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Nagy lehetőségek, közös tervek
idén is

Tavaly a BÖT keretében készíttettünk térségi kerékpáros hálózati tervet, és Páty felé is elkezdjük terveztetni
a biciklis összeköttetést, emellett Budaörssel is együttműködünk kerékpárutunk folytatására. Célunk, hogy
csatlakozzunk a már épülő Budapest–Balaton nyomvonalhoz.
Szeretnénk új lehetőségeket teremteni a Farkashegyi
repülőtéren, ezért egy vendéglátóhely létrehozását tervezzük, amely a kerékpárosok kedvelt célpontja lehetne.
Ugyanakkor új látványosság is várja a látogatókat: repterünk bejáratánál állítjuk ki az R–26S típusjelű, „Góbé”
becenevű vitorlázó repülőgépet, amelyet id. Rubik Ernő
tervezett, és Gangl Gábornak, a repülőtér vezetőjének
közbenjárásával jutottunk hozzá. Március 19-én szombaton kerékpáros szezonnyitóval és repülőnappal avatjuk fel, amelyre szeretettel várjuk Önöket!
Nagy lehetőségek várnak ránk idén is, és azon leszünk,
hogy terveinket közösen megvalósítsuk.
Mindent Budakesziért!
Tisztelettel:

dr. Győri Ottilia polgármester

Polgármesteri köszöntő

Kedves Budakesziek!
Elfogadtuk Budakeszi 2022. évi költségvetését, amely
megadja a város egész éves működésének kereteit és lehetőségeit. A költségvetés főösszege mintegy ötmilliárd
forint, az intézményfinanszírozás összege pedig további
1,4 milliárd forint. Számos konkrét fejlesztésre különítettünk el forrást: kormányzati támogatásból tizennyolc
utcát felújítunk, megépítjük a Makkosi utat, közvilágítást építünk. Nyáron birtokba vesszük a tanuszodát.
Megépítjük és átadjuk a bérlőknek a vállalkozói parkot,
ezzel jelentős bevételt termelve Budakeszinek.
Kiemelkedő lehetőség Budakeszi számára a TOP Plusz
pályázat, amelyből a három és félmilliárd forint jut Budakeszinek! Mivel Pest megye Budapestről leválva önálló régió lett, most juthatunk először jelentős európai
uniós forráshoz. Belterületi utak fejlesztésére ebből 300
millió forintot költhetünk, játszótereket és sportparkot
44 millió forintból fejleszthetünk. Több mint egymilliárd forint támogatást igényeltünk a kulturális városközpont újjáépítésére: a művelődési ház elavult épületének
bontására, új, többfunkciós könyvtár és rendezvényterem építésére, köztérfejlesztésre, valamint új, multifunkciós rendezvény-, szabadidő- és kulturális központ
kialakítására. Az önkormányzat intézményeinek energetikai korszerűsítésére 467 millió forintot, óvodafejlesztésre 982 millió forintot, kulturális és közösségi célokra pedig 600 millió forintot fordítunk a TOP Plusz
pályázat keretében.
Új települési fejlesztések is megvalósulhatnak, hiszen a
Káposztás területnek szinte valamennyi tulajdonosával
már megállapodtunk, így itt, Makkosmária és
Nagyszénászug határában intézményi területet
alakíthatunk ki. Szintén közösségi célra hasznosítjuk a
vállalkozói parknak az új körforgalomhoz legközelebb
eső telkét. Ennek a városrésznek a fejlesztését segíti az
is, hogy a buszsáv tervezésével egyidejűleg a Budapest
Fejlesztési Központnak a Pátyi út és a Budaörsi út közötti
összekötő útszakasz megtervezését javasoltuk, a lakossági
véleményekkel összhangban. Ugyanakkor kértük, hogy
ezt hosszabbítsák meg a Domb utcáig, ezzel elősegítve az
új buszvégállomás megközelíthetőségét, amelyet a Dózsa
György térről a Szőlőskert gazdasági területre helyeznek át.
Megindítottuk az új szakrendelő építésének közbeszerzési
eljárását annak a 311 millió forintos támogatásnak
köszönhetően, amelyet Menczer Tamás Budakeszin élő
államtitkár, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje
közbenjárásával szavazott meg a kormány. Ezzel a
meglévő húsz szakrendelésünk kapacitását duplájára
bővíthetjük.
Egy mammográfia központ beindítását is tervezzük
városunkban. A Budakeszi Egészségügyi Központ intézményvezetőjével azon dolgozunk, hogy emlőrákszűrés

is legyen helyben, ingyen a budakeszi hölgyeknek.
A gépek már megvannak, a helyet keressünk az emlőcentrumnak, ahol a tervek szerint ultrahangos és aspiraciós cytológiai vizsgálatot is végeznek majd.
Nagyon fontos számunkra a térségi együttműködés,
elsősorban a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás
keretei között. Közösen működtetjük a Közterület Felügyeletet, hiszen nagyon fontos a közbiztonság. Együtt
szervezzük a Budakörnyéki Sörfesztivált, immár negyedik alkalommal. Más közösségépítő eseményekre is
nagy hangsúlyt fektetünk, idén is lesz Családi Nap Fesztivál, és reményeink szerint a vírushelyzet megengedi,
hogy további kulturális eseményeket is szervezzünk.

3

Elkezdődött a Nádas-tó
újjáélesztése

A Budakeszi határában található Nádas-tó helyi védettségű természetvédelmi terület, amelynek állapota
a csapadékhiányos időjárás, a természetes és lefolyó csapadékvízből
származó vízutánpótlás elmaradása
miatt leromlott, a kiszáradt tómederben és környékén pedig nagy tömegben jelentek meg az invazív özönfafajok, elsősorban a zöldjuhar.
A klímaváltozás negatív – természeti és társadalmi – hatásai elleni védekezésben ez a vízfelület is fontos
szerepet játszik, ezért Nádas-tó megmentése és rehabilitációja a környezetvédelmen és a környezeti értékek

megőrzésén túl rekreációs célokat is
szolgál.
Menczer Tamás államtitkár úr, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselő
jelöltje segítségének köszönhetően
2022. február 22-én megindul a tó és
környezetének újjáélesztése. Az első
lépés – a további állapotromlás megakadályozása érdekében – az egykori
tómeder mentesítése az agresszívan
terjedő, idegenhonos fásszárú növényektől, amelyre Budakeszi Város
Önkormányzata az ilyen kistavak
rekonstrukciójában már jelentős tapasztalatokat szerzett Pilisi Parkerdő
szakembereit kérte fel. A Nádas-tó
revitalizációját a kormány 6,3 millió
forinttal finanszírozza.
A Nádas-tó rehabilitációja és a munkák ütemezése további biológiai,
hidrogeológiai, ökológiai vizsgálatokat igényel. Az előzetes felmérések
alapján azonban minden, a Nádas-tó
rehabilitációja iránt elkötelezett fél

egyetértett abban, hogy a legsürgetőbb feladat a még megmaradt őshonos fajok megőrzése a gyorsan
terjeszkedő özönfaállomány – elsősorban a zöld juhar – terjedésének
megakadályozásával, mivel ezek
a növények beavatkozás nélkül még
több nedvességet vonnának el a maradék őshonos fajok elől, tovább rontva a jelenleg sem kedvező helyzetet.
A Pilisi Parkerdő az elmúlt években
területén található, több mint száz
erdei kistó sikeres rekonstrukcióját
végezte el, az élőhelyek megőrzése
és az erdők vízvisszatartó, víztárolási kapacitásának helyreállítása és
növelése érdekében. Ezzel nemcsak
a környezet levegőminősége javul,
de csökkenthető a hőmérsékletingadozás mértéke, fenntarthatóvá
válik a víz körforgási folyamata, ami
pedig a biodiverzitást, az ökológiai
egyensúlyt és stabilitást is növeli.
Pilisi Parkerdő Zrt.

Városi hírek

18 utcát újítunk fel,
és közvilágítást
építünk!
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Menczer Tamás országgyűlési képviselőjelölttel, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
államtitkárával
helyszíni bejárást tartottunk a Reviczky utcában. Ez az útszakasz is új aszfaltszőnyeget kap abból a 244 millió
forintos támogatásból, amelyet a kormány decemberben szavazott meg
Budakeszinek. A körzet képviselőjeként a helyszíni bejárásra meghívtam
több utcabeli lakót is, akik felhívták a
figyelmet a problémás útszakaszokra. Megígértem, hogy a kivitelezés

során ezekre külön figyelmet fordítunk. Megtekintettük a Hajós utcát
is, ahol a 20 kilovoltos távvezetéket
a föld alá helyezzük és közvilágítást
építünk, szintén kormányzati támogatásból. Tavasszal elsőként az Ady
Endre, a Kuruclesi, a Vadász, a Rigli,
a Felkeszi és a Hunor utca felújítására
kerül sor. Második ütemben a Szász,
a Székely, és a Jókai utcát, a Törökőr
utca Szász utcáig terjedő szakaszát
és az Erdő utca Erkel és Kossuth utca
közötti szakaszát aszfaltozzuk újra.
Harmadik szakaszban a Mezei Mária, az Esze Tamás és a Vadverem
utca, a Széchenyi utca Erkel és Rózsa

utca közötti félpályája, valamint a Gábor Áron utca Bem utca utáni szakasza kap új aszfaltszőnyeget, míg
negyedik ütemben, a vízművek munkálatait követően, várhatóan idén ős�szel a Reviczky utca és a Táncsics Mihály utca rendőrség mögötti szakasza
épülhet újjá. Kormányzati támogatásból épül meg a Makkosi út is ebben az évben, erre 345 millió forintos
támogatást szavazott meg a kormány
Budakeszinek. További három utca
felújítására nyújtottunk be pályázatot a belügyminisztériumhoz (Görög,
Meggyes és Virágvölgy utca), a döntés
márciusban várható.
’Sigmond Bertalan alpolgármester,
a 6. választókerület önkormányzati
képviselője

Szalóki Ági

■ Miképpen fordult az élete az
Mikor a megbeszélt időpontban elindultam, hogy a friss levegőn
éneklés felé?
sétálva elkészítsem ezt az interjút a tavaly tavasszal Budakeszire
Szalóki Ági: Elég korán kiderült,
hogy muzikális vagyok. Ez a kéköltözött Szalóki Ági Liszt- és Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
pesség már a beszéd indulásakor
díjas, háromszoros Fonogram-díjas előadóművésszel, dalszerzővel
kiderül, hisz ilyenkor a gyerekek
még sötét, borongós volt az idő, aztán mire odaértem a Honfoglalás
már énekelnek, dudorásznak. 4-5
sétányra, szinte abban a pillanatban kisütött a nap. Mondtam is neki:
éves koromban már erőteljesen
megmutatkozott annak jele, hogy
„Ági, ez a maga angyali varázslata”! Aztán elkészült ez a sajátos
az éneklés számomra kicsit fontokörülményű interjú. Ági 10 hónapos kisfiát sétáltatta babakocsijában,
sabb, mint más gyerekeknek. Bizoén pedig mellettük ballagva kérdeztem őt sok mindenről.
nyára minden zenész így van ezzel
gyermekkorában, hogy a hangszeMűvészetéről, kisbabájáról, változó világunkról és természetesen
rek, a zenehallgatás, az éneklés az
négyrészes babakoncert sorozatáról, melynek az Erkel Ferenc
különösen nagy örömöt jelentett
Művelődési Központ ad helyet hónapról hónapra.
számukra, mint ahogyan nekem
is. Erre felfigyeltek a szüleim is,
akik sok szeretettel elkezdték tudatosan, de ösztönösen Sándor, Csoóri Sándor, Zelk Zoltán, Móra Ferenc veris a zenei nevelésemet. Emlékszem, édesapám az ölébe seit ma is tudom.
vett és a muskátli-, rezeda- és minden egyéb népdalos ■ Nagy ajándék egy kisgyermek számára, ha a szülők
füzetekből dalokat tanított nekem. Óvodás koromban korán felfedezik a tehetséget, és azt tudatosan is figyemár önállóan kezeltem a lemezjátszót. Kodály Háryját lembe veszik a nevelésben.
rengetegszer meghallgattam. Azokat a dalokat, verseket Sz. Á.: A felmenőim többsége apai ágon alföldi, földműpedig, amelyeket ebben az időszakban megtanultam; ves paraszt ember volt. Ha 120 évvel korábban, a százada Sebő együttes, Vitai Ildikó, a Kaláka dalait, Weöres fordulón születtem volna, akkor is zene vett volna körül,
mert a családom életének természetes része volt az éneklés, a tánc,
a hangszeres játék, a mesemondás,
az imádság. Sajnos ezeket a korábban apáról fiúra szálló, az élethez
harmóniát és energiát adó tevékenységeket újra kell tanulnunk könyvekből, iskolában, tanfolyamokon.
■ Korosztályából egy fiatal népdalénekes „nagy generáció” jelent meg
a 1990-es évek közepe tájékán! Gondolok itt Bognár Szilviára, Palya
Beára, Herczku Ágnesre, akikkel
együtt mára jelentős művészi életpályát jártak be.
Sz. Á.: Az 1969-ben elindult „Röpülj páva” versenyek, majd a táncház
mozgalom hatalmas robbanást indított el a ’70-es években. Ekkor indult
el pályáján Budai Ilona, Bodza Klára, Szvorák Katalin, Faragó Laura,
a Sebő–Halmos duó, Kobzos Kiss
Tamás majd a Muzsikás és a Téka
együttes, aztán Sebestyén Márta,
s egy sor kitűnő népzenész. Ezek
a népzenészek zeneiskolát alapítot-

