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Március 15-i kitüntetettjeink
Budakeszi Város polgármestere a Budakesziért emlékérmet a 2021. évben

Dalottiné Bágyoni-Szabó Zsuzsanna
részére adományozza.

Zsuzsanna sok éve élen jár 
a családközösségek szervezésében, 
akik a társadalmi előrelépés lehetőségét, 
anyagi támogatást, és felejthetetlen 
élményeket, valamint követhető 
mintát nyújtanak nehéz helyzetben élő 
családoknak. Idézet Zsuzsától:  
„Az a szép, hogy megtaláljuk egymást 
azokkal az emberekkel, akik tennének 
valamit az elesettekért, így összefogva 
olykor nagyobb lépéseket is tudunk tenni. 
Célunk a közösségteremtés, amelyben 
társak fiataljaink is, így remélhetjük, 
hogy lesz utánpótlás.”

Budakeszi Város polgármestere a Budakeszi Ifjúsági Díj kitüntetést 
a 2021. évben posztumusz 

Siklósi Örs,
az AWS zenekar frontembere

 részére adományozza. 

Örs Budakesziről indult, és AWS 
zene karával nemzetközi elismert-

ségre tett szert. 2018-ban bejutottak 
A Dal Eurovíziós Fesztivál döntőjébe, 

és meghívást kaptak a legnagyobb 
nemzetközi metálfesztiválra. 

Szimbolikus, többértelmű dalszövegei mintha előrevetítették volna, hogy a földi élet-
ben csak rövid idő adatik neki. „Örs maga volt a tűz, melegszívű barát és társ… Min-
dig lehetett rá számítani, sosem hagyott cserben senkit, elképesztően szerető szívű 
ember volt. Ahogy ő szokta mondani másokra, Örs egy csoda volt” – írja róla testvére.
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Kedves Budakesziek!
Március idusán dicsőséges szabadságharcunkra emléke-
zünk! A magyar alkotmányos rend helyreállítására, majd 
fegyveres védelmére, ahol a nemzeti kormány a veszély-
helyzetben bravúros gyorsasággal szervezte meg a védel-
met. Az ellenség hamarosan alulmaradt, és csak külföl-
di, idegen csapatokat segítségül hívva tudott úrrá lenni 
a szabadságharcon. Győzelmük azonban kérész életűnek 
bizonyult: lélekben a nemzet győzedelmeskedett, és 
a hatalom alig húsz év múlva kiegyezésre kényszerült.
Budakeszi tanúja volt az egyik legjelentősebb hadiese-
mény, Budavár megvívása előkészületeinek, hiszen 
Nagysándor József tábornok innen indult meg az ost-
romra, hogy azután csapataival elsőként rontson be 
a  várba. Ezért a Budakeszi Értéktár februári ülésén 
felvettük települési értékeink közé Nagysándor József 
főhadiszállását – mint emlékházat – és a budakeszi 
1848-as hagyományőrzést, amellyel hagyományőrző 
honvédjeink országszerte viszik hírét Budakeszinek. 

Elismerések március 15-én
A hagyományoknak megfelelően március 15-én az ön-
kormányzat Budakesziért emlékérmet és ifjúsági díjat 
adományoz. Az előbbi elismerést idén Dalottiné Bágyoni- 
Szabó Zsuzsannának ítélte a képviselő-testület. Zsuzsan-
na életével és munkásságával mindenképpen méltó erre 
a díjra, hiszen rengeteget tesz a budakeszi rászoruló csa-
ládok megsegítéséért, a közösségépítésért. Köszönjük 
munkáját, és gratulálok az elismeréshez! 
Idén egy szomorú apropója van az ifjúsági díj odaítélésé-
nek, hiszen ezt – posztumusz – a fiatalon elhunyt Siklósi 
Örsnek, az országosan elismert budakeszi AWS zenekar 
frontemberének, az egykori Prohászkás diáknak adomá-
nyoztuk. 
A járványügyi helyzet miatt az idei március 15-i ün-
nepségünk sajnos elmarad, a díjátadót egy későbbi 
időpontban tartjuk meg. Nagy megtiszteltetés azon-
ban, hogy a március 15-i előzetesen rögzített online 
összeállításunkban közreműködik városunk újdonsült 
polgára, Szalóki Ági többszörös Fonogram-díjas, Artis-
jus előadói díjas, Regionális Prima díjas, Liszt Ferenc-
díjas előadóművész, és Szabó Sipos Barnabás Buda       - 
 keszin élő országosan ismert és elismert színművész is. 

Járvány idején is számíthatnak az önkormányzatra
Önkormányzatunk a koronavírus miatti nehéz idők-
ben is a stabilitásra, megbízható, kiszámítható gazdál-
kodásra törekszik, ezért városunk költségvetése a  ko-
rábbi években megszokott módon idén is rendkívül 
takarékos, és a hosszú távú terveket szolgálja. A költ-
ségvetés jelentős részét ezúttal is a fejlesztésekre fordít-
juk. Olyan nagyberuházásokhoz biztosítunk megfelelő 
anyagi hátteret, mint amilyen az új piac építése, a mak-
kosmáriai csapadékvíz elvezetése, a vállalkozói park 
építése és a  kerékpárútépítés. A járványhelyzet miatt 

ugyan akkor ki emelten kezelünk 
minden olyan szociális ellátást, 
szolgáltatást, intézkedést, amely 
a korábbi években már működött 
és bevált Budakeszin, ezek támo-
gatását az idei költségvetésben is 
biztosítjuk. 

Folytatódnak a fejlesztések 
Februárban megkezdődött tan-
uszodánk építése. A munkaterü-
letet elkerítette a kivitelező, így 
sportpályánkat a munkálatok ide-
je alatt is zavartalanul használ-
hatják a budakesziek. Elkészült 
a bringapark is, már sokan hasz-
nálják, de mivel az extrém ke-
rékpározás veszélyes sport, ezért 
a pályát védőkerítéssel vesszük 
körül. A cél az, hogy mindenki 
betartsa a kifüggesztett házirendet, és csak kellő körül-
tekintéssel, saját felelősségére használja a létesítményt. 

A gyalogosok védelmére fekvőrendőröket 
telepítettünk a Márity László utcában
Számos jelzés érkezett az önkormányzathoz azzal kap-
csolatosan, hogy az autósok nem tartják be a sebesség-
korlátozást az új iskola közelében a Márity László utcá-
ban, veszélyeztetve a gyalogosok testi épségét. Ezért 
ideiglenes intézkedésként fekvőrendőröket helyeztünk 
ki, végleges megoldásként folyamatban van egy kiemelt 
zebra hatósági engedélyeztetése, és más forgalomlassí-
tó megoldásokon is dolgozunk. A gyalogosok védelme 
mindennél fontosabb!

Idén is zökkenőmentes lesz a bölcsődei és óvodai 
beiratkozás
Már megjelent az óvodai és bölcsődei beiratkozásról 
szóló polgármesteri határozat, május 3-án, 4-én és 5-én 
írathatják majd be gyermekeiket a budakeszi szülők 
a következő idei nevelési évre. A járványhelyzet függvé-
nyében szükség esetén a beiratkozást online is lehetővé 
tesszük. 

Budakeszit is nagymértékben érinti a koronavírus- 
járvány harmadik hulláma 
Továbbra is lehet regisztrálni a koronavírus elleni védő-
oltásra. Mindannyian várjuk a közösségi élet újrain-
dítását, ezért is fontos, hogy valamennyien felelősen 
döntsünk az oltakozásról, hiszen ezzel mások életére is 
hatással vagyunk. Ha egészség van, minden van!

Tisztelettel: 

dr. Győri Ottilia polgármester

Március 15-i ünnep  
koronavírus járvány idején

Polgárm
esteri köszöntő
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■ A fa megmunkálásának szerelmeseként indult, hogy 
aztán élete folyamán alkotó fantáziáját, más területeken 
is kamatoztassa. Hogyan is kezdődött?
– A Szabolcs megyei Aporligeten – ma Bátorliget –, édes-
apám kerékgyártó (bognár) műhelyében, a lovaskocsi és 
hintógyártás fortélyait ellesve indult el 8 évesen az én 
„karrierem”. Néha ugyan rosszalkodtam, elrontottam 
egy-egy szerszámot és útjában voltam a segédeknek, 
akik nem egyszer kizavartak a műhelyből, de aztán arra 
is találtam megoldást, a falécek mögötti búvóhelyen. 
Meg aztán édesapám – látván az asztalosság iránti ér-
deklődésemet – vett nekem egy gyalupadot és szerszá-
mokat. Így 10 éves koromban már csináltam egy faládát 
az osztálytársaimnak, 13 éves koromban pedig már elké-
szítettem első konyhabútoromat, egyik idősebb bátyám-
nak. Lánya szerint még ma is használják. 
■ De hát ebben a korban még játszanak a gyerekek!
– Ritkán volt nekem időm a játékra, mindig a munka, 
a fa érdekelt. Az árnyékot, megnyugvást adó élő fa is na-
gyon szép, de legalább ennyi szépséget ad szakszerűen 
felvágva is. A szálirány, a szemcsék, a csomók, a mintá-
zatok, a színek, mind megannyi csodája a természetnek.
■ Mikor és miért került a családjuk éppen Budakeszire?
– 1956-ban, 15 éves koromban kerültem Budakeszire. 
Édesapám két testvére már korábban is itt lakott. Ők 
csábították ide a családot, mivel akkoriban a mezőgaz-
dasági termelőszövetkezetek nem biztosítottak biztos 
megélhetést a vidékiek számára. Egy Budapest közeli 
település nagyobb reményt adott a megélhetésre, egy 
biztató jövőre egy hétgyermekes családnak.
Budakeszin az első két évben az itt megvett házunk 
helyrehozásában vettem részt, majd egy ideig az itteni 
tsz-ben is dolgoztam, de a végén természetesen az utam 
az asztalos szakmához vezetett. 16 éves koromban – 
munka mellett – esti tagozaton tettem le a szakmunkás-
vizsgát Budapesten, a Fővárosi Asztalosipari Vállalatnál. 
A katonaidő letöltése és néhány további, fővárosban 
töltött segédév után végleg Budakeszihez kötött a mun-
kám, kiváltottam az…
■ ...asztalos iparengedélyt?
– Igen, ez 1967-ben történt, mikor már puhult a Kádár-
rendszer diktatúrája. Akkor még feltétele volt az engedély-
nek a mestervizsga letétele, bár azt nem mondhatnám, 
hogy túl magasak lettek volna a vizsgakövetelmények..! 
Egy sámlit kellett megcsinálnom a megfelelő csapolások-
kal, kötésekkel. Mindössze 26 éves voltam. Tele erővel, 

sok-sok elképzeléssel. Ám a történet egy elég furcsa in-
termezzóval kezdődött. Ugyanis abban az időben még 
csak 0,5 lóerős fűrészgépet használhattak a kisiparosok. 
Ez volt olvasható a friss iparengedélyemen. Húúú…, gon-
doltam magamban, ezzel a semmi teljesítménnyel nem 
tudok egy nagyobb fát elvágni! Mint aztán kiderült, ezt 
a rendeletet még a Rákosi-korszakban hozták meg, mely-
nek az volt a célja, hogy a kisiparosok csak kisebb javítá-
sokat, szolgáltatásokat tudjanak elvégezni, kizárólag kézi-
szerszámokkal. Az ajtó-, ablak-, bútorkészítést, nagyobb 
ipari tevékenységet csak a nagyüzemek folytathattak. És 
ez a rendelet még a 60-as években, az enyhülés időszaká-
ban is bennmaradt a szabályozásban egy véletlen folytán. 
Ám aztán ez megoldódott, a hatóságok nem akadályozták 
meg már ebben az időben, hogy az asztalosok nagyobb 
teljesítményű gépeket is használjanak. Ezek után termé-
szetesen az volt az első dolgom, hogy vegyek egy nagyobb 
teljesítményű ipari fűrészgépet.
■ Milyen elképzelésekkel, célokkal kezdte el a magán-
vállalkozást?
– Abban az időben – a 60-as évek második felében, 
a 70-es évek elején – egyre többen kezdtek családi háza-
kat építeni. Először elsősorban ajtót, ablakot készítettem. 
Az egyedi igények is mind gyakoribbá váltak. Később 
pedig egyéni elképzelések alapján már konyhabútorok, 
szekrények, könyvespolcok elkészítésére is sorra jöttek 
a megrendelések, mindenfelől az országból, de főleg 
a  fővárosból, a balatoni településekről, de akár panel-
lakásokból is. 
■ Mikor lépett újabb szintet a vállalkozása?
– A 80-as évek közepén megkeresett a kanadai nagykö-
vetség, akik nagyon magasra tették számomra az igény-
szintet. Nem egyszer jómagam készítettem ezeknek az 
egyedi bútoroknak a terveit is. Ezt követően más nagy-
követségek is megkerestek. Ekkor már három segéddel 
dolgoztam. 
■ Budakeszin is elismert szakemberként tartották szá-
mon.
– Sokat dolgoztam az akkor még község Budakeszi szá-
mára. Padokat, ajtókat, ablakokat gyártottam az általá-
nos iskolának és az 1981-ben átadott EFMK ajtóit és az 
előadóterem fából készült elválasztó falát is én tervez-
tem és gyártottam le. Emellett sok újonnan épült családi 
házhoz is én gyártottam a nyílászárókat és alkalman-
ként, egyéni tervezés szerint bútorokat is.
■ Sokat tevékenykedett az országos és helyi közéletben is.
– 1990 előtt a Kisiparosok Országos Szövetségénél 
(KIOSZ) vezetőségi tag voltam és a Pest Megyei Kisipa-
rosok Országos Szövetsége bírósági faipari szakértőnek 
kért fel. 1990–1994 között pedig a Magyar Néppárt kép-
viselője voltam a Budakeszi Önkormányzatban.
■ A rendszerváltáskor, 1990 után miképpen alakult az 
élete?
– Sajátos fordulat következett be az életemben. Addig – 
több mint 20 éven át – napi 14-16 órát dolgoztam, általá-
ban még hétvégén is. Ennek is köszönhető, hogy a szak-
mában használt vegyszerek és a felszálló por súlyos 
allergiát okozott, emellett ez a két évtizedes „éjjel-nappa-
li” munka teljesen elvette az erőmet. Orvosom javaslatá-
ra feladtam az asztalos kisipari tevékenységet, leszázalé-
koltak, majd két évvel később nyugdíjba mentem.

