogatás I. ütem 1 350 000 Ft,
pályázati támogatás II. ütem 4 950 000 Ft,
• Budakeszi Város Német Önkormányzata
a Budakeszi Sváb Nonprofit Kft.
közreműködésével
1 900 000 Ft,
• Anton Mayer
180 000 Ft,
• Budakeszi Kultúra Alapítvány
180 000 Ft,
• Összesen
8 560 000 Ft.
Köszönet dr. Kovács Vilmos ezredesnek, a Honvédelmi
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának a szakmai és pénzügyi támogatásáért,
valamint Maruzs Roland alezredes, Baráth Szilárd főhadnagy, Bacsa Péter hadnagy, Perger Zoltán hadnagy,
Aranyossy-Péter Máté, Czidor Dániel, Füstös András,
dr. Hofmann Zsolt, Klemán Dávid, Stier Márk és Rózsa
Attila hadisírgondozói és segítői munkájáért.
Köszönet Freschli Krisztiánnak a lelkiismeretes kertészeti és burkolati kivitelezésért, Molnár Tibor kőfaragó mesternek a műköves munkákért és a Budakeszi Szépítő
Egyesület tagságának az önkéntes munkákért.

A Budakeszi Kultúra Alapítvány és a Budakeszi Szépítő Egyesület Az I. és II. világháború budakeszi katonai
emlékhelyei című közös kiadványa megrendelhető a Kiskápolna könyvesboltban.
Bánkuti Ákos

Pákh Tibor, aki túlélte gyilkosait

„Pákh Tibor Komáromban született
polgári családban. Apja ügyvéd-mezőgazdász, az FKgP megyei elnöke,
többször képviselőjelöltje, anyja zongoraművész volt. 1942-ben beiratkozott a Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi
Karára, majd 1944-ben, egyetemi
tanulmányait megszakítva bevonult
katonának, 1945-ben hadifogolyként
szovjet kényszermunkatáborba került, és csak 1948 őszén tért vissza
Magyarországra.1949-ben jogi doktori oklevelet szerzett. Nemzetközi
jogásznak készült, három nyelv is-

meretében. Közben pedig gazdálkodni is próbált a családi birtokán,
de hamarosan kuláklistára tették.
Később műszaki fordítóként a Csepel Autógyárban helyezkedett el.
1954-ben ügyvédjelölt lett, de 1955ben törölték a kamara tagjai sorából.
1956. október 25-én a Kossuth téri
sortűzben megsebesült, november
közepéig kórházban ápolták. 1957ben munkahelyén megtagadta a magyar kérdés ENSZ-beli tárgyalása
ellen a Kádár-kormány szervezte tiltakozó nyilatkozat aláírását, emiatt
elbocsátották. 1960-ban ellenforradalmi tevékenység vádjával – politikai tanulmányok írásáért – letar-

Akikre büszkék vagyunk

Nevéről, krisztusi kálváriát idéző szenvedéseiről a rendszer
váltásig csak a Szabad Európa Rádió híreiben hallottunk.
A napjainkban 97 éves jogász és műszaki fordító,
dr. Pákh Tibor rendíthetetlenül és megtörhetetlenül élte
meg, szenvedte végig a XX. század sorsfordító évtizedeit.
Példaértékű élete a magyar szabadságért vívott küzdelem
szimbóluma. A budakeszi Jobb Kor Polgári Egyesület
hagyományos, 56-os forradalom és szabadságharc
emlékét őrző civil rendezvényen 2019-ben és 2021-ben
is Pákh Tibor volt a meghívott díszvendég a Budakeszi
Országzászló- és 56-os Emlékkőnél. Kötelességünk,
hogy ezt az életutat a fiatalabb generáció is megismerje!
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tóztatták. 1961-ben életfogytiglani
börtönbüntetésre ítélték, majd büntetését tizenöt évre mérsékelték. (Itt,
a börtön fordítóirodájában, egy zárkában együtt dolgozott Göncz Árpáddal. A szerk.) A börtönben 1966tól több alkalommal éhségsztrájkot
folytatott, részint, hogy ügyét polgári
bíróság tárgyalja újra, részint tiltakozásul az elítélteket sújtó jogsérelmek
ellen. A börtönkórházban elektro- és
inzulinsokkal, továbbá gyógyszeres kezeléssel próbálták elérni, hogy
a sztrájkot abbahagyja. 1971-ben
polgári elmegyógyintézetben elmebeteggé nyilvánították, szabadlábra,
de ugyanakkor rendőri felügyelet alá
helyezték. Munkavállalását mindvégig akadályozták, megbízásos fordításokból élt.
A nyolcvanas években rendszeresen részt vett ellenzéki megmozdulásokon, és hirdette meggyőződését – emiatt többször letartóztatták.
Nyilvánosan követelte Mindszenty
József hercegprímás rehabilitációját, a szovjet csapatok távozását az
országból, és mindvégig küzdött
a jogtalanságok ellen. 1980 tavaszán
– a lengyel polgárjogi aktivistákhoz
csatlakozva – éhségsztrájkolt a Pod-

kowa Lesna-i templomban. 1981 októberében útlevele jogtalan elkobzása ellen tiltakozott éhségsztrájkkal;
ekkor beszállították az Országos
Ideg- és Elmegyógyintézetbe, ahol
kényszergyógykezelésben részesítették. Számos magyar értelmiségi és
több nemzetközi szervezet tiltakozott Pákh Tibor embertelen és életveszélyes „kezelése” ellen, így végül
kiengedték az elmegyógyintézetből.
A Kádár-rendszerben az ellenzék legendás alakja volt, bár egyik tömörüléshez sem csatlakozott.
1993-ban az Amerikai Pszichiátriai
Társaság kezdeményezésére a Magyar Pszichiátriai Intézet által létrehozott ad hoc bizottság rehabilitálta:
hivatalosan is megállapították, hogy
nem elmebeteg.” (Forrás: 56-os Intézet.)
1992-ben New York állam Nassau
megyei jogászkamarája tiszteletbeli taggá választotta, 1994-ben
Podkowa Lesna városának díszpolgára lett. 2013-ban a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével tüntették ki.
Felesége, akivel 1954-ben házasodtak össze, mindvégig kitartott Pákh
Tibor elképesztő életútján. Edit as�szony 2014-ben hunyt el.

A természet
szeretetének átadása
Interjúnk ezúttal egy olyan, még ma is aktív testnevelő tanárt
ismertet meg az olvasóval, aki hosszú pályafutása során gyermekek
százaival szerettette meg a minket körülölelő természet csodáit
az elmúlt évtizedekben. A kulcs mindehhez egy nem mindennapi
sportág, a tájfutás volt és az még a mai napig is Horváth Magdolna
életében, ahol a lényeg, játszva megismertetni a természetet.
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■ Ön miképpen lett tájfutó, hisz ez
nem éppen egy tömegsport?
Horváth Magdolna: Édesapám, aki
amúgy szerszámszerkesztő mérnök
volt a Danuvia Gépgyárban, egy ott
verbuválódott természetbarát csoporttal kezdett el rendszeres túrázni az 1950-es évek elején. A magyar
tájfutás alapjai ennek nyomán alakultak ki a turisztikából. Ez az akko-

riban fiatal emberekből álló, erőtől
duzzadó csapat ugyanis egy idő után
úgy gondolta, hogy nekik nem elég
az erdei sétálgatás. Térképet vettek
a kezükbe (bár azokban az időkben
még titkosítva voltak a térképek, bármennyire is meglepően hangzik ez
a mai fiatalok számára) és a rajt-, célterületet kitűzve futással tették meg
a kijelölt távot az erdőkben. Hosszú

Pákh Tibor ma is szálfaegyenes tartással, mélyen megélt gondolatokkal,
tisztánlátással, gyűlölet nélkül emlékszik vissza azokra a borzalmas
évtizedekre. „Mindig a lelkiismeretem
szerint éltem, nyugodtam megyek a Jóistenhez.” Ez év október 23-án megtartott budakeszi beszédét az alábbi
gondolatokkal zárta: „Ne engedje az
Úristen, hogy mi a szomorúszeműek
országa legyünk! Az 56-os hősök fénye
ragyogjon mai is a fiatalok és idősek
szemében!”
Horváth Jenő

vajúdás után, ennek eredményeképpen alakult meg aztán a Tájékozódási Futó Szövetség 1970-ben.
Kisgyerekként a fák, bokrok, sziklák, kövek közt rohangálva már akkor erős bokánk volt a terepfutáshoz,
így aztán velünk, a gyerekeivel, édesapánk 1960 tájékán ismertette meg
ezt a csodálatos sportágat a Széchenyi-hegyen, ahol akkoriban éltünk.
Emlékszem, térképet nyomott a kezembe mindenféle magyarázat nélkül. Persze először jól eltévedtem,
egy kicsit pityeregtem is, de aztán
csak-csak megtaláltam a kitűzött
végpontot. Azóta vagyok a tájfutás
szerelmese.
■ Egy kívülálló számára talán kissé
„misztikusnak” tűnik ez a sportág.
H. M.: A tájfutás karrierje valamikor
1900 tájékán indult el a skandináv
országokból. A lényeg, hogy a versenyzőnek térkép és tájoló segítségével a térképen feltüntetett ellenőrzőpontokkal kijelölt pályán, a pontokat
előírt sorrendben érintve, a legrövidebb idő alatt kell végigfutni. A ver-

edzőként dolgoztam. Ezt követően
a SZIA-ban voltam testnevelő tanár
tíz éven át, és mellette edzősködtem
is. Több száz budakeszi gyereket ismertetettem meg a tájfutással ebben
az időszakban. Aztán saját vállalkozást indítottam, mely ugyancsak valamilyen formában kötődött a tájfutáshoz, hisz térképeket készítettünk.
■ Nyugdíjasként is aktív életet él.
H. M.: Visszajöttem óraadó testnevelőnek a SZIA-ba és ennek révén
most is oktatom a gyerekeket tájfutásra, tájékozódásra. Bezeczki Erzsi,
a SZIA tanító nénije hívott, hogy
tanítsam a gyerekeket a tájfutásra,
hisz korábban, a SZIA-s időszakomban az ő 3 fia is a tanítványom volt,
és látta ennek a sportágnak a csodás erejét, kitűnő hatását a gyerekek
testi-lelki fejlődésére.
Minden héten 4 órát a természetben töltünk a gyerekekkel, nem
baj, ha kicsit hűvösebb, vagy éppen
melegebb az idő, remek dolog az
erdőben kalandozni, pontokat ke-

resni. Egy-egy pont meglelése apró
sikerélmény csomaggal látja el őket.
Megnyugszanak, lecsillapodnak, kitisztulnak tőle. Túrázunk, játszunk,
megtanítom őket a térképek használatára.
■ Az egykori budakeszi tanítványai
ma már szülők, közülük mennyien
űzik ma is a tájfutást városunkban?

