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Évforduló – a számvetés és a várakozás időszaka. Mit adott az elmúlt 
esztendő, miben reménykedünk a következő 12 hónapban? Egy biztos, 
2021 nem egy átlagos év volt, és úgy tűnik, 2022 sem lesz sokkal 
könnyebb. Kíváncsiak voltunk arra, hogyan élik meg ezeket az időket 
a Budaörsön tevékenykedő egyházak vezetői, hogyan telt az elmúlt 
év a számukra, mit várnak 2022-től? Így egy-egy rövid nyilatkozatra 
kértük őket e témában.

Nobilis Márió, 
Budaörsi Római Katolikus Egyházközség:
A katolikus egyház számára Magyarországon a 
2021-es év legfontosabb eseménye a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus volt. A korábban 
2020-ra tervezett eseményre sokat készültünk, 
hiszen az eredetileg is három évesnek szánt 
folyamatot a járvány miatti halasztás egy tel-
jes esztendővel meghosszabbította. A budaörsi 

hívek szép számmal vettek részt a Kongresszus 
programjain. A pandémia többféleképpen is ha-
tott a közösség életére, és talán elmondhatjuk, 
hogy nem csak negatívan. A programokon való 
személyes részvétel lehetőségének korlátozása 
nagy erővel hozta felszínre sokakban a vágyat a 
találkozásokra, a hit közösségi megélésére. Fia-
taljaink Antióchia közössége például korábban 
nem látott mértékű érdeklődés mellett tudta 

megtartani más fiatalokat meghívó hétvégéit. A 
tavaszi félév folyamán az alsós gyerekek elsőál-
dozási felkészítése is nehézségekbe ütközött, 
ezért hitoktatóink a nyár elején és végén „sűrít-
ve”, egy-egy intenzív közösségi héttel pótolták 
számukra a kimaradt alkalmakat – melyek talán 
még nagyobb élményt is jelentettek, mint a ha-
gyományos felkészítő alkalmak. Számos új meg-
oldásra tanított meg tehát minket a vírushely-
zet, ami felébresztette a közösség tagjaiban az 
összetartozás értékének tudatát és a kreativitást. 
Jelenleg a katolikus Egyházban a Ferenc pápa 
által meghirdetett szinodális folyamat zajlik: a 
Szentatya szeretné, ha a 2023-as római tanácsko-
zás előkészítéseként minden hívő elmondhatná, 
milyen Egyház életében venne részt szívesen, 
aktívan, nem azért, hogy az „az igények szerint 
alakuljon”, hanem hogy eredeti, jézusi céljának 
jobban megfeleljen. Célkitűzésünk a 2022-es 
évre, hogy ez a részvétel és közös felelősség a 
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budaörsi hívő közösség életébe is megújulást 
hozzon, és ezáltal élőbb és tudatosabb, meghívó 
szeretetközösséggé tudjunk válni.

Petőné, Püski Ilona, 
Budaörsi Református Egyházközség:
2021 a budaörsi református közösség életében 
a beteljesült álom éve. Felépült az új temp-
lom, gyülekezeti központ. Őrzünk ugyanis az 
1950-es évekből származó, megvalósulatlan 
templom-tervrajzot, miközben a gyülekezet 
1948-ban vált önálló egyházközséggé. Az épít-
kezés ideje alatt, 2021 augusztusáig másfél éven 
keresztül már és még nem volt saját épületünk. 
Istentiszteleteinket a helyi evangélikus temp-
lomban és egy nyáron át a római katolikus 
iskolában tarthattuk. Hálásak vagyunk szere-
tetükért! Hétközi rétegalkalmainkra pedig a 
budaörsi Önkormányzattól bérbe vett családi 
ház helyiségeibe vártuk a résztvevőket. Lelké-
szi hivatalunk is ott működött, olykor pedig 
mozgó formában. Építkezés, költözések. Ezek 
örömei és nehézségei. Mindezek a pandémia 
árnyékában. Bizonytalanság a gyülekezeti al-
kalmainkat, programjainkat, az iskolákban tör-
ténő hittanoktatást illetően – személyes rész-
vétellel, digitális térben, netán sehogyan sem 
lehet? Újra tervezések sora. Betegségek, gyász 
közöttünk is (elsősorban nem COVID-ban). A 
szenvedők imádságban hordozásának és a fizi-
kai segítségnyújtásnak szép példái. A bizony-
talanság, a különböző viszontagságok között 
pedig azon felismerésben való megerősödés, 
milyen jó, hogy van hova lehorgonyozni. Az élő 
Istenre, szavára, ígéreteire bízhatjuk magunkat. 
Arra, aki Jézus Krisztusban a gonoszság erői-
vel és a halállal szemben Megváltót, Megtartót 
adott nekünk. Arra, aki nemcsak a mi egyéni 
életünk, hanem az egész teremtett világ helyre-
állítását ígérte és munkálja. 2022-ben is ennek 

eszközei szeretnénk lenni, nemcsak külsőleg, 
épületünkben megújultan, hanem belsőleg – 
egyéni és közösségi életünkben is.  