Akikre büszkék vagyunk

AZ INTERJÚ FOTÓINAK FORRÁSA: BERGICS BALÁZS, SZALÓKI ÁGI

A zene, a tánc, a vers ölelése
fordított a gyerekek felé
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Akikre büszkék vagyunk

tak Óbudán és Budafokon. Énekműhelyekben, zeneiskolákban fiatal népdalénekesek, táncegyüttesekben táncosok bontogatták a szárnyaikat a rendszerváltás után
alig néhány évvel.
A ’90-es években sokan, köztük én is, már 17-18 évesen
Erdélybe mentünk falusi emberekkel találkozni, a táncaikat, énekeiket megtanulni. Kallós Zoltán erdélyi magyar néprajzkutató és népzenegyűjtő 1996-os válaszúti
tábora számomra valóban válaszút volt. Ekkor találkoztam személyesen az általam felvételről már ismert
énekhangok hús-vér tulajdonosaival, s azt hiszem, ekkor kezdtem el megérteni, hogy a szép dalokhoz, amiket
gyerekkorom óta szerettem, sajátos életfelfogás, rend,
emberek, emberi sorsok, szokások is tartoznak. Egy
életre elköteleződtem ott, alig 18 évesen.
Kallós Zoli bácsi sokakat tanított, sokunk útját terelgette. Szilvivel, Ágival, Beával hasonló utat jártunk be, hasonló az érdeklődésünk, az értékrendünk, és a sok közös emlék, élmény, az éneklés összekovácsolt minket,
nemcsak kollégák vagyunk, hanem barátok is.
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■ Végigtekintve 25 éve induló pályafutásán, 9 szólólemezének az ismeretében, egy nagyon színes palettát
látni, de mindig a népdal dominál.
Sz. Á.: Valóban, a pályán eltöltött több mint 25 évemet
a magyar népzene és más népek zenéjének szeretete
határozta meg. Tizenhat évesen a cigány folklór együttes, az Ando Drom jubileumi koncertjén léptem először
színpadra, nem sokkal később pedig az autentikus magyar népzenét játszó Ökrös és a világzenét játszó Besh
o droM együttes énekese lettem. Magyar, cigány, bolgár, görög, török, macedón dalokkal jártam be a világot
a Montreáli Jazz Fesztiváltól a Glastonbury fesztiválon
át a párizsi Théâtre de la Ville-ig, New Yorktól Pekingig.
Készítettem lemezt felnőtteknek és gyerekeknek is, népzenei, világzenei és jazz albumot is.
A főcsapás a gyerekeknek játszott zeném. Ebben egyesül
minden, amit tudok, minden, ami vagyok, s ez a legfelszabadultabb produkcióm.
■ Mire ez az interjú megjelenik, már túl lesz az első
budakeszi babakoncerten, melyet áprilisban újabb koncert követ. Milyen formája, milyen zenei megjelenése
van egy ilyen sajátos, 0–3 éveseknek ajánlott előadásnak?
Sz. Á.: Néhány évvel ezelőtt – látván, hogy koncertjeimre egyre gyakrabban hoznak karonülő babákat is – a 0–3
éves korosztálynak is műsort készítettem. A babáknak
tudatosan kisebb térben, vállaltan kisebb közönség előtt
csendesebb zenét játszom, mint az ovisoknak. A műsor
kialakításánál figyelembe vettem a 0–3 éves korosztály
fejlettségét, igényeit, életkori sajátosságait. A program
része az élőzene-hallgatás, a közös éneklés, mondókázás, ölbeli játékok a szülők és babák bevonásával. A babakoncertem nem zenés foglalkozás, hanem 35–40
perces koncert, komplex zenei élmény a szülőknek is,
babáknak szerkesztett zenei anyaggal. Csókás Zsolt gitáron, Szalai Péter ütőhangszereken kísér.
■ Tudom, hogy néha aggódva figyeli a világ változását!
Veszélyben volnának a gyerekek?
Sz. Á.: Változás minden korban volt. A mai gyerekek
azonban olyan korban élnek, amelyben alapértékek tünedeznek el, határok mosódnak össze, és ez valószínűleg a biztonságérzetünkre is hat. A mai gyerekek helyzete sokszor a legjobb anyagi körülmények között sem
könnyű. A világ most félelmetesen gyorsan változik, de
az emberi természet és test nem tud és nem is akar ilyen
mértékben változni. A legtöbb embernek – és a gyerekeknek kiváltképp – érzelmi biztonságra, bizalomra, az
önbizalom kiépülésének lehetőségére, figyelemre, elfogadásra, gondoskodásra, testi és szellemi táplálékra van
szüksége, vagyis szeretetre. Ott, ahol mindezt megadják
a felnőttek, ott a kicsik szárnyalnak. Csodás kisgyerekekkel találkozom a koncerteken, olyanokkal, akik nyitottak, kiegyensúlyozottak, sokirányú az érdeklődésük.
De néha aggódva figyelem ezt a nagy változást. Különösen a városokban élőket érik erős hatások: egyre több
az információ, az erőteljes impulzusok dominálnak.
A gyerekzene világában is sok a gépzene, a nagy hangerő, a lebutított dallam, szöveg és ritmus. Jó ideje ez
a trend. Mikor gyerekeknek írok zenét és mikor nekik
játszom, vállaltan szembe megyek ezzel a trenddel. Ahelyett, hogy erős és mesterséges ingerekkel hatnék, a gyerekek fantáziáját, kreativitását szeretném kibontakoztat-

ni, igyekszem nekik lehetőséget teremteni a játékra, az
önfeledtségre és az elmélyülésre.
■ Családjával 10 hónapja él Budakeszin. Gyakorlatig
kisfia születésével egy időben költöztek ide. Miért választották ezt a várost új otthonuknak?
Sz. Á.: Főleg azért, hogy kisfiam több szarvast lásson,
mint plázát…Szeretem ennek a hegyekkel körbeölelt
kisvárosnak a fekvését. Bármelyik lakott pontjáról is
indulunk Budakeszinek, rövid idő alatt erdőbe érünk.
A nagyvárosban eddig a távolbalátás képességét nem
nagyon tudtam használni. Minőségi változás, hogy itt
isteni a levegő, szinte harapni lehet. 42 évig éltem Budapesten, zenészként rengeteget jártam-keltem a világban.
Elég volt a nagyvárosi életből. Élveztem az előnyeit, de
egyre több hátrányát láttam. Megnyugtató számomra az
itteni lépték. Közben látom a város látványos fejlődését,
az épülő tanuszodát, a gyönyörű, új iskolát, a sok sportolási lehetőséget, az egészségházat, csupa olyat, ami a helyieket szolgálja, gyarapítja.
Nemrég azt is hallottam, hogy ősztől katolikus általános
iskolai első osztály indul Budakeszin. Katolikusként ennek kiváltképp örülök.
■ 18 éve foglalkozik gyerekekkel, eredetileg óvónőnek
készült. Hogy gondolkodik a gyereknevelésről?
Sz. Á.: Ami a nevelési elveimet illeti, nem vagyok híve
a mindent szabadjára engedő liberális szemléletnek, de
persze a katonás szigor sem áll hozzám közel. Jómagam
a keretek és a mértékletesség híve vagyok a gyereknevelésben is. Ahogy József Attila is mondja: „Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet, jó szóval oktasd, játszani
is engedd szép, komoly fiadat!” Számomra fontos a gyerekekkel való foglalkozásban, hogy amíg velem vannak

a gyerekek, felszabadultak lehessenek, de tudják, hogy
vannak szabályok, van határ. A gyerekek nagyon hamar
oldódnak mozgásban, hangadásban. Ha ovis vagy kisoskolás csoportoknak játszom, egy atomerőmű energiája
összpontosul a nézőtéren, főleg, ha többszáz gyereknek
játszom. Ezt imádom! Hatalmasakat lehet ennyi gyerekkel bulizni! 18 év gyerekekkel sok mindenre megtanított. Arra is, hogy képes legyek adott pillanatban pár
másodperc alatt elcsendesíteni őket. Az imént felszabadultan táncoló, örömükben visongó gyerekek tátott szájjal, csendben hallgatják a hangszeres szólókat. Sok örömöm lelem abban, hogy 18 éve gyerekeknek énekelek.
Mérhetetlen hálás vagyok a Jóistennek, hogy azzal foglalkozhatok, amit szeretek, s amivel másoknak adhatok.
Horváth Jenő

Bemutatkozik Budakeszi új jegyzője,
dr. Konkoly Zita
természeti adottságokkal és történelmi múlttal rendelkező, városának
szolgálatába álltam a polgármesteri
hivatal jegyzőjeként. A város látványos fejlődése és az itt élő, csodálatos emberek városfejlesztési igényei
engem is magával ragadtak, amikor
a település múltat megigéző, műemlék jellegű lakóházai között sétáltam
és figyeltem az itt élő emberek mindennapi életét, azt, ahogyan gondolkodásuk lenyomata megjelenik környezetük alakításában.
Ezt a harmonikus egységet szeretném munkámmal tovább színesíteni és a városi közösség érdekeit szem
előtt tartva egy ügyfélcentrikus
szemléletű, rugalmas, a lakossági
igényekre gyorsan reagáló hivatallal
a városi ügyeket és az itt élő emberek hivatali ügyintézését biztosítani.
Biztos vagyok abban, hogy nem csak

Önkormányzati hírek

2022. február első napján új fejezet
kezdődött életemben, nagy megtiszteltetésként Budakeszi, csodálatos

a hivatalos munkaidőt fogom itt tölteni, mivel szeretek a természet közvetlen közelében lenni, és a környék
számtalan kirándulási lehetőséget
kínál erre. Régebben amatőr futóként futással töltődtem fel, amikor
mozgásigényem támadt, az utóbbi
években inkább a jógát helyeztem
előtérbe. Hobbim a kertészkedés és
gyógynövények gyűjtése. Szeretem
a virágokat, mert nélkülük szürkébb
lenne az élet. Amikor időm engedi,
gyógyfürdőket látogatok szépséges
hazánkban, kikapcsolódást, pihenést jelent számomra.
Két fiú gyermekem jelenti az aktív kapcsolatot számomra a rohanó világgal, igé
nyeik folyamatosan
emlékeztetnek a fiatalabb generációk elvárásaira, mely a fejlődés egyik
mozgatórugója. Szociológusként és
jogászként egyaránt fontosnak tartom
a becsületes, tiszta, nívós, norma
követő magatartást, egymás tiszteletben tartását és megbecsülését.
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30 éves a Póczi Patika

Budakeszi márkanév – helyi vállalkozások

Mikor 1992 februárjában megnyílt a József Attila utcában
a Póczi Patika, sokan meglepődtek, hisz addig ahhoz voltak
hozzászokva a helyiek, hogy Budakeszin csak a Fő utcában lehet
bármiféle kiskereskedelmi tevékenységgel találkozni. És ha jól
belegondolunk, ez még a mai napig sincs másképpen – egykét kivételtől eltekintve –, pedig azóta már több ezer fővel nőtt
Budakeszi lakossága. A Póczi Patika tehát minden megszokott
előítélet dacára jött, látott és győzött. Az elmúlt 30 évükről
a gyógyszertár ügyvezetője, Nyárfás Krisztina osztotta meg
gondolatait a Budakeszi Hírmondóval.
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A patikát Póczi Lajosné Vantara Judit
gyógyszerésznő – anyósom – nyitotta meg 1992 februárjában. Az elmúlt 30 évben számtalan beteg és
vásárló fordult meg nálunk, sokan
közülük a nyitás óta hozzánk járnak. Ezekben az évtizedekben egy
nagyon stabil, hűséges csapat dolgozott a patika falai között. Velük
a munkán túlmenően sok közös kirándulás, ünnepi együttlét emlékeit
is őrizzük.
Az elmúlt 3 évben egymás után érték el a nyugdíjkorhatárt kollégáim,
van, aki otthon maradt, és vannak,
akik dolgoznak tovább. Így fiatalodik
meg ez a nagy tapasztalatú, hozzáér-

tő gárda. Az új kolléganőket törzsvásárlóink többsége segítő szeretettel
fogadja. Az újoncok kedves tapasztalata, hogy a különféle gyógyszeres
fiókok és polcok között még nehezen
eligazodva nem egyszer a „rutinos”
törzsvásárlók segítik ki őket. Szeretnénk, ha nekik is lenne lehetőségük,
hogy hűséges és új vásárlóinkkal
kölcsönösen megismerkedhessenek.
Ragaszkodunk a régi értékekhez,
ezek fontosak számunkra. Nem az
a lényeg, hogy a vásárló vásároljon,
és utána gyorsan távozzon. Néha itt
elég csak egy jó szó, egy jó tanács,
vagy csak egy perc, hogy valaki lerakja itt a gondját.