H. M.: Legalább húszan. Ők napjainkban is versenyszerűen futnak,
de biztos sokkal többen vannak, akik
ma is rendszeres túrázók.
■ A Covid-járvány sok szempontból
változást hozott az emberek gondolkodásába. Felértékelődött az erdő,
a turizmus szerepe sokak számára.
H. M.: Azt tapasztalom a budakeszi
erdőt járva, hogy kétszer, háromszor
több embert látok túrázni, sétálni,
mint a korábbi években. Az embereket talán megtanítja ez a járvány
arra, hogy a napi hajsza, sok-sok
gond mellett a természetjárás adhat számukra egy olyan lehetőséget,
hogy egyensúlyban tartsák testüket
és lelküket.
Remélem, hogy mindezeken túl,
talán az én munkám, szemléletem
is egy kicsit hozzátesz ahhoz, hogy
Budakeszin az itt élők azon része
is felfedezze városunk páratlan természeti adottságait, akik talán még
a mai napig sem ismerik városunk
páratlan természeti adottságait. Az
itt élőket csak biztatni tudom egy kis
kalandra, induljanak neki, keressék
fel a mamutfenyők környékét, nézzék meg a Bodzás árok és a Máriaszurdok páratlan szépségeit, a Budakeszi Arborétumot, a János-hegyen
az Erzsébet-kilátót. A gyerekek számára csodálatos új játszótér épült az
Anna-réten, a Normafa közelében,
ahova Budakesziről, közel 2 km-es
úton lehet eljutni, mely a Kossuth
utca végétől a Virágárok mellett
halad felfelé. Szintén szépséges pihenőhely a Vadaspark felé haladva,
a Szilfa-tisztás és környéke is.
Horváth Jenő

Akikre büszkék vagyunk

senyző az ellenőrzőpontok között
maga választja meg az útvonalát.
Hazánkban napjainkban mintegy háromezren űzik ezt a sportot.
A többség családi sportként, kedvtelésként veszi kezébe a térképet,
tájolót és húzza fel a futócipőt. Gyerekek, szülők, nagyszülők várnak
a rajtvonalnál az indulásra, 36 kategóriában, hogy aztán különböző
távolságokat, különböző nehézségű
pályákat leküzdve érkezzenek a célba. Aki nagyon eredményes akar
lenni ebben a sportágban, az csak
keveseket érint. Ők indulnak el az
évenként megrendezendő világbajnokságon és más nemzetközi versenyeken. Mondhatnám nyugodtan,
hogy ez egy igazi amatőr sport mind
a mai napig Magyarországon.
■ Meglehetősen komplex sportág
a tájfutás!
H. M.: Nincs még egy ilyen komplex sport, mely a gondolkodási képességek fejlesztése mellett test-,
szellem-, lélek és fizikum gyógyító.
Ráadásul mindez természetes közegben történik.
■ Ön kimagasló eredményeket ért
el mind sportolóként, mind edzőként az 1980-as évektől kezdődően.
H. M.: A sport hozott össze későbbi férjemmel, Kovács Józseffel, aki
biatlon bajnok volt. Később az egész
család közösen űzte a különböző
sportokat: sífutást, biatlont, tájfutást. Fiam, Kovács Domonkos korán
képet kapott a sportos életből, a mai
napig kiváló az ellenállóképessége,
példás sportos életet él, továbbadva fiának a mintát. Magam számos
magyar bajnokságot nyertem az elit
kategóriában, 1981-ben az év tájfutója lettem, 45 évesen pedig Csehországban a Jjicsini homokkő sziklák
labirintusában senior világbajnok.
26 éves koromban kezdődött edzői
pályám, éveken keresztül egy csapatban futottam tanítványaimmal,
akik aztán számtalan bajnokságot
nyertek a különféle kategóriákban,
illetve nemzetközi versenyeken. főiskolás világbajnokságokról, junior
világbajnokságokról dobogós helyezéssekkel tértek haza. Csodálatos élmény volt velük több évtizeden át
együttműködni.
■ Budakeszin pedig sok évig testnevelő tanárként dolgozott a SZIA-ban.
H. M.: 20 éves voltam, mikor Budakeszire költöztünk. 1990-ig főállású

7

Eddig 39-szer úszta át a Balatont

Akikre büszkék vagyunk

A hétköznapi hősök nevét ritkán
ismeri meg a világ, vagy akár szűkebb
környezetük. Ilyen hétköznapi hős
a Budakeszin élő Gurbán Béla is, aki eddig
39 alkalommal úszta át a Balatont, az évről
évre megrendezendő Balatonbogár–
Révfülöp közötti 5.2 km-es távon.
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A Balaton-átúszást évente egy alkalommal rendeznek
meg, július első szombatján, amit csak kedvezőtlen időjárás esetén módosítanak. A versenyre jelentkezők a Balaton Révfülöp és Balatonboglár közé eső 5,2 km-es szakaszának átúszására vállalkoznak.
A középkorban az úszás a tiltott (sport)tevékenységek
közé tartozott, és csak a felvilágosodás idején kezdett
elfogadottá válni, mikor báró Wesselényi Miklós, az „árvízi hajós” nagy feltűnést keltve 1835-ben elsőnek úszta
át a tihanyi öblöt. A modern polgári úszósport tulajdonképpen csak a 19. század vége felé született meg Földünkön. Magyarországon ehhez legnagyobb mértékben Szekrényessy Kálmán járult hozzá, aki 1880-ban,
elsőként úszta át a Balaton Siófok és Balatonfüred közé
eső szakaszát.
A Balaton északi és déli partja közötti tóátúszás, a Révfülöpöt és Balatonboglárt elválasztó 5200 méter hosszú
pályaszakaszon, a Kádár-korszak végén alakult igazi tömegsportrendezvénnyé, 1977-ben, volt az első hivatalos
átúszás, mely ezen a távon, a tó két partja között a mai
napig létező, nagy népszerűségnek örvendő tömegsportesemény.
Gurbán Béla is ott volt az indulók között 1977-ben és
azóta is, minden évben ott van a rajtvonalnál, leszámítva egy-két rossz időjárási viszonyok miatt elmaradt versenyt. Az 1977-es első startnál, még csekély létszámmal
ugrottak a Balaton vízébe emlékei szerint, aztán évről
évre egyre többen. Az elmúlt években már nem egyszer,
10–12 ezren is részt vettek ezen az erőpróbán. Idén 7–8
ezren vettek részt az átúszáson.
Az indulási pont a révfülöpi kikötő mellett, közvetlenül
a tóparton lévő labdarúgópálya, célpontja pedig a balatonboglári Platán strand. A versenyzők rádiófrekvenciás
csuklópántot kapnak, az időmérés ennek leolvasásával
történik. A résztvevőknek rendelkezniük kell orvosi al-

kalmassági véleménnyel. Ezt az internetes regisztrációt
követően kinyomtatott nevezési lapon a háziorvos is kitöltheti, de a rendezvény helyszínén is részt lehet venni
orvosi vizsgálaton. Az 5,2 km-es távon 150-180 vitorlás
hajó biztosítja az útvonalat, és három egészségügyi hajó
is vigyázza az úszók biztonságát.
Gurbán Béla szerint az 5,2 km-es távon bármikor meg
lehet pihenni a vitorlás hajókon, és szőlőcukorral-, vízzel felfrissülni. A táv rekord ideje egy óra. Gurbán Béla
ebben az évben 4 óra alatt ért célba. Elmondása szerint
a lényeg nem a versenyzésen van. „Ez nem verseny, hanem egy igazi tömegsport rendezvény, ahol akár 80 év
felettiek is megmérettetik magukat. A lényeg, hogy mindenki élvezze a Balaton szépségét, érezze jól magát úszás
közben. Csodálatos látni útközben a gömbkilátót, túlhaladni egy km-jelző bóján és örülni annak, hogy közeledik
a cél, látni már a jegenyefákat a parton, és ismét boldogan
nyugtázni, hogy leküzdöttem a távot. Rengeteg ismerőssel, baráttal találkozunk évről évre, akikkel újra és újra elmondjuk: Jövőre, veled, ugyanitt! Naptáramban már szerepel a jövő évi verseny időpontja!”

Megtudhattuk tőle azt is, hogy egy általános kondícióval,
viszonylag elfogadható úszó tudással teljesíthető bárki
számára a táv. A saját utazósebességet tartva, a ritmusból nem kiesve nem lehet senki számára gond. Akkor
jönnek a bajok, ha valaki túlértékeli a teljesítő képességét.
Az úszás mellett biciklizik is. Sőt, sárkányhajózik is
a Dunán, ami az egyik legjobb közösségépítő tömegsport. Legutóbb két ilyen versenyen is részt vett. A nyáron pedig 3 és fél óra alatt körbebiciklizte a Tisza-tó
körüli 65 km-es utat és túrázni is szokott. Élete során
legyalogolta az Országos Kéktúra általa teljesített vég-

pontjait, háromszor az Írottkő-Nagymilic távot. Ebből
a harmadikat 17 év alatt, a feleségével! A Budakeszit körülölelő erdőket is gyakran járják. Örömmel látja, hogy
Budakeszin is egyre több tömegsportot kiszolgáló létesítmény épül. Főleg a tavasszal elkészülő tanuszoda átadását várja. Fontosnak tartja, hogy minden gyermek
tanuljon meg biztonságosan úszni.
Gurbán Béla a 68. évét tapossa. Reméli, hogy hamarosan eljön az idő, hogy az elkövetkező években hat kis
unokájával közösen is átússzák majd a Balatont.
Horváth Jenő

A Budakeszi Hagyományőrző Kör
megemlékezése
Tisztelt Egybegyűltek!

van. Ők is emlékezni akartak, mint
mi valamennyien. Hiszen betelepedésük személyes ára, a svábhonban
elhagyott szülőföld, ház, rokonok,
ősök sírjai, addigi életük emlékei.
Gazdasági okokból, jobb élet reményében keltek útra, új hazába
a pusztaságot felvirágoztatni.