Endreffy Géza, 
Budaörsi Evangélikus Gyülekezet:
Az elmúlt esztendőben a pandémiától, vírus-
tól való félelem felszínre hozta azokat a belső 
bizonytalanságokat és problémákat, amelye-
ket az ember a rohanó életében és minden-
napi kapcsolatai során megpróbál tartani és 
működtetni. Ilyen feszültséggel teli, embert 
próbáló időben pedig nagyon sokan választják 
a befelé fordulás, bezárkózás útját. Csak élik a 
mindennapjaikat és azt mondják, köszönöm, 
megvagyok, úgy elvagyok. Ez pedig egy idő 
után még nagyobb feszültségeket és bizonyta-
lanságokat szül. A másik út, ha az ember Isten 
felé fordul. Azt gondolom, ez utóbbi vezethet 
a gyógyulás útjára, hiszen az ember így egy idő 
után rájön, soha nincs egyedül, Isten mindig 
vele van és mindig átsegíti a nehézségeken. Azt 
gondolom, nincs más út és ezek az idők egy-
re több embert térítenek le a sehova se veze-
tő, Istentelen világból, amely egyébként egyre 
agresszívebben és harsányabban hirdeti magát 
és terjeszkedik. Az egyházaknak pedig ezekben 
a bizonytalan időkben hatványozottabban kell 
felkarolnia és segítenie az útkeresőket. Ahogy 
azt Luther mondta a wormsi birodalmi gyű-
lésen a tanai miatt őt felelősségre vonóknak 
pontosan 500 évvel ezelőtt, „Itt állok, mást nem 
tehetek”.  Szinte tökéletesen összefoglalta egy 
mondatban azt, ahogyan most nekünk élnünk 
kell az életünket, teljesítenünk kell feladatain-
kat. És ha már a jeles évszámoknál tartunk, míg 
az evangélikus egyház idén ünnepelte az előbb 
említett, wormsi gyűlésen történteket, jövőre 
egy újabb fontos esemény 500 éves jubileumára 
emlékezünk, mégpedig a Luther által németre 
lefordított Újszövetség nyomdai kiadásáról. 

Sivadó János, budaörsi Szent Demeter 
Görögkatolikus Egyházközség:
Mivel augusztustól vagyok kinevezett görög-
katolikus parókus, még nem ismerhetnek a 
budaörsiek, röviden bemutatkoznék. Sivadó 
János vagyok. 1963-ban születtem Kisvárdán, 
legidősebb fiúként a hétgyermekes családban. 
Édesapám szintén görögkatolikus lelkészként 
Mándokon szolgált ekkor. Gimnáziumot Pan-
nonhalmán végeztem, majd a görögkatolikus 
szemináriumba felvételt nyerve, a Lentiben 
töltött sorkatonai szolgálat következett. A 
Központi Papnevelő Intézetben végezhettem 
teológiai tanulmányaimat, majd 1989-ben há-
zasságot kötöttem kedves, aranyos feleségem-
mel, aki nyolc gyermeket világra hozva tette 
gazdagabbá közös életünket. Pappá szentelése-
met követően Bekecsen, Debrecenben, Penész-
leken, Baktalórántházán és Gödöllőn szolgál-
tam, ez utóbbi helyen 20 évet munkálkodva. 