Mi még tartjuk magunkat a klas�szikus gyógyszerészethez, nem
akarunk versengeni az internettel,
megvan a tudásunk: a szakgyógyszerészek 8 évet tanulnak az egyetemen, hogy válaszolni tudjanak az
önök által feltett kérdésekre. Értéket képviselünk, nem szeretnénk –
amíg lehet – a robotizált világ részévé válni. Fontos a kapcsolattartás, az
odafigyelés, a velünk szemben álló
problémájának meghallgatása, néha
ez a legfontosabb, nem a tabletta,
amit bevesz az illető.
Azt is el kell mondanom, hogy ez az
utolsó 3 év a nagy változások időszaka
volt mindenki számára. Bevezették
a felhő alapú receptfelírást, több új,
nagy volumenű jogszabályi előírásnak kell megfelelnünk, február elején
pedig a Gyógyszerészi Receptgyűjte
mény (FoNo) európai uniós harmonizációja miatt változik sok magisztrális
készítmény. A szabályok és kötelezettségek miatt sok adminisztrációs
feladatunk van, mire a gyógyszer az
önök kezébe kerül, de ennek ellenére
bízunk benne, hogy mindig marad
idő a kérdések megválaszolására és
gyógyszerelési tanácsokra.
Hálával és köszönettel tartozunk
mindazoknak, akik az elmúlt 30 évben hozzánk fordultak és megtiszteltek bizalmukkal.
Horváth Jenő

Hírek első kézből a parancsnoktól

Ismét próbálkoztak
Budakeszin az
„unokázós csalók”
a fent említett eset kapcsán büntetőeljárást indított.
Az elkövetők mobiltelefonon hívták
fel a kiszemelt áldozatot, akivel azt
akarták elhitetni, hogy fia egy csomagot adott fel barátai kérésére, melyben a rendőrség drogot talált. Azt
mondták, hogy a telefon másik végén
egy hivatalból kirendelt ügyvéd van,
hozzátartozóját pedig csak úgy tudja
kihozni a rendőrségről, ha óvadékot
tesz le.
Pénzátadásra szerencsére nem került
sor. A Budaörsi Rendőrkapitányság

■ Többször felhívtuk már a figyelmet
rá és nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a telefonhívásokat követően
ne hajtsák végre a kapott utasításokat,
előtte tájékozódjanak!
■ Fokozott fenntartással kezeljék
a váratlanul jelentkező idegeneket, az
olyan telefonhívásokat, amelyekben
valaki arra hivatkozik, hogy hozzátartozójukat baleset vagy más tragédia érte, bajba került, kárt okozott, és
azonnal pénzre van szüksége, hogy
a bajból kikerüljön!

■ Ellenőrizzék le a telefonon kapott
hír valóságtartalmát! Tegyenek fel ellenőrző kérdéseket!
■ Hívják fel közvetlen hozzátartozóikat!
■ Ne adják meg adataikat ismeretleneknek!
■ Bűncselekmény esetén hívják
a rendőrséget az ingyenesen hívható
112-es számon!
■ Legyenek óvatosak és egészségesen
bizalmatlanok!
Hoffmann Kornél rendőr alezredes
őrsparancsnok, Pest Megyei Rendőrfőkapitányság, Budaörsi Rendőrkapitányság, Budakeszi Rendőrőrs

Budakeszi legifjabb
polgárai
Palotai Olívia
(született 2022.
január 3-án)

Tóth Bettina Katalin és Nagy Zsolt
2022. február 5-én kötött házasságot
a Budakeszi Városházán –
sok boldogságot kívánunk!

Borsányi Mirkó
(született 2022.
január 5-én)

Pelyach Enid Hanna
(született 2022.
január 20-án)

Kanczler Janka Anna
(született 2022.
január 6-án)

Stance Attila Zente
(született 2022.
január 23-án)

Marinka Karina Zoé
(született 2022.
január 20-án)

Kertai Nimród Sebestyén
(született 2022.
január 25-én)

Gratulálunk, jó egészséget
és sok boldogságot kívánunk!

Itt a farsang, áll a bál...
A Mosoly-vár Bölcsőde első programja a néphagyományokat
őrző „Farsang-vár” mulatság. A farsang az egyik olyan bölcsődei
program az év folyamán, ami általában nyitott a szülők, családtagok
számára is, most azonban a vírushelyzet miatt csoportonként, zárt
körben búcsúztattuk a telet.
Nagy készülődés előzte meg az eseményt, farsangi dekorációkkal színesítettük a bölcsőde helyiségeit,
színes szalagok, lufik, bohócok, álarcok jelezték a közelgő ünnepet.
A farsang napját megelőző héten
a télűző vigasság népszokásaival
ismerkedtek a gyerekek, ebben a témakörben verseltünk, énekeltünk,
meséltünk, alkottunk velük.
Kisgyermeknevelőink a gyermekeknek farsangi témájú kézműves kezdeményezésekkel készültek, melyhez a kicsik örömmel csatlakoztak.
Sok szép alkotás készült, ezeket

a folyosón és az átadó helyiségben
állítottuk ki.
Ezen a napon a bölcsőde szobáiba
beköltözött a csibe, róka, mikulás,
pók, balerina, batman, őzike, pillangó, unikornis, cserkész, hóember, lovag, királylány, nyuszi, cica,
tűzoltó és méhecske, igazi mesevilággá varázsolva a csoportszobákat.
Az intézmény dolgozói is színes jelmezbe bújtak a gyerekek nagy örömére.
Vidám nap volt ez, sok zenével,
tánccal a szülők által hozott gyümölcsökkel és ropogtatnivalókkal.

Délután, tele élménnyel, vidám
hangulatban meséltek a gyerekek
erről a csodaszép napról.
Jövőre folytatjuk.
Benkő Gáborné

„…ha az ember vigyáz a nyelvére, és figyel a beszédére, maga a világ lesz
szebb és boldogabb.” (Nyiri Péter)

Intézményi hírek

Először rendeztek a WudiSuliban
Szép Magyar Beszéd versenyt
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2022. január 27-én először rendeztük meg iskolánkban a Szép Magyar
Beszéd versenyt. Ez a versenyforma
az ifjúság anyanyelvi nevelését, a beszédkultúra javítását szolgálja. A vetélkedő résztvevőinek egy kötelező
és egy magukkal hozott, szabadon
választott 20-25 soros prózai szöveget kellett felolvasniuk. A versenyzők teljesítményének értékelésekor
a szövegértés, szöveghűség, hangvétel, hangképzés, hangsúlyozás,
szünettartás, természetes beszéd
helyes alkalmazását értékelte a zsűri. Irodalmunk gyöngyszemeit sorakoztatták fel diákjaink az általuk
választott olvasandó részletekben.
Számos igényes felolvasást hallhattunk, meghozva kedvét a hallgatóságnak egy-egy mű elolvasásához.

Az intézményünkben megrendezett
iskolai forduló résztvevői bizonyságot tettek nyelvhasználati kom-

petenciájuk színvonaláról; ennek
függvényében az ékesszólók táborát
a következő diákjaink alkotják.

Kazinczy szépkiejtési vetélkedő eredményei 2021/22-es tanév:
■ második évfolyam
I. Szentpéteri Júlia
II. Tokody Nóra
III. Parragh Róza

■ ötödik évfolyam
I. Papp Ákos
II. Radnóti Julianna
III. Váradi György

■ harmadik évfolyam
I. Földvári Szonja
II. Geiszter Bertalan
III. Hajdú János

■ hatodik évfolyam
I. Kovács Borbála

■ negyedik évfolyam
I. Szirmai Róza
II. Szentpéteri Boglárka
III. Kovács Bercel Zsolt

■ hetedik évfolyam
I. Csóka Emília
■ nyolcadik évfolyam
I. Masszi Dániel
Egyed Anna

WudiSuli-tájékoztató
a 2022/2023-as tanévre történő

Vizsga a WudiSuliban

beiratkozásról

2022. február 28. 17.00 óra
Szülői tájékoztató jelenléti formában,
az aktuális járványügyi előírásoknak
megfelelően.
2022. március 7-8-9.
Nyílt órák az aktuális járványügyi
előírásoknak megfelelően.
2022. március 21., 28. és április 4. 14 óra
Játékos foglalkozások a gyermekeknek.
Ezen alkalmak során a leendő
osztálytanítók és nyelvtanárok várják
a gyermekeket.
2022. április 2. hetétől
Családi beszélgetések – a pontos
időpontokat egyénileg küldjük ki.
2022. április 21-22.
BEIRATKOZÁS

A nevelőtestület törekvése, a német nemzetiségi arculat fokozatosan egyre több területen való
megerősítésére újabb állomásához
érkezett. A nemzetiség nyelvének
minél magasabb szintű elsajátítása, a nyelvnek, mint kommunikációs eszköznek minél biztosabb
használta érdekében megtettük az
első lépéseket a DSD 1. fokozatú
(Deutsches Sprachdiplom-Stufe 1)
2024. évi bevezetésére iskolánk
végzős diákjai körében.
A „vizsgaszituáció” előkészítése
érdekében, szem előtt tartva, hogy
az ilyen helyzetre a gyerekeket fel
kell készíteni, azt minél többször
gyakorolni szükséges, idén először a felső tagozat 5–7. évfolya-

Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola

Országos sikerek
Diákolimpiai ezüstérmet
szerzett a SZIA futsal
csapata
Azt tudtuk, hogy nem lesz egyszerű,
de hogy a top sportiskolákkal kiállva
ilyen bravúros eredmény szülessen,
erre az országban senki nem számított. Bereznai Dominik, Berta Balázs,
Chon Joo Chan, Marosi Balázs, Köllő Balázs, Pekker Gergely, Rab Bence,
Török László valami csodálatos játéknapot lezavarva sorra mérkőztek
a rivális csapatokkal:
– megverték a Felcsúti Puskás Akadémián edzett ifjakat,
– az esztergomi gimnázium korosztályos labdarúgóit,
– is döntetlent játszottak a Budapesti Honvéd Akadémia növendékeivel
szemben – akik a Magyar Labdarúgó-szövetség kiemelt első osztályú
bajnokságát vezetik.
A körmérkőzéseken lezajlott pontrendszer végeredményeként gyönyörű ezüstérmet akasztottak fiaink
nyakába. Csehó-Kovács Ferenc testnevelő tanár és Kiss Baranyi Levente

BLA-edző méltán lehet büszke a srácokra. Csapatunk minden játékosa
a Budakeszi Labdarúgó Akadémián
edzett vagy edz a mai napig, a siker nem véletlen, ott volt a tehetség,
ott volt az akarat, ott volt a tudás és
ott volt ez a két zseniális edző, akik
mindent kihoztak a fiúkból.
Gratulálunk a történelmi sikerhez,
ugyanis a SZIA csapata először ért
fel ilyen profi szintre futsal sportágban.

Országos második helyezések
angol vers- és prózamondó
versenyen
Pomozi Máté 7. a osztályos tanuló eredményes első félévet tudhat
a háta mögött, tehetsége nemcsak
reál, hanem humán területen is
megmutatkozott.
A 2021/22-es tanév első félévében
Máté a Bolyai Matematika Csapatverseny megyei bajnokaként csapattársaival együtt került be az országos döntőbe, ahol 21. helyezettként
tették büszkévé iskolánkat, majd

mos diákjai a félév lezárása előtt
„vizsgáztak”, a nyolcadikosok pedig a tanév végén fognak.
Ez azt jelenti, hogy nemcsak a szokásos témazáró dolgozatokat írták
meg, hanem az előre kidolgozott
három-négy társalgási témából tanáraik és az iskolavezetés egy tagja előtt szóban feleltek, a majdani
vizsgát imitálva (tételhúzás, felkészülési idő, több ember jelenléte,
kommunikációs kérdések).
A nagy izgalom ellenére sikeres
volt a megmérettetés: csaknem
80 tanulónk vizsgázott eredményesen. Szívből gratulálunk mind
a gyerekeknek, mind a felkészítő
kollégáknak!
az iskolavezetés

egyéniben a Kapocs
Angol Vers- és Prózamondó Versenyen országos 2. helyezést
ért el a hetedikesek
között. Ezúton gratulálunk gyönyörű
versenyszerepléseihez, nagyon büszkék vagyunk rá,
csak így tovább!
Pomozi Máté
•••
Jerkovich Liána Arienn 4. a osztályos
tanuló kiváló szereplésével országos 2. helyezést ért el a Kapocs Angol nyelvű Vers- és Prózamondó Versenyen. Liána ráadásul nemcsak idegen
nyelvi területen nyújtott kiemelkedő
teljesítményt 2021ben, a Czövek Erna
Zeneiskola növendékeként a XII. Zongora négykezes és
kétzongorás verseny
területi válogatóján
színvonalas előadásáért emléklapot is
kapott. Gratulálunk
elért versenyeredményeihez! Gratulá- Jerkovich Liána Arienn
lunk a felkészítő tanároknak is, a Bilingual programban
tanítók és a zeneiskola tanárai is méltán lehetnek büszkék tanítványukra!
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•••
Harmadikos tanulónk
az országos Sakk Diákolimpia A 2022-es évet egy kisebb felújítás
leleplezésével kezdtük: a Knáb Jádöntőjében

Intézményi hírek

Barák Péter Bálint 3. b osztályos tanuló korcsoportjában a fiúk között
mérte össze tudását
a Sakk Diákolimpia
Pest megyei döntőjén, ahol sikerült
a dobogó harmadik
fokára felállnia, és
ezzel az eredményével továbbjutott az
országos döntőbe.
Gratulálunk, Peti
megyei harmadik
helyezésedhez, és
Barák Péter Bálint
drukkolunk neked
a májusi országos döntőben is, de
már így is büszkévé tetted iskoládat!

nos utcai iskolaépületünk mindegyik mosdójában a fülkezárókat
lecseréltük, ezen felül a második
emeleti mosdó teljesen új padlózatot, fali csempézetet, fülkéket, wcés mosdókagylókat, tükröket kapott
a gyerekek és pedagógusok nagy
örömére.
Örülünk, hogy sikerült megvalósítani egy nagyon régi álmunkat,
melyet nagy szeretettel adtunk át az
idei tanévben újévi meglepetésként.
Célunk továbbra is a gyerekek egészséges, tiszta, kulturált környezetben
nevelése, melyet lehetőségeinkhez
mérten és azon felül is igyekszünk
biztosítani.