Schlummre sanft bis zum Auferstehen
bis wir uns selig wiedersehen.
Rokonaink és ismerőseink emlékére, akik idegen földben nyugszanak.

Negyven év elteltével erősödtek meg
annyira, hogy létre
hozzanak egy
emlékhelyet, ahol visszaszállhattak
gondolatban a rég elhagyott szeretett otthoni tájra, mesélhettek a letűnt időkről.
Ők is írhatták volna, amit 1993-ban
az első restaurálás után a Hagyományőrző Kör szervezésében elhelyezett felirat tartalmaz:
Wir gedenken unsere Budakesser
Verwandten und Bekannten die in
fremden Boden ruhen in der Welt.

Nyugodjanak békében, amíg a feltámadásban viszontlátjuk egymást.
Kérem, hogy az Asszonykórus éneke alatt helyezzék el az emlékezés
virágait azok emlékére, akik elsőként léptek arra az útra melynek
a végén ma mi itt állunk.
Ezután megemlékeztünk a II. világháborúban elesett katonákról. Az
esti szentmise után a Merkl keresztnél a Dalárda énekelt.
Budakeszi Hagyományőrző Kör
Egyesület

Városi hírek

Nekem jutott a feladat, hogy szóljak
pár szót ezen a szomorúan szép ünnepen, Mindenszentek napján. Mi
tagadás, sokat töprengtem, mit is
mondhatnék, ami még nem hangzott el ezen a helyen. Aztán megálltam előtte, és belém hasított a felismerés. Az Emlékezés Keresztje.
Temetőnk legrégibb keresztje. 1782ben állította öt budakeszi patrióta.
Monogramjuk máig látható a rokokó levélminták között. Egy évvel
azután, hogy felszentelték a Havas
Boldogasszonynak szentelt plébániatemplomot.
Elgondolkodtam, mi járhatott a fejükben, milyen céllal emelték ezt
a keresztet. Hiszen van még több
kőkereszt itt a temetőben és szerte a városban is, de azok mesélnek.
Mindnek megvan a története, tudjuk melyik család milyen csodás
gyógyulás, hazatérés vagy tragikus
haláleset emlékére emeltette.
Városunk legrégibb keresztjét 1739ben a pestisjárvány 536 áldozatának
emlékére állították. A pestisjárvány
miatt szinte kihalt településre 1740ben érkeztek az újabb betelepülők.
42 évvel később a kereszt állításának évében már 125 ház állt, kialakult a ma is látható falumag, a Fő
utca–Erdő utca tengelye. Állt már
a templom, az iskola, az új temető,
melyben felemelkedett a kereszt,
a mai Emlékezés Keresztje. Miért állították? Miért hallgat ez a kereszt?
A válasz talán állíttatóinak sorsában

A Hagyományőrző Kör idén
is tartott megemlékezést
az Emlékezés Keresztjénél.
Az alábbiakban kórusvezetőnk,
Krizsán Edit beszédét ismertetjük.
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Mosolyvár Bölcsőde

Csiga galopp
gyalogtúra

A Magyar Szabadidősport Szövetség által
meghirdetett és a helyi önkormányzat
által támogatott Világ gyalogló hónap
egész októberben programra a Mosolyvár
Bölcsőde is benevezett. A programot
a gyaloglás népszerűsítésére írta ki
a szövetség egészségünk megőrzéséért.
A Szilfa-rétre érve letelepedtünk a nagy faasztalokhoz,
ahol többféle saját készítésű ismeretterjesztő játékkal fogadtuk a gyerekeket. Kipróbálhatták a levél párosítót, állat és nyom párosító játékokat, a szenzitív dobozt, melyben terméseket tapinthattak meg.
A szenzitív tasakban őszi színekben játszó festékeket
helyeztünk, melyet leragasztottunk, és így az ujjukkal
nyomkodhatták a gyerekek, ezáltal érdekes színkombinációkat hoztak létre.
Az összegyűjtött termések kreatív felhasználásával mandala képet készítettek a családok, melyeket aztán mindenki megcsodálhatott. Nagyon élvezték a kicsik, nagyok
egyaránt az állatfigurákkal való nyomdázást, és nagy
sikert aratott a közös őszi kép készítése, melyet a gye-

Intézményi hírek

2021. október 17-én 9 órakor gyülekeztünk a Rózsa utcai szobormozdonynál. A meghirdetett Mosolygós sétára régi és új bölcsődéseink egyaránt eljöttek. Induláskor
kaptak a gyerekek egy-egy menetlevelet, melyen különféle rovarok, növények, termések képei voltak láthatóak.
Utunk során ezeket kellett megkeresniük, és a menetlevélben megjelölniük a gyerekeknek és szüleiknek.
A Szanatórium utcán vonultunk végig, a bölcsődéstől
a nagy óvodásig mindenki végig gyalogolt, a legkisebb
picurkák kivételével, akik babakocsiban vagy hordozóban kísértek bennünket. A Vadaspark felé vezető erdei
ösvényen sokféle lehulló terményt, levelet, faágakat is
gyűjtögettek a gyerekek a földről, melyet kis műanyag
vödrökbe raktak.
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rekek a festékkel lekent tenyerükkel mintáztak meg.
A Szilfa-tisztáson a közös játékokon kívül a nemrég átadott rönkvár és erdei játszótér biztosított játszó lehetőséget a családok és gyermekeik számára. 11 órakor
visszaindultunk a kiinduló pontunkhoz, a Rózsa utcai
szobormozdonyhoz, láthatóan már mindenki kellemesen elfáradt.
Nagyon sok család eljött a szép napsütéses időnek köszönhetően, a visszajelzésből is tudjuk, hogy mindenki
nagyon jól érezte magát a programon. A változatos játékokba bekapcsolódtak felnőttek, gyerekek egyaránt. Jó
volt látni, hogy a szülők is mennyire aktívan vettek rész
a játékban. Elbúcsúztunk a gyerekektől, és családjaiktól,
megköszöntük a részvételüket, és ajándékba mindenkinek adtunk egy általunk készített, kézműves csigát.
Jáger Zsuzsanna, Diószeghy Katalin

Tarkabarka–Kunterbunt Óvoda
Tarkabarka–Kunterbunt
Óvodánk Csigabiga
csoportja benevezett
a 2021-es Gyalogló
(hó)Nap rendezvényére.

Világ Gyalogló (hó)Nap
egész októberben!

Izgatott készülődés után október
5-én, kedden gyönyörű napsütéses
időben óvodai- és a csoportzászlónkkal indultunk el felfedező túránkra.
A budakeszi Fő utcai parkban tisztelettel adóztunk a múlt nagyjai előtt
– Szent István Millenniumi emlékmű, Erkel Ferenc, Wass Albert,
Nagy Gáspár mellszobrai –, majd
megismerhették a gyermekek a Kerekes kút, a Kőkereszt és a Testvérvárosi jelzőtáblák történetét is.
Ezután újra lendületet vettünk,
hogy a Szilfa-tisztásra érve birtokba
vegyük a felújított játszóteret. Önfeledt játék, majd eszem-iszom és termények gyűjtése következett, majd
továbbindultunk, hogy az Országzászló, a műemlék gőzmozdony és
a Himnusz-szobor történetével is
megismertethessük a gyermekeket.
A túra teljesítését túraútlevelük lepecsételésével igazoltuk, majd útlevelük kiszínezésével újra átélhették
élményeiket a gyermekek.
A kirándulás során megerősítettük
környezettudatos szemléletüket: vigyázzunk a természetre, a szemetet
vigyük magunkkal, csendesek legyünk, hogy felfedezhessük az erdő

rejtett kincseit, az erdő lakóinak
nyomait. Felhívtuk a figyelmüket
a mozgás szeretetére és a mozgás
egészségünk megóvására gyakorolt
pozitív hatására.
A kirándulás lezárásaként az előre
kifestett, kivágott gumicsizmákat az
erdőben szedett kincsekkel töltöttük
meg, majd kiállítást rendeztünk belőle a csoportszobánk előtt – mindenki örömére.
A gyermekek már az óvodába való
visszaérkezésünkkor megkérdezték,
hogy mikor megyünk újra kirándulni? Ennél nagyobb elismerésre nem
is vágyhatunk.
Keszléri Józsefné óvodapedagógus

Pintér Csongor
(született 2021. október 1-jén)

Gönczi Jázmin
(született 2021. október 6-án)

Dumel Alex
(született 2021. október 4-én)

Geiszler Dénes
(született 2021. október 7-én)

Bálint Liliána Zoé
(született 2021. október 5-én)

Ostoros Elza
(született 2021. október 14-én)

Kucska Júlia Krisztina
(született 2021. október 5-én)

Szigethy Máté
(született 2021. október 17-én)

Prohászka Dominik
(született 2021. október 24-én)

Szalai Sámuel
(született 2021. október 5-én)

Fehér Vivien
(született 2021. október 21-én)

Hellner Kristóf
(született 2021. október 27-én)

Gratulálunk, jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Intézményi hírek

Budakeszi legifjabb polgárai
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Széchenyi István Általános Iskola