Ezermester a javából

Bernáth Béla
Alighanem Budakeszi egyik legismertebb polgára  

Bernáth Béla, az egyik utolsó „békebeli ezer-
mester”, aki a közelmúltban ünnepelte 80. születés-

napját. Gazdag, munkával teli – soha nem lankadó 
– értékteremtő, alkotói évtizedeiről emlékezett ízes, 

lebilincselő, utánoz ha tatlan stílusával.



5

Akikre büszkék vagyunk
■ Mit kezd magával ilyen helyzetben egy nagyon tevé-
keny, szorgos ember?
– Feleségem kiváltotta a műanyag fröccsöntő kisipart. 
Kitaláltam a Bernáth-féle nudli- és nokedliszaggató ké-
szüléket, mely egy nagyon sikeres termék lett hosszú 
időn keresztül. Újságcikkek, tv- és rádióriportok is fog-
lalkoztak vele. Egy évben négyezer darabot is eladtunk 
belőle telefonrendelések alapján. Feleségem beosztottja-
ként én postáztam a megrendeléseket. Ezt tíz év után 
hagytuk abba.
Ekkor jött el egy olyan szabad világ számomra, amikor 
végre nem voltak határidőim, kötelezettségeim. Minden 
eddigi feszültség és stressz eltűnt az életemből. Ekkor 
készítettem el a játék terepasztalt és a babaházat sok-sok 
mechanikai, gyengeáramú elektronikai, kibernetikai 
megoldással. Öreg fejjel ezt is sikerült megtanulnom, 
az ezzel való foglalkozás ma is nagyon foglalkoztat! 
Kb.  100 motor mozgatja a terepasztalon a különféle 
élethelyzetek szereplőit, a kovácsmestert, a háztáji gaz-
dálkodót, a kovácsot, a cipészt, a zenészeket, a hintázó 
babákat, a  diákokat egy osztályteremben, a mozdonyt 
masinisztával, a markológépeket, az úthengert stb. 3-, 
6-, 10-, 12-, 24 volttal működnek ezek a szerkezetek, 
melyekhez a transzformátorokat régi pénztárgépekből, 
videólejátszókból, tévékből szereltem ki. Rengeteg ilyen 
„limlomot” hoztak ide a budakesziek, akik ismerték és 
ezzel támogatták ezt a ténykedésemet. A végén már any-
nyi volt itt ezekből, hogy szinte mozdulni sem tudtam.
■ A házában látható életműkiállításán a játék terepasz-
tal és a babaház mellett a nagy gondossággal tervezett, 
elkészített egyedi tervezésű, gyakran intarziás bútorai-
ban is lehet gyönyörködni.
– Ezekkel tíz évvel ezelőtt kezdtem el foglakozni, teljes 
egészében a saját magam örömére készítem ezeket, nem 
eladásra. Ebben talán az is szerepet játszik, hogy a mai 
világban azt látom, hogy a tömeggyártás mellett lassan 
teljesen eltűnik a kézművesség. Ezekből a bútoraimból 
legfeljebb a KesziArt kiállításain látható egy-egy.
Hála Istennek az életműkiállításomat gyakran látogat-
ják az itteni iskolások is, akik nálam még találkozhatnak 
kézműves munkákkal.
■ Látni itt súllyal működő, 1800-as évekből való biede-
meier faliórákat és egy hatalmas, csodálatos állóórát is.
– Bármilyen meglepő, ezeknél az óráknál számomra 
ma már nem az asztalos munka a lényeges – sőt, azzal 
nem is nagyon foglalkozom –, hanem az óraszerkezet 
mechanikájának a javítása. Időközben ugyanis ezt is 
megtanultam. Ehhez vásároltam egy vasesztergagépet 
is, és ennek is elsajátítottam a használatát. Az elmúlt 
években mintegy 30 ilyen órát javítottam meg teljesen 
ingyen, mert láttam, hogy ezek tulajdonosai szeretik a 
múlt kézműiparát.
■ Van itt egy nagyon szép, mintegy 2 méter magas, súly-
lyal működő, padlóóra is. Hogyan került ez ide?
– Ez egy kivételes történet. Néhány éve, mikor megnyi-
tottuk az életmű kiállításomat, Balczó András is itt volt 
a feleségével. Tőle kaptam ennek az órának a némileg 
hiányos szerkezetét, hogy használjam fel azt valamilyen 
formában, a játékházban. Én azonban sokkal többet lát-
tam ebben a lehetőségben és megcsinálván a csapágya-
kat, működőképessé tettem a  szerkezetet, amelyet ezt 

követően megmutattam Balczó Andrásnak, aki nagyon 
boldog volt az eredményt látva. És itt még nincs vége a 
történetnek! Ezt követően megkaptam tőle a padlásán 
száradó 20 éves feketedió fát, amiből aztán elkészítet-
tem az óra házát. Ez az óra azóta is majdnem olyan pon-
tosan működik, mint egy digitális óra. Egy év alatt leg-
feljebb egy percet késik!
■ Három éve kapott egy felkérést a Magyar Papír mú-
zeum tól, Dunaújvárosból. Mi volt a kérésük?
– Sarlós Erzsike, akivel együtt vagyunk tagok a Keszi-
Art-ban, kapcsolatban van ezzel a múzeummal. Ők ke-
restek valakit, egy demonstrációs Nagy-Magyarország 
térkép elkészítéséhez, ahol a mintegy 200 egykori pa-
pírmalmot led lámpák jeleznék. Erzsike azért gondolt 
rám, mert jól ismerte a játszóház terepasztalán használt 
elektronikai tapasztalataimat. Örömmel elvállaltam ezt 
az újabb kihívást, egy feltételem volt! Ingyen szerettem 
volna megcsinálni! Úgy gondoltam, hogy ezzel a felté-
tellel nem lesz egy teljesítési kényszer, egy stresszes ál-
lapot a vállamon. Ők ezt elfogadták, és én elkészítettem 
a munkát, melyben a Budakeszin élő Turáni Attila volt 
nagy segítségemre. A múzeum mindezt egy emléklap-
pal köszönte meg.

■ Látni itt az egyik vitrinben egy Kossuth-díjat, néhai 
Madaras József színművész díját. Ennek mi a története?
– A 80-as évek elején Madaras József Budakeszin, a Jó-
zsef Attila utcában épített egy családi házat. Ebben az 
időben ismerkedtem meg vele – szerette a fát, ő maga 
is barkácsolt – az Erdért fatelepen, és aztán dolgoztam 
is neki. Ennek kapcsán barátság alakult ki közöttünk. 
Később a közeli Budajenőre költözött, de 2007-ben be-
következett haláláig megőriztük barátságunkat. Halála 
után gyermekei megkerestek engem, hogy az életmű 
kiállításomon őrizzem meg a Kossuth-díját és más díjait 
is egy vitrinben.
■ Most mivel foglakozik, mert nem gondolnám, hogy 
ölbe tett kezekkel végigüli a napot?
– Mostanában elkezdtem verseket írni, Élményekben, 
tapasztalatokban gazdag életem sok gondolatot fogal-
maz meg a fejemben. És amúgy változatlanul intarziá-
zok, és várom továbbra is a látogatókat ingyenes életmű 
kiállításomra, ahová a 06 23 450 607-es számon lehet 
bejelentkezni.

Horváth Jenő
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Kenessey Edit eddigi életének je-
lentős része a sport jegyében telt el. 
Először atletizálni kezdett, aztán 
kézilabdásként az NB I-es szintig 
is eljutott. Egy súlyos sérülés ve-
tett véget ígéretes karrierjének. Az 
ezt követő években a család és két 
gyermekének a nevelése került élete 
középpontjába, ám a sport 17 évvel 
ezelőtt ismét fontos szerepet kapott 
mindennapjaiban. A szervizúton 
működő szépség zónában, a High 
Care Center-ben volt egy kis fitness 
terem, ahol először az edzéstervek 
elkészítésében és a mozgás kivi-
telezésében segített mint egykori 
élsportoló. Innen már egyenes út 
vezetett a Fitness Akadémia elvég-
zéséig. Ennek a 39 évesen megszer-
zett edzői képesítésnek köszönhette 
néhány év után nagy ismertségét 
Buda keszin a fitness rajongók kö ré-
ben, és mindeközben a szépségsza-
lonban rálátást szerzett a szépség-
iparra is.
Ezután több budakeszi fitness sza-
lonban, edzőteremben – Katalizátor, 
Evolúció Fitness Center, az Aqua 
panzióban vízi torna, Knáb Életmód 
Stúdió és a Tiefenweg Sport Cent-

rum – is éveket töltött el a kontúros, 
szép alakok formálásával, az egész-
séges életmódra neveléssel, és újabb 
szakmai képesítéseket is szerzett – 
spinning oktatás, csoportos alakfor-
málás zenére stb.
Az Aqua panzióban tartott egykori 
vízitornaóráit az idősebb korosztály 
látogatta. Sokukkal azóta is tartja 
a kapcsolatot. Ennek a 70-es korosz-
tálynak a magjával ma is sok időt tölt 
egy-egy erdei sétán, nordic walking-
gal egybekötve.
A 17 év kemény edzői munka után 
azonban lassan vissza kellett venni 
a tempóból, ám amikor egy ajtó be-
zárul, kinyílik egy másik. Elvégzett 
egy kozmetikus képzést, ahol a gya-
korlati arckezelést a német Janssen 

oktatóközpontban ismerte meg, 
a cég felső kategóriás, sokak által is-
mert, exkluzív termékeit használva.
Ennek folytatásaként Kenessey Edit 
hamarosan megnyitja – a Kossuth–
Erdő utca sarkán – önálló kozmeti-
kai- és testszépítő szalonját EXTRA-
VAGÁNS néven.
Edit reményei szerint sikere lesz 
ennek a 21. századi igényeket is ki-
elégítő intim, egyszemélyes szépség 
szalonnak, mely már-már csodákra 
is képes felső kategóriás kozmetikai 
termékeivel és gépeivel várja vendé-
geit. Köztük sok olyan régi ismerőst 
is vár Edit, akik az elmúlt 17 évben 
megismerkedhettek már korábbi pá-
lyája sikeres múltjával.

Horváth Jenő

Testszépítés és kozmetika

Kenessey Edit
Edit pályafutása nem ma kezdődött. Sokan vannak olyan 
budakeszi lányok és asszonyok, akik a személyi edző, 
aerobic óraadó, biketrainer tanácsai alapján őrizték meg az 
elmúlt években testük frissességét és formálták alakjukat. 
Kenessey Editet most annak kapcsán kereste meg 
szerkesztőségünk, hogy egy kisvállalkozás keretein belül, 
karrierváltásba kezdett.
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JELENTKEZÉS A ZENEISKOLÁBA
A 2021/2022-es tanévre a Czövek Erna Alapfokú 

Művészeti Iskola honlapján keresztül online 
JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével lehet jelentkezni 

2021. május 31-ig.

Részletes tájékoztatás  
a zeneiskola honlapján található: 

http://zeneiskola.budakeszi.hu/

Amennyiben a vírushelyzet megengedi, akkor az 
új jelentkezőket felvételi meghallgatásra hívjuk 
be, melynek időpontjáról egyeztetünk Önökkel 

a jelentkezési lapon leadott e-mail-címen keresztül.

Barcsik Hédi intézményvezető, 
Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola



A keresztény oktatásért 

Budakeszi KOVÁSZ Egyesület
Az egyesület nevét hallva valószí-
nűleg sokan a frissen sült kovászos 
kenyerek illatára és ízére gondol-
nak. Bár az egyesület tevékenysé-
ge nem foglalja magában a pékek 
tudományát, szellemiségében fon-
tos szerepet kap a kovász. A 2020. 
március 15-én megalakult Budakeszi 
KOVÁSZ Egyesület, vagyis a Budake-
szi Keresztény Oktatásra Vágyó Szü-
lői Egyesület névválasztásában a ma 
oly fontossá vált kovászt emeltük ki: 
lassan, türelmesen érő és élő anyag, 
amely elengedhetetlen hozzávalója 
a  kenyérnek, de önmagában nem 
elég. Ha gyermekeink oktatását-ne-
velését a kenyér készítéshez hason-
lítjuk, a szülők szerepe a kovász 
benne. Mi, szülők nem tudjuk, és 
nem is szerepünk átvenni a peda-
gógusaink munkáját, de keresztény 
szülőkként úgy gondoljuk, igenis fe-
lelősségünk minden lehetőséget ki-
használni, hogy a jó Isten felé terel-
jük gyermekeinket. Ennek alapvető 
terepe az iskola is.
Az egyesület legfontosabb céljai:
•  keresztény értékeken alapuló álta-

lános iskolai oktatás előmozdítása 
Budakeszin; 

•  közreműködés ennek hosszú távú 
biztosításában;

•  a keresztény oktatásra vágyó szü-
lők összefogása és érdekérvényesí-
tő képességük előmozdítása;

•  a keresztény nevelés-oktatás támo-
gatása Budakeszin.