Idén is a megújulás jegyében
a Knáb épülete

Önzetlen adomány:
37 társasjátékot kaptunk
egy névtelen angyaltól

Az Érdi Tankerületi Központ finanszírozásában megújítottunk több
már régóta várt területet is a Knáb
épületében, többek között:
– vadonatúj BOSCH kazánra
cseréltük le a már 30 éves
fűtőberendezést;
– új LED-es mennyezeti lámpákat
szereltünk fel tantermeinkben,
modern burkolattal;
– az udvari mászókát is teljes
egészében leváltottuk, biztonságos,
új játszóteret alakítottunk ki.
Nagyon örülünk, hogy ilyen sok mindent sikerült megvalósítani ebben

December utolsó tanítási napjának
késő délutánján egy névtelen angyal érkezett a SZIA-ba, mondván:
„Szeretnék itt hagyni pár játékot, ha
szívesen fogadják...” A pár játék végül
három óriás dobozzal jött, telis-tele
új és teljesen hiánytalan, jó állapotban
lévő általános iskolai korosztályos
fejlesztő, tanulást segítő és délutáni
elfoglaltságűző társasjátékokkal.
Mondanunk sem kell, hogy már az
elején igent mondtunk, mielőtt tudtuk volna mit kapunk, dehogy a dobozok mekkora kincset rejtettek, arról akkor még fogalmunk sem volt.

Nem tudjuk ki volt a csodatevő, de
reméljük, olvassa üzenetünket:
Hálás szívvel köszönjük tanulóink és
pedagógusaink nevében is ezt az önzetlen, jó szívvel adott ajándékcsomagot, melyet minden osztályunk nagy
örömmel használhat a jövőben!
Loór Zsuzsanna

Beiratkozás 2022/2023-as tanév
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a tanévben, de a megújulás itt nem
ér véget, tervben vannak újabb digitális és környezeti továbbfejlesztések is.
Köszönjük pedagógusaink és a szülők folyamatos támogatását, együtt,
közös erővel haladunk tovább!

Kedves Szülők!
Mint az már ismert, a 2022/23-as tanév általános iskolai beiratkozás
időszaka áprilisban fog zajlani, intézményünkben a KRÉTA
e-Ügyintézés felületén keresztül. Iskolánkban a következő, a leendő
elsős szülőket érintő események várhatóak
• 2022. március 21.: Leendő elsős szülői értekezlet
• 2022. március 30., 31., április 1.: Nyílt napok
• 2022. április 21-22.: Beiratkozás.
Kérjük, kísérjék figyelemmel honlapunkat,
ahol a Beiratkozás menüben már olvasható
online bemutatkozó anyagunk, osztálytípusaink,
óraszámaink, eredményeink és megnézhetőek az iskola mindennapjait
bemutató videóink is, pl. robotika és legó órák, nyelvi órák, délutáni
foglalkozások! Elérés: szia.budakeszi.hu
Kérdés esetén keressenek bennünket bizalommal
a szia.budakeszi@gmail.com címen.

Mi újság a Nagysanyiban?

Félévi hajrá – és még sok egyéb
A Budakeszi Nagy Sándor József
Gimnáziumban a téli szünetről visszatérve
a félévi hajrá jelentett kihívást diákjainknak,
hisz mindenki szeretne minél szebb
jegyeket látni a félévi értesítőjében.
De nem csak a gimis korosztálynak volt
ez az időszak próbatétel: január vége már
hosszú évek óta a középfokú írásbeli
felvételi időszaka.

megszerezve továbbjutottak a megyei középdöntőbe.
Ez volt az első alkalom, hogy versenyhelyzetben együtt
szerepeltek. Nagyon szépen, összeszedetten, néha saját magukat is meglepve, jól játszottak. Sokat tanultak
a mérkőzésekből, tudják, mire kell nagyobb figyelmet
fordítaniuk a további sikerekért. Szurkoljatok!
Örömmel és büszkén osztjuk meg a kedves Olvasókkal,
hogy a Budakeszi Nagy Sándor József Gimnáziumban működő Szülői Munkaközösség
(SZMK) aktív részt vállal iskolánk mindennapjaiban, és a közösségért végzett munkával segíti a gimnázium működését. Az iskolai alapítvánnyal közösen, a diákok igényeire
reagálva, az SZMK gyűjtést indított iskolánk
zuhanyzóinak és öltözőinek felújítására.
„Csempejegyek” vásárlásával, alapítványi támogatással, tervezési-szervezési-kivitelezési
munkák felajánlásával lehet e szép tervek
megvalósulását segíteni. Ezzel elődeink hagyományát követjük, a mai tornateremi öltözők kialakítására az 1970-es években, hasonló kezdeményezés során került sor. Ezúton is
köszönjük a Szülői Munkaközösség áldozatos
és aktív munkáját, köszönjük, hogy szívükön
viselik iskolánk sorsát!
Lengyel-Szász Izabella

Intézményi hírek

Az idén január 23-án, szombaton több mint 160 nyolcadikos kisdiák írta meg magyarból és matematikából
nálunk a központi felvételijét. Külön kihívást jelentett
a járványtani előírások betartása, így még a szomszédos
zeneiskolától is termeket kellett kérnünk a megfelelő elhelyezéshez. Ezúton is nagyon köszönjük a segítségüket! Igyekeztünk körültekintően eljárni, és a diákoknak
teljes nyugalmat, baráti légkört és biztonságot nyújtani
ennél a megmérettetésnél. A megírás után szaktanáraink rövid idő alatt kijavították ezt a nem kevés dolgozatot, és mindenki megkapta az értesítő lapot az elért
eredményekről. Sok sikert kívánunk a továbbiakban az
általános iskola végzőseinek, s reméljük, sokukkal jövőre nagysanyisként újra találkozhatunk!
De nemcsak a tanulás, dolgozatok írása töltötte ki napjainkat, sok egyéb esemény is történt.
Az aulában lévő „közösségi kuckó” falának egy része
parafaborítást kapott, így még barátságosabbá, hangulatosabbá vált. Felavatására jó apropó volt a Magyar Kultúra Napjának megünneplése: diákok-tanárok kedvenc
verseivel díszítettük a falat, az aulát, és rendhagyó verselésre, közös éneklésre hívtuk a diákságot.
A Katakomba Pinceszínház rendezésében „Versünnep 2022” Nemes
Nagy Ágnes versmondó
versenyen Mucsi Emma
különdíjban
részesült.
Gratulálunk!
A mozgás sem maradt ki
a téli hónapokban sem.
Rimóczi tanár úr újra gyalogtúrát szervezett, lelkes
csapattal ment a Visegrádi-hegységbe, és 18 km-es
távot tettek meg a hideg,
de gyönyörű napsütéses
időben.
A mozgást és a történelmet kedvelő diákjaink ott
voltak a Budakeszi Kato-

nai Hagyományőrző Egyesület által szervezett Doni
Hősök Emléktúrán is. A gyalogtúra a Budakeszi Temető II. világháborús emlékművétől indult. A Júlia-majori és a Naphegyi-katonasíroknál megállva rövid imával
emlékeztek az egyik legsúlyosabb nemzeti tragédia áldozataira.
Iskolánk lány röplabdacsapata január 27-én részt vett
az MDSZ által szervezett amatőr röplabda diákolimpián. A lányok a Prohászka Gimnázium és a Törökbálint Bálintsuli csapatai ellen játszottak, ahol a 2. helyett
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Tanácsadás a Híd családsegítőtől

Az elkötelezett párkapcsolat
hozadékai

14

Amikor arról gondolkodunk, hogy ki mellett tudnánk
elköteleződni, általában van a fejünkben valamilyen elképzelés, hiedelem arról, hogy milyen számunkra az
ideális pár. Ezek a hiedelmek azonban sokszor inkább
gátolják, mint segítik a megállapodást, ugyanis olyan
párkapcsolati mítoszokat táplálnak, melyeknek nincs
köze a valósághoz.
Az egyik ilyen hiedelem a Nagy Ő mítosza: hogy van
valahol egy ember, a másik felem, amire nekem szükségem van, a napirendjétől kezdve az értékrendjéig pont
passzol hozzám – és persze számára is én vagyok a tökéletes. Előbb-utóbb viszont minden Nagy Ő-ről kiderül, hogy inkább csak Elég jó Ő, akivel
bizony lesznek konfliktusaink, meg
kell dolgoznunk az összecsiszolódásért és az elköteleződésért
– de ezzel nincs is semmi baj.
Várhatunk arra, akivel nem
lennének ilyen feladataink –
vagy vállalhatjuk az erőfeszítést a kapcsolatért.
Egy másik ilyen mítosz, hogy
csak meg kell fogni a Nagy Ő-t,
és onnantól kezdve be leszünk
biztosítva a problémák ellen. Sajnos hiedelem, hogy a lagzi a kapcsolat betetőzése, onnantól konstans boldog
állapotba kerülünk. A tapasztalat azt mutatja, az esküvő
sokkal inkább a kezdete, mint a vége valaminek. Utána
is egy életen át dolgozni kell a másikkal való kapcsolatunkon, nem fog automatikusan életünk végéig kitartani a boldogság, ha mi nem teszünk érte semmit.
Mit is jelent pontosan az elkötelezett párkapcsolat? Ha
megkérdezünk az ismeretségi körben párokat, hogy
mikortól is tekintik a kapcsolatukat elkötelezettnek, valószínűleg annyiféle választ kapunk, ahány barátot kérdeztünk. Vannak, akik az első csóktól vagy az első közös
nyaralástól, mások pedig az eljegyzésük bejelentésétől,
megint mások az esküvőjük napjától gondolják, hogy
megszületett a kapcsolatukban az elköteleződés. A saját
megélések mellett az elkötelezett párkapcsolat négy pillérét nevezhetjük meg.
1. Az elköteleződés döntés a másik és a kapcsolat mellett, ami sokszor azt is jelenti, hogy döntés bizonyos
dolgok ellenében: tudom-e azt mondani, hogy a kapcsolatunk fontosabb ezeknél a dolgoknál, illetve a kapcsolatunkért megteszek dolgokat, energiát fektetek abba,
hogy működjön.
2. Az elköteleződés tervezés, a közös jövőnkre vonatkozó célok kitűzése. A közös jövőbeli tervek szövögetése
sokféle lehet, vonatkozhat a lakhatásra, közös nyaralásokra, egymás karrierjének támogatására és – sok más
mellett – a gyerekvállalásra is.

3. Az elköteleződés feltételezi a kizárólagosságot. A hűség egy fontos tényezője az elköteleződésnek: azzal,
hogy a másik mellett döntünk, a többi lehetőségről lemondunk. Későbbiekben valószínűleg lesznek olyan
életesemények, amik a hűséget megkérdőjelezik. Egy
hosszú kapcsolat során akarva-akaratlanul megjelenhet
egy-egy külső fél, aki a szenvedély és csodálat ígéretével
kecsegtet a kapcsolatunk megszokott rutinjával szemben – ilyenkor a legjobb stratégia a megelőzés, azaz vis�szahozni a hiányolt összetevőket a kapcsolatba.
4. Az elköteleződés egy folyamat. A párunk melletti
döntésünket véglegesnek gondoljuk, mikor kimondjuk,
viszont az idő múlásával jöhetnek elő kétségek, amikor
a választásunkban is elbizonytalanodunk. Szerencsés
úgy tekinteni az elköteleződésünkre, mint egy időről
időre újból meghozott döntés, ami sokkal inkább egy folyamat, mint egy egyszeri, visszavonhatatlan döntés.
A jó hír az elkötelezett párkapcsolatot keresőknek, hogy
a felsorolt erőfeszítések busásan megtérülhetnek! Azok,
akik vállalják az elköteleződés kockázatát, kaphatnak egy
olyan szeretetteljes, elfogadó közeget, amiben őszintén
kimondhatják, megélhetik örömeiket, bánataikat. Az
elkötelezett párkapcsolatban a felek támogatást kapnak
nehézségük idején és megélhetik azt, hogy ők is tudnak
támogatást nyújtani társuknak. Ilyen kapcsolatban korrigálhatóvá válnak korábbi sérüléseink társunk elfogadó
és segítő jelenléte miatt, és mi is megtanulhatjuk, gyakorolhatjuk ezt a támogató attitűdöt. Az elkötelezettség
megléte még nem hozza magával a felek profizmusát,
így amikor próbálkozunk a kapcsolatunk ápolásán, önés párismeretre is szert teszünk. Tehát egy elkötelezett
párkapcsolat fejleszti az önismeretünket és a világról alkotott képünk cizellálását is.
Gyermekvállalás esetén a gyermek elsődleges szükséglete egy biztonságos, szeretetteljes légkör, azok a szülők,
akik ezt meg tudják adni gyermeküknek, segítik mentálisan egészséges felnőtté válásban. Tehát az elkötelezett
párkapcsolat a gyermekeket is védi.
Hazai longitudinális vizsgálat kimutatta, hogy az elkötelezett párkapcsolat a férfiak egészségvédő faktora is
(Kopp-Skrabski, 2002).
Örömmel látom a környezetemben lévő párokon, hogy
fontos számukra a kapcsolatuk tudatos építése, ápolása,
amiben segítik őket a családi hagyományok (jegyesség,
lakodalom rítusai) mellett szakember bevonása (párkapcsolat-gazdagító képzés, jegyes oktatás) is.
Biztatok arra mindenkit, hogy ha úgy érzik megakadtak
ezen a hosszú és göröngyös úton és elfogytak a saját ötletek, forduljanak külső segítséghez; forduljanak intézményünkhöz – Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti
Szolgálat és Központ –, ahol a járás lakosai számára ingyenesen biztosítunk pár- és családterápiát! Megéri ápolni és gondozni a párkapcsolatunkat, hogy az életünkben
ki tudjunk alakítani egy biztos bázist, ahol elfogadást
lelünk meg, és amiből nehézségeink idején töltekezhetünk.
Börzsei Borbála