A zene világnapjától
a szabadság napjáig
A zene világnapja

Intézményi hírek

„A zene az életnek olyan szükséglete,
mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik”
– mondta Kodály Zoltán. A zene
világnapján, október 1-jén elrepítettük diákjainkat a különböző korok,
stílusok zenei világába – a komolyzenétől kezdve a klasszikusokon át
a mai slágerekig élvezhették a zene
örömét. Boldogság töltötte el szívünket a gyerekek mosolya, kacagása,
hirtelen jött öröme láttán, egy-egy
híres szám hallatán, volt, amikor az
egész aula zengett a gyerekek közös
énekétől. Egy biztos, ezen a napon
nem hagytuk, hogy bárkinek is hiányozzon a zene!
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Az aradi tizenhármak

Iskolaépületeinkben
osztályaink
képviselői kis ünnepségek keretében emlékeztek meg október 6-án
az aradi vértanúkról, arról a tizenhárom magyar honvédtisztről, akiket az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc leverése után, az abban játszott szerepük miatt Aradon
kivégeztek.
1890. október 6-ától a pesti közönség a Vigadó első emeleti termében felállított Edison-féle fonográf

hengerről hallhatta Kossuth Lajos
megemlékező szónoklatát az aradi
hősökről: „A világ bírája, a történelem fog e kérdésre felelhetni. Legyenek
a szentemlékű vértanúk megáldottak
poraikban, szellemeikben a’ hon szabadság Istenének legjobb áldásaival az
örökkévalóságon keresztül.” (Kossuth
Lajos, Turin, 1890.szeptember 20.)
Emlékfánkat a 4. e osztály készítette
Havasi Gabriella osztályfőnök iránymutatásával.

gyermekként bejutott a VI. Nemzeti VERSeny 2021. évi szuperdöntőjébe. Már ez is hatalmas eredmény,
de Sofi itt nem állt meg: a Nemzeti Színházban rendezett döntőben
bronz minősítő oklevelet szerzett!
Szép volt, gratulálunk!

Spooky Haloween

Tanulóink nagy örömére tökfaragó
délelőttel indult a nap, majd jelmezversenyt rendeztünk, ahol nyolc
különböző kategóriában mérettek
meg rémisztőbbnél rémisztőbb jelmezcsodákba burkolózó diákjaink.
A szünetben többek között a Ghost
Busters Just Dance videójára tán-

Gyűjts velem olajat program
a SZIA-ban
Iskolánk első körben került be azon
intézmények közé, akik használt
sütőolajgyűjtést indítanak egy pilot
projekt keretében a PontVelem Okos
Program felkérésére. A kampányban összesen tíz iskola vesz részt,
a tesztelés időszaka a tervek szerint
2021. december 20-ig tart.
A diákok – szüleik segítségével –
otthoni 2,3 literes edényben gyűjtik
a használt sütőolajat a meghirdetett
időpontig. Olajgyűjtő kannát az Árpád portájáról vehetnek fel, gyermekük nevének és osztályának bemondásával. A kannákat az Árpád
fejedelem téri iskolaépület külső udvarán lévő eQka edényében gyűjtjük.
Diákjaink 1 liter olajért 100 GyűjtőPontot kapnak, amelyet ajándékokra
válthatnak be a PontBoltban.
Az iskolák a részvételért fix díjazást kapnak, amely iskolánként
50 000 Ft alapítványi támogatást
jelent. A legaktívabb iskola alapítványa 100 000 Ft alapítványi támogatást kap.

Bronz minősítő oklevél
a VI. Nemzeti VERSeny
döntőjében

Amint arról az előző hónapban beszámoltunk, iskolánk büszkesége,
Morandeira-Bernáth Sofia Pilar, 3. a
osztályos tanuló egyedüli Budakeszi
lakosként és egyedüli Pest megyei

coltak a kalandvágyók, amit egy játékos délután követett, a bátrabbak
pedig részt vehettek korhatáros horror felolvasóestünkön is. Köszönjük
a jelmezverseny szervezését Szántó
Dórinak és a felolvasóest létrejöttét
Illisz Balázsnak.

A szabadság napja

A magyar nép szovjet megszállás elleni harcára, az 1956-os forradalom
és szabadságharcra emlékeztünk
október 23-án. Az Árpád iskolaépület bejáratánál kora reggel egy korhű díszlet fogadott mindenkit: egy
T–34-es szovjet páncélos bukkant
fel forradalmárokkal, Molotov-koktélokkal és a kivágott magyar zászlóval. Ezt a zseniális, színházi kellékekkel versenyző jelenetet Bihari
József és testvére, valamint Bakó Tamás alkotta meg.
A megemlékezést a 7-8. évfolyam iskolai műsorával folytattuk, majd az
egész iskola kivonult a főbejárat ’56os emlékszínhelyére, ahol kórusunk
tisztelgett a szabadságharcot vívó
magyar nép előtt. Gratulálunk Taródi Nóra (szervező) és Berényi-Pócza
Zsuzsa (kórusvezető) felkészítő pedagógusoknak.
Loór Zsuzsanna

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?
Építészeti melléklet

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 helyzetet, 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
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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).

Hogyan szabályozták a járdákat és a fásítást?

Kezdjük az utcákkal!

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.

Építészeti melléklet

És hogyan gondolkodtak a köztisztaságról?
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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.

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. § különösen 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.

Vendégfogadó épületek

Külön foglalkozik a Szabályrendelet a vendégfogadó
épületekkel. Ebből csak egy, a tűzbiztonsággal kapcsolatos pontot idéznék.

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

És mi is volt az az „Építési és szépítési bizottság”? A körülírt teendők végrehajtására illetve javaslat hozatalára

Települési Arculati Kézikönyv
RÉSZLETES TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓ
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ÁTALAKULÓ, ÚJ TELEPÜLÉSRÉSZ
Az átalakuló, új településrész két területből áll.
Egyik részét a város nyugati részén,
az egykori mezőgazdasági területből
lakóterületbe sorolt, szabályos telekstruktúrájú – Darányi, Meggyes – terület alkotja. A területet a korábban
beépítetlen telkeken épülő új lakóépületek jellemzik.
A másik részt Makkosmária, az egykori zártkertekből lakóterületbe sorolt
településrész képezi, a területen jellemzően – a korábbi gazdasági épületek bontását, vagy jelentős átépítését
követően – lakóépületek épülnek.
Makkosmárián belül markánsan eltérő az utcahálózat a tagolt domborzatú volt szőlőhegyen és a kisebb
lejtésű, a Káposztás fölé emelkedő
domboldalon. Míg előbbi organikusan illeszkedik a domborzathoz és

emiatt szabálytalan, nagyon eltérő
tömbmélységek és nagyságok jöttek
létre, utóbbit egymásra merőleges
utcahálózatra illeszkedő szabályos, és
nem túlságosan nagy mélységű tömbökre osztották fel.
Makkosmárián jellemzőek még a keskeny (10–12 m), hosszú (100–200 m),
korábbi mezőgazdasági parcellák.
Helyenként ezeket sikerült összevonni, és a mai igényeknek és építési előírásoknak jobban megfelelő telkeket
kialakítani. Az épületek kevés kivételtől eltekintve földszint + tetőteres
beépítésűek.
Makkosmária nagyon jó adottságokkal rendelkező, még nem teljesen beépült lakóterület. Az épületek java része új, vagy újszerű. A telkeken belüli
növényzetnek, a változatos domborzatnak arculatformáló szerepe van.

Ajánlások
TELEPÍTÉS

Az átalakuló, új településrészen az épületek telepítése jellemzően oldalhatáron álló. A lejtős területeken az épületek elhelyezésénél a szomszédos
épületekhez való igazodásnál fontosabb szempont
a telek terepadottságainak figyelembevétele.
A lejtős terepfelszínű telkeken törekedjünk az eredeti terepfelszín megtartására. Az épületek megvalósításánál szükséges tereprendezésnél ügyeljünk
a kiemelt és feltöltött terep arányának egyensúlyára.

MAGASSÁG

Az új épületek magassága igazodjon a szomszédos
épületekéhez, a terepadottságok figyelembevételével.

TETŐFORMA, TETŐHAJLÁSSZÖG

Az átalakuló, új településrészen az épületek kialakítása során kerüljük a tetőszerkezet tagolását, törekedjünk letisztult, egyszerű tömegképzésre.

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.

ÉPÍTÉSZETI AJÁNLÁSOK

Az épületek karakterüket tekintve igazodjanak a huszonegyedik
század építészeti megjelenéséhez, tömegképzésükkel, homlokzati
részletkialakításukkal idézve a sváb építészeti hagyományokat.

Református gyülekezeti tagok
a Mátrában
„Békességet hagyok nektek: az én
békességemet adom nektek; de nem
úgy adom nektek, ahogyan a világ adja…”
(Jn 14,23)

Az adventi időszakra készülve különösen fontos olyan
alkalmak, találkozások keresése, megélése, mikor békességben, őszinte légkörben lehetünk együtt barátainkkal,
családtagjainkkal, ismerőseinkkel. Erre nyílt lehetősége
a református gyülekezet 26 tagjának Galyatetőn november egyik hétvégéjén.
A kattogó, zakatoló, dübörgő zajoktól, gondolatoktól távol, fent a Mátrában töltekezhettünk lélekben Isten Igéje
által. A péntek esti közös áhítat és játék után, szombaton
Isten gondviselésének jelenvalóságáról hallhattunk bevezető előadást, majd pedig kisebb csoportokban beszélgethettünk erről a témáról.