A Szivárvány Óvodában sok éve 
működnek keresztény csoportok. A 
Széchenyi István Általános Iskolá-
ban pedig, Török Csaba – a Prohász-
ka Ottokár Katolikus Gimnázium 
igazgatójának kezdeményezésére – 
immár két évfolyamon indult olyan 
ének-zene irányultságú osztály, 
amelyekben keresztény szellemisé-
gű pedagógusok tanítanak: Szalóczy 
Dóra, a Prohászka ének-zene tanára 
és az osztályfőnökök, Fekete Jánosné 
és Huberné Kiss Éva. Szeptembertől 
egy tehetséges fiatal tanító, Dalotti 
Anna folytatja a sort az ének-zenei 
első osztály vezetőjeként. 
Szülők, pedagógusok, elkötelezett 
keresztények évek óta munkálkod-

nak azon, hogy Budakeszin minden 
korosztály számára elérhető legyen 
egy olyan lehetőség a nevelés-okta-
tásban, amely elősorban keresztény. 
Az érintett szülők közösségéből ala-
kult Budakeszi KOVÁSZ Egyesület 
ennek a törekvésnek ad új formát és 
igyekszik összefogni, megtartani és 
erősíteni azt.
Minden igyekezetünkkel arra törek-
szünk, hogy buzdítsuk az elkötele-
zett keresztény családokat az egye-

sület céljainak támogatására, hogy 
láthatóvá, érezhetővé s számokkal 
megmutathatóvá váljon, milyen 
sokaknak fontos ez a közös cél. Bí-
zunk benne, hogy ez a másfél éve 
indult kezdeményezés fokozatosan 
megbecsülést, bizalmat épít a helyi 
oktatási és szülői oldalon egyaránt. 
Igyekszünk szerény eszközeinkkel, 
a jövőbe vetett reménnyel továbbra 
is elkötelezetten támogatni, és ahol 
tudjuk, segíteni ezt a folyamatot.
Aki szeretne velünk kapcsolatba ke-
rülni, a lehetőségekről értesülni, 
írjon nekünk az egyesulet@budake-
szikovasz.hu címre, és látogasson el 
a https://budakeszikovasz.hu/ hon-
lapra.

Kovászos püspökkenyér
Az elmúlt időszakban sokan meg-
szerették a kenyérsütést, sőt so-
kan megtanultak kovászt nevelni, 
életben tartani. A kovász azonban 
nemcsak a kenyér ízét teszi teljes-
sé, akár kevert tésztájú sütemé-
nyekbe is tehető. Ez a kovászos 
püspökkenyér igazi különleges-
ség, gazdag, és hihetetlen harmo-
nikus ízvilága van. Bár kovásszal 
készül, nem kell hosszasan érlelni, 
hagyományos kevert tészta módjá-
ra, amíg a sütő bemelegszik, csak 
összekeverjük, és tehetjük is a sü-
tőbe. Olyan sütemény, hogyha egy-
szer megkóstolja valaki, még hó-
napokkal később is emlékszik az 
élményre, és habozás nélkül bár-
mikor szívesen újrakóstolja.
Hozzávalók egy őzgerincformához
90 g érett kovász • 200 g teljes kiőr-
lésű tönköly liszt • 4 tojás • egy kés-
hegynyi szódabikarbóna • 150 g nád-
cukor • 150 g puha vaj • 10 g vaníliás 
cukor • 1 tk. só • 50 g dió vagy mogyo-
ró • 50 g aprított étcsokoládé • 50 g 
aszalt gyümölcs • 50 g kandírozott 
gyümölcs
Első lépésként a vajat és a cukro-
kat verjük fel habverővel. A száraz 
hozzá valókat: lisztet, sót, szóda-
bikarbónát, diót, csokit és a gyü-
mölcsöket egy külön tálba téve 
keverjük el. A két keveréket önt-
sük össze, mérjük hozzá a többi 

hozzá valót, majd keverjük egyne-
mű masszává.
A kivajazott őzgerincformát tölt-
sük meg a tésztával. Még külön-
legesebb, ha kivajazás után darált 
dióval, vagy mogyoróval is beborít-
juk a sütőformát, és ezt követően 
öntjük bele a masszát. Így a sütés 
közben megpiruló dió (mogyoró) 
fogja majd körülölelni a püspök-
kenyeret. • 180 fokos előmelegített 
sütőben 55-60 perc alatt készül el 
a sütemény. Tűpróbával ellenőriz-
hetjük, megsült-e teljesen. Ha már 
nem ragad rá semmi a tésztába 
szúrt tűre, biztosak lehetünk ben-
ne, hogy nincs nyers része.
A hagyományos püspökkenyerek-
hez hasonlósan díszíthetjük, gaz-
dagíthatjuk: porcukorral megszór-
va, olvasztott csokoládéval leöntve. 
Családi ünnepekhez, de akár meg-
beszélések kísérőjeként is megállja 
a helyét. 7

Városi hírek
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A KKK Bizottság 2020-
ban az elfogadott munka-
tervnek megfelelően dol-
gozott, viszont az elmúlt 
év háromnegyedére kiter-
jedő pandémiás világjár-
vány miatt életbe léptetett 
törvényi korlátozások kiha-
tottak a bizottsági munka-
végzésre is. A klasszikus 
értelemben vett bizottsá-
gi ülések megtartására a 
járványhelyzeti kényszer-
intézkedések miatt nem 

mindig volt mód, de az internetes kommunikáció segít-
ségével a bizottság és tagjai ugyanúgy ellenőrizték, fel-
ügyelték a bizottsági feladatkörrel kapcsolatos határoza-
tok végrehajtását.
Budakeszi Város közbiztonsági állapota sajátos problé-
mák összességéből tevődik össze. Ennek kezelése a helyi 
közbiztonsági és rendvédelmi szervezetek összehangolt 
munkájával lehetséges. Ezen feladatok ellátására szoros 
együttműködés alakult ki a helyi Rendőrség, a Budakör-
nyéki Közterület-felügyelet, a Mezőőri szolgálat, vala-
mint a Budakeszi Védelmi Centrum és a Polgárőrségek 
között. 
A Rendőrség által készített statisztikában kimutatha-
tó, hogy Budakeszi közbiztonsági állapota jelentős javu-
lást eredményezett. A vagyon elleni bűncselekmények, 
betöréses lopások száma ugyan kimutathatóan csök-
kent, emellett viszont sajnos továbbra is jelen vannak 
az évről évre jelentkező ún. trükkös lopások, „unoká-
zós csalások,” a besurranó lopások. Ezek célpontjai az 
egyedülálló, idős emberek, akik koruktól, egészségügyi 
állapotuktól, életmódjuktól, hiszékenységükből adódó-
an könnyebben megtéveszthetőek, így fokozott figyel-
met igényelnek! 
A Budakeszi Rendőrőrs állományában 2 fő körzeti meg-
bízott teljesít szolgálatot, növelve a lakosság biztonság-
érzetét. 
Körzeti megbízottak: 
Kóródi Attila rendőr főtörzsőrmester +36 20 444 1284
Farkas Szilárd rendőr főtörzsőrmester +36 20 489 6717
Budakeszi Rendőrőrs +36 23 450 007 
Budaörsi Rendőrkapitányság +36 23 505 400
Sürgős esetben (általános segélyhívó): 112

A közterületek, városunk legfontosabb közösségi élet-
terei, melyeknek nyugalma, rendezettsége, biztonsága, 
rendeltetésszerű használata jelentősen befolyásolja min-
dennapi életünket, egészségünket, a turisztikai látoga-

tottságot, a vállalkozói kedvet, a beruházási szándékot, 
a település arculatának „élhetőségének” megítélését.
A Budakörnyéki Közterület Felügyelet a Budakörnyé-
ki Önkormányzati Társulás egyik intézménye, jelenleg 
hat településen működik. Főbb feladatai a közterületek 
jogszerű használatának, a közterületen folytatott, enge-
délyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevé-
kenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület 
rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott 
tevékenység megelőzése, megszüntetése, illetve szank-
cionálása. Közreműködés a közterület, az épített és 
a természeti környezet védelmében; a társadalmi, bűn-
megelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság 
és a közrend védelmében. Továbbá: közreműködés az 
önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vo-
natkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, 
továbbá az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok 
ellátásában. A felügyeletnek feladatot – a fenti keretek 
között – törvény, kormányrendelet és a fenntartó önkor-
mányzat rendelete állapíthat meg. 
A közterület-felügyelet egyes feladatai sajnálatosan nem 
népszerű feladatok, de a jogszabályi előírások betartatá-
sa céljából szükséges a mulasztók, a szabálytalankodók 
figyelmeztetése, illetve indokolt esetben büntetése. 
Naponta tapasztalható az egyre növekvő mértékű gép-
járműforgalom és annak összes negatív vetülete Bu-
dakeszin. Például: a megállás és a várakozás KRESZ 
szabályainak megsértése, az egyirányú utcák szabály-
talan használata, a behajtási vagy a közterület-haszná-
lati engedélyek mellőzése, az illegális hulladéklerakás, 
a levegő szennyezés stb. Ezek a cselekmények a környe-
zetre, a  lakosságra, már-már elviselhetetlen terhet ró-
nak, tehát a megelőzés és a védelem érdekében szüksé-
ges a közterületek felügyelete, ellenőrzése. 
A közterület-felügyelet telefonszáma: +36 23 535 710/107 
mellék, vagy a BVC-n keresztül +36 20 626 2092 

Mezőőri szolgálat. Az önkormányzat mezőőrének 
feladata a mezőgazdasági vagyon védelme. Ezen belül 
a termőföldek, a termények, termékek, felszerelések, 
haszonállatok, mezőgazdasági építmények, földmérési 
jelek, műtárgyak védelme. Működési területén jogosult 
és köteles az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító 
cselekmény elkövetésén tetten ért személy személyazo-
nosságának igazolására, a jogellenes cselekmény ab-
bahagyására és a terület elhagyására felszólítani; azt a 
járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon 
a működési területről származó, jogellenesen szerzett 
szállítmány van, feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a jár-
művön, illetve az abban tartózkodókat igazoltatni; azt a 
személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön levő 

A Közbiztonsági, Környezet-
védelmi és Közellátási Bizottság  
beszámolója 2020-ról
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szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem való-
színűsíti, a legközelebbi rendőri szervhez bekísérni; a 
károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a 
jogellenesen szerzett terményt, terméket, tárgyat, álla-
tot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és azokat 
a legközelebbi rendőri szervnek átadni. A mezőőr hiva-
talos személy, munkája során együttműködik a rendvé-
delmi szervekkel. 
Mezőőr: Pénzes Kálmán +36 30 949 9077

A Budakeszi Védelmi Centrum (BVC) 2011-óta műkö-
dik a Városházán. A jelenlegi munkaszervezés szerint, 
a BVC a Polgármesteri Hivatal nyitvatartási idejében 
portaszolgálatot és ügyfélirányítást végez, emellett 24 
órában végzi a lakossági bejelentések, segítségkérések 
fogadását, további intézkedések megtételét, városi ren-
dezvények biztosítását. 
BVC ügyleti telefon: +36 20 626 2092 

A polgárőrségek szituatív bűnmegelőzési célzattal, 
törvényi szabályozás alapján működnek. A Budakeszin 
működő két polgárőr egyesület a közbiztonság fenntar-
tásában és a bűnmegelőzésben vállal fontos szerepet. 
A polgárőr szervezetek együttműködés keretében segí-
tik az Önkormányzat, a Rendőrség a Közterület-felügye-
let munkáját. Polgárőreink segítenek továbbá a  köz-
lekedési baleseteknél, eltűnt személyek keresésében, 
rendezvények biztosításában is. Napi rendszerességgel 
járőrszolgálatot látnak el Budakeszi kül- és belterületein 
egyaránt. 
Budakeszi Városi Polgárőr és Katasztrófavédelmi 
Egyesület • Farkas Dániel elnök +36 30 180 3231
Budakeszi Polgárőr Egyesület • Kovács Attila elnök 
+36 30 200 0532

A Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (BÖTE) 
5 éve kimagasló szakmaisággal, önfeláldozó módon 
végzi szolgálatait, a település lakosságának biztonsága, 
valamint a természeti és épített környezet védelme ér-
dekében. Mindig számíthatunk rájuk, segítenek a bajba-
jutottakon, együttműködnek a közbiztonsági és kataszt-
rófavédelmi szervekkel.
Tűzoltóparancsnok: Szilágyi Egon +36 30 868 1332 • 
Tűzeset esetén egyidejűleg a 112-es általános segélyhívó 
számot is hívni kell!

Önkormányzatunk nevében szeretném köszönete-
met kifejezni a közbiztonság és a bűnmegelőzés terén 
együttműködő szervezeteknek a 2020. évben végzett 
összehangolt, segítőkész és eredményes munkáért, 
melyet Budakeszi lakosságának biztonsága, védelme 
érdekében fejtettek ki. Külön személyes köszönet jár 
a fenti szervezetek azon tagjainak, akik részt vettek a 
pandémiás világjárvánnyal kapcsolatos veszélyhelyzet 
rendelkezéseinek, óvintézkedéseinek betartatásában, 
a járőrszolgálatokban, ellenőrzésekben, a közterületek, 
intézmények fertőtlenítésében, továbbá részt vettek – e 
feladataik mellett – a rászorulók segítésében is.
Szintén külön személyes köszönet jár a városunk tűz-
biztonsága érdekében – akár személyes biztonságukat is 
bármikor kockáztatni kész – önkéntes tűzoltóknak. 

Budakeszi város önkormányzata minden évben lehető-
ségéhez mérten, anyagi és tárgyi eszközök támogatásá-
val segíti a közbiztonsági és rendvédelmi szervezetek 
munkáját. 