Irodalmi rendezvénysorozat
az EFMK-ban
Csuja Imre, Grecsó Krisztián és
Hrutka Róbert sikeres őszi programjai után februárban folytatódott
az irodalmi-zenés kalandozás az
EFMK színpadán. Elsőként Nógrádi Gábor: Szerelmünk, Sisi című
monodrámját láthatták Gubík Ágnes színművésznő előadásában,
melyben szembesülhettünk Erzsébet királyné, azaz Sisi életével más

megvilágításban. Miért volt kedvenc
költője Heine? Miért ragaszkodott
Falk Miksához? Mi volt Sisi véleménye a Monarchia jelenéről és jövőjéről? Miért szerette Sisi különösen
a magyarokat? És még számos kérdés, amire a monodráma választ ad
Sisi császárnéról, aki legendaként él
tovább. Gubík Ági hitelesen játssza
el Sisi utolsó óráját, aki – mintegy
a végzetét érezve – újraéli egész életét, az apjával való játékos viszonyán
át szerelméig, házasságáig Ferenc
Józseffel, majd a gyerekeivel, főleg Rudolffal való kapcsolatát. Ezek
minden szépségével és problémájával, konfliktusaikkal. Mélyen elgondolkodtató számvetés a darab, mely
elnyerte közönségünk tetszését.
A hónap második irodalmi programja Linka Ágnes összeállításában:
Arany és Petőfi levelezéséből és verseiből című előadás volt. Az Arany

Jánost és Petőfi Sándort megszemélyesítő két ifjú színész, Siposhegyi Zsolt és Plaszkó Bence hasonló
korban, a húszas éveik derekán vannak, mint anno a költő barátok. Az ő
tolmácsolásukban hűen elevenedett
meg a két kiváló tollú fiatal költő barátsága. Az elhangzott levelezésükön keresztül élhettük át a rövid, de
tartalmas ismeretség mélységeit.
Vanó Zsuzsa

Az EFMK ajánlatából
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A közösség láthatatlan ereje
Kedves Olvasó, köszönöm a figyelmedet.
Ha elolvastad előző írásaimat ebben az újságban,
akkor érzékelhetted, hogy a Közösségről szóló,
eddig papírra vetett gondolataimat a létezés és
az emberi kapcsolatok mélyebb szellemi rétegeiből
merítem. Ezen cikksorozat kapcsán, vannak fontos
témakörök, amikről természetesen tervezek írni,
ám sosem tudhatom előre, melyik válik éppen
hangsúlyossá a soron következő megjelenéshez.
Most ezt az élményt szeretném megosztani Veled,
s ehhez egy kis bevezetőt.
Adódott-e már, hogy valami nagyobb kihívásban voltál
életed valamelyik területén, és érezted, jó lenne egy kis
támogatás? Akár együttérzés, akár egy beszélgetés, akár
fizikai segítség formájában? Lehetséges, ugye? S ha
a Teremtőnek van kedves tulajdonsága Emberben, akkor az együttérzés, a segítőkészség, önzetlenség és odaadás, bizonyára ide vehető jellemzők. Ez a szó is milyen
szép motívuma magyar nyelvünknek: jellem(e)zŐ… Ha
megkérlek, tudnál egyre emlékezni? Persze, ha szeret-

nél. Csak hogy amit majd most mesélek, értő fülekre,
érző szívekre találjon. Mert hát, majd bizonyára újra
felmerül, micsoda érzelmes tartalom ez is, és igen, bevallom, szeretem az életben és az emberi fajban azt,
hogy az érzésektől leszünk emberek és azok megélésétől válunk igazán élővé. Így az is érthető miért fontos
nekem – és ezzel nem vagyok egyedül – az érzésvilág
mélyebb rétegeibe VALÓ akár eksztatikus utazás.
Hátizsákomban nyitottság az ihletre, bátorság az őszinteségre, hogy átadhassam valamennyire mindazt, amit
e kicsinyke séta alatt akkor átéltem.
Indulhatunk?
Újévünk első Teliholdjának estéje volt ez, ilyenkor lassanként fogyóban lesz a teste. Látszólag. Milyen elgondolkodtató ez is, hogy amennyire látványos ez az égitest, mi akként érzékeljük, minősítjük erejét. Ekként
működik vajon a közösség is? Megsokszorozzuk erőnket, amikor együtt vagyunk, ám én ma egyedül sétáltam, mégsem magányosan.
Annyira hívott ez az ég alján hatalmasan fénylő gömb,
hogy nem bírtam ellenállni, és mentem. Hívtam közösségem, velem tart-e valaki. Jelezték néhányan, hogy
„csak” lélekben, de velem tartanak.
Elindultam az erdőnk felé, fel a repülőszárnyakhoz,
sokak kedves kirándulóhelyére. Még Ibolyka barátnőm-
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Függőleges: Tisza István, Imrédy Béla
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MAKKOT
TERMŐ FA

RANGJELZŐ
SZÓ

A JÓD
VEGYJELE

HATÁROZOTT
NÉVELŐ

AZ
ASZTÁCIUM
VEGYJELE

IZRAEL
SPORTJELE

LÓVERSENYI
MŰSZÓ

TILTÓSZÓ

A KÉN
VEGYJELE

EGYIK
TAVASZI
HÓNAPUNK,
RÖVIDEN

KÖRÜLBELÜL,
RÖVIDEN

RÉSZBEN
ELNÉZ!

ÁÁÁ
SZÓL A
SZAMÁR!

JÓTÉKONYKODIK

HOSSZÚ
MORZEJEL

KÉTJEGYŰ
BETŰ

KÖNTÖS
HÁTULJA!

FÜRDŐSZOBAI
KELLÉK

GYŐRMOSONI
KÖZSÉG

OLASZ
NÉVELŐ

PÁRATLAN
CIGIT!

ÖNGYILKOS
LETT 1941.
ÁPR. 3-ÁN

FIZIKAI ÚT!

… LÁSZLÓ
(1941–1942)

RÉGÉSZ
TESZI

S tudjátok, tudjátok mi fogadott otthon engem? Ezen
kis versikével szívemben egy másik otthon… amelyben
emberek laknak, barátok… Köszönöm, hogy velem tartottatok ti is.
Hála értetek!
Fejér Gyopárka, Nagyszénászug
„Egy váratlan erdei éjjelen,
Kietlen, izgalmas vadlesen,
Fény villódzott, messze kinn,
Kiüzen így? – Tofim.
Apró fény volt, kicsit látszó;
Tofim, éjji tündért játszó,
Hívta társait legott,
Egy örömkönny megfagyott.
Dér lepte már az ösvényt,
Apró jégszobrok sora.
S mily egyszerű volt, igaz;
Vers és séta még nem találkozott így soha.”
(2022. Jégbontó hava 18.).
Tófalvi Erzsébet
Kapcsolódási lehetőségek: FB/Tofi Tófalvi Erzsébet ♦ LEMan
gURIA Élettánc Test- és Érzelmi Tudatosság – Önismereti
kiscsoport ♦ Eksztatikus szabadmozgás foglalkozások ♦
MaG DaNa Meditációs Kör ♦ Szakrális Női Kör ♦ Naturszundi gyógyhatású tönkölypelyva párna Manufaktúra

Egészségről másképp

höz betértem egy ölelésre, mintha csak hosszabb vándorútra kelnék, reámöltötte kapucnis kötött mellénykéjét, hogy ne fázzak, s útnak eredtem.
Hihetetlenül hívott az erdő, s vonzott a magasság, ahol
közelebb lehettem a Holdhoz, s mélyebben Önmagamhoz. Megálltam az utcánk végén kezdődő ösvénynél
bebocsájtásért, majd egyik léptem a másik után vitt.
Hova ez a lendület, ez az elhivatottság, ez a lelkesedés?
Nohát, néha magamat sem értem. Viszont, viszont érzem, és ennek most is engedelmeskedtem. Bársonyos
volt a téli hideg és teljes csönd honolt. Boldog voltam.
Boldog, hogy ezt akkor, aznap, eZen helyen megtehettem. Ahogyan egyre mélyebbre jutottam az ösvényen,
éreztem egy erőteljes jelenlétet, ami más valami volt,
mint a ,megszokott’ erdei tér hangsúlyos atmoszférája.
Ez valami más, gondoltam akkor. Éreztem, hogy Közösségem jónéhány tagja „hátizsákjának” tartalma is
halad velem. Tán azért, hogy letegyem őket a fák tövébe, hogy már ne cipeljék ők sem tovább. Majd a fák,
majd ők átalakítják a bennük rejlő nehézségeket, majd
a Hold fénye megtisztítja azokat, s a Fogyóval szépen
tovaillannak, mint levélről a pára napfelkeltekor. Megtettem. Elengedtem őket.
Aztán egyszercsak megjelentek lelki szemeim előtt,
nemcsak éreztem, láttam is őket, a Barátaimat, akik
velem tartottak. Hátam mögül érkeztek, szinte mellettem lépkedtek. Ezúttal nem azért jöttek, mert bajban
voltam, nem mert segíteniük kellet, hanem örömömben osztozni jöttek, mert azt is néha nehéz ám ,elbírni’.
Együttlennicsak <3
Ettől olyan erő töltött el, amely egyenes felrepített
a dombra. Útközben egyszer megálltam, s egy kis résen a nagyváros felé tekintettem, azon Barátaimra
gondolván szeretettel, akik arrafelé vannak. Odafönn,
a hegytetőn már süvített a szél.
Körbenéztem. Láttam ebben a misztikus atmoszférában a szellemiséget, éreztem a lelkiséget, s lábam
alatt a többmérföldes anyagot. Kis meghitt rituálét
végeztem. Csak úgy, magamnak, a természetnek, természetemnek. Néhány barátomnak, akik odalenn az
otthonaikban „vártak”, engem, a megbeszéltek szerint
villódzni kezdtem a zseblámpámmal. Jeleket adtam
magamról. Egyet talán viszont láttam, bár inkább csak
viszont sejtettem a sok utcai lámpa pontjai közt. Lelkesen köröztem, hogy ,lássanak’.
Hálával indultam el visszafelé. Nehezen jöttem le onnan. Jó ott lenni. Még ilyenkor is, hacsak nem ilyenkor
igazán. Odafönt kissé hűtött a levegő, ezért szaporáztam lépteim. Az erdei résnél újra megálltam. Ott volt
egy kis dolgom, így mormoltam valamit és meghajoltam. Így most már jó lesz. A sajátomat is letettem.
Az egyik erdei barátomnak kis írott cetlit tűztem a kapujára (ez az egyetlen földi kapu ebben az erdőben),
remélve, majd megtalálja… rég hallott ő már felőlem.
Majd ösvényem végére értem, s megköszöntem, elköszöntem. Ibolykát megöleltem, nemcsak mert vadkovászos kenyerével az élet szentsége kerül asztalunkra általa hétről-hétre, hanem, mert Ő az egyik Angyal az én
életemben, aki mindig mellettem volt, sokszor láthatatlanul, erővel, hittel bennem, bizalommal felém, lágy
szeretettel. Kibújtam a mellénykéből, aztán hazaértem.
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Budakeszi rejtőzködő múzeumai • 3. rész

A budakeszi Csepel-kiállítás
Ez a négy részre tervezett cikksorozat bemutatja Budakeszi
rejtőzködő múzeumait, melyek a helyi térképeken sem találhatóak,
mégis lehetséges megtekintésük. Létezésük alapját – és jövőjüket
csakis a megszállott lelkesedés biztosítja – talán még egy darabig.
Múzeumot írtunk, ami mennyiségi és minőségi tekintetben is
túlmutat a gyűjtemény definícióján.
A telefonvonal sem volt tökéletes,
és a megkezdett, azonban be nem
fejezett, izgatott mondatokon sem
tudtam kiigazodni. Kis idő elteltével
azonban megtudtam, hogy a Balaton
déli partján egy fákkal benőtt telek
közepén milyen unikális értéket talált nemrég a budakeszi Csepel-gyűjtemény gazdája. Az egykor PI 110-es