Egyházi hírek

Kinek-kinek milyen tapasztalatai vannak Isten gondviseléséről? Életed egy-egy nehezebb szakaszán hogyan
élted át Isten gondviselését? – tettük fel a kérdéseket.
Néha Isten megpróbál minket. Első gondolatunkban,
tapasztalatunkban nem gondviselésként, hanem ítéletként, büntetésként éljük meg Isten jelenlétét. Később,
visszatekintve, aztán látjuk, hogy Isten megőrzött minket egy-egy kritikus helyzetben, szeretettel vett körül.
Gyakran az életünkre visszatekintve tapasztaljuk csak
meg, mitől óvott, őrzött meg az Úr és milyen új lehetőségeket adott.
A hétvégén csodálatos verőfényes novemberi napsütésben kirándulhattunk együtt, ami még inkább segítette
az elmélyülést. A lélek töltekezése mellett a test is felüdült. Szombat este a csoportoknak maguknak kellett
megfogalmazni egy mondatban: mi a megelégedettség?
Az egyik csoport ezt írta: „A megelégedettség nemcsak
cél, hanem út is, amelyen – azaz a megelégedettség útján – a pillanatnyi állapot lehet kiegyensúlyozott és hálával teli, de ennek biztonságos és hittel való fenntartása
folyamatos odafigyelést igényel.”
Vasárnap úrvacsorás istentisztelettel zártuk a hétvégét,
majd ebéd után hazaindultunk gyermekeinkhez. Kívánom, hogy az ünnephez közeledve tudjuk letenni a ránk
rakódott lelki terheket és éljük át együtt, hogy Jézus
Krisztus megszületésével: IMMÁNUEL, VELÜNK AZ
ISTEN!
Boros Péter
lelkész

Jószai János (1927–2021)
és Jószai Jánosné született Pál Katalin (1931–2020)
búcsúztatója 2021. december 4-én
lesz a Budakeszi, Makkosmária,
Angyalok királynéja templomban
(Budakeszi, Makkosi út 163.)
10.30 gyülekezés, orgonaszó
11.00 egyházi búcsúztató (mise)
– civil megemlékezés
(búcsúbeszéd)
– a két urna elhelyezése
(szűk család)
– Trombitaszó: Il Silenzio

– ezután az altemplomban
mindenki elbúcsúzhat
Az Országos Rendőr-főkapitányság
két díszőrt és egy trombitást biztosít.
Az altemplom előtt ásványvíz,
aprósütemény fogyasztható.

Kérlek, koszorút, virágot ne hozz!
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Legyél te is nagysanyis!
Mivel a jelenlegi járványhelyzet miatt nem tudunk
személyes jelenlétű tájékoztatót tartani, ezért
szeretnénk röviden bemutatni a jövőre meghirdetett
szakokat, megosztani a felvételihez szükséges
legfontosabb információkat.
Kedves Szülők, kedves Nyolcadikosok!
Gimnáziumunkban mind a két párhuzamos osztályban 5 évfolyamos, emelt szintű nyelvi képzés folyik
majd (4+1: 4 évfolyamos gimnáziumi képzés nyelvi
előkészítő osztállyal). A nyelvi előkészítő évfolyamon
mind a két osztályban intenzív nyelvi előkészítő képzés
folyik, egy csoport német nyelvet, három csoport angol
nyelvet tanulhat majd heti 15 órában.
A felsőbb évfolyamok emelt nyelvi óraszáma biztosítja tanulóink számára, hogy akár két nyelvből is nyelvvizsgával zárják középiskolai tanulmányaikat, valamint
legalább az első idegen nyelvből emelt szintű nyelvtudásra tegyenek szert. Úgy gondoljuk, hogy ma a boldogulás egyik legfontosabb feltétele a biztonságos szintű
idegennyelvi kommunikáció elsajátítása.
Alapvető feladatunknak tartjuk, hogy tanulóinknak az
igényeknek megfelelő, színvonalas középfokú oktatást
biztosítsunk. Iskolánkba sokféle érdeklődésű diák jár,
valljuk, hogy mindenki tehetséges valamiben. Ezért
igyekszünk minél több eszközzel segíteni diákjainkat
abban, hogy rátaláljanak erősségeikre, és ebben továbbfejlődjenek.

Miért jó hozzánk járni?
�T
 öbb mint 50 éves iskolánk sok hagyománnyal rendelkezik.
� Kicsi, családias iskola a miénk, barátságos légkörrel –
a diákok és a tanárok mindenkit ismernek.
� Nyitott, befogadó az iskola szellemisége.
� Az egyéni ambíciókat támogatjuk, segítjük.
� Magas színvonalú a nyelvoktatásunk: nagy a nyelvvizsgát megszerző diákok száma, kiemelkedőek
a nyelvi érettségi átlagok közép és emelt szinten is.
� Magas a továbbtanulási arány.
� Sok változatos, tanításon kívüli programunk van, pl.
utazások nemzetközi projektjeinkkel, Határtalanul,
Erasmus+, Nagyvárad, német testvérvárosi kapcsolatok. A 12 év alatt több mint 32 utazást és 25 külföldi
partner fogadást valósítottunk meg.
� Környezettudatos szemlélet jellemzi a munkánkat,
2019. szeptember 1-től Örökös ökoiskola vagyunk. Tavaly Akkreditált Kiváló Tehetségpont lett az iskolánk.
Végzőseink nagy többsége egyetemen, az általa választott első helyen tud továbbtanulni. Közkedvelt az Eötvös
Loránd Tudományegyetem, a Corvinus Egyetem, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Testnevelési Egyetem, a Semmelweis Egyetem, a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem, ahol a diákjaink nyelvi, jogi, közgazdasági, idegenforgalmi, pénzügyi, államigazgatási,
sport és egészségügyi, informatikai, műszaki, tanári,
művészeti irányban tanulhatnak tovább.
Kérjük a kedves érdeklődőket, hogy további információkért látogassanak el megújult honlapunkra:

www.nsjg.budakeszi.hu

Akikre büszkék vagyunk – idei versenyeredményeink:
Mucsi Emma (12. B)
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a Selmeczi Roland versmondó
versenyen 1. helyezett lett.
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Cserveni Dániel (9. B)

országos bajnok
és világkupa győztes
vitorlázásban –
laser hajóosztály.

Október 30-án kis csapattal indultunk a Pest megyei mezeifutó versenyen. Kun Tamara Gréta 25 induló
közül az első helyen futott be a VI.
korcsoportosok versenyén. Tamara
megmérettetheti magát a tavaszi országos döntőben is.
Gratulálunk nekik, nagyon büszkék
vagyunk rájuk!
Lengyel-Szász Izabella

Szakmai Járási Konferencia
Az EFMK épületének 40. évfordulója alkalmából Szakmai Járási Konferenciát szerveztünk november 8-án,
hétfőn délelőtt, ahol szakmai előadások mellett a térség
közművelődési szakemberei cserélhettek tapasztalatot.
A konferencia előadói voltak:
• Czipperer Zsófia, az NKA Pest Megyei igazgatóság
megyei igazgatója;
• Kis-Tóth János, a Pest Megyei Népművelők
Egyesületének elnökségi tagja, a Bálint Ágnes
Kulturális Központ igazgatója;
• Sohajda László, kulturális- és marketing menedzser;
• Dr. D. Babos Zsuzsánna, az ELTE adjunktusa;
• Balogh Júlia, az ELTE közösségszervező szakon
végzett hallgatója, az EFMK gyakornoka.
Amikor a szakmai konferencián gondolkodtunk, azok
a szempontok voltak előttünk, miben tudjuk segíteni
kollégáink munkáját. Ezért olyan témaköröket dolgoztunk fel, mint az NMI közművelődési stratégiája és továbbképzési lehetőségei, a kultúra közvetítés online formái, jó gyakorlatok bemutatása, valamint az egyetemi
gyakornokok befogadásának lehetőségei.
A szakmai konferencián részt vettek Biatorbágyról, Bicskéről, Budajenőről, Budaörsről, Monorról, Pátyról, Perbálról, Nagykovácsiból, Törökbálintról, Solymárról, Vecsésről, Zsámbékról érkező szakemberek. A konferencia
előadásai hamarosan megtekinthetők lesznek az EFMK
honlapján: https://efmk-budakeszi.hu/teszt/index.php
A Szakmai Járási Konferencia az NKA Közművelődési
Kollégiumának támogatásával valósulhatott meg.
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Egy Budakeszin alakult zenekar
története
Schrenk Judit Sattwa vagyok. Nagy örömömre szolgál, hogy a jógás
és hangfürdős cikkeim után most ismét írhatok szeretett világzenei
és mantra zenekaromról, a Samsara Boulevard-ról.
Jógaoktatóként már nagyon régóta
szeretem és használom/gyakorlom
a mantrákat, vagy más néven rövid,
pozitív rezgésű szavakat, mondatokat. Fontosnak tartom elmondani,
hogy nem, mint vallási irányzat szerepel nálam a jóga, sokkal inkább
életmód, pozitív hozzáállás; életstílusként használom a jóga módszereit, eszközeit.
Kisgyermekkorom óta énekelek, folyamatosan, megállás nélkül. Fiatal
felnőttként nagyon kerestem, hogy
mi az én zenei stílusom, hol tudnám a hangomat és a kreativitásomat a leginkább kibontakoztatni.
Számtalan jógaiskolába és akadémiára jártam és az egyik ilyen alkalommal hallottam először a kirtant,
ahol egy előénekes énekel egy sort,
és a résztvevő közönség utána ismétli, általában egy lassú tempóból indulva, majd egyre inkább gyorsulva
a végén hatalmas „bulivá” alakul az
egész, dobok, tánc, extatikus hangulat alakul ki. Azért tartom ezt nagyon fontosnak, mert rengeteg em-
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ber egyáltalán nem mer énekelni,
énekhangot kiadni, ami általában
még gyermekkorra vezethető vis�sza, mikor a gyerekek olyan visszajelzéseket kaptak énekórán, hogy
„Inkább beírom neked az ötöst, csak
te ne énekelj” és hasonlók, amivel
egy életre elvették az emberek kedvét és önbizalmát az énekléstől, sőt
sokszor sajnos magától a zenétől is.
Az egyik ilyen jógás kirtan alkalommal engem hívtak ki a tanáraim,
hogy vezessek egy kirtant, és bumm,

akkor éreztem, hogy igen, ez az én
utam, ezt szeretném énekelni, ez az,
ami igazán a szívemből tud szólni!