A KKK Bizottság előterjesztése alapján Képviselő-tes-
tületi döntés született a városi térfigyelő rendszer üze-
meltetési és karbantartási szerződésének megkötéséről 
az EXRICO Systems Hungary Zrt.-vel. A Szerződés tar-
talmazza: a városi térfigyelő kamerák felmérését, terve-
zését, a rendszer újraépítését, és optikai adatátviteli há-
lózathoz való csatlakoztatását, központi rögzítő szerver 
és felügyeleti központ kialakítását, valamint az ahhoz 
szükséges szoftver biztosítását.
A Sportpályán biztonsági kamerákat szereltünk fel, 
valamint a Márity László utcai gyalogátkelőkhöz 2 db 
tér figyelő kamerát helyeztünk. Áprilisra várhatóan elké-
szül az Arany János utca–Márity László utca útkereszte-
ződéshez az emelt zebra terve, bízzunk a forgalomcsil-
lapító hatásában is. A Forgalomtechnikai Felülvizsgálat 
alapján Budakeszi új közlekedési koncepciójának terveit 
április hónapra ígérik, amely lakossági fórum keretében 
lesz megismerhető.
Az Önkormányzat 27/2020 (VII. 31.) számú rendeleté-
ben korlátozta a közterületi szeszesital-fogyasztást.
2019. november 12-én, Budakesziért tenni akaró, lel-
kes civilekből álló Zöld munkacsoport jött létre, segítve 
az Önkormányzat és a BVV Kft. munkáját. Szintén kö-
szönet illeti az Ökokeszi és az Álomvölgy őrzői munka-
csoportot aktív részvételükért, mellyel munkánkat se-
gítették.
A Mamutfenyőknél útlezáró sorompó került telepítés-
re a gépjárművek behajtásának megakadályozására. 
Ugyanitt Madártanösvény létesült. Javításra került a Ma-
mutfenyőkhöz vezető híd. Döntés született a helyi je-
lentőségű védett természeti területté nyilvánítási eljárás 
elindításáról, a Bodzás-árok, Álomvölgy, Nádas-tó, Ma-
mutfenyők környékére.
Módosítottuk a zaj- és rezgésvédelem szabályozásáról 
szóló önkormányzati rendeletet, mely tiltja a vasárnap 
és ünnepnapokon a zajt okozó gépek használatát. 
Szintén önkormányzati rendeletmódosítással betiltottuk 
a környezetet szennyező avar és kertihulladék égetését. 
Döntés született Budakeszi város fásítási programjáról, 
díszfák és őshonos gyümölcsfák ültetéséről, a Kerek-
mező természetes zöldfelületének visszatelepítéséről. 
A  Képviselő-testület folytatni kívánja a megszületett 
Budakeszi gyermekek tiszteletére 2019-ben megkezdett 
faültetési akciót is.
A pirotechnikai eszközök használatát korlátoztuk, il-
letve betiltottuk a használatát, az önkormányzat és az 
általa fenntartott Intézmények rendezvényein, továbbá 
Budakeszi beépítésre szánt területein, az MK jellegű 
mezőgazdasági övezetekben, tekintettel Budakeszit kö-
rülvevő erdő területekre, annak flórájára és állatvilágára. 
Képviselő-testületi döntés született az éghajlati vész-
helyzetről, a Párizsi megállapodásban lefektetett célok 
eléréséhez történő hozzájárulásról. Ennek lényege: az 
önkormányzat saját hatáskörén belül minden lehetséges 
lépést meg kíván tenni a környezet és éghajlati viszo-
nyok vészhelyzetének elhárítása érdekében.



10

Városunkban a hulladékgazdálkodási szolgáltatást 
2014-től a Depónia Kft. végzi. A kiküldött hulladéknap-
tár függvényében szállítják el a háztartási és a szelektív 
hulladékot. Ezzel összefüggésben, kísérjék figyelemmel 
a feltüntetett időpontokat, valamint az évente járó lom-
talanítási lehetőséget (telefonon egyeztetve) kérjük, ve-
gyék igénybe! A szerződéssel rendelkező lakosok térítés-
mentesen, szelektív hulladékgyűjtő edényeket kaptak, 
melyeket a BVV Kft. telephelyén osztottunk ki. 
Az illegális hulladéklerakók felszámolására 7 millió Ft 
pályázati támogatásban részesültünk. Ezúton is kö-
szönjük az önkéntes hulladékgyűjtésben közreműködő 
polgártársak segítségét, kiemelten a Nagyszénászugi 

lakó közösség, valamint a BVV Kft. és dolgozóinak kör-
nyezetünk megóvásának érdekében végzett munkáját. 
A KKK Bizottság minden évben megvitatja, értékeli 
a közbiztonsági és temetőüzemeltetési beszámolót. Javas-
latot tesz a Budakeszi és Pest megyei díjak odaítélésére.
Az ezévi feladatokkal összefüggésben „Kutyafuttató” 
létesítése ügyében várjuk „helymegjelölő” javaslataikat, 
hogy mindenki számára kedvező döntés születhessen.
Végezetül, kérjük, kövessék figyelemmel a város honlap-
ján megtekinthető helyi rendeleteinket (www. varoshaza. 
budakeszi.hu). 

Somlóvári Józsefné képviselő
a Közbiztonsági-Közellátási Bizottság elnöke
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Házasság Hete – Krúdy Tamás és Zsófia előadása

Az önzéstől az önátadásig

A házaspároknak szóló társasjáték egy nagyon érté-
kes online előadással indult, melyet a vírushelyzetnek 
megfelelő szabályozás szerint néhány fő jelenlétével 
a Rathauskellerben, illetve párhuzamosan élő közvetí-
tésen keresztül lehetett követni.
Krúdy Tamás és felesége, Zsófia előadása nem egy egy-
szerű „okosító” vagy „jólmegmondjukhogykellcsi-
nál ni” előadás volt, hanem egy nagyon mély, nagyon 
személyes, a  kapcsolatuk hullámvölgyeit, elkövetett 
hibáikat nagyon őszintén feltáró tanúságtétel. Hogyan 
juthatnak el a párok a saját egójuk ketrecéből a szere-
tetkapcsolatig? Hogyan juthatunk el az önzéstől az ön-
átadásig? A  megosztott élettörténetük és kapcsolódó 
iránymutatásaik talán segítséget adtak/adnak a házas-
pároknak.
A személyes történetük mellett nagyon sok társadalmi 
változásra és azok következményeire hívták fel a hall-
gatóság figyelmét. Előadásukban említették, hogy 
a  hagyományos családalapítási tradíció a szexuális 
forradalommal kicsit megroppant. A tudatos család-
alapításhoz vezető utat felváltotta a kalandok keresése, 
a kapcsolatok egyéni érdekek mentén vezérelt menet-

rendje. Sok esetben a gyermek foganása indított el egy 
kényszerpályát. Hogy ezt a hatvanas évektől alapvetően 
mi is váltotta ki még erőteljesebben, ahhoz a „cheap 
sex” elméletét hozták magyarázatul. Ugyanis ilyen ol-
csón nem jutottak hozzá a fiatalok – alapvetően a fér-
fiak – a szexhez. Ennek három lényeges összetevője, 
hogy megjelent a hormonális fogamzásgátló, majd 
az online társ- és szexpartner-kereső felületek, illetve 
a pornográfia. A nagy kulturális változást a hormonális 
fogamzásgátlók hozták meg. Ezzel a női testet bármi-
kor elérhetővé tették, a gyerekáldástól való félelmet el-
hárították. Ez a nóvum teljesen átalakította a szexuális 
szokásokat, magával vonta azt is, hogy felelőtlenebbek 
lettek az emberek. Az eredeti cél úgy szólt a fogamzás-
gátlók kapcsán, hogy azok használatával csökkeni fog 
az abortuszok száma. Az emberek azt hitték, hogy ez 
minden biztonságot megad, de ez természetesen nem 
így volt, és ma sincs így. Sajnos az abortuszok száma 
nem csökkent a szexuális szokások változásával. Mára 
ugyan valamelyest mérséklődött, de ennek egyik oka 
lehet az is, hogy a mai „túlszexualizált” világunkban 
elfordultunk egymástól, magányosak vagyunk, sokszor 
még úgy is, hogy kapcsolatban élünk. Bagatellizálva, 
mondhatnánk, hogy kevesebb a szex, ahogy az előadá-
sukban fogalmaztak.
A felhívták a figyelmet arra, hogy az első házasságok 
50%-a válással végződik. A második házasságoknál 
60%, a harmadik házasságoknál pedig már 70% ez az 
arány. Vagyis egy következő házasságból általában ha-
marabb kilép az ember, amikor látja a hasonló prob-
lémák megjelenését. Tehát általában ugyanaz a  fel-
merülő probléma, amibe utána is „beleesik” az ember. 
Valószínűleg az első házasságban kisebb erőfeszítéssel 
akár megoldható lenne ennek a problémának a kikü-
szöbölése.
A „cheap sex” elmélethez visszatérve, kiemelték, hogy 
a pornográfia elterjedése, annak könnyű elérhetősége 
borzalmas pusztításokat végez, főleg a felnövekvő ifjú-

A napokban fejeződött be az Újraszerelem 4.0 
házaspároknak szóló kapcsolaterősítő élmény- 

program. A Házasság hetének első napján – 
február 7-én – útjára indított „szeretetkaland” 

4 héten keresztül tette próbára a – többségben 
– Budakeszin élő házaspárokat. A jelentkező 

párok minden héten e-mailen keresztül kapták 
meg a kapcsolatépítő feladatokat. Így került sor 

a „lakás-kávézó”-ban egy randira, a dicsérő szavak 
és ölelések „cunamijára”, az együtt töltött – 

kütyümentes – alkalmakra.



Krúdy Tamás újságíró, kommunikációs szakember, felesége, Zsófia 
a párkatt.hu katolikus társkereső oldal létrehozója. 25 éves házasok. 
Hat gyermekük van. Kalandos párkapcsolatukon keresztül megélt 
kudarcokat, konfliktusokat, hibáikat, megoldásaikat osztják meg 
mind a fiatalokkal, jegyesekkel, házasságra készülőkkel, mind pedig 
a házasságban élőkkel. Az élettörténetük megosztása így sokak számára 
szolgálhat okulásul, és egyben a jó gyakorlatok mintájául is!

ság körében. Felmérés szerint a 15 éves fiúk 90%-a lá-
tott már pornót.
A Krúdy házaspár úgy gondolja, hogy ma már nem kell 
feltételeknek megfelelni, nem kell bizonyítani a hűsé-
get, a hosszú távú biztonság megadását, mint koráb-
ban. Nincs ilyen jellegű elvárás. Így könnyebben is oda-
adják egymásnak magukat a párok. A felelősségvállalás 
eltűnőben van. Az ő életükben is a gyermek megfoga-
nása állította őket kényszerpályára. Idő kellett, hogy az 
„ébresztő” után eljussanak a tudatosságig, a döntések 
meghozataláig, a tudatos családalapítás irányába men-
jenek, azon dolgozzanak. Hogy ki tudják mondani évek 
múlva a „közös igent”. A sebek nem múltak el rögtön. 
Azokon sokat kellett és kell dolgozniuk. Vallják, hogy 
a házasságkötéssel egy magasabb szinten köteleződ-
tek el, de a korábbi hétköznapi gyakorlat megmaradt. 
Ez eleinte csalódással járt. De ezen sikerült felülemel-
kedni, a sebek gyógyításával új szintre lépni. A társunk 
mély megismerésével kapcsolatban elmondták, hogy 
az „elszexualizálódótt” kapcsolatban azt gondolhat-
juk, hogy úgy ismerjük a másikat, mint a tenyerünket. 
De közben nagyon sok mindent nem látunk, nem is-
merünk a másikból. Valójában nem ismerjük igazán 
a másik személyiségét, érzelmeit. Kulcsfogalomként 
használják az „ajándékozást”, egymás odaajándékozá-
sát. Ennek szöges ellentéte, ha csupán használjuk egy-
mást, akkor a tárgyak szintjén leszünk. A személyisé-
günknek is egyesülni kell.
Arról is beszéltek, hogy milyen az, amikor az egyikő-
jük beleszeret valaki másba, már sok éves házassággal 
a hátuk mögött. Mit lehet kezdeni ezekkel a vágyakkal? 
Szerintük ilyenkor igyekszünk megmagyarázni, hogy 
miért jogos ez az érzelmünk. Tanácsként említették, 
hogy a szexuális energiákat egy személyre, a felesé-
günkre/férjünkre kell összpontosítani. Nem vagyunk 
védettek. Mindig ébren kell munkálkodnunk, és a tit-
kokat érdemes felszámolnunk, hogy az ne legyen idő-
vel egy növekvő métely.
Az előadás után kérdésként merült fel, hogy a házasság 
intézménye a ma érzékelhető ellenszélben épp meg-
erősödik, vagy szép lassan eltűnik, elveszíti súlyát? 
Válaszukban úgy fogalmaztak, hogy nem a házasság 

intézménye, hanem mi vagyunk válságban, a modern 
ember, az euró pai ember van válságban! A  házasság 
intézménye örök. A különböző korok és különböző 
együttélési formák megléte mellett eddig sosem volt 
kérdés, hogy az élet továbbadásának „intézménye” 
a házasság és így a család.
Idén az Újraszerelem 4.0 programsorozatra 95 – alapve-
tően Budakeszin élő – házaspár jelentkezett! A vissza-
jelzések alapján is megerősítést nyert, hogy az élmény-
program fundamentumát képező tudatos tervezés 
nagyon fontos mozgatórugója a házaspári kapcsolat-
nak. Ha tudatosan időt szánunk egymásra, akkor an-
nak lesz pozitív eredménye! Talán nem haszontalan, ha 
az idő mellett még magunkból is egyre többet ajándé-
kozunk párunknak!

 az Újraszerelem szervezői
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Városi hírek

Budakeszi legifjabb polgárai

Gratulálunk, jó egészséget és boldogságot kívánunk!

Tóth Zoé 
(született 2021. február 1-jén)

Léber Mátyás 
(született 2021. február 3-án)

Mészáros Mirkó 
(született 2021. február 7-én)

Rácz-Marton Oszkár 
(született 2021. február 15-én)

Tárnok Bendegúz 
(született 2021. február 16-án)

Sárdi Dénes 
(született 2021. február 17-én)

Bain Benjamin David 
(született 2021. február 21-én)

Jakab Petra 
(született 2021. február 21-én)

Szegulja Miklós 
(született 2021. február 22-én)

Morber Mila Katrina 
(született 2021. február 28-án)

Szendrői-Kovách Áron 
(született 2021. február 28-án)



Török Csaba igazgató úr ezzel a gon-
dolattal szólította meg a végzős nö-
vendékeket a Prohászka Gimná zium 
szalagtűző ünnepélyén, amelyre egy 
szentmise keretében, február 12-én, 
egy fagyos péntek reggelen került sor 
a Budakeszi Havasboldogasszony 
Plé bániatemplomban. Beszédében 
hangsúlyozta, hogy szomorú volt az 
elmúlt év, sok lemondással, bezárt-
sággal járt; a szétszakítottság, az el-
szigetelődés határozta meg létünk 
mindennapjait. Rengeteg dologról 
kellett lemondania az egyénnek, a kö-
zösségnek, ami nem is oly régen ter-
mészetes és fontos volt a  számukra. 
Mégis mindezek ellenére a sok-sok le-
mondás, halasztás után a Magyar Ka-
tolikus Püspöki Konferencia előírásai 
szerint, a  járványügyi szabályok szi-
gorú betartásával végre sikerült mél-
tó keretek között megünnepelni a 12. 
évfolyam szalagszentelését. 