Helytörténet

A gyűjtemény gyöngyszeme: a Rába. A vezetőf ülke
tetején,hátul a karos index. A kiváló találmány
minden jármű részét képezte: indexeléskor
a másfél arasz hosszúságú, pirosan világító kar
kilendült foglalatából, és nagyon feltűnően jelezte
a kanyarodási szándékot. Elgondolkoztató a mai
„fejlődés”, hogy ezt a szemléletes elemet elhagyták
a járművekről! A jármű tetején látható sárga
háromszög a pótkocsi húzására utalt.
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rendszámú, Rába motoros postai
rádiós bemérőkocsi megtalálásakor
hatvanadik éve süppedt egyre jobban
a sárba. Az 1936-ban gyártott autómobilt eredetileg térerőmérésre és
a rádióvételt zavaró ívfények bemérésére készítették – ezért is értesítette
az Ívfény Múzeumot Csanádi Tibor
muzeológus. Azonban a történelem közbeszólt, s a világháború alatt
a kém- és kalózadók lokalizálására
alkalmazták. Ezekből mai szemmel nézve megdöbbentően sok volt,
akkoriban az internetet pótolták.
A (kuruckodó, renitens) magyarok

kiváltképp kitettek magukért e tekintetben: elég végignéznünk az akkori
rádiószövetség dorgáló statisztikáit.
Számtalan dokumentáció is maradt
fent erről, elég a Horthy kiugrási kísérleteihez használt (várbeli) rádióadókra gondolnunk, vagy Almásy
életrajzára, ahogy Kairóba juttatott
el kémrádiót a sivatagon keresztül…
Így aztán nem is csoda, hogy az ötvenes években az újabb (túl)hatalom
ezt az autót agyonkoptatta. Hihetetlen szerencsére a kesztyűtartóban
megmaradtak a dokumentációi is,
melyek ezt a feltételezést támasztják
alá, hisz háromévenként cseréltek
benne motort! A történelem fintora,
hogy az egykor rettegett és a rajtaütéseknél számos géppisztolysorozat
általi halált elősegítő autó, milyen
szánalmasan végezte be pályafutását… Bevégezte? Nem, hiszen hamarosan a Budakeszi Csepel Gyűjteménybe fog kerülni. E sorok írásakor
már felgumizott keréken áll, és várja
a mindenható autós bürokrácia rendelethegyek felett ülő hivatalnokának kegyét, hogy a közeli napokban
országúton érkezhessen egy másik
erdőbe, melynek szélén várják testvérkéi, akikről szintén szót kell ejtenünk.
A múzeum három nyelven is kitáblázott autói azért érdemelnek figyelmet, mert egyfelől pótolhatatlan értéket képviselnek, másfelől emléket
állítanak a lerombolt magyar ipar
utolsó fellobbanásának, melyben
a Csepelek és az Ikarusok jelentős
szerepet kaptak. A múzeum gyűjteményéből a következőkben körüljárunk néhány darabot. Ezek közül
talán a legértékesebb az 1936-os
Rába kisteherautó. Klasszikus, „csőrös” formája, külön sárhányója, rajta
a még mindig csillogó parabola tük-

rű fényszórókkal, fa vezetőfülkéjével
bármely állami támogatású gyűjteménynek dísze lehetne. Budakeszi
vonatkozású a nép által találóan „Fakarusz”-nak becézett „bódés Csepel”,
hiszen a Széna térről indulva naponta átment a falun, mikor Pátyra és az
ipartelepre vitte utasait. Becenevét
lécekből összeállított üléseiről kapta. A figyelmesebb látogatóknak feltűnhet oldalán a MÁVAUT jelvénye.
Ahogy a háborús sérülésekből az
ország ipara magához tért, ezeket
a „szükség buszokat” kiváltották az
AMG-buszok, melyeket az Ikarus
elődjének tekinthetünk. Ilyen is van
a gyűjteményben. Ez már nemcsak
formájában, de puha üléseivel is
igazi busznak tekinthető. Formatervezése a retró-korszak tipikus
vonalvezetését jellemzi. Az 1949-es
gyártású Csepel mentőautó egy véletlennek köszönheti életben maradását: ahogy vontató autója a MÉHtelepre bekanyarodott, Csanádi úr
észrevette, s rögvest eltérítette az
egykori Rákosi Művek alkotását.
Egy múzeumnak mindig van rejtett
filozófiai, ontológiai mondanivalója
is a történelembe ágyazva. Megkülönböztetett helyen, fedél alatt áll

Az eredeti rendszámtáblájú mentőautó.
A vezetőfülke tetején karral irányítható
reflektorok voltak régebben. A lámpaüveget rács védte. A vezetőfülke tetején
kibúvónyilást láthatunk, ami nemcsak
balesetkor, de rájékozódásra, jeladásra
is alkalmas volt. A sárhányóra kiülve
e sorok írója pompás utazásokat tett
Afrikában egy Csepelen. Kérdésem:
töretlen-e a fejlődés, hogy ezek az elemek
ma nem léteznek a járműveken?

az első (!), 1949-ben gyártott Csepel-motor, mely Sztálin elvtársnak
hízelegve, a diktátor hetvenedik
születésnapjára készült – gondolom, „kommunista műszakban”.
Ha már itt tartunk, meg kell jegyeznem, hogy milyen unikális műszaki érdekesség, hogy a Csepel-motor
gyártási jogát a STEYR Művektől
átvevők előbb átalakították a hengereket benzin üzeművé – igaz, évek
múlva azután újra vissza dízel rendszerűvé – oly módon, hogy a fő darabokon semmit nem változtattak.
Ezáltal egy erősen túlméretezett,
elnyűhetetlen motorblokkot kaptak,
mely bírta a voluntarista szemléletű, három- és ötéves tervek túlhajszolt (hadi) programjait Rákosi diktátorsága alatt. E motortípus kettő-,
négy- és hathengeres változatban
is bevált hajókban, áramfejlesztőkben, szivattyúkban is.
A múzeum fotótárát nézegetve feltűnnek a Rákosi/Kádár-korszak
viseletei, utcaképei, a társadalom
példaképének számító élmunkásai,

letűnt autómárkái, a buszbelsők
reklámai…
Csanádi úr tevékenysége minden
tiszteletet megérdemel, hiszen
semmiféle támogatást nem kap, de
mindenkor látogatói rendelkezésére
áll – belépődíj nélkül. Igazán szomorú, hogy a kulturális tárca még
egy földre leszúrt seprűnyélre helyezett bádog táblával sem támogatja, mely megmutatná, hogy glédába
állított, beindítható járművei merre
találhatók Budakeszin. Ez annál is
fontosabb lenne, hiszen sok „csepeles” veteránt hív meg találkozóira
interjúalanyként. Utolsó vándorkiállításán, 2005-ben saját költségén
az önkormányzattal szemközti
üres telken is kiállította autóit minden hatósági gáncsoskodás és méltánytalanság ellenére. A hivatalos
muzeológiát lelkesedésben messze
meghaladó kutatásai, kivált a Csepelek kínai expedíciójáról összeállított anyagai underground szakmai
körökben kiemelt megbecsülést szereztek számára.

A múzeumtér egy részlete. Ma már
anakronizmus, de régen fontos „szamárvezetőt”
képzett a sárhányó két végére csavarozott
függőleges rúd – a végén kis lapocskával:
ez jelezte a vezetőnek a „csőrös” járműnél
beálláskor az acél (nem műanyag!) sárhányó
végét, amit a vezetőfülkéből nem láthatott.
A jobb első Csepelnél ugyan csak a csonkja
maradt meg, de a többi gépen jól látható.

A szöveget a múzeum megtekintése
után az Ívfény Múzeum/Budakeszi
munkatársai állították össze
Csanádi Tibor segítségével

Tavaszi ágaprítás
Budakeszin

2022-ben immár 5. alkalommal hirdeti meg ágaprítási programját a Budakeszi Önkormányzat
megbízásából a BVV Kft.
Jelentkezni lehet 2022. február 17. és március
31. között a BVV Kft. honlapján – https://bvv.budakeszi.hu/tavaszi-agapritas (a honlap jobb oldalán a Tavaszi ágaprítás képre kattintva).

Érdeklődni lehet telefonon a +36 30 903 3226-os
telefonszámon vagy a bvv.ugyintezo@gmail.com
e-mail címen.
Az összesítések után felvesszük önnel a kapcsolatot időpontegyeztetés céljából. Az ágdarálás
időpontja 2022. április eleje.
Részletek a honlapon február 17-től.

19

Megfigyelések a Madárösvényen

Zöld Budakeszi

Szürke ludak az égen
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Az árnyékos zugokban még őrzi az erdő az utolsó hó
nyomait, de egykettőre eltakarodik az is. Nekifeszülhet
még a tél, de aki érti az ébredő élet jeleit, tudja, hogy
marhat még a fagy, verheti a tájat a jeges zegernye, a zimankó már végképp vesztésre áll. A mogyoró hosszú
barkákat eresztett, a szomszédom eresze alatt a verébség szorgos munkában van, gyűjtik a gallyat, rakják
a fészkük vázát, majd meleg otthonná alakítják azzal
a sok gyapjúszösszel, amit kutyáink az alájuk rakott,
régi, molyette csergéből széjjelszórtak.
A még mindig járvány nyomorította, 2022-es esztendő második havának 4. napját mutatja a kalendárium,
amikor Budakeszi mellett, a Tábori útnak is mondott,
széles csapáson meghallom az idei első libákat. Talpam
alatt sár, felettem a szikrázóan kék ég, amit új évszakot ígérő fénnyel hint be a mind magasabban járó Nap.
A libák észak-keleti irányba tartanak, magasan járnak,
s a libaregulához igazodva, tágan nyíló, széles V-alakban haladnak. Az elöl haladó madár máig alig ismert,
de tévedhetetlen tudással „töri” a levegőt, tartja a megfelelő irányt, majd fáradva hátrébb sorol, a többiek léghuzatán, kevesebb erőfeszítéssel utazik tovább, átadva
a helyét a következő, pihentebb libának. És így megy
egészen az északi tundrákig, ahol majd elérkezik a szerelem, a tojásrakás és a fiókanevelés ideje. Sietni kell!
A korán érkezők a legalkalmasabb helyen verhetnek tanyát, s aki jobban indul az élet könyörtelen versenyében, az biztosabban érhet célba.
Sokan csodálkoznak azon, hogy egyes madarak már
a csikorgó, kopogós fagyban fészket raknak és állhatatosan kotlanak tojásaikon még akkor is, ha vastag, kora
tavaszi hó takarja a fák ágait. Azért van ez, mert a madarak nem az időjárással, hanem sokkal inkább magával
az idővel harcolnak. Érzékelik a napok hosszabbodását,
és a fajfenntartás sürgető parancsának engedve munkához látnak, mert idő kell a költéshez, idő az egy-két
fészekalja fióka felneveléshez, és aki előbb kezd hozzá,
annak utódai erősebben, felkészültebben vágnak neki
a következő télnek, vagy éppen a Tanzániáig, esetleg
Dél-Afrikáig tartó, madárpróbáló őszi vándorlásnak.
Mindinkább megalapozott megfigyelés, hogy a hazai
fehér gólya állományból a nyárutón egyre több madár
nem indul útnak Afrika felé, itthon maradnak, – egyre inkább okkal – bízva az enyhe, eltaknyosodó telekben. Mert aki kitart és úgy lesz tavasszal első, hogy el
sem megy, az megspórolja a sok ezer kilométeres vándorlással elhasznált életenergiát, az elsőnek választhat
magának fészkelőhelyet, és persze elsőnek jelölheti ki
az élelemgyűjtés szempontjából kulcsfontosságú területet, a revírt.
Felhasznált források: Herman Ottó: A madarak hasznáról és
káráról (Budapest, Pallas Rt. Nyomdája, 1914), www.mme.hu •
A képek forrása: www.tiszatoelovilaga.hu

De a libák nem ilyen spórolós fajták. Ősszel a csontrepesztő, lélekfagyasztó fagyokat hozó, északi területekről dél felé indulnak. Nagy csapatokban zúznak a késő
őszi bádogégen, s gyakran csak az egymással folyvást
kapcsolatot tartó, beszélgető madarak hangjából ves�szük észre, hogy éppen felettünk járnak. Budakeszi
egén is rendszeresen húznak, én többnyire ősszel, délnyugati irányba tartva figyeltem meg őket. Meglehet,
egyik legfontosabb telelőhelyük, a tatai Öreg-tó felé
tartanak ilyenkor, ahol tízezrével gyűlnek össze. A leeresztett mederben biztonságban éjszakáznak, majd
hajnalban mennydörgést idéző robajlással, egyszerre
indulnak el a környező kukorica tarlókra táplálkozni.
Alkonyatkor pedig ugyanígy visszatérnek a tóra, újra
összeverődik a vadlúd sokadalom. Aki egyszer látta ezt
a csodát, aligha felejti el!