Közben teltek a hónapok és növögetett a kisbabám, nekem pedig elkezdett hiányozni a zene, a tánc.
Budakeszin akkor kb. 3-4 embert
ismertem csak, lévén, hogy 2012-

Ezek a mantrák a szívemből szólnak, és mintha mindig is ismertem
volna őket.
Rövidesen megalapítottam első zenekaromat, a Sattwa Sound Bandet,
ez a banda lelkes jógázó, zenélő ismerőseimből állt, és jó pár jógás
rendezvényen, kisebb fesztiválon
és saját magunk által szervezett
koncerteken léptünk fel. Remek kiindulópont volt ahhoz, hogy megtanuljam, mivel jár egy zenekar élete,
munkája, a próbák, a műszaki felszerelések, egy koncerten való technikai
beállás, és az emberi tényezők, amik
egy zenekar életében, mint minden más kis közösségben is felmerülnek. Csodás hat évet töltöttünk,
zenéltünk együtt, a végére azonban picit elkezdtünk más irányokban gondolkodni, valamint a hat
tag már nehezen ért rá a próbákra,
mert mindannyian messze laktunk
egymástól és más ritmusban dolgoztunk. Pont Budakeszire költözésem
után és a kislányom megszületése
után mondtuk ki, hogy akkor lezárjuk ezt a szép hat évet és ezt a zenekart. Békében, szeretetben sikerült
elbúcsúznunk egymástól.

ben költöztem csak ide. A Rathauskeller egyik plakátján láttam meg,
hogy Tofi (Tófalvi Erzsébet, aki azóta
egyik legjobb barátnőm lett) tart Lemanguria önismereti táncot hetente
a pincében, amire elkezdtem járni,
és nagyon jól esett testemnek – lelkemnek ez az önismereti táncos
folyamat. Az egyik ilyen alkalmon
ismertem meg Mihók Anita gitárművészt, aki sok év után épp akkor
költözött vissza Budakeszire. Kiderült, hogy a gitározás mellett ugyanúgy, ahogy én is, hangterápival is
foglalkozik és nagyon egy irányba
gondolkodunk, ő is szeretne mantrákat énekelni, egy spirituális zenekart létrehozni. Ezek után másnap
teljesen véletlenül összefutottam
vele Budapesten egy hangtál- gong
bemutató teremben, amire szinte
semmilyen esély nem volt. Hitetlenkedve néztünk egymásra, hogy: „Te
itt???” Akkor mondtam ki először,
hogy Anita, szerintem nekünk dolgunk van egymással.
Ezek után megbeszéltünk egy próba alkalmat, ahol Anitával elénekeltünk együtt néhány mantrát és úgy
láttuk, az eredmény biztató és bele-

koncertünk szintén a Rathauskellerben volt 40-50 embernek, majd elkezdtük kinőni a helyet. Budapestre
kezdtünk szervezni koncerteket, és
egyre több meghívás érkezett nyári
fesztiválokra, vidéki koncerthelyszínekre, magánrendezvényekre. Eközben megnyertünk egy mantra dalíró
pályázatot, és egyre bővült a bennünket kedvelő közönség létszáma.
Kitaláltuk, hogy tarthatnánk hétvégi elvonulásokat, ahol ötvözzük
hármunk tudását, jógát, chikungot,
meditációt, dobkört, transztáncot,
meditációt, összekötve koncerttel,
közös mantrázással. Elkezdtünk
úgynevezett fekvő koncerteket is tartani, ahol a résztvevők kényelmes
matracokon fekszenek, mi pedig
egy Gyógyító Erdőn vezetjük végig
a vendégeinket, egyik meditatív lassú dalból „átfolyva” a másikba, közben használva rengeteg hangszert,
gongot, hangtálakat stb.
Másfél év után az az öröm ért bennünket, hogy csatlakozott hozzánk
Kovács Sára Dizna is, aki amellett,
hogy profi fuvolanűvész, gyönyörűen
énekel, mindenféle nagyon érdekes
egyéb fúvós hangszeren is játszik,
pl. az ausztrál didgeridoon, indián
furulyán, márványfuvolán stb. Az ő
fiatalos lendülete, profizmusa, kreativitása még teljesebbé tette a zenekar hangzását, tökéletesen beleillett
a csapatba. Gőzerővel
folyt tovább a közös munka, az elmúlt öt évben
összesen négy saját kiadású CD-nk jelent meg,
mely tartalmazza a fekvő koncerttől elkezdve,
a fesztiválos pörgést és
minden
hangulatot,
amit csak létrehoztunk
eddig. Írtunk magyar
dalokat is, pél
dául az
egészségről, elengedésről és a háláról is. Az ötö-

dik tagunk Szatmári György, Dure
lett, aki elektromos paden biztosítja
számunkra a basszus alapot. Az ő
Hozzám szólsz című dala nagy közönség kedvenc lett.
Mögöttünk nem áll semmilyen szervezet, producer, mindent amit megálmodunk magunk hozzuk létre,
és erre meglehetősen büszkék vagyunk. Mindig akadnak segítőink az
úton, akik épp jó időben vannak jó
helyen, nekik is nagyon hálásak vagyunk! A pandémia nekünk is megnehezítette a lehetőségeinket, de
nem adtuk fel, stúdióba vonultunk,
és online koncerteket adtunk, nem
hagytuk cserben lelkes közönségünket. Annyi csodálatos visszajelzést
kaptunk már arról, hogy milyen gyógyító, vidámító, feltöltő a zenénk, az
elvonulásaink, programjaink, hogy
kitartunk, mert életfeladatunknak
érezzük azt, amit csinálunk.
Jelenleg az 5. albumunkon dolgozunk, új dalokat írunk, és készülünk
a nagy karácsonyi ünnepi koncertünkre, mely a Tárogató úti Színpadon lesz december 4-én. Várjuk
a budakeszi lakosokat is sok szeretettel, földrajzilag igazán közel van
a helyszín. Online is van lehetőség
bekapcsolódni a koncertbe. Februárban pedig hétvégi elvonulást tartunk, amire szintén szívesen fogadjuk a jelentkezéseket!
Amennyiben felkeltette érdeklődésüket a Samsara Boulevard zenekar,
akkor a www.samsaraboulevard.com
oldalon minden információt megtalálhatnak. Érdemes a Facebookon is
kedvelni a Samsara Boulevard oldalt,
ahol teljesen naprakész információk
találhatóak.
A Budakeszi Sattwa Jógastúdióba
pedig várom önöket jógázni, és gongos, tibeti tálas hangfürdőkre, érdeklődni a sattwajoga@yahoo.com
email címen vagy a +36 20 977 5888as telefonszámon lehet!

Akikre büszkék vagyunk

vágunk, zenekart alapítunk! Kerestünk egy dobost, csodák csodájára,
azonnal ajánlotta egy ismerősünk
Ölvedi Gábort. Anita írt neki egy felkérő levelet, amire álmunkban sem
gondoltuk volna, hogy másnap érkezik egy nagyon hosszú kifejtős
válasz arról, hogy Gáborunk is épp
most keres lehetőséget arra, hogy
a sok egyéb zenei projektje mellett
(akkor épp 12 másik zenekarban zenélt) kibontakoztathassa a benne élő
lelki, spirituális zenét és nagyon szívesen csatlakozik. Kibéreltük a Dalotti Tibor által vezetett Budakeszi
Rathauskellert minden keddre, és
kezdődhettek a próbák! Az első pillanattól imádtuk az egészet, ahogy
hármunk teljesen különböző zenei
világa és rengeteg érdekes hangszere találkozhatott egy közös projektben, életre keltve új dallamokat,
talajt adva a gyógyító mantráknak
és szent daloknak, bennünk élő magyar szövegeknek. Rövid időn belül
írtunk egy albumnyi saját dalt, és
alaposan összepróbáltuk. Szerettünk volna kiemelkedni a hobby
spirituális zenekarok sorából, és bár
önerőből, de profin csinálni, amibe
belekezdtünk.
A zenélés és próbák mellett rengeteg időt töltöttünk azzal, hogy profi fotóink, videoclipünk, ruháink,
marketingünk, weboldalunk stb. legyen. Ez nem könnyű akkor, ha mellette az embernek családja, gyereke,
egyéb munkája van, és mindent saját zsebből kell megoldania. De a közös zenélés annyi örömet adott, hogy
mindez nem vette el a kedvünket, és
az első perctől úgy éreztük, hogy
ez a zenekar egy igazán szerencsés
csillagzat alatt született, és az univerzum erői vagy a Jóisten minden
nehézségen átsegített bennünket.
Elkezdődtek a koncertek, a két első
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Könyvajánló

PALOTÁS PETRA: Recepciós kisasszonyok 1.
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Szőlőssy Dalma a főhőse ennek
a romantikus történetnek. Az
1920-as években járunk, először
Magyarországon. Dalma összevész a szüleivel, és úgy dönt, elfogadja nagynénje ajánlatát, és
elmegy dolgozni Bécs egyik szállodájába, szobaasszonyként. Az
osztrák főváros egyik legelőkelőbb szállodájáról van szó, ahol
nem indul könnyen Dalma élete.
Hamarosan megismeri a szállodavezető fiát, Oskart. A férfi nagyon csapodár életet él, rengeteg
nőt visz magával a szálloda egyik
lakosztályába éjszakára. Hamar
megtetszik neki Oskar, a vonzalom kölcsönös lesz, de a férfi sokáig egy súlyos titkot
őriz, amit nem akar új szerelmével megosztani. A történet többi részében Dalma két barátnőjét, és hármuk karrierjét ismerhetjük meg. Hamar recepciósokká válnak,
ami akkoriban még ritkaságnak számított, nők nem
tölthettek be ilyen pozíciót. Több titok, bonyodalom és
rosszakaró is megpróbálja a szerelmesek útját állni, főként Oskar édesanyja, akinek jó oka van arra, hogy Dalma és a fia kapcsolatát megakadályozza. Fordulatos és
nagyon izgalmas, sok szereplővel, nem várt helyzetekkel
teli ez a könyv, mindenkinek ajánlom olvasásra. A könyv
második része november 15-én jelenik meg.
Szőtsné Szabados Zsófia

VIDA ÁGNES: Babapszichológia
Vida Ágnes az egyik legismertebb pszichológus
az országban, szülő-kisgyermek konzulensként
rengeteg tanácsot, lelki segítséget ad a Face
bookon és a könyveiben
az édesanyák számára.
Az újszülöttkortól kétéves korig tartó időszakról szól a Babapszichológia. Már várandósként
érdemes kezünkbe venni
ezt a könyvet, és az édesapák is haszonnal olvashatják természetesen. A pszichológia elméleti síkjain át
(például a kötődés alapjai) egészen gyakorlati tanácsokat
ad a pszichológus. Etetés és az ezzel kapcsolatos problémák, szobatisztaságra szoktatás, kistestvér születése,
mozgásfejlődés stb. A kötet abban is segítséget nyújt,
milyen esetekben kell szakorvosi, védőnői segítséget kérnünk. Vida Ágnes leszögezi, hogy a pszichológia tudománya mellett a saját anyai és szakmai tapasztalatait írta
le a művében, de hozzáteszi, minden gyermek más, és
nincsen olyan recept, amely minden gyermekre egyaránt
érvényes lenne. Ennek ellenére nagyon jó könyvnek tartom Vida Ágnes munkáját, mert rengeteg segítséget
nyújt, főként az első gyermeknél, amikor könnyen elbizonytalanodnak a szülők, mi is a helyes válasz egy-egy
helyzetben a gyereknevelés során.