A dermesztő hideg ellenére ünne-
pélyes melegség töltötte el a részt-
vevőket, hiszen újra együtt lehetett 
a közösség. Filó Kristóf atya prédi-
kációjában a magányos emberrel 
szemben a közösség erejét méltatta, 
valamint arra buzdította a végzős di-
ákokat, hogy – hasonlatosan a pillan-
gók átalakulásához – ők is merjenek 
megnyílni a külvilág számára. 
A szalagáldást követően Török 
Csaba igazgató úr a szalag szimbo-
likus jelentéstartalmára világított 
rá, kettőt kiemelve, a remény és az 
összetartozás jelentőségét. Ehhez 

kapcsolódóan elmondta, hogy a vi-
lág sodrásában, még békeidőben is 
elveszthetnek értékeink, de amikor 
mindenkit érintő, nyomasztó dolgok 
vesznek körül minket, nagy szüksé-
günk van a reményre. Minden nap 
szembe kell néznünk a dolgainkkal, 
hinni kell, szeretni kell, és tenni kell 
a jót!  Az érettségi vizsga, a megmé-
rettetés előtt álló tanulóknak Nikosz 
Kazantzakisz görög író gondolatát 
idézte, melyben a szerző a tanári hit-
vallás lényegét tárja elénk: „A tanár 
híddá feszül s biztatja tanítványait, 
keljenek át rajta; majd miután meg-
könnyítette számukra az átjutást, bol-
dogan összeroskad, arra buzdítva őket, 
hogy maguk építsenek hidakat.” 
Az igazgató úr arra buzdította a fia-
talokat, hogy ők maguk legyenek 
a hidak szűkebb és tágabb környeze-
tükben, erősítve az emberi kapcso-
latokat, a jóba, az isteni reménybe 

vetett hitüket, amely erősíti az ösz-
szetartozásukat Krisztusban. Vége-
zetül egy sokakat érintő kérdést ve-
tett fel, miszerint kell-e bánkódnunk 
az elveszett lehetőségek, dolgok 
után. Ugyanis a megváltozott világ-
ban sok minden elmaradt, átalakult, 
de közben kitisztult a látásunk 
a  jóra, észrevesszük a kis örömteli 
dolgokat is.   Fontos lett a  csend, az 
elmélyült hit, az emberi élet és a sze-
retet.  A  pénz világa helyett  hiva-
tások  értékelődtek  fel és át.  A biz-
tonság, a testi-lelki egyensúly és az 
emberi elme nagysága hozhatja el 
az eddiginél egészségesebb világot, 
amelynek várományosai nemzetünk 
ifjúsága, iskolánk végzős diákjai.

Az igazgató úr beszédét követően 
megható pillanatokat élhettek át az 
érintett osztályfőnökök is, akik, az 
eddigi hagyományoktól eltérően, 
maguk tűzhették fel szeretett tanít-
ványaiknak a nyolc évet jelképező 
szalagot, azt a szalagot, amelyet min-
den maturandus büszkén viselhet 
erőt merítve a mindennapok kihí-
vásaival, megpróbáltatásaival szem-
ben. Nagy Edit
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Szalagtűző szentmise a budakeszi Havasboldogasszony-templomban

„Effeta, nyílj meg!”
„Ez a csönd éve volt, körül zárt, átkarolt.”



Intézm
ényi hírek

A jubileumi év alkalmából több 
rendezvénnyel is készülünk. Május-
ban járási közművelődési szakmai 
konferenciát rendezünk, dokumen-
tumkiállítást az Erkel Galériában, 
novemberben pedig jubileumi gála-
műsort. Aktuálisan pedig felkértük 
a velünk szorosan együttműködő 
csoportok, klubok, civil 
szervezetek vezetőit, helyi 
képző- és előadóművésze-
ket, hogy ünnepeljenek 
velünk, számoljanak be az 
együtt töltött évek esemé-
nyeiről. 
Felvételeket, riportokat ké-
szítünk, melyekből először 
kisfilmeket, majd terveink 
szerint egy összesített 
„nagy” filmet állítunk ösz-

sze. A kisfilmeket nemsokára Face-
book oldalunkon, YouTube csator-
nánkon, honlapunk Videótárában 
fogjuk folyamatosan online vetíteni. 
A résztvevők teljes névsora egyelőre 
legyen meglepetés, de néhányukról 
mutatunk azért egy-két fotót... 

Nagy Mónika

40 éves az Erkel Ferenc 
Művelődési Központ

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ jelenlegi épületét 
1981. április 29-én adták át a nagyközönségnek, azaz idén 
ünnepeljük az EFMK 40. évfordulóját.



Ványi Zsolt online fotókiállítása 
az Erkel Galériában
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Március hónapban az online Erkel 
Galéria meghívott vendége a Zsám-
békon élő Ványi Zsolt. A kiállítás 
anyaga március 15. és április 4. kö-
zött tekinthető meg az EFMK Face-
book oldalán és honlapunkon.

Ványi Zsolt több mint 20 éve dol-
gozik grafikusként a reklámszak-
mában. Ez idő alatt számtalan al-
kalommal dolgozott együtt elismert 
magyar reklámfotósokkal; részben 
ennek köszönhető, hogy az elmúlt 
években egyre komolyabban kez-
dett érdeklődni a fotográfia világa 
iránt. 
2017-ben Zsámbékra költözött. 
A környék természeti kincsei olyan 
nagy hatással voltak rá, hogy az-
óta rendszeresen fényképezőgéppel 
a kezében indul felfedezőutakra 
a  Zsámbéki-medencében. Egyelőre 
csak amatőr fotós versenyeken mé-
rette meg magát, ahol kisebb-na-
gyobb sikereket ért el.

Nagy Mónika

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték, hogy szeretett öcsénk,

Németh György
2021. február 4-én, életének 74. évében, rövid, 

súlyos betegségben váratlanul elhunyt.

Végső nyughelye Heidelberg rohrbachi temetője.

Testvérei:
Werle Józsefné (Németh Ágnes) és családja

Dr. Hamvasi Györgyné (Németh Éva) és családja

Építkezők, felújítók figyelem • Cégünk komplett 
rezsinullázó beruházásokkal felújításokkal fog-
lalkozik. Ha CSOK-ot, állami támogatást, hitelt 
akar teljes körűen intézzük. Ha új családi házat 
szeretne támogatást, hitelt papírokat intézzük. 
• Bővebb felvilágosításért hívjon, vagy írjon. • 
Telefon: +36 30 603 4379 • e-mail: xxlpartner@
hotmail.com
Vízszerelés • Csőtörés, régi vezetékek cseré-
je korszerű anyagokkal, csaptelep, kerti csap, 
wc-tartály, vízlágyító beszerelés szakszerűen, 
garanciával. • Gyors, precíz, tiszta munkavég-
zéssel • Ingyenes kiszállás elvégzett munka 
esetén • A vírushelyzet előírásoknak megfelele-
lően, maszkban, kesztyűben, fertőtlenítéssel. • 
Telefon: +36 20 254 5202
Háziápolás • 30 éves kórházi gyakorlattal férfi 
szak ápoló házi ápolást vállal Budakeszin és 
vonzáskörzetében. Ár megbeszélés szerint. 
Telefon: +36 70 26 39 936



Helytörténet
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SIKLÓSI GYULA (1949–2017)
Régész, történész, a közép-

kori Székesfehérvár kutatója. 
Székes fehérvár dísz polgára. 
Lakó helyeinek története és 

hagyomány őrzése legalább ennyi-
re foglalkoztatta: Budakeszi, Kör-
mend, majd Székesfehérvár igazi 

lokálpatriótaként ismerhette meg. 
2014-ben a Magyar Érdemrend 

lovag keresztjével tüntették ki.

Honfoglalás-emlékmű a feltárt temető 
közelében

A honfoglalás hosszabb, évekig tar-
tó folyamat volt. A 895-ös év csak 
a kezdetnek tekinthető. A Dunántúl 
meghódítása a 900-as évek elejére 
tehető. A magyar törzsek neveit Bí-
borbanszületett Konstantin bizánci 
császár 950 körül született művé-
ből ismerjük. Itt szerepel a magyar 
törzsszervezethez utolsóként csatla-
kozó Keszi törzs neve is, melynek je-
lentése töredék, esetleg egy korábbi 
nagyobb törzs maradékára utal. Két 
krónikásunk a magyar törzsek el-
helyezkedését az új hazában eltérő 
módon írják le. Anonymus szerint 
Árpád adományozta a törzseknek 
a  területüket. Kézai Simon szerint 
a törzsfők szabadon választottak ma-
guknak szállásterületet. Feltehető, 
hogy a honfoglalás menetét irányí-
tó Árpád fejedelem az egyes törzsek 
elhelyezkedését megszabta, de a tör-
zseken belül a nemzetségek maguk 
választhattak területet. Másik nézet 
szerint a honfoglalók seregei vegyes 
törzsi csapatok lehettek, a népesség 
sem törzsenként telepedett le a 10. 
század elején. Ezért nagy a szóródása 
a Keszi törzsnévből eredő helynevek-
nek. A Kárpát-medencében 47 Ke-
szi helynevet ismerünk. Valószínű 
védelmi célból telepítették környé-
künkre különböző törzsek harci cso-
portjait. Ezek közé tartozott (Buda)
Keszi, (Buda)Jenő, Gyarmat(puszta), 
Tarján, Nyék. Megfigyelhetjük, hogy 
a Keszi helynevek fontos folyómenti 
átkelő helyek vagy hadi utak mentén 
helyezkednek el. 

A bizonytalanság oka, hogy kevés 
írott forrás áll rendelkezésre ezek-
ről a régmúlt időkről. Egy korabeli 
temető azonban sok kérdésre választ 
ad. Különösen akkor, ha a sors kegye 
folytán pont egy régész építési telkén 
kerülnek elő az első csontok. 1976-
ban a Barackos dűlőben frissen par-
cellázott területen, Siklósi Gyula há-
zának alapozásakor bukkantak az 
első sírra. Azonnal értesítették az 
MTA Régészeti Intézetét és megkez-
dődött az ásatás. Négy év alatt 49 sírt 
sikerült feltárni. Sajnos a Felkeszi 
utcát a leletmentés idején aszfaltoz-
ták, így az útburkolat alatt még 10-15 
sír lehet, és az utca másik oldalán is 
lehetnek továbbiak. A sírok száma 
megegyezik más hasonló temetők-
ben találtakkal. Nem sorban helyez-
kednek el, hanem csoportosan, ami 
családi elrendeződésre utal. Jellemző 
az egész temetőre a pogány sírrítus, 
ezen belül a részleges lovastemetke-
zés. A sámánhit szerint a harcosok 
lovon jutnak el a nekik rendelt égi 
szintre. A ló koponyája, a négy lába 
és a bőre került a sírba, többi részét a 
rokonok a toron elfogyasztották. A sí-
rok tájolása nyugati, azaz a halottak 
arccal a felkelő nap irányában feküd-
tek. Sok fegyvert találtak: nyílvessző-
ket, tegezeket, valamint gazdagon dí-
szített lószerszámokat. A fegyverek, 
a lószerszám igen jellemző volt a ko-
rabeli magyarságra, hiszen a harc és 
a vadászat mindennapjaik része volt.
A temető közepén volt egy éksze-
rekkel gazdagon ellátott sír, egy 40 
év körüli nő nyughelye. A közösség 
katonai vezetőjének felesége lehetett, 
aki férje távollétében helyettese is 
volt a félnomád népek szokása sze-
rint. Az egyik női sírban két átfúrt 
ezüstpénzt találtak Otto rex felirattal. 
I. Ottó 936 és 962 között királyként 
uralkodott, ezután lett német-római 
császár. Az érméket egy harcos hoz-

hatta kedvesének a nyugati hadjá-
ratokból, ezzel segítve a 20. századi 
régészeket a temető pontos korának 
meghatározásában. A 10. század első 
felében, vagy annak derekán élhet-
tek itt. A temető alatt lehetett a szál-
lásterületük. Honfoglaló magyarok 
voltak vagy azok közvetlen utódai. 
Keszi alapításának ideje tehát egész 
pontosan behatárolható. A temető 
alatt nem messze egy Árpád-kori kis 
templom eddig még feltáratlan rom-
jai rejtőznek. Megkeresztelkedésük 
után nyilván oda temetkeztek. A te-
mető és a templom bizonyossága sze-
rint a Keszi törzsbeliek letelepülése 
után itt folyamatosan magyar falu 
lehetett, melyről a középkorban már 
írott források is tanúskodnak. A te-
metőről még sok izgalmas részlet és 
következtetés olvasható a Budakeszi 
évszázadai című monográfiában.