De most tavasz készülődik éppen, és a ludak északra
tartanak. A korábban közismert vetési lúd helyett ma
már egyre gyakrabban hallhatunk a tundrai és a tajgai
ludakról. Az újabb kutatások alapján a korábban egységesen vetési lúdként (Anser fabalis) kezelt fajt ketté
bontották. Az elsősorban a nyugat-szibériai tundrákon
(vagyis északabbra) költő madarakat tundralúdként
(Anser serrirostris), míg a tőle délre és nyugatra, egészen Skandináviáig, az erdős tajgán költőket tajgalúdként (angol tükörfordítás), a magyar nevezéktanban vetési lúdként (Anser fabalis) különítjük el. Hazánkban
közülük leginkább a távolabbról érkező tundraludakkal
találkozhatunk.
Eurázsia északi részén, a tundra- és a tajgaövben egyaránt elterjedt. Vizes élőhelyeken költ, fészkét növényi
anyagokból építi és pehelytollaival béleli. Alfajtól függően fészekalja 4–7 tojásból áll. A kislibák egy hónap
alatt kelnek ki és további két hónap telik el, mire röpképessé válnak. A család ezt követően, egészen a következő tavaszig, összetart. Mint a ludak általában, ez
a faj is elsősorban fűfélékkel táplálkozik. Nálunk ős�szel, nevéhez híven, jórészt szántókon táplálkozik, kipergett kukoricát szedeget és friss növényi hajtásokat
legel.

gyepen tanyázó, méretes madár – a libacsapat! De a lúd
köztudomásúan éber madár, ők is észrevettek minket
és nagy robajjal, egyszerre kaptak szárnyra, majd ös�szerendeződtek, s az alacsonyan járó, ködszürke felhőkben eltűnve elindultak a melegebb, déli tájak felé.
Illisz L. László

Pályázati felhívás
Hozzá igen hasonló a nyári lúd, amely a házilúdfajták
többségének őse. Neve arra utal, hogy nyáron, költési
időben is megfigyelhető Magyarországon, szemben
a többi vadlúddal, melyek nem költenek nálunk. Emlékszem, egyszer a Kis-Balatonban fekvő Kányaváriszigeten tündöklő nyárban kiáltott ránk egy nyári lúd,
máskor meg a Velencei-tavat kerékpárral kerülve figyeltem fel egy meglepően bizalmas, az út mentén legelésző csapatukra.
A nyári lúd hazai állománya a sok évtizedes védelemnek és vadászati tilalomnak köszönhetően napjainkra
jelentősen megerősödött, így újra vadászhatóvá tették.
Ősszel a hazai állomány mellé északról érkeznek vendégek, a tél beálltával együtt vonulnak dél felé. Kis csapatai rendszeresen áttelelnek.
Eurázsia jelentős részén elterjedt faj, a többi lúdfajnál
délre népesíti be a vizes élőhelyeket. Nagyon korán kezdi
a költést, gyakran már márciusban kotlik. Nádasokban,
mocsarakban költ, nagy alapterületű fészkét általában
nádból építi. Fészekalja legtöbbször 5-6 tojásból áll, de
előfordul, hogy több tojó azonos fészekbe rakja tojásait,
ilyenkor a költőpár jóval több kislibát is vezethet. A kotlási idő 27-28 nap. Csak a tojó ül a tojásokon, de a fiókákat mindkét szülő vezetgeti és védelmezi. A fiatalok
kéthónaposan már önállóak, nyár közepére a családok
nagyobb csapatokba verődnek. Táplálékában a szárazföldi fűfélék dominálnak, de kevés vízinövényt is fogyaszt.
Gabonatarlókra és vetésekre is kijár táplálkozni.
Herman Ottó így ír a libáról: „Őszrekelvén az idő, a vadlúd tengernyi seregekbe összeverődve délnek vonúl és
egy része eléri hazánkat is, hol az őszi vetéseket tömegével helyen-közön szinte elborítja és ha, mint rendesen egy-egy megszállott helyen kitart és oda rendesen
visszatér, a vetés koppasztásával, kitépésével és túlságos gázolásával foltonként érzékeny kárt is okozhat. Ha
telünk nagyon kemény és vastag hóréteg borítja a vetéseket, a vadlúd délre vonul és egy része átmegyen még
a földközi tengeren is. De mihelyt enyhül az idő, a lúd
visszatér. Innen a pásztoremberek helyes jóslása: ha
a vadlúd délnek vonul, nagy hideget várhatunk, ha éjszaknak tart, megenyhül a tél is.”
Budakeszi környékén, vizes élőhely hiányában leginkább csak a magasan szálló, vonuló ludakban gyönyörködhetünk. Ám sok évvel ezelőtt, volt szerencsém
sok szürke libát itt, a mezőn is látni! Késő őszi, ködös
zúzmarás kora reggelen túrázni indultunk barátaimmal a katonasírok felé. A lovaspóló pályát elhagyva, az
akácfasorból kilépve szemünkbe ötlött a sok, száraz
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Intézményi hírek

24. CSÜTÖRTÖK
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NEVETŐ DÉLELŐTT: VICCES JELENETEKET NÉZÜNK
ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (800 FT/ ALKALOM)
CSEREBERE KLUB (NÖVÉNYEK, VIRÁGOK, KÖNYVEK, STB. CSEREBERÉJE)

A MÁRCIUSI IFJAK NYOMÁBAN
ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (800 FT/ ALKALOM)

TAVASZI DEKORÁCIÓK KÉSZÍTÉSE
ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (800 FT/ ALKALOM)

TORNA
LÁTOGATÁS A FIUMEI ÚTI SÍRKERTBE – IRODALMI SÉTA IDEGENVEZETÉSSEL
ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (800 FT/ ALKALOM)

TÜNDÉREK KONYHÁJA: MÁRTOGATÓSOK, KENCÉK KÉSZÍTÉSE
ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDIT VEZETÉSÉVEL (800 FT/ ALKALOM)

A változtatás jogát fenntartjuk! További információ: ino.budakeszi@gmail.com Facebook:
Generációk háza – Budakeszi
Felhívjuk kedves klubtagjaink, és vendégeink figyelmét, hogy valamennyi programunk a
járványügyi szabályok betartásával történik!

Jó étvágyat kívánunk!
♦ 1 marék fekete olajbogyó, felkarikázva ♦ 5 dkg sajt, felkockázva ♦ citromhéj ♦ 6-8 levél bazsalikom ♦ 6-8 evőkanál olívaolaj ♦ 1 evőkanál vaj ♦ só,
bors ízlés szerint

Zellerkrémleves
Hozzávalók:

1 fej zeller, megpucolva, felkockázva ♦
1 nagy fej vöröshagyma, apróra vágva
♦ 2-3 gerezd fokhagyma ♦ 3 kanál olívaolaj ♦ 1 db krumpli, meghámozva,
felkockázva ♦ 5 dkg füstölt sajt, apróra
vágva ♦ 0,5–1 l alaplé vagy víz ♦ 2 dl
tejszín ♦ szerecsendió, só, bors ♦ 3-4
szárzeller ♦ 2 szelet bacon, felszeletelve
és zsírjára sütve

Töltött cukkinihajók
Hozzávalók:

1 nagy cukkini ♦ 1 kis cukkini, apróra
kockázva ♦ 2 db krumpli, apróra kockázva ♦ 1 vöröshagyma apróra vágva
♦ 4 szál újhagyma, felkarikázva ♦
1 közepes kaliforniai paprika, apróra
kockázva ♦ 1 paradicsom vagy néhány
db aszalt paradicsom apróra kockázva

Medvehagymás
lencsetorta
Hozzávalók:

1 csokor medvehagyma, aprítva ♦ 2 kis
fej vöröshagyma, aprítva ♦ 3-4 gerezd
fokhagyma ♦ 1 csésze lencse ♦ 2 csésze alaplé (húsleves) ♦ 3 db sárgarépa,
durvára reszelve ♦ 3 evőkanál zsemlemorzsa ♦ 1 kaliforniai paprika vagy
kápia, apró kockákra vágva ♦ 3 evőkanál olivaolaj ♦ 10 dkg füstöltsajt, nagyon apró kockákra vágva ♦ 2 tojás ♦
só, frissen őrölt bors ♦ 1 kiskanál szárított morzsolt majoranna

A lencsét kétszeres mennyiségű
alaplében (húslevesben vagy akár
leveskockából készült lében) puhára
főzzük. Az olivaolajon megdinszteljük a vöröshagymát, pórét, majd
hozzáadjuk a paprikakockákat is,
és tovább pirítjuk. Egy keverőtálban
összekeverjük a durvára reszelt sárgarépát az aprított medvehagymával,
a reszelt fokhagymával, a főtt lencsével, a zsemlemorzsával, a dinsztelt hagyma-paprika keverékkel, az
apró füstöltsajt kockákkal és a tojásokkal. Sózzuk, borsozzuk, majorannával fűszerezzük, és kivajazott,
zsemlemorzsával megszórt sütőformába öntjük. A tetejét ízlés szerint
megszórhatjuk még reszelt sajttal.
170 fokra előmelegített sütőben kb.
30 percig sütjük. Hargittai Krisztina
Kapcsolódási lehetőség:
„Never The Same“ Facebook-csoport

Gasztro Budakeszi

Az olajon megdinszteljük a hagymát, majd hozzáadjuk a felkockázott
zellert, a krumplit és az összenyomott fokhagymagerezdeket. Sóval,
borssal és reszelt szerecsendióval
ízesítjük a zöldségeket, és néhány
percig pirítjuk, majd felöntjük annyi
alaplével (vagy vízzel esetleg leveskockából készített lével), hogy bőven
ellepje őket. Amikor puhára főttek,
leturmixoljuk a tejszínnel, hozzákeverjük a füstölt sajt-kockákat, még
egyszer összeforraljuk. Tálaláskor
szárzeller-szeletekkel és a sült baconcsíkokkal megszórjuk.

A kivájt cukkinifeleket egy olajjal
kikent sütőedénybe fektetjük, belsejüket olvasztott vajjal megkenjük,
picit sózzuk, majd 200 fokra előmelegített sütőben elősütjük (ehető
puhaságúra, mert a töltelékkel már
csak kb 10 percet lesz bent). Amíg
sül, a vöröshagymát kevés olívaolajon megpirítjuk. Az apróra vágott
kaliforniai paprikát kevés olívaolajon
addig sütjük, míg szépen megpirul,
a kicsikre kockázott krumplikat is
pirosra sütjük szintén kevés olívaolajon. A nagyobb cukkinit hosszában
félbevágjuk, közepét kikanalazzuk
a vágódeszkára – úgy, hogy elég húsa
maradjon a cukkininek –, a magos
belsőt kisebb darabokra vagdossuk,
majd ezt is betesszük egy serpenyőbe. A kisebb rántani való cukkinit
(ebből tényleg nem kell sok, ha marad, felhasználható másra) pici kockákra aprítjuk, és a másik cukkini
darabjaival együtt kevés olívaolajon
átpirítjuk. Egy tálban összeforgatjuk
az összes hozzávalót: a cukkinidarabokat, hagymát, újhagymát, paprikát, paradicsomot, olajbogyót, sajtot,
a felaprított bazsalikomleveleket, egy
fél citrom reszelt héját. Kevés sóval
és borssal ízesítjük, majd a megsült
cukkinihajókba merjük a tölteléket.
Visszatoljuk az egészet a sütőbe,
és újabb 10 percet (vagy amíg a sajt

megolvad) sütjük. Ha marad a töltelékből a cukkinik mellé kanalazva
vagy félbevágott kaliforniai paprikákba töltve megsüthetjük azt is.
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Pingpong farsang

Magasszintű tudás és örömjáték
Magasszínvonalú tudás, és felhőtlen örömjáték egyszerre – ez volt
az alapélmény a Budakeszi Amatőr Asztalitenisz Egyesület által
január 29-én megtartott farsangi kupán. A résztvevők elismeréssel
nyilatkoztak a régóta várt, jól szervezett versenyről. A Buda
Környéki Egészségprogram részeként a környező településekről
is vártunk versenyzőket. A verseny költségét a Budakeszi Város
Önkormányzata által meghirdetett civil pályázaton nyert pénzből
fedezte nagyrészt a sportegyesület.
Minden versenynek van különlegessége: a 48 nevező versenyző közül
a legfiatalabb Boros Balázs 8 éves,
a legidősebb Révai János 82 éves, aki
ma is aktívan pingpongozik a KSH
egyesületében.
Hajduska Rita szenior Európa-bajnok, gyermekeink edzője is ott volt
tanítványaival, míg egy másik verseny el nem szólította.

Férfi kategória:
I. Czöndör Attila
II. Antal Sámuel
III. Juhász Tamás Ádám
A verseny szponzorai a már említetteken kívül: Csetényi István sporttársunk, a Kvadrát 97 Kft. (nagy értékű
könyvekkel), az Itt-Ott TV és a Kelen
Kozmetikumok.