Jó étvágyat kívánunk!
Diós-sütőtökös spagetti
Hozzávalók:

2 dl tejszín ♦ 5 dkg parmezán ♦
3 gerezd fokhagyma ♦ 1 fej vöröshagyma
♦ 1 kisebb sütőtök ♦ 2 evőkanál vaj ♦ só,
bors, szerecsendió, rozmaring ♦ 1 marék
dió ♦ ízlés szerint bacon vagy fekete
erdei sonka ♦ 25 dkg spagetti
A sütőtököt meghámozzuk, a magjait
kivájjuk, majd a húsát kis kockákra vágjuk. A vajat megolvasztjuk egy nagyobb
serpenyőben vagy wokban, belerakjuk
az apróra vágott hagymát, megdinszteljük. Hozzáadjuk a sütőtök kockákat,
sózzuk, borsozzuk, ráreszeljük a fokhagymát és ízlés szerint szerecsendiót,
majd – időnként kevés vizet öntve alá

– megpároljuk. Kevés rozmaringgal
– vagy aki jobban szereti, zsályával –
ízestjük.
Míg a sütőtök párolódik, kifőzzük a tésztát. Ha a sütőtök megpuhult, a felét kivesszük, a maradékot leturmixoljuk,
hozzáadjuk a tejszínt és a parmezánt és
összeforraljuk, amíg besűrűsödik.
A bacont vagy sonkát apróra kockázzuk
és megpirítjuk. A tésztát egy tányérra
tesszük, leöntjük a szósszal, ráhalmozzuk a sütőtök-kockákat, megszórjuk
a dióbéllel és a pirított baconnel. Ízlés
szerint megszórhatjuk még parmezánnal és petrezselyemmel is.
Hargittai Krisztina

KONSTANCINÁPOLY
1.

A VILÁG
EGYIK
HÍRESEBB
FIÚ MAGÁNISKOLÁJA
ANGLIÁBAN

ELLENTÉTES
KÖTŐSZÓ

1773. november 17-én született Csokonai Vitéz Mihály, a magyar felvilágosodás
legnagyobb költője. A rejtvény kiemelt soraiban a Konstancinápoly című verséből idézünk.

AZ ARGON
VEGYJELE

KÖZSÉG
SZOMBATHELY
KÖZELÉBEN

NYÁR ELEJE!

NŐI NÉV

CSOKOLÁDÉFAJTA

A TÉRFOGAT
JELE

A
RÉSZESHAT.
EGYIK RAGJA

ÁJULÁSSZERŰ
ÁLLAPOTBA
JUT, MÍNUSZ
ÉKEZETTEL

KÉRDŐSZÓ

2.
ITT FOLYIK A
TISZA A
DUNÁBA
HORTOBÁGYI
RÉSZLET!

ÜTŐHANGSZER

3.

BARÁZDABILLEGETŐ!

KÉRDŐSZÓ

FOLYADÉK

MÓDOSÍTOTT
ZENEI HANG

LEHUPPAN A
FÁRÓL

NŐI NÉV

VENDÉGLŐI
LAP

LÉTEZIK

… TAMÁS,
KURUC
BRIGADÉROS

ÉSZAK,
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Megfigyelések a Madárösvényen

Cifra pintyek

Zöld Budakeszi

Lassan utolsó havát tapossa az öreg esztendő, jeges szelek beretválják a dérlepte mezőket. Avar alatt, kéreg
mögé bújva lapít, alszik a bogárság, jobb időkre és persze a tavasz langyos, ma még ugyancsak távolinak tetsző érintésére várva. Amilyen mély a csönd ilyenkor az
erdőben, olyan nagy a sürgés-forgás ilyenkor a madáretetők környékén. Annyira, hogy ínség idején még az
is felbukkan a zsibongó madártársaságban, aki amúgy
magának való, inkább külön utakon jár.
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Ilyen a meggyvágó. Aki egyszer látta, aligha felejti el,
és messziről felismeri ezt a mutatós madarat. Rögtön
szembe ötlik a megfigyelőnek, hogy az etető körül sürgölődő éhenkórászok között akad egy, a többinél termetesebb, zömökebb madár, amely ráadásul – még az
amúgy „nagyorrú” pintyféléknél is szokatlan – erőteljes, vaskos csőrrel szedegeti a napraforgómagot. Nekem mindig a csapnivaló focimeccs szurkolója jut róla
eszembe, aki unottan szotyolázik a lelátón, szája egyik
felén befelé megy a mag, a másik felén pedig a héját
köpdösi ki. És a meggyvágónak ez nem nagy mutatvány, hiszen csőre olyan erős, hogy „harapásának”
50 kilogrammot is elérő erejével akár a meggy, vagy éppen a cseresznye magját is képes feltörni.
Herman Ottó így ír róla: „…jó prédára akadva, nagyon
csendesen viselkedik, úgy hogy csak a kemény magvak feltörésével járó csattanások hallhatók; csőre egyenesen ilyenekre van alkotva. Az alsó káva mélyedésébe beléfekszik
a mag, a felső káva bordázott, a magvak őrlésére kiválóan
alkalmas. Oly cseresznye- vagy meggymagot, a melyet az
ember testsúlya csak a csizmasarokkal bír felroppintani, ez
a madár csak úgy kihüvelyezi.”
Így aztán nem is nagyon érdekli a meggyvágót a gyümölcs húsa, inkább unottan kiköpdösi azt, éppen úgy,
mint a napraforgómag héját.
A meggyvágó gyakori költőfajunk, városi parkokban,
fás-bokros élőhelyeken gyakran találkozhatunk vele.
Fiókáit főleg hernyókkal eteti. Részben vonuló, illetve

kóborló, az északi populációk egy része hazánkban tölti a telet. Évente egy vagy két alkalommal költ. Fészkét
különböző növényi részekből építi a fák lombkoronájának belsejébe. A fészekalj 3–6 tojásból áll, melyeken
a tojó kotlik, miközben a hím párja etetéséről gondoskodik. Télen – a párok feloszlása után – alkalmasint nagyobb, tiszta vagy vegyes pintycsapatokba verődik.
És ebben lehetnek társai télvíz idején például a tengelicek, hiszen ez a régi, németes nevén stiglicnek is hívott
pintyféle szinte mindig csapatban, de legalább is párosával jár. Én leggyakrabban a budakeszi madárösvénytől délnyugatra, a Margaréta panzió mögötti bokros,
bozótos területen szoktam találkozni velük. Többnyire
a gyalogút melletti gyomszőnyeg hátrahagyott magjait
szedegetik, vagy éppen a héjakút mácsonya feketére
száradt, szúrós virágzatán ügyeskednek, fejjel lefelé
imbolyogva igyekeznek onnan kiszedegetni a magokat. Ám viselkedésüknél lényegesen szembeötlőbb az
apró madár tarka tollruhája, ami az egyik legszínpompásabb hazai madarunkká teszi a tengelicet. Fejének
fekete-fehér-piros színe, szárnyának élénksárga stráfja
és a „hátára terített felöltőjének” őszi avart idéző rőtbarnája vetekszik bármely trópusi madárcsoda díszes
tollazatával. Nem csoda, hogy régen kalitkamadárnak
is tartották, ami ma már tilos, hiszen a tengelic – miként a meggyvágó is – régóta védett madár.
A hideg idő beálltával gyakran találkozhatunk vele
a madáretetőkön, nagyrészt állandó, de télen észak-déli
irányú kóborlása is megfigyelhető. Sík- és dombvidéki fészkelő. Kedveli a településeket. Kertekben, temetőkben, parkokban, fasorokban, erdőszéleken fészkel,
a zárt erdőket viszont elkerüli. Fészkét a fák lombkoronájának szélére építi. Évente két-három fészekaljat ne-

vel. A többi pintyféléhez hasonlóan fészkét vékony növényi szálakból építi, melyet szőrökkel és a nyárfa puha
termésével bélel. 4-5 tojást rak, melyeket a tojó egymaga költi ki, míg a hím a táplálékszerzésben segíti.
Illisz L. László
Felhasznált források: Herman Ottó: A madarak hasznáról és
káráról (Budapest, Pallas Rt. Nyomdája, 1914), www.mme.hu •
A képek forrása: www.tiszatoelovilaga.hu

Fenntartható táplálkozás
A fenntartható fogyasztás olyan fogyasztási
szokások összességét jelenti, amelyek
megfelelnek aktuális igényeinknek és
szükségleteinknek anélkül, hogy a jövő
generáció szükségleteit szabotálnánk.
Jelenlegi fogyasztásunk azonban az ún.
fenntarthatatlan fogyasztás; egy olyan
fogyasztási modell, amely negatívan hat
a környezetünkre, és negatívan hat ezen
keresztül ránk, fogyasztókra is.