Siklósi Gyula és Darkó Jenő 
tanulmányai alapján összeállította 

Ádám Éva

Budakeszi a honfoglalás idején 

Régen volt, hogy is volt… 
2. rész Városunk nevét a hetedik honfoglaló törzsről kapta. A 45 éve 

megtalált 10. századi temető megdönthetetlen bizonyítéka annak, 
hogy Budakeszi története a magyar honfoglalással kezdődik. 
Településünk több mint 1000 éves múltra tekint vissza.
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Húsvét a református 
egyházban

Virágvasárnappal kezdetét veszi a 
nagyhét. Jézus szamárcsikó hátán 
vonult be Jeruzsálembe, és a nép 
királynak kijáró tisztelettel fogadta. 
Hozsanna (Segíts meg!) a magas-
ságban, áldott, aki az Úr nevében 
jön! – kiáltották az út szélén állók. 
A hét legrégibb neve a septima pa-
schalis (húsvéti hét). A 4. századtól 
a szokásos neve nagyhét.
Nagycsütörtök az úrvacsora szerez-
tetésének emléknapja. Szokás egy-
re több református gyülekezetben, 
hogy este egyszerű úrvacsorát tarta-
nak, esetleg pászkakenyérrel, az ős-
keresztyén liturgiát követve. 
Nagypéntek az Úr szenvedésének 
és kereszthalálának emléknapja, 
népünk szerint a legnagyobb re-
formátus ünnep. Megváltásunkat 
ezen a napon végezte el a Megváltó 
Jézus Krisztus. Azonban tudnunk 
kell, hogy nagypéntek, mindig a 
feltámadás napjának, húsvétnak az 
ünnepével teljes: meghalt a mi bű-
neinkért, és húsvétkor feltámadt 
Krisztus. Ahogy mi levetkőzzük a 
régi, óember cselekedeteit, és felöl-
tözzük az új embert, aki szívében, 
lelkében megújult. Nagypéntek nél-
kül nem érthető meg a feltámadás, 
de a feltámadás nélkül sem érthető 
a nagypéntek. 
Nagypénteken esténként a reformá-

tusok a Passió (szenvedéstörténet, 
az utolsó vacsorától a sírba helyezé-
sig) történetének meghallgatására 
és átélésére gyűlnek össze a temp-
lomban, amit a Bibliából olvasnak 
fel erre külön megkért gyülekezeti 
tagok. Ezt lamentációnak is neve-
zik. Budakeszin, de több erdélyi 
gyülekezetben is feketével terítik 
meg az úrasztalát, jelezve a gyászt, 
a szomorúságot. A terítőkben sok 
helyen belehímezték: ELVÉGEZTE-
TETT. A liturgia végén együtt veszik 
magukhoz az úrvacsorai jegyeket: a 
kenyeret és a bort. A templomtérbe 
szokás a corpus (test) nélküli ke-
reszt elhelyezése is. Több templom 
tornyán látható a kakas, amely fi-
gyelmeztet Péter tagadása nyomán: 
meg ne tagadjuk Jézust. 

A nagyhét református gyüleke-
zeteinkben az úrvacsorához való 
előkészület, az önvizsgálat, a lelki 
megtisztulás ideje. Nagyhéten a re-
formátusok minden este bűnbánati 
alkalmakon készülnek feltámadás 
ünnepére. Sok vidéken, nagycsütör-
tökön este vagy nagypéntek reggel 
a közeli patak vagy folyó tiszta vizé-
ben mosakodtak meg.
Húsvét volt az első keresztyén ün-
nep az Úr feltámadására emlékezve. 
A református egyházban a húsvét lé-
nyege a feltámadott Krisztus megta-
pasztalása, a vele való találkozás örö-
mének megélése. Aki – ma is, mint 
az emmausi tanítványok esetében 
– Igéjében és a sákramentumban 
(szentségben) közli magát és aján-
dékait: a bűnbocsánatot, az örök élet 
reménységét, és azt az erőt, amely 
az új életben való járáshoz szüksé-
ges.
Húsvét hajnalban egyre több gyüle-
kezetben, így a Budakeszi Reformá-
tus Gyülekezetben is szokás, hogy 
még sötétben egy közeli magaslatra, 
hegyre (János-hegy) zarándokolnak 
a hívek, ahol a napfelkelkeltét vár-
va, együtt úrvacsoráznak, és éneklik 
szép régi szöveggel:
„Krisztus feltámadott, / kit halál el-
ragadott, / örvendezzünk, vigadjunk,  
Krisztus lett a vigaszunk. / Ha ő fel 
nem támad, / nincs többé bűnbocsá-
nat, / De él, ezért szent nevét, / zeng-
jük ő dicséretét! / Örvendezzünk, vi-
gadjunk, / Krisztus lett a vigaszunk, 
halleluja” (185. református dicséret)

Boros Péter  
református lelkész
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100 éves Nagymama

Jó egészséget és boldog életet 
kívánunk neki!

Szerencsés Józsefné (sz: Járai Sarolta), a „nagymama” 
– aki több mint egy éve lakik a Salamin családdal Buda

keszin, Makkosmárián – március 9én lett 100 éves. 
30–60 éves koráig versenyszerűen teniszezett. Számos 

érmet nyert Magyarországon és külföldön egyaránt. 
Talán ennek köszönheti, hogy még ma is jó egészségben 

van. Sajnos a fia egy éve meghalt. Most egyetlen 
unokájával és három dédunokájával él együtt.



Zöld Budakeszi
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Amikor a környezetvédelemről vagy környezettudatos 
viselkedésről gondolkodunk, sokszor elég visszatekin-
tenünk arra, hogy nagyszüleink-dédszüleink miként 
éltek, vagy ránézni egy-egy hagyományra, ünnepre, 
és máris remek ötleteket kaphatunk, miként élhetünk 
úgy, hogy egységben maradjunk a teremtett világgal. 
A közelgő húsvét ünnepét a nagyböjt előzi meg, ami a 
test-lélek-szellem megtisztítását jelenti a böjt által, így 
kerülhetünk közelebbi kapcsolatba az Istennel és a hús-
vét misztériumával. Nem vallásos körökben is szokás 
a tavaszi időszakban a tisztító kúrák, méregtelenítés, 
mely elsősorban a test megtisztítását célozza, de jóté-
kony hatással lehet a lélekre és a szellemre is. No de 
mi köze mindennek a környezetvédelemhez? Nagyon 
is sok. A böjti szemlélet közelebb vihet minket ahhoz 
a gondolathoz, hogy életünk központjában ne a mérték-
telen fogyasztás, a saját kényelmünket előtérbe helyező 
önző magatartás legyen, hanem az Istenre (és rajta ke-
resztül a teremtett világra) figyelés. Önmagunk „kiüre-
sítése” azontúl, hogy testileg-lelkileg egészségesebbek 
leszünk, felhívhatja arra is a figyelmünket, hogy meny-
nyi ajándékkal vagyunk körülvéve, így talán Krisztus 
feltámadását ünnepelve feléledhet bennünk a remény, 
hogy Földünk is feltámadhat még, és szárba szökken-
het az a gondolat, hogy most van itt az idő, hogy ezért 
tegyünk!
Néhány ötlet a nagyböjtre – vallásos és nem vallásos 
böjtölőknek egyaránt:
•  a húsról való lemondás – ez hagyományos böjti elem, 

környezetvédelmi hatása jelentős!
•  50 km-es böjt – ezt a fogalmat Nagy Réka Öko anyu 

című könyvében olvastam először: csak olyan ételeket 

fogyasszunk, amelyek 50 km-en belül-
ről érkeztek;
•  digitális böjt – kevesebb közösségi ol-

dal, több együttlét a családdal, kirán-
dulás, társadalmi munka, kertészke-
dés;

•  lemondás valamilyen káros szenvedélyről;
•  „autó böjt” – gyalog vagy kerékpárral közlekedem autó 

helyett.
A húsvéti népszokások tekintetében is visszatérhetünk 
őseink szokásaihoz. A  tojást festhetjük természetes 
anyagokkal – pl. hagymahéj, cékla, kurkuma, feketetea 
stb. –, a kisfiúk pedig kölni helyett locsolhatnak sima 
csapvízzel is! A lányok hálásak lesznek, ha húsvéthétfőn 
nem kell megküzdeniük a fejfájással, amit a sok szin-
tetikus illat okoz. Ha mindenképp ragaszkodunk az 
illathoz, használjunk 100%-os tisztaságú, természetes 

illóolajat vagy esszenciális olajat – 1 csepp bőven elég, és 
bár az olaj nem keveredik a vízzel, de ha használat előtt 
felrázzuk, akkor lesz illata a víznek –, vagy biztonságos 
forrásból származó bio aromavizet.
A húsvéti nyúl ajándékaira is ránézhetünk „zöld szem-
üvegen” keresztül. Családonként eltérő, hogy milyen 
meglepetéssel lepi meg a nyuszi a gyerekeket, de gon-
doljunk arra, hogy a gyerekeknek a keresés már maga 
nagy örömet okoz. Ha játékot is hoz a nyuszi, válasszunk 
természetes anyagból készült játékot a műanyag helyett, 
édességet pedig vásárolhatunk csomagolásmentesen is 
(csokoládé, aszalványok) amit kis üvegekben tudunk el-
rejteni (vigyázzunk, hogy árnyékos helyre).
E lapszám a böjti időszak végén fog várhatóan megje-
lenni, de talán még lesz alkalmunk gyakorolni a böjtöt 
a húsvétot megelőző nagyhéten akár vallási, akár kör-
nyezetvédelmi indíttatásból, világnézettől függetlenül.
A húsvét, Krisztus feltámadásának ünnepe, minden 
évben új reményt hordoz, ahogy a tavasz is, amikor új-
jászületik a természet. Ez lehetőséget adhat arra, hogy 
átgondoljuk saját szerepünket, felelősségünket a terem-
tett világért. 
Vajon teszünk eleget…?

Hetyey Brigitta • Ökokeszi

Zöldülő ünnepek sorozat 

Húsvéti ünnepkör
Zöldülő ünnepek sorozatunkban ahhoz 
szeretnénk ötleteket adni, hogy az adott 
ünnep méltó megünneplése mellett 
hogyan tudjuk minimálisra csökkenteni 
annak környezeti terhelését.
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Az izgalmas regény valójában 
krimi, de mégis annál jóval 
több. A trilógia első részében 
a  közismert régész, akit húsz 
éve ítéltek el sorozatgyilkos-
ságért, hamarosan szabadul. 
Ám még ki sem nyílt a cellá-
ja ajtaja, máris folytatódnak 
a  gyilkosságok, nem kis fejtö-
rést okozva ezzel fiatal nyomo-
zónak és társának, valamint a 
nem régen Vitória város rend-
őrségéhez került csinos főhad-
nagynak. A családi titkoknak 
és a különösen csengő három-
tagú baszk családneveknek 

nagy jelentőségük van a történetben. A regény az írónő 
szülővárosában játszódik. Miközben izgulunk, kik lesz-
nek a következő áldozatok, részletesen megismerjük a 
város történelmi színhelyeit. Átélhetjük, hogyan zajlik a 
város védőszentje tiszteletére rendezett többnapos fesz-
tivál. A trilógia második része, a Vízáldozatok karácsony 
előtt már a hazai boltokba került. A harmadik kötet ma-
gyar változatán, Az idő urain a budakeszi fordító, Vaj-
dics Anikó épp mostanában végzi az utolsó simításokat. 
A kötetek önállóan is olvashatók. Első részéből film is 
készült.

Ádám Éva

EVA GARCÍA SÁENZ DE URTURI: A fehér város csöndje

Könyvtárunk a 4 éve nem köl-
csönzött könyveket a külső 
raktárba szállítja. Itt nincse-
nek szem előtt, bizony köny-
nyen a feledés fátyla borul 
rájuk. Havonta bemutatok 
egyet-egyet, lehetőséget adva 
önöknek, hogy elolvasásukkal 
újra élővé tegyék ezeket a mű-
veket. Supka Géza két olvas-
mányos írása található a  kö-
tetben. Mindkettő az 1940-es 
években jelent meg először. 
A  futó évek margójára című-
ből megismerjük a naptár és 
a benne rejlő jeles napok ere-

detét. Megtudjuk, mi módon épültek be az antik mí-
toszok a keresztény kultúra ünnepköreibe. A hatalom 
szimbolikája című második részben a hatalommal 
kapcsolatos különféle szólásmondásainkat, kifejezé-
seinket, tárgyainkat, jelenségeinket vizsgálja. Mindezt 
hatalmas mesélő kedvvel, szórakoztatóan teszi. A szer-
zőről érdemes tudni, hogy az ő javaslatára szervezték 
meg az első Ünnepi Könyvhetet 1929-ben.

ELFELEJTETT KÖNYVEK A RAKTÁRBÓL 
SUPKA GÉZA: Kalandozás a kalendáriumban  
és más érdekességek

Az ártatlanok szenvedése mindig is foglalkoztatta az 
embereket, talán ez az, ami a leginkább próbára teszi az 
isteni jóságba és igazságba vetett hitünket. Két mű ösz-
szehasonlítása következik, hogy mind a nyugati, mind 
a keleti felfogást bemutassuk. 

Wm. Paul Young A viskó 
című műve egy több mint 
10 éve megjelent bestsel-
ler. Egy kislányt elrabol és 
megöl egy sorozatgyilkos. 
Az édesapja nem tudja fel-
dolgozni a tragédiát. Egy 
rejtélyes üzenet nyomán 
visszamegy a gyilkosság 
helyszínére, a viskóba, 
ahol elalszik, és álmá-
ban Istennel, Jézussal és 
a Szentlélekkel tölt egy 
rendhagyó hétvégét. Az 
isteni személyek teljesen 

mások, mint ahogyan elképzelte őket, és az emberektől 
sem a szabályok betartását, hanem az igazi hitet várják. 
A rosszat nem Isten akarja, de a szabad akaratunk meg-
őrzése érdekében nem gátolhatja meg. Választhatná, 
hogy a túlvilágon marad, és akkor kislányával is találkoz-
hat, de ő visszatér családjához. Ez az álom teljesen meg-
változtatja az életét, a gyilkosnak is meg tud bocsátani.

Robert Lawson A lélek 
útja című művének főhő-
se autó balesetet szenved, 
amelyben meghal váran-
dós felesége, ő maga pe-
dig kerekesszékbe kény-
szerül. Mivel ő vezetett, 
hibásnak is érzi magát, 
szerelme is rettenetesen 
hiányzik neki, ezért úgy 
határoz, hogy végez ma-
gával. Ekkor álomba me-
rül, ahol lelki segítője vé-
gigvezeti lelkének korábbi 
inkarnációin, hogy így 

megértse, mi miért történt, hogyan fejlődött az életei so-
rán, hogyan tudta leküzdeni egyes hibáit, a szenvedései 
mely korábbi hibáinak voltak karmikus következményei. 
Dönthet úgy, hogy szerelme után hal, de lelki segítője 
szerint fejlődését az szolgálná, ha így végigélné az életét. 
Így álmából felébredve el is áll szándékától. 
Ami közös a két műben: mindkettő a – másnak vagy 
magunknak való – megbocsátást és sorsunk elfogadá-
sát hirdeti. Az álom mint keret mindkét mű szerzőjének 
és az olvasóknak is szabadságot ad: nem kell a leírtakat 
megfellebbezhetetlen igazságnak tekinteni. 
Youngnak megjelent egy hasonló műve Keresztutak cím-
mel, és Robert Lawsonnak is megtalálható több regénye 
is könyvtárunkban.