Váratlan volt a budaörsi áthelyezésem, Gödöl-
lőn felépült az új templomunk, sikerült csodá-
latosan kifestetni a belsejét, megterveztettük 
az új parókiát és közösségi házat… A kérdésére, 
hogy hogyan értékelném az elmúlt esztendőt, 
azt tudnám válaszolni, hogy erőt kellett venni 
az újrakezdéshez. Ugyanakkor családi szinten 
is sok minden történt. Két lányom augusztus-
ban és szeptemberben házasodott, feleségemet 
csípőprotézissel műtötték szeptember végén, 
és örömteli látni nap mint nap, mennyivel jobb 
az állapota, hogy már nem fájdalmas neki min-
den egyes lépés. A 2022-es évre előre tekintve 
bizakodó vagyok. A korábbi vállalkozók kivá-
lasztása sajnos nem volt sikeres. Megvan az egy-
házmegyei szándék a templom befejezésének 
finanszírozására bizonyos egyszerűsítések, mó-
dosítások megvalósítása mellett. Ezen dolgoz-
nak most, reméljük harmadjára olyan kivitele-
ző kapja meg a munkát, akiben nem csalódunk 
majd. Bízom abban, hogy jövő ilyenkor, amikor 
újra értékelnem kell a 22-es esztendőt, ha nem 
is teljesen kész, de használható templomban 
végezhetjük Karácsonykor az ünnepi liturgiát, 
december 31-én pedig a hálaadó liturgiát.

Durkó István,  
budaörsi Kőszikla Baptista Gyülekezet
A 2021-es év hangulatát alapvetően a pandémia, 
a betegségtől, vírustól való félelem határozta 
meg. Ez azonban egy kettősséget is jelentett, 
egyrészt az összes negatívum mellett valahogy 
arra ösztönözte az embereket, hogy a szokásos-
nál nagyobb mértékben foglalkozzanak a saját 
lelkükkel, érzéseikkel, ezáltal forduljanak egyre 
inkább Isten felé is, egyre jobban keressék őt a 
mindennapok során. Úgy vélem, megnőtt a sze-
mélyes kapcsolatok fontossága is, az emberek 
talán jóval nagyobb energiát, figyelmet fordíta-
nak szeretteikre. Ez látszott abban is, hogy gyü-
lekezetünk iránt a megszokottnál jóval többen 
érdeklődtek az utóbbi időkben. Ugyanakkor 
minket ez az időszak arra is ösztönzött, hogy 
keressük az emberekkel való kapcsolattartás új 
formáit is, gondolok itt az internet adta lehe-
tőségek kihasználására, az istentiszteletek élő 
közvetítésére. Illetve arra is, hogy a kisebb kö-
zösségeinkben is jóval aktívabb tevékenységet 
folytassunk, igyekezzünk lényegesen nagyobb 
hangsúlyt helyezni a személyes találkozásokra, 
beszélgetésekre. Sajnos, nagy változást 2022-től 
sem várok, azt hiszem, a pandémia még jó ide-
ig meghatározza az emberek hangulatát. Ami 
pedig a hétköznapok várakozásait illeti, már 
régóta foglalkoztat minket az a gondolat, hogy 
szeretnénk gyülekezetünknek itt Budaörsön 
egy új otthont teremteni, és nem akarom elki-
abálni, de reményünk nyílt arra, hogy 2022-ben 
talán megkezdhetjük ezt a munkát is, hogy ne 
itt a lakótelep irodaházi külsőségeiben, hanem 
sokkal otthonosabb körülmények között fo-
gadhassuk közösségünk tagjait.
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SORSDÖNTŐ HÓNAPOK ELŐTT – 
ÉVZÁRÓ POLGÁRI EST A SZIKLÁBAN 

A Szikla Falatozó hangulatos díszletei között került sor az Arany Agancs című lap és a Kelet-Európai 
Fiatalokért Egyesület második, egyben idei utolsó budaörsi Polgári Estjére. Az élet kicsit felülírta a 
szervezők terveit, hiszen az eredetileg vendégnek meghívott Menczer Tamás államtitkár betegség miatt 
végül nem tudott eljönni a rendezvényre.

Megbeszélnivaló persze így is akadt bőven, 
hiszen komoly feladatok várnak az elkövet-
kezendő hónapokban a polgári oldalra. Ám 
mielőtt ezekről szó esett volna, a Caprice 
Quartett női vonósnégyes alapozta meg a 
rendezvény kellemes, igazi adventi, kará-
csony előtti hangulatát. Ezt követte egy kö-
tetlen beszélgetés a budaörsi Fidesz elnöké-
vel, Czuczor Gergellyel, aki egyben a Fidesz 
Pest megyei 2. számú választókerületének 
elnöke is. 

Czuczor Gergely Orbán Viktor miniszter-
elnököt idézve úgy fogalmazott, ha a jelenle-
gi kabinet tovább tudja folytatni a munkáját, 
Magyarország 2030-ra a térség meghatározó 
politikai és gazdasági szereplőjévé nőheti ki 
magát. A budaörsi Fidesz elnöke egyébként 
egyetemista kora óta küzd a nemzeti, keresz-
tény, konzervatív értékek sikeréért, ezért ami-
kor felkérést kapott Orbán Viktortól a válasz-
tási körzet elnöki posztjára, habozás nélkül 
igent mondott. 