Mit tehetünk mi?
� Preferáljuk a tradicionális és a hagyományosan előállított élelmiszertermékeket. Részesítsük előnyben
a helyi termékeket az importtal szemben. A helyi zöldségeket és gyümölcsöket a kistermelőktől a piacokon
vásároljuk meg! Lehetőség szerint válasszuk a szezonális, hazai termékeket, nyáron ne vásároljunk pl. déli
gyümölcsöt, amely több ezer kilométert is utazhatott,
mielőtt az asztalunkra került.

maradeknelkul.hu

szatyrot a vásárláshoz, vagy lebomló anyagból készült
csomagolóanyagot használjunk. Vásároljunk minél kevesebb előrecsomagolt élelmiszert.
� Csökkentsük az energiapazarlást. Takarékosan bánjunk a vízzel, zárjuk el, amikor nincs rá szükség (fogmosás, mosogatás), nyáron használjunk esővizet a locsoláshoz.
� Legyünk környezettudatosak! Környezettudatos fogyasztás alatt olyan fogyasztás értendő, ami nem okoz
kárt a bioszférában, elsősorban a CO2-kibocsátás és
a környezetszennyezés kérdésköre jelenti a fő problémát ebben az esetben. Rajtunk múlik például, hogy
mennyit használunk el egyszerre a mosószerből, és ezáltal mennyire szennyezzük a környezetet. Gyűjtsünk
szelektíven a hulladékot, ezzel is hozzájárulunk a környezetünk megóvásához.
Korondy Gabriella dietetikus

Egészséges életmód

Étrendünk nagymértékben befolyásolja az egészségünket. A helyesen összeállított étrend hozzájárul testi és
szellemi fejlődésünkhöz, meghatározza aktuális és
jövőbeli egészségi állapotunkat, és kulcsa az energikus, egészséges időskornak is. Azonban kevesen gondolunk arra, hogy az étel, amit megeszünk, nem csak
az egészségünkre, hanem a környezetünkre is hatással
van. Mostanában sokat hallani arról, hogy táplálkozásunknak tekintettel kellene lennie a Föld erőforrásaira,
vagyis fenntarthatónak kellene lennie.
A világ népessége az elmúlt 40 évben közel ugyanan�nyival nőtt (2,5 milliárd fővel), mint az emberi faj kialakulásától 1990-ig eltelt idő alatt összesen. Az ENSZ
előrejelzése szerint 2050-ben mintegy 9 milliárd ember él majd a Földön. Ezzel a jelenlegi lélekszámhoz képest 34 százalékkal több fogyasztót kell majd elegendő,
tápláló és biztonságos élelmiszerrel ellátni, mindezt
csökkenő természeti erőforrások, pl. az erdők/földterületek zsugorodása, valamint a víz-és energiafelhasználás növekedése mellett. Mindeközben a megtermelt
élelmiszer 30%-a kerül a szemétbe. (Egy átlag magyar
évi 68 kg olyan élelmiszert dob ki a kukába, ami még
elfogyasztható lett volna.) Az asztalunkra kerülő élelmiszerek előállítása felelős az erdők csökkenésének
80%-áért, a vízfelhasználás 70%-át emészti fel, az
üvegházhatású gázkibocsátás kb. 30%-a köthető hozzá,
valamint ez a legfőbb oka a biodiverzitás (biológiai sokféleség) csökkenésének.
A fenntartható élelmiszertermelés és táplálkozás mindannyiunk érdeke. Földünk védelmében hétköznapi emberként mi is sokat tehetünk környezetünk jövőjéért
elsősorban fogyasztási szokásaink megváltoztatásával.

� A fenntartható táplálkozás egyik sarkalatos pontja
a húsfogyasztás kérdése. Legnagyobb ökológiai lábnyoma az állati eredetű, a főként húsban gazdag étrendnek van. Ebből adódóan a húsfogyasztás mérséklésével
biztosan csökkenthető a környezetre nehezedő teher.
Kerüljön több növényi eredetű táplálék (zöldség, gyümölcs, teles értékű gabona) a tányérra.
� Mielőtt elmegyünk bevásárolni, mérjük fel az otthoni készletet, hogy ne vásároljunk felesleges dolgokat.
Ha mégis túl sokat sikerült vásárolnunk, megtalálhatjuk a módját, hogy a felesleges élelmiszereket rászorulóknak eljuttathassuk. Erre több fórum is létezik, pl. érdemes a NÉBIH oldalán felkeresni a „Maradék nélkül”
nevű kezdeményezést, amely segít abban, hogy a megfelelő helyre kerüljön a felesleges, de még fogyasztható élelmiszer. Vigyünk magunkkal otthonról vászon-

„Egyre többet és többet tehetsz, de a legjobb mottó mégis az,
hogy ne pazarolj! Ne pazarold az elektromosságot, ne pazarold
a papírt, ne pazarold az ételt! Éld úgy az életed, ahogy szeretnéd,
csak ne pazarolj! Vigyázz a természeti világra, és a benne élő
állatokra, növényekre is. Ez az ő bolygójuk is, nem csak a miénk!”
(David Attenborough)
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Könyvajánló +
Magánkiadásban megjelent a budakeszi dr. Ungor Károly Cserépdarabok II. című könyve. A személyes vallomásokból, rövid
történetekből összeállított kötetből adunk közre egyet.

A csók…
Pályám során sokszor értek meglepetések, melyek természetesen változó emóciót váltottak ki bennem.
Ezek hatásukban kellemesek, ezzel
ellentétesek, meglepőek, szemnyitogatóan tanulságosak, vidámak, elkeserítőek stb., stb., de mindenképpen
hasznosak voltak számomra. Sokban gazdagítottak az élményeimet,
tapasztalatomat és lehetőséget adtak
a párhuzamok, ellentétek ésszerű
magyarázatára, logikai összefüggések feltárására, egyszóval az emberés életismeretre…
Egyszer, egy ilyen, számomra is
egyedi, váratlan, ráutaló előzmények
nélküli esemény „ejtett áldozatul”.
Feleségemmel álltunk az osztályom
épülete mellett, beszélgetve a soron
következő vizsgálatáról, mikor a perifériás látómezőmben megjelent

egy kórházi dolgozó, felénk tartva.
Mi zavartalanul tárgyaltuk a feladatainkat, én kissé el is fordulva el is
veszítettem a közeledő alakot, mikor
teljesen váratlanul elénk toppant és…
– Micsoda váratlan öröm, hogy megláttam, főorvos úr! De jól néz ki! ...
– és ezzel elkapta a fejem, és úgy
szájon csókolt, hogy hirtelen nem
kaptam levegőt se. Eszmélve ismertem fel az egyik nőgyógyászat főnővérét benne és nem titkolt zavarral
mutattam be neki a feleségemet, aki
ugyancsak meglepődött ezen a szokatlan üdvözlésen… nem csoda.
Kettőnk zavarán csak a „csókosztó”
kolléganő tett túl, mert azt se tudta, hogyan exkuzálja magát nagy
hirtelenjében, majd sűrű bocsánatzokogások közepette lángvörösen
elszelelt. Én éppúgy nem értettem
az egészet, mint a feleségem, de ő
nagylelkűen megadta nekem az „ártatlanság vélelmének” a lehetőségét.
Így is nehéz volt meggyőzően elmagyaráznom neki ártatlanságomat,
ami viszont valóságos volt annak
ellenére, hogy a „csókosztó” valóban nagyon csinos, tetszetős is volt.
A meglepő, hogy a tett kiváltó okát
mai napig nem tudtam megfejteni,
mert a tettes állandóan elkerült ezután…

Kedves Hírmondó! 9 éves kislányom, Luca nagyon szeret
rajzolni, és szeretettel küldi a Szerkesztőségnek a legújabb
alkotását. Üdv. Palombi Andrea

Müllner Enikő és Hobok Dávid
szeptember 30-án kötött
házasságot a budakeszi
Dudok Rendezvényházban –
26 sok boldogságot kívánunk!

Lakás, családi ház rendszeres vagy alkalmankénti takarítását vállalom. Szeretem a rendet, tisztaságot magam
körül. Hívjon bizalommal! • telefon: +36 20 433 6602

Várunk tízalkalmas zártkörű csoportunkba, ahol biztonságos, megtartó környezetben két lelkes, szakképzett vezetővel az élet dolgairól beszélgetünk.

Fontos megélni, hogy problémáinkkal
nem vagyunk egyedül.

Életünk során többször kerülünk nehéz helyzetbe, sokszor a nagy öröm mellett súlyos megpróbáltatásokat
élünk meg. Bármelyik az alábbi témák közül megszólít, vagy lenne más egyéb, amiről szívesen beszélgetnél,
találkozzunk Budakeszin, a Generációk Házában!

▸ ... társunkkal kettesben, de ki vigyáz addig
a gyerekekre?
▸ ... idősödő szülők és kamaszok a családban;
▸ ... milyen az élet válás után?
▸ ... milyen egy mozaik család működése?
▸ ... kommunikáció családon belül és kívül.

Például, amikor bővül a család, vagy
▸ ... kimerült vagyok, mert nem hagy aludni
a gyerekem;
▸ ... nagyon fáj szülőként megélni, ha bántják
a gyerekemet;
▸ ... hiányzik az „én idő”;
▸ ... mik a családon belüli szerepek?
▸ ... hogyan tovább gyes után?
▸ ... egyensúly megteremtése a családban;
▸ ... a maximalizmus elengedése;
▸ ... gyerekeink és a kütyük;

Beszélgetés tabuk nélkül. A részvétel ingyenes.
A csoport hamarosan 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

Beszélgetőkör a Híd Központnál

Tapasztalat csere-bere
negyvenen túl

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.

A gyertyagyújtásokat a következő időpontokban kezdjük:

Frölich Róbert országos főrabbi
az ünnepről mesél – 2020-ban a 8. napon

1. nap: november 28. 18:00

5. nap: december 2. 18:00

2. nap: november 29. 18:00

6. nap: december 3. 15:30

3. nap: november 30. 18:00

7. nap: december 4. 18:00

4. nap: december 1. 18:00

8. nap: december 5. 18:00
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