Szőts Dávid

ÖSSZEHASONLÍTÁS 
WM. PAUL YOUNG: A viskó 
ROBERT LAWSON: A lélek útja
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Gasztro Budakeszi

Vannak, akik nem szeretik, vagy 
nem sokra becsülik, pedig a krump-
li a föld egyik legnagyobb ajándéka. 
Tudod-e? A burgonya jó hatással 

van például a cukorbetegekre, mert 
stabilizálja a vércukorszintet. Gaz-
dag káliumban és B6-vitaminban, 
valamint biológiailag jól haszno-
suló lizin van benne, ami erős fegy-
ver a rákbetegségek, májproblémák, 
gyulladások, vírusok (pl. Epstein-
Barr) vagy az övsömört okozó Vari-
cella Zoster vírus ellen.
Így azt gondolom, bátran próbál-
kozhatunk vele, és felhasználását 
tekintve olyan sokféleképpen elké-
szíthető, hogy a hét minden napjára 
találhatnánk egy-egy ötletet.
Az édesburgonyaféléket se felejtsük 
el, hiszen különösen értékesnek 
tartják, mivel támogatja a gyomor, 
vékony- és vastagbél hasznos bakté-
riumait, miközben szorgosan halál-
ra éhezteti az ártalmas gombákat, 
baktériumokat, pl. az emésztőrend-
szerben szívesen tanyázó penész-
gombát.

Hasselback
Mert így hívják ezt az irdalt eljárást. 
Szeretem, mert csak betolom a sü-
tőbe, jól néz ki és hamarabb meg-
puhul, hát nem tuti?
A megmosott burgonyát vékony 
szeletekre bevágom, de nem végig, 
különben szétesne, majd sütőben 

puhára sütöm. Lehet már az elején 
fűszerezni, megkenni olíva olajjal 
vagy egyszerűen a végén margarint, 
vajat ráolvasztani. 
Édesburgonyánál kicsit más az elké-
szítés. A felmelegített sütőbe cca. 10 
percre betoljuk a megmosott egész 
krumplit, hogy kellően megpuhul-
jon az irdaláshoz. Tehát egy kis pu-
hulás után kivesszük a sütőből, be-
vagdossuk, majd újra betesszük a 
sütőbe a teljes elkészülésig.

• • •

Hmm, ha szereted az édesburgo-
nyát, akkor ezt próbáld ki! Én min-
den falatnál csak hümmögtem, 
hogy „mmm, ez nagyon jó!” Csak 
meg kell sütni egészben, a végén 
hosszanti irányban bevágni és meg-
tölteni! A körítés itt barna csiperke 
fokhagymás vajon pirítva, snidling 
és újhagyma, valamint fokhagymás 
hollandi mártás! 

Hollandi mártás
• 10 dkg vaj • 2 tojás sárgája • 1 nagy 
gerezd fokhagyma • só • bors • pici cit-
romlé
A vajat megolvasztom és félrete-
szem. A tojások sárgáját habosra ve-
rem és vízgőz felett óvatosan kever-
getem, hogy kicsit besűrűsödjön. 
Aztán leveszem a gőzről, cseppen-
ként hozzáadom az olvasztott vajat, 
ügyelve, hogy szép krémes marad-
jon. Végül jöhet a só, bors és pici 
citromlé.

• • •

Ha Zalában arról beszélünk, hogy 
prósza, akkor mindenki tudja, hogy 
egészen pontosan a krumpliprószá-
ra gondolunk, többek által ismert 
nevén tócsni. Persze gyerekkoromat 
úgy töltöttem, hogy erről a névvál-
tozatról fogalmam sem volt jó dara-
big. Én ezt annyira szeretem, hogy 
nem köretként, hanem csak úúúgy 
magában imádom! További jó hír a 
glutén- és/vagy laktózérzékenyek-
nek, hogy ez itt egy mindenmentes 
változat.

Prósza
• 5-6 db nagyobb krumpli lereszelve 
• 2-3 gerezd zúzott fokhagyma • só • 
1 kis doboz vegán tejföl, pl. Dr. Oetker 
creme vega • 3-4 evőkanál hajdinaliszt 
(lehet, hogy picit több kell, ne legyen 
túl híg a massza)
Az egészet összekeverem, és kevés 
olajon vagy margarinon ropogósra 
sütöm.

Szeretettel,
Adri

@vega_manna

A burgonya 7 élete
Télidőben őseink alapvető betevője volt a burgonya.  
Előnye, hogy nemcsak olcsó, de jól eltartható a hidegben, 
valamint számos módon elkészíthető.



Kálomista varjúnak is mondta a nép 
régen, utalva ezzel Kálvin János ta-
nát követő református testvéreink-
re, akik – lévén protestánsok – nem 
tartják a katolikusoknak előírt pén-
teki hústalan napot. Mert ez a ma-
dár előszeretettel fogyasztja a húst, 
ellentétben fekete kabátos rokoná-
val, a túlnyomórészt maggal, bogár-
ral, hernyóval élő vetési varjúval, akit 
ezért a népnyelv pápista varjúként is 
emleget.
A dolmányos varjú állandó, jófor-
mán egész évben szem előtt lévő 
madara az emberi településeknek, 
tanyáknak. Míg a vetési inkább csak 
télen húzódik be a lakott területek-
re, addig a dolmányos minden év-
szakban azon ravaszkodik, hogy az 
utcákon, udvarokon miként tudna 
valami eleséghez jutni. Egy időben, 
nap mint nap, Budapest belvárosába 
jártam dolgozni, s munkahelyem 
felé baktatva rendre átvágtam a szé-
pen parkosított, padokkal és séta-
utakkal komfortossá tett Szabadság 
téren. Emlékszem, gyakran mérge-
lődtem azon, ki lehet az a barbár, aki 
a hulladékgyűjtők tartalmát minden 
reggelre szétszórja a földön, kibon-
togatva a gyorséttermi zacskókat, 

szétszórva az almacsutkákat, banán-
héjakat. Bárdolatlan városlakókra 
gyanakodtam egészen addig, míg 
egyik reggel meg nem láttam a felül 
nyitott, hulladékgyűjtő szélén egyen-
súlyozó dolmányos varjút, amint 
mélyre hajolva egyenként szedeget-
te ki a szemetet, gyűrött papírokat, 
zacskókat a kukából, majd ügyesen 
szétbontogatva a papírokat, zacskó-
kat, kieszegetett belőlük minden 

ehetőt. Nyilván az önkormányzatot 
is bosszantotta a tér összemocsko-
lása, de – okosan – nem a madarak 
riasztásával, háborgatásával vették 
elejét a szemetelésnek, hanem a ku-
kák fölé alkalmas fémlemezeket he-
gesztettek, melyektől a szemét még 
belefért, de a varjú már nem.
A városlakók mellett a vadgazdálko-
dók sem rajonganak a dolmányos 
varjúért. A hosszú éveken át egy du-
nántúli uradalom gazdatisztjeként 
dolgozó író, Fekete István 1934-ben 
megjelent cikkében – az elvadult 
kutya és macska mellett – a mező-
gazdasági környezet, a madár- és 
vadvilág veszedelmes pusztítójaként 
ír a dolmányos varjúról. Tavasszal 
leginkább pusztítandónak mond-
ja, hiszen az erős, hollónál alig ki-
sebb madár nagy kedvvel öli meg 
és fogyasztja el a nyúlfiakat, fácán-
csibéket, de megdézsmálja a ma-
dárfészkeket, és bőven szed vámot a 
tyúkólak körül futkosó csibékből is. 
Utóbb aztán a dolmányos inkább át-
tér a bogarak, hernyók pusztítására, 
amivel viszont kétségkívül hasznára 
van a gazdálkodóknak.
Herman Ottó, a hazai madárvilág 
talán legjelesebb ismerője is nagyjá-
ból így ítéli meg a madarat, amikor 
1914-ben megjelent könyvében azt 
írja, hogy aki látta már a szántó eke 
mögött, zajosan kavargó és a földből 
a vassal kifordított minden pockot, 
csimaszt felszedő dolmányos csapa-
tatot, az aligha mondhatja egyértel-
műen károsnak ezt a bizony fészek-
rablásra is vetemedő madarat.
És ha már húsevésnél tartunk, em-
lítsük meg azt is, hogy a dolmányos 
varjú, a holló és egyéb, a dögevésre 
is ráfanyalodó ragadozó madara-
ink mellett afféle közegészségügyi 
feladatokat is ellát. Aki az elmúlt 
években járta a Budakeszi környé-
ki erdőket, gyakran tapasztalhatta, 
hogy közeledésére a sűrűből népes, 
többnyire dolmányos varjakból és 
hollókból álló, népes és zajos madár-

csapat rebbent fel. A madarak több-
nyire a  Magyarországon is pusztító 
sertéspestisben elhullott és persze 
továbbra is fertőző vaddisznók tete-
mein lakmároztak. Eltakarítva ezzel 
az egyébként csak disznókra veszé-
lyes betegség hulladékait.
Vagyis a hasznosság és a kártétel 
ügyében ezúttal is nehéz igazságot 
tenni – de talán nem is kell. A ma-
gyar törvények szerint a dolmányos 
varjú július és február között vadász-
ható faj. Természetvédelmi terüle-
teken, túlszaporodott állományuk 
ritkítására néhol szükség lehet, de 
a lakott településen ettől, az emberi 
környezethez remekül alkalmazko-
dó madárnak nem kell tartania.
Hazánk a faj nyugati elterjedési ha-
tárán található, kelet felé egészen 
Japánig előfordul. Magyarországon 
az állomány zöme síkvidéki faso-
rokban, erdőfoltokban költ. Aki lá-
tott már méretes facsoportokban, 
városi platánsorokban, mint például 
Nagycenken, a gróf Széchenyi Ist-
ván egykori palotája mellett tanyát 
vert varjúcsapatot, s hallotta szünte-
len károgásukat, az aligha felejti el 
ezt az élményt! Nagyméretű gally-
fészkét a dolmányos varjú lehetőleg 
nagy magasságban építi. A fészek 
belsejét sárral kitapasztja, puha 
anyagokkal béleli. A fészekalj 4-6 to-
jásból áll. Csak a tojó kotlik, a hím 
a költési időszakban őrködik és eteti 
párját. Előfordul, hogy egyes mada-
rak táplálkozási területükön (revír) 
meglehetősen agresszíven viselked-
nek, akár az emberre is rátámadhat-
nak. A fiókák néhány nap eltéréssel, 
18-20 nap alatt kelnek ki. A fiókák 
gondozása a szülők közös feladata. 
Az egy hónapos fiatalok már elhagy-
ják a fészket, de még jó ideig össze-
tartanak szüleikkel.
A dolmányos varjú, mint általában 
a varjúfélék, hosszú életű és igen 
okos madár. Gyakran megfigyeltem, 

Megfigyelések a Madárösvényen 

Dolmányos varjú

Felhasznált források: Herman Ottó: A madarak hasznáról és káráról (Budapest, Pallas 
Rt. Nyomdája, 1914); Fekete István: Rózsakunyhó (Móra Könyvkiadó, Budapest, 1973); 
www.mme.hu • A képek forrása: www.tiszatoelovilaga.hu/dolmanyos-varju/20
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hogy a varjak ősszel a kertekből el-
csent diókat a kocsiutakra hordják, 
majd a járművek kerekei által feltört 
magokat felszedegetik. De kipróbál-
tam azt is, amit Fekete István ír egy 
helyen. Az ághegyen ücsörgő varjú-
ra ráfogtam a kapanyelet, éppen úgy, 
mint ha le akarnám lőni. Rám se he-
derített, nem úgy, mint amikor a ke-
zemben légpuskával óvakodtam ki 
a házból! A szemes madár – hason-
lóan a szarkához – azonnal észrevet-
te a különbséget és méltatlankodva 
kapott szárnyra. A városunk mellett, 

a mamutfenyőktől északnyugatra el-
terülő csalitosban megfigyeltem azt 
is, hogy négy varjú abajgatott egy, a 
zaklatást bosszúsan tűrő héját. Talán 
az sarkallja erre a különös viselke-
désre a varjakat, hogy az egyébként 
kifejezetten erős, harcos prédáló ma-
dárban táplálkozási vetélytársat lát-
nak. De ugyanígy támadja a dolmá-
nyos varjú a T-alakú fára kiültetett 
uhut is, amelynek közelében – még 
a múlt század elején is – rend szerint 
földbe ásott leshelyén ott kuporgott 
egy dúvadat ritkító vadász is. És ami-

kor az első dolmányos puskavégre 
került, seregestül jött a többi madár 
is, siratni a pórul járt rokont.
A Fekete István által különösen ked-
velt uhuzást manapság nem űzik, 
már csak azért sem, mert legnagyobb 
termetű baglyunk is szigorúan vé-
dett. De magunk is jobban tesszük, 
ha nem üldözzük, nem abajgatjuk 
az ügyes, okos dolmányos varjút, ha-
nem inkább elfogadjuk olyannak, 
amilyen. Jó és rossz együtt él benne, 
s ebben aligha tarthatjuk magunkat 
nála feljebb valónak. Illisz L. László

Ha elgondolkodunk a természet ere-
dendő működésének rendszerén, és 
ebbe illesztjük a települési zöldfelü-
letek tervezését és kivitelezését, rá-
jövünk, hogy szinte minden össze-
függ mindennel.
•  klímavédelem 
•  természetvédelem 
•  vízmegtartó gazdálkodás 
•  beporzó szervezetek védelme 
•  madárvédelmi funkciók 
•  városi zöldsáv 
•  parkok hálózata – összekötve 

a külterületi zöld felületekkel 
(zöld folyosó)