Mint mondta, komoly munka vár a térség 
polgári erőire, de nagyszerű jelöltet ismert 
meg az egy hete képviselő-jelölti megbízást 
kapó Menczer Tamás államtitkár személyé-
ben, akinek ellenfele, a baloldali Szél Berna-
dett országosan ismert politikus, aki nemcsak 

hazai támogatókat tudhat maga mögött, ha-
nem külföldről is segítik. Czuczor Gergely 
ugyanakkor hangsúlyozta, bízik Menczer 
Tamás fiatalos lendületében, megalkuvásokat 
nem tűrő, harcos habitusában. Úgy fogalma-
zott, az államtitkár nem kerüli az embert pró-
báló, nehéz feladatokat, biztos benne, most is 
harcolni fog a polgári oldal sikeréért. 

A rendezvényen szó esett a budaörsi po-
litikáról is. Czuczor Gergely felidézte, hogy 
amikor elvállalta a budaörsi Fidesz elnöki 
tisztségét, a legsürgősebb feladatának azt tar-
totta, hogy békét teremtsen a helyi jobboldali 
erők között. Ez a folyamat, úgy tűnik, min-
den külső hatás és befolyás ellenére jó úton 
halad, partnerekre talált. Csak összefogással, 
közös gondolkodással és rengeteg munkával 
lehet legyőzni a Budaörsön már évtizedek óta 
regnáló liberális polgármestert, Wittinghoff 
Tamást, aki mögött sokat próbált, rutinos 
csapat is áll, akik jól ismerik és alkalmazzák 
is a politika minden trükkjét, csínját-bínját 
– tette hozzá. 

Az iskolaigazgatói pozícióról annak remé-
nyében mondott le 2019-ben, hogy a budaörsi 
jobboldal megújulását, győzelmi esélyeit erő-
sítette. Czuczor Gergely úgy fogalmazott, a 
helyi konzervatív erőknek nagy energiákat 

kell mozgósítaniuk 2022 tavaszára, a régi Pol-
gári Köröket felélesztve, hogy újra összefog-
ják, egységbe tömörítsék a velük szimpatizá-
lókat. Minden alkalmat meg kell ragadnunk 
a találkozókra, az emberekkel való kommuni-
kációra, másképp nem érhetünk el eredményt 
– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ezért is tartja 
jó kezdeményezésnek az Arany Agancs Polgá-
ri Estjéhez hasonló rendezvényeket, amelyre 
ígéretei szerint a jövőben is több alkalommal 
kerül sor. Éppen ezért arra kérte a jelenlévő-
ket, hogy ötletekkel, esetleg vendég és talál-
kozóhely tippekkel segítsék a szervezők mun-
káját. Az est végül a vacsorával ért véget, a 
folytatás 2022 kora tavaszán várható. 
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SZÁMADÁS – 2021, A BUDAÖRSI SZÉKELYEK SZEMÉVEL
Hagyomány a székelyeknél, hogy év végén visszatekintünk, mi volt jó, és mi nem, a mögöttünk 
álló esztendőben. Budaörsi Székely Kör Egyesületként nekünk is számot kell adnunk, elsősorban 
magunknak, hogy terveink, céljaink hogyan alakultak, mit tettünk jól, s mit nem. Közösségépítő és segítő 
tevékenységeinket egy-egy fotóval elevenítjük fel:

FEBR. 13. − Kellemes hangulatban zajlott a ha-
gyományos székely kolbásztöltés

FEBR. 27. − Számunkra fontos a környezetünk 
védelme és tisztán tartása, ezért részt vettünk a 
budaörsi szemétgyűjtő akcióban Kamaraerdőn

MÁJ. 15. − A budaörsi öt felekezeti egyház ve-
zetői megáldják és megszentelik a Budaörsi Szé-
kely Kör zászlóját ökumenikus szertartás szerint

MÁJ. 20. − A Budaörsön élő legidősebb szé-
kely, Ambrus András színművész a Székely 
Kör tiszteletbeli tagjává lesz

JÚN. 4. − Kegyelettel emlékezünk a nemzetün-
ket 101 éve ért tragédiára

JÚN. 12. − Dél-erdélyi kirándulásunk során 
meghódítjuk a Retyezát-hegységet

SZEPT. 13. − Összecsomagoltuk az erdélyi vi-
cei  Bástya Alapítvány gondozásában a szór-
ványból származó, magyarul tanuló gyerekek 
számára gyűjtött iskolakezdési adományokat