Bánáti Katalin, az egyesület alelnöke volt a verseny társvezetője, háziasszonya, motorja és egyik szponzora is. Az egyesület titkára, Lengyel
Katalin és Fodorné Süvegh Júlia
könyvelőnk, valamint Szemereki Tamás, Peszmeg Lászlóné, Draskóczy
András, Kelen Márta járultak hozzá
a büféhez és az ajándékokhoz, valamint a szervezéshez. A Budakör-

Városi hírek

Egyesületünk szeretettel várja a pingpongozni vágyó felnőtteket hétfőn és
szerdán 18–20 óra között az Árpád
fejedelem tér 1-ben, a Széchenyi István Általános Iskolában. A gyermekeknek Hajduska Rita NB I-es versenyző, többszörös magyar bajnok és
Európa-bajnok tart edzést hétfőn és
szerdán 16–18 óra között, valamint
pénteken 16–17 óra között.
Elérhetőségek:
bkeszipingpong@gmail.com
Hajduska Rita: +36 70 409 6996
hajduskarita@gmail.com
Bakács Bernadett: +36 30 951 3368
bede.bakacs@gmail.com
Hajrá budakeszi asztalitenisz!
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Pósfai Gábor elnökünk szervezésében nemzetközi versenybírónk volt,
Berki Balázs hivatalos játékvezető,
aki a Budapesti Asztalitenisz Szövetség versenybíró bizottságát vezeti. Nagy örömünkre a férfi döntő
meccset – a nagyversenyekhez hasonlóan – bírói irányítással vezette
le, lapozóval, és a közönség számára a hivatalos verseny szabályainak
ismertetésével. Különösen izgalmas
volt, hogy a felnőtt kategóriában indult 13 éves versenyző, Antal Sámuel
játszott a végül nyertes felnőtt korú
Czöndör Attilával.

nyéki Televízió felvette a döntőt, és
riportot készített a versenyzőkkel.
Lássuk az eredményeket!
Gyermek kategória:
I. Réczey Salamon
II. Losonczi Lóránt
III. Záhonyi Miklós
Ifjúsági kategória:
I. Záhonyi Mátyás
II. Balázsi Zoltán
III. Kálmán Donát
Női kategória:
I. Lengyel Katalin
II. Joóné Kelen Márta
III. Soós Zsuzsanna

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. január 27-i határozatai
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2022. (I. 27.) Kt. határozata a Budakeszi Rendőrőrs részére
a közbiztonsági és a bűnmegelőzési tevékenység javítását célzó technikai eszközök megvásárlásáról
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja a Budakeszi Rendőrőrs részére 3 db SJCAM A10
típusú testkamera, valamint a hozzájuk szükséges mindös�szesen 3 db, 64 Gb-os memóriakártya vásárlását.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
1. pontban foglalt eszközök megvásárlására bruttó 150 000 Ft
keretösszeget biztosít és felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
a fenti összeget az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe
tervezze be.
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri a Polgármestert, hogy a Budakeszi Rendőrőrs részére
1 db Sigmoid ZsaruCAR CAMERA P40® megfigyelő/ellenőrző eszköz közös megvásárlásának ügyét terjessze elő a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elé.
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2022. (I.27.) Kt. határozata hatástanulmány készítéséről
a Zsámbéki medence autóbuszos közlekedésének fejlesztése
során az összekötő út megépítésével kapcsolatban
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri a Budapest Fejlesztési Központot a Zsámbéki medence autóbuSzoS közlekedéSének fejleSztéSe keretében az öSSzekötő út Budaörsi út és Pátyi út közötti szakaszának tervezésére.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri a Budapest Fejlesztési Központot, hogy tervezze meg
az összekötő út Budaörsi út és Domb utca közötti szakaszát,
a Nagyszénászugból és Makkosmáriáról az új buszvégállomás és a P+R parkolók megközelíthetőségének megkönnyítése érdekében.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2022. (I.27.) Kt. határozata az Akácfa utca, Kert köz közlekedési rendjének megváltoztatásáról
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az Akácfa utca és Kert köz forgalmi rendjének megváltoztatását az alábbi közúti jelzőtáblák kihelyezésével:
• az Akácfa utca és a Kert utca kereszteződésénél: „Lakó-pi-

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2022. (I.27.) Kt. határozata Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 283/2021. (XII.16.) Kt. határozata
szerinti nonprofit gazdasági társaság alapítása tárgyában
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint alapító egyetért a kizárólagos önkormányzati tulajdonú
nonprofit kft. megalapításával, határozatlan időtartammal,
3 000 000 Forint törzstőkével.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint alapító a nonprofit gazdasági társaság nevére az alábbi
javaslatot teszi:
A társaság cégneve: Budakeszi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
Rövidített név: BN Kft.
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint alapító a nonprofit gazdasági társaság vezető tisztségviselője személyének kiválasztása érdekében pályázatot ír ki.
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 3. pont szerinti
pályázat megjelentetéséről Budakeszi Város Önkormányzatának honlapján, valamint a Budakeszi Hírmondóban.
5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a nonprofit kft. felügyelőbizottsági tagjainak az alábbi személyeket javasolja: Bakács Edit Bernadett (adatok) dr. Dömötörné Papp Hargita (adatok) Somlóvári Henrietta (adatok)
6. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a nonprofit kft. könyvvizsgálójának az alábbi személyt javasolja: Jónás Károly (adatok)
7. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pontban meghatározott összeget az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe
tervezze be.
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2022. (I. 27.) Kt. határozata az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázaton való
részvételről
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által kiírt „Önkor-

Önkormányzati hírek

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2022. (I.27.) Kt. határozata Budakeszi Város Helyi Építési
Szabályzata lakosságszám növekedés korlátozását célzó módosításának lehetőségeire és várható hatásaira, következményeire kiterjedő hatástanulmány megrendelésének támogatásáról
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja hatástanulmány készítését Budakeszi Város Helyi
Építési Szabályzata lakosságszám növekedés korlátozását célzó módosításának lehetőségeire és várható hatásaira, következményeire kiterjedően.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri a Polgármestert, hogy a 1. pontban meghatározott hatástanulmány elkészítésére árajánlatokat kérjen be.
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokat a Képviselő-testület elé terjessze be.

henő övezet”, valamint „Mindkét irányból behajtani tilos”
„kivéve célforgalom” kiegészítő táblával;
• a Kert köz a Kert utca irányába „Egyirányú utca”;
• a Kert köz – Akácfa utcai kereszteződésben „Mindkét irányból behajtani tilos” és „kivéve célforgalom” kiegészítő tábla,
valamint „Lakó-pihenő övezet”;
• „Lakó-pihenő övezet vége” tábla kerül kihelyezésre a Kert
köz Kert utcai kihajtónál, és az Akácfa utca Kert köz kereszteződésében, az Akácfa utca irányába;
• a Lidl áruház parkolójának kihajtóinál (2 db) „Kötelező haladási irány” balra tábla kerül kihelyezésre.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert az 1. pont szerinti közúti jelzőtáblák beszerzése költségeinek viselése tárgyában Ibránszki Tiborral kötendő együttműködési megállapodás jogi megfelelőség igazolását követő aláírására.
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Kft., hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti közúti jelzőtáblák
beszerzéséről és kihelyezéséről.
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Budakeszi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat
2022. évi költségvetéséről
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Budakeszi Város Önkormányzat
Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire, valamint Budakeszi Város Önkormányzata által
fenntartott költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények) és gazdasági társaságra.
2. §
(1) A Képviselő-testület Budakeszi Város Önkormányzata és
intézményei 2022. évi költségvetésének tárgyévi kiadási főösszegét 5 076 609 005,0 Ft-ban, tárgyévi bevételi főösszegét
5 076 609 005,0 Ft-ban állapítja meg összevontan az 1. melléklet szerint, amely a halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét 1 438 548 000,0 Ftot.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület összesen 596 087 884,0 Ft belső finan
szírozási célú költségvetési maradványt vont be a tárgyévi bevételek közé.
(4) A Képviselő-testület összesen 350 000 000,0 Ft fejlesztési
célú folyószámlahitel szerződéssel rendelkezik a számlavezető
pénzintézeténél.
3. §
A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg
kiemelt előirányzatának részletezését Budakeszi Város Önkormányzatára vonatkozóan a 2. melléklet, az intézmények tekintetében összevontan a 3. melléklet, a Budakeszi Polgármesteri
Hivatalra vonatkozóan a 4. melléklet, a Budakeszi Bölcsődére
vonatkozóan az 5. melléklet, a Mosolyvár Bölcsődére vonatkozóan a 6. melléklet, a Pitypang Sport Óvodára vonatkozóan a 7.
melléklet, a Szivárvány Óvodára vonatkozóan a 8. melléklet, az
Erkel Ferenc Művelődési Központra vonatkozóan a 9. melléklet, a Nagy Gáspár Városi Könyvtárra vonatkozóan a 10. melléklet és Budakeszi Egészségügyi Központra vonatkozóan a 11.
mellékletek szerint fogadja el.
4. §
A Képviselő-testület Budakeszi Város Önkormányzatának tartalékát 72 000 000,0 Ft összegben hagyja jóvá a 12. melléklet
szerint.
(…)
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mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” –
belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélú kiírásra – az
alábbiak szerint:
• tárgy: Meggyes utca (Hrsz.: 464), Görög utca (Hrsz.: 7657)
és a Görög utca – Megyei út csomópont (Hrsz.: 7748), valamint a Virágvölgy utca (Hrsz.: 1191) útburkolatának felújítása

• támogatás megpályázott összege bruttó 40 000 000 Forint
• önerő mértéke bruttó 21 538 462 Forint, melynek fedezete
Önkormányzat 2022. évi költségvetése.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerinti önerő összegét az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe tervezze be.
3. Budakeszi Város Polgármestere felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a pályázati dokumentációt a határidőnek megfelelően 2022. február 4. napjáig nyújtsa be a Belügyminisztérium részére az 1. pont szerinti tartalommal.
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2022. (I. 27.) Kt. határozata a Budakeszit Páttyal összekötő
kerékpárút nyomvonalának kiválasztása tárgyában
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszit Páttyal összekötő kerékpárút nyomvonalát a határozat melléklete szerint.
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2022. (I. 27.) Kt. határozata egyes utcák szilárd burkolatú
útfelújítása tárgyában indítandó közbeszerzési eljárásról
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt közbeszerzési eljárást ír ki a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. 112. § (1) bekezdés b) pont szerint az alábbi
utcák szilárd burkolatú útfelújítása tárgyában: Reviczky utca
(Bibó u. – Hajós u. között), Erdő utca (Kossuth u. – Erkel u.
között), Szász utca, Jókai utca, Ady Endre utca + Táncsics Mihály utcai csatlakozó szakasz, Vadverem utca, Székely utca,
Hunor utca, Mezei Mária utca, Felkeszi utca, Vadász utca,
Széchenyi utca (félpálya, Erkel utca – Rózsa utca között),
Kuruclesi utca, Törökőr utca, Gábor Áron utca (Bem utcától
a végéig), Esze Tamás utca, Rigli utca, Táncsics Mihály utca
(Rendőrség mögött).
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2022. (I.27.) Kt. határozata a budakeszi tanuszoda elnevezéséről
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a budakeszi tanuszoda elnevezésére az alábbi javaslatot teszi:
1. Benedek Tibor
2. Hargitay András
3. Budakeszi Városi Tanuszoda
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti javaslatot
a BMSK Nonprofit Zrt. (Budapest XIV., Hermina út 49.) részére szíveskedjen megküldeni.
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2022. (I. 27.) határozata a Mosolyvár Bölcsődében történő
státuszbővítésről házi gyermekfelügyelet biztosítása céljából
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul 2022. február 16- tól a Mosolyvár Bölcsődében
való státuszbővítéshez házi gyermekfelügyelet biztosítása
céljából
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az 1. pont szerinti ellátás fedezetére bruttó 5 119 542 Ft keretösszeget biztosít, és felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az
összeget tervezze be az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe.
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri a Polgármestert, hogy a fenti döntésekről értesítse az
intézményvezetőt.
Jelen határozatok részletes leiratát, illetve további
határozatok szövegét a https://varoshaza.budakeszi.hu/
kepviselo-testuleti-hatarozatok/ oldalon olvashatják

Igényfelmérés a Szivárvány Óvodában
Budakeszi szülői kezdeményezésre, a Szivárvány Óvoda
egyetértésével, a Bilingual Nonprofit Kft. igényfelmérést
végez budakeszi lakosok körében, melyet az alábbi linken
tölthetnek ki azok a szülők, akik érdeklődnek az angol–
magyar kétnyelvű óvodai program iránt. A Bilingual Program évek óta sikeresen működik Budakeszin a Széchenyi
István Általános Iskolában. A budakeszi lakosok igénye,

hogy a Bilingual Program óvodában is elérhető legyen.
Kérjük, továbbítsák az alábbi Igényfelmérő űrlap linkjét
ismerőseiknek, akik érdeklődhetnek a Bilingual Óvodai
Program iránt.
https://bilingual.hu/hu/hirek-esemenyek/szeretne-budakeszin-ketnyelvu-ovodai-programot

KEDVES MACSKATARTÓK!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy Budakeszi lakosok állatai
számára 2022. február és március hónapokban kedvezményes
ivartalanítás igényelhető a Klapka Állatklinikán.
A műtéti költség 18000 illetve 10000 FT nőstény/kandúr állatoknál.
Amennyiben műtétre szeretné az állatot bejelenteni, kérjük az
alábbi elérhetőségen jelezze a gazda neve, elérhetősége, az állat
kora és ivara megadásával: klapkaallatklinika@gmail.com
A fenti díjak 50% os kedvezményt jelentenek és bruttó árak.
Összesen 50 állat műtétét tudjuk támogatni, egy állattartó legfeljebb 3 állatánál.
A kedvezményt magánadományból és A Klapka Állategészségügyi
Központ erre elkülönített keretéből tudjuk biztosítani.
Kérdés esetén kérjük a fenti email címen keresztül vegyék fel
velünk a kapcsolatot.

Megváltozott munkaképességű takarítót keresünk a budakeszi Szivárvány Óvodába
heti 5 napra, 4-6-8 órás munkaidőbe, Feladatok:
azonnali kezdéssel 2022. december 31-ig. Takarítás (söprés, porszívózás, felmosás)
Jelentkezés személyesen az óvodá- • gyermek mosdók, wc-k takarítása •
ban Ligetiné Komáromi Gabriella veze- gyermekágyak pakolása • portalanítás •
tő asszonynál előzetesen telefonon – dolgozói mosdók takarítása • esetlegesen
+36 30 227 8884 – egyeztetett időpontban. udvari segítség.

Eltartási
szerződést kötnék.
Egyedülálló anyuka
vagyok. Szívesen
gondját viselem
öreg napjaira.
+36 20 433 6602
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