•  talajvédelem
•  zöldhulladék-kezelés 
Egy szemléletes példa: a fűnyesedék, 
a lehullott lomb, az ágdarálék (zöld-
hulladék) általában gondot jelent 
a városüzemeltetésnek. Össze kell 
gyűjteni, el kell szállítani, és elhe-
lyezést kell biztosítani neki, hiszen a 
hulladéktörvény erre kötelezi az üze-
meltetőt. Azonban ennek nagyon 
jelentős a költségigénye. Ha azon-
ban a helyben keletkező problémát, 
helyben kezeljük, azaz igyekszünk a 

keletkezés helyéhez legközelebb eső 
területen a természet eredendő mű-
ködését alapul véve hasznosítani a 
szerves anyagot – ami Nyugat-Euró-
pában már nem is minősül hulla-
déknak –, jelentős költségeket taka-
rítunk meg. 
Profitként jelentkezik az abból faka-
dó hatás, hogy egy gramm humusz 
(televény) 50 gramm vizet képes 
megkötni, tehát a szerves anyaggal 
feltöltött, szivacsos szerkezetű talaj 
a legjobb puffer a csapadékvíz meg-
tartásában. Ráadásul a jó szerkeze-
tű, jó víztartó képességű talajban 
nagyságrendekkel könnyebb a zöld-
felületek fenntartása. 
A lehulló csapadékkincs megőrzé-
sére még víztöbbletes (belvizesnek 
tűnő) téli időszakban is minden le-
hetőséget meg kell ragadni telepü-
lésen belül és kívül. A domborzat 
segítségét kihasználva a lehető leg-
inkább törekedni kell, hogy a lehulló 
csapadékvizet távol tartsuk a csator-
narendszertől, pláne a szennyvíz-
tisztító telepektől.
Esőkertekben, áttört burkolatok alatt, 

 a zöldfelületeken kell elszikkasztani 
a vizet a talajjal. A városi szintezett 
zöldfelületekkel kell pufferolni azt, 
amikor sok van belőle. Az őszi téli 
víztöbbletet félre kell tenni tavaszra, 
nyárra az aszályos, vízszegény idő-
szakokra. 
Ezt hívják VÍZGADÁLKODÁS-nak. 
A lényege az, hogy amikor sok van 
valamiből, akkor félretegyünk azok-
ra az időkre, amikor kevesebb van az 
adott anyagból. Ha megfelelően me-
nedzseljük vizeinket és talajainkat, 
már „csak” a  megfelelő növényzet 
kialakítása van hátra.
Kulcsszavak a kialakítandó zöldfelü-
lettel kapcsolatban:
•  szintezett: több lombkoronaszint 

van. (Felső: tölgy, bükk, középső: 
gyertyán, alsó: galagonya, mezei 
juhar, vadkörte), majd cserjeszint, 
lágyszárúak szintje, gyepszint, 
mohaszint. 

•  tájhonos fajok
•  botanikailag illesztett, megfelelő 

szaporítóanyag és technológia 
•  okszerű többfunkciós fenntartás 
Az ilyen többszintű növényi bio-
masszának – vízzel együtt értelmez-
ve – van városklíma-alakító hatása. 
Mikroklímát csinál, önfenntartó, 
védi magát és védi a környezetét 
a klímaváltozás kedvezőtlen hatásai-
val szemben.

Sirkó Zoltán • Budakeszi főkertésze

Legyen természet közeli, fenntartható és alacsony költségvetésű

Városi zöldfelületek tervezése
és telepítéseA feladat által támasztott szakmai kihívás nagy, hiszen az 

egyre szűkülő városüzemeltetési költségvetés, a műszaki 
infrastruktúra robbanásszerű fejlődése (pl. 5G) és térigénye 
áll szinte feloldhatatlan ellentétben azzal az egyre növekvő 
zöldfelület igénnyel, mely megoldást nyújthat a fokozódó 
felmelegedés, porszennyezés és a városklíma negatív 
irányú változásának problematikájára.
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Jegyzőkönyvi kivonat a 2021. február 25-én meghozott

polgármesteri döntésekről
Budakeszi Város Polgármesterének 52/2021. (II. 25.) határozata 
a Budakeszi Ifjúsági Díj adományozásáról
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének fel-
adat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozom:
Budakeszi Város Polgármestere a Budakeszi Ifjúsági Díjat 
2021. évben Siklósi Örs részére posztumusz adományozza.

Budakeszi Város Polgármesterének 51/2021. (II. 25.) határozata 
a Budakesziért emlékérem adományozásáról
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének fel-
adat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozom:
1. Budakeszi Város Polgármestere a Budakesziért emlékérmet 
2021. évben Bágyoni Zsuzsa részére adományozza.
2. Budakeszi Város Polgármestere a díjazott részére nettó 
100 000 Ft összegű pénzjutalmat adományoz, melynek fede-
zetét Budakeszi Város Önkormányzatának 2021. évi költségve-
tése biztosítja.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 
2021. évi költségvetéséről
Budakeszi Város Önkormányzatának 2021. évi költség vetéséről 
a következőket rendeli el:
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bu-
dakeszi Város Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési 
szerveinek a 2021. évi költségvetésének tárgyévi kiadási főösz-
szegét 4 642 656 000 forintban, tárgyévi bevételi főösszegét 
4 642 656 000 forintban állapítja meg összevontan az 1. mel-
léklet szerint, amely a halmozódás elkerülése végett nem tar-
talmazza az intézményfinanszírozás összegét, 1 165 573 000 
forintot.
A Képviselő-testület összesen 222 000 000 forint belső finan-
szírozási célú költségvetési maradványt vont be a tárgyévi be-
vételek közé.
A Képviselő-testület összesen 350 000 000 forint fejlesztési 
célú hitel lehívását tervezi a beruházások finanszírozása érde-
kében a 2007/2020. (XII. 24.) Korm. határozatban engedélye-
zettek szerint.
A Képviselő-testület összesen 350 000 000 forint fejlesztési 
célú likviditási célú hitel folyószámla hitel szerződéssel rendel-
kezik a számlavezető pénzintézeténél.
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Buda-
keszi Város Önkormányzatának tartalékát 136 596 000 forint 
összegben, a 12. melléklet szerint hagyja jóvá, mely szerint az 
általános tartalék összege 15 000 000 forint, polgármesteri ke-
ret 5 000 000 Ft, városi rendezvény keret 7 000 000 Ft, a fej-
lesztési céltartalék összege 109 596 000 Ft.
A Képviselő-testület 2021. évben összesen 1 800 000  Ft fel-
használását engedélyezi illetményelőleg, illetve munkabérelő-
leg céljára.
A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási kiemelet 
előirányzatai tekintetében az előirányzat módosítás jogát Bu-
dakeszi Város Önkormányzat tekintetében az 10 000 000  Ft 
felett, az intézmények tekintetében 2 000 000  Ft felett saját 
hatáskörben tartja. Az általános tartalék keret felhasználását, 

valamint a céltartalék feletti rendelkezés jogát – a polgármes-
teri keret kivételével – a Képviselő-testület nem ruházza át. 
A 5 000 000 Ft polgármesteri keret, valamint a 7 000 000 Ft 
városi rendezvény keret felett a polgármester rendelkezik. 
A Képviselő-testület 2021. évre a polgármester, valamint a Pol-
gármesteri Hivatalnál foglalkoztatott dolgozók vonatkozásában 
a következőket határozza meg: cafetéria juttatás kerete bruttó 
200 000 Ft/év/fő. Az önkormányzat intézményeinél foglalkoz-
tatottak részére 2021. január 1-től december 31-ig 6 ezer Ft/állás-
hely/hó SZÉP-Kártya hozzájárulás jár.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a védő-
női szolgálat finanszírozásra kapott havi NEAK finanszírozás 
keretéig a Budakeszi Egészségügyi Központnak történő átadá-
sáig kötelezettséget vállaljon.
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezé-
seit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Budakeszi Város Polgármesterének 23/2021. (II.25.) határozata 
a Budakeszi Vállalkozói Park pályázat eredményéről és a pályá-
zat ismételt kiírásáról
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének fel-
adat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozom:
• Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere dönt, 
hogy Budakeszi Város Önkormányzata nevében a Budakeszi 
Vállalkozói Parkban kialakítandó telkek forgalmi értékének 
meghatározása érdekében ajánlatot kér az alábbi cégektől:
• A.N.Z.S.Ó. 2001 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
• IDD Budapest Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelő Kft. 
• CITY-FORM 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó cég-
gel jogi megfelelőség igazolása mellett szerződést köt az érték-
becslés elvégzésére vonatkozóan. A kötelezettségvállalás fe-
dezete az Önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról 
szóló 38/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének. 6. §. 1. c) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján bruttó 400 000 Ft. 
• Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere dönt, 
hogy a Budakeszi Vállalkozói Parkban fennmaradó telkek vo-
natkozásában pályázatot hirdet hosszú távú bérleti jog alapítá-
sára vonatkozóan a melléklet szerintiek alapján.
• Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere dönt, 
hogy a pályázat mellékletét képező bérleti szerződés tervezet-
ben átdolgozásra kerül a szerződés 9.8. pontja akként, hogy 
abban szerepeljen a bérlő részére lehetőségként az adás-vétel-
re vonatkozó előszerződés megkötése és a fenntartási időszak 
alatt megfizetett bérleti díj minimum vételárba történő beszá-
mítása, valamint a pályázati anyag tartalmazza az adás-vételi 
előszerződés tervezett szövegét.

Budakeszi Város Polgármesterének 24/2021. (II. 25.) határoza-
ta az Országos Bringapark Program 2021 pályázaton való rész-
vételről
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének fel-
adat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozom:
1. Budakeszi Város Polgármestere úgy dönt, hogy támogatási 
kérelmet nyújt be az Országos Bringapark Program 2021 pályá-
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zati felhívásra a Bringapálya, valamint a futókör közötti védőke-
rítés elhelyezésére a pályák biztonságos használata érdekében.
2. Budakeszi Város Polgármestere a pályázat benyújtásához 
nettó 321 450 Ft összeget biztosít, melynek fedezete Budakeszi 
Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése. A beruházás 
50%-a pályázati forrásból, 50%-a pedig önerőből valósul meg.

Budakeszi Város Polgármesterének 25/2021. (II. 25.) határozata 
a Hungarikum pályázaton történő részvételről
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének fel-
adat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozom:
Budakeszi Város Polgármestere úgy dönt, hogy részt vesz az 
Agrárminisztérium, a Hungarikum bizottság és a Herman 
Ottó Intézet által kiírt Hungarikum pályázaton Budakeszi ér-
tékeit bemutató film elkészítésével a megpályázható maximá-
lis 4 millió forint összegben 100%-os támogatás intenzitással. 
A pályázat benyújtási határideje 2021. március 1.

Budakeszi Város Polgármesterének 30/2021. (II. 25.) határoza-
ta tulajdonosi hozzájárulásról a HÍD Szociális, Család és Gyer-
mekjóléti Szolgálat és Központ részére a Városi Sportpálya terü-
letén létrehozandó ifjúsági klubhoz
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének fel-
adat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozom:
1. Budakeszi Város Polgármestere tulajdonosi hozzájárulást ad 
a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 
részére az önkormányzat tulajdonában lévő Városi Sportpálya 
(2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 46.) területén lévő klubházban 
található klubszoba használatához. A helyiséget a HÍD Szociá-
lis, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ heti két alka-
lommal, 12–14 óra között használhatja.
2. A Városi Sportpálya területén Budakeszi Város Önkormány-
zata a beruházás megvalósításához pénzügyi fedezetet nem 
biztosít. A kivitelezés és felújítás költségei, a klub felszerelt-
ségének biztosítása a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat és Központot terhelik.

Budakeszi Város Polgármesterének 37/2021. (II. 25.) határozata 
„A legszebb konyhakertek” programhoz történő csatlakozásról
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének fel-
adat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozom:
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere pályáza-
tot hirdet a „A legszebb konyhakertek” országos programhoz 
történő csatlakozás tárgyában a város intézményei és a lakosság 
körében, amelyre a jelentkezési határidő 2021. március 31.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere a pályá-
zati felhívást a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és a Buda-
keszi Hírmondó hivatalos oldalán megjelenteti.

Budakeszi Város Polgármesterének 39/2021. (II. 25.) határozata 
a 2021/2022-es nevelési évre szóló óvodai-bölcsődei beiratkozás 
tárgyában
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének fel-
adat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozom:
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere 
a 2021/2022-es nevelési évre az óvodai beiratkozás időpont-
jait az alábbiak szerint határozza meg: 2021. május 3-án (hét-
főn) és május 4-én (kedden) 8.00–17.00 óráig, továbbá május 
5-én (szerdán) 8.00–12.00 óráig.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere 
a 2021/2022-es nevelési évre a bölcsődei beiratkozás időpont-
jait az alábbiak szerint határozza meg: 2021. május 3-án (hét-
főn) és május 4-én (kedden) 8.00–17.00 óráig, továbbá május 
5-én (szerdán) 8.00–12.00 óráig.
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere felké-
ri a jegyzőt, hogy az 1-2. pontok szerinti döntésről az intéz-
ményvezetőket értesítse, és gondoskodjon a beiratkozásról 
szóló fenntartói közlemény a www.varoshaza.budakeszi.hu 
web oldalon, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 
történő megjelentetéséről.

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

kepviselo-testuleti-hatarozatok/ oldalon olvashatják

Önkorm
ányzati hírek
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Márkafüggetlen szervíz

Csereautó lehetőség

Műszeres diagnosztika*

Műszaki vizsga*

Eredetiségvizsgálat

*Flotta tulajdonosoknak és szerelőknek egyéni kedvezmény!

TEMESVÁRI

SZERVÍZ

Temesvári szervíz
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