SZEPT. 17. − Újabb dél-erdélyi kirándulásunk 
ezúttal a Paring-hegységbe vezetett

SZEPT. 19. − A gyerekek nagy örömére meg-
érkeztünk az iskolakezdési csomaggal a vicei 
(Beszterce-Naszód megye) alapítványi kollé-
giumba

NOV. 20. − a Karácsonyi ünnepi ajándékként 
felújítottuk a vicei Bástya alapítvány kollégiu-
mi sportpályáját, hálóval felszerelt focikapukat 
adományoztunk a gyerekek örömére

NOV. 29 − a hagyományos András-napon és 
96. születése napja alkalmából köszöntöttük 
a Kör tiszteletbeli tagját,Ambrus Andrást, a 

mindenki Bandi bácsiját
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SZÉL BERNADETT, 
AVAGY RÉMÁLOM A KUNIGUNDA UTCÁBAN

Zsebüstökösként tündököl Budakeszin és környékén a virágról virágra 
szálló Szél Bernadett, aki ismét a magyar Országgyűlésbe vágyik. 
A jövő áprilisi menü azonban romlandó portékával van teli, hiába 
forr az üstben a sok hozzávaló, már most látjuk, hogy a körzetben 
élők számára semmi jó nem sülhet ki belőle. Aki csupán hergeléssel 
és ütődött performanszokkal, valamint demagóg, semmitmondó 
szólamokkal kerül előtérbe, mint Szél, az nemhogy a körzetben élőket, 
de saját magát sem képviselheti hitelesen. Szél Bernadett azonban 
harcra kész, és hosszú vargabetűk után most épp a Momentum 
támogatásával igyekszik besettenkedni a Parlamentbe. Ha hagyjuk.

Szél Bernadett igazi szélkakas, hiszen volt 
már a humanista mozgalom tagja, az LMP 
társelnöke, majd ki kellett lépnie a pártból a 
2018-as választásokat megelőző tiltott koor-
dináció miatt, mely a baloldali pártok nagy 
összeborulását segítette volna elő. Mindezt az 
LMP társelnökeként csinálta végig, szembe-
menve a saját pártjával, akik akkor még nem 
kértek Gyurcsány Ferencből. Szél Bernadett 
azonban már a hősi időkben hitt a szemkilö-
vetővel és a neonácikkal szorosra fűzött szö-
vetségben, mindezt persze a demokrácia és a 
tiszta, zöld politika jegyében. Ennek a „tiszta 
kezű koalíciónak” a hatásait azóta már érez-
zük azokban az önkormányzatokban, ahol a 
baloldali összeborulás vette át az irányítást, 
melyet inkább anarchikus tébolynak nevez-
hetünk bő két év tapasztalatot követően.

Szél Bernadett azonban a lenini utat tapos-
ta tovább az LMP-ből való kilépése után is, 
és immár „függetlenként” vett részt a Rémá-
lom a Kunigunda utcában című reality hor-
ror forgatásában, ahol a lyukas zoknis Had-
házyval igyekeztek kicsinyes politikai tőkét 
kovácsolni az MTVA székházába betörve, 
majd értelmetlenül fetrengve és óbégatva. 
A show-t ZS-kategóriás filmekhez sem mél-
tó színészi játék vitte a csúcsra, a magukból 
egy ország szeme láttára hülyét csináló „po-
litikusok” azonban ezt észre sem vették. A 
parttalan balhét az ajtónak futó Kunhalmi, 
a k*rva erős képet vizionáló Bangóné és a 
büdösbogárként fetrengő Hadházy, valamint 
Varju tette teljessé. Szép csapat, ugye? És az-
óta is büszkék a teljesítményükre, tőlük ezt 
lehet várni csupán. Ha kezükbe kerül a kor-
mánypálca, borítékolható, hogy azt minden 
magyar állampolgár kegyetlenül megsínyli, 
azok is, akik rájuk szavaztak. Józan gondol-
kodású ember nem akarhatja, hogy Szél Ber-
nadett ország-világ előtt országgyűlési képvi-
selőként sipítozza az inkompetens és teljesen 
demagóg szólamait, vagy kormányzás helyett 
a Csordás Anett rapműsort adja elő. Egy kör-
zet képviselete ugyanis némileg többet jelent 
ennél.

Aki megnézi a Momentumhoz dörgölőző 
politikus asszony eddig teljesítményét, kris-
tálytisztán láthatja: Szél Bernadett tudása 
és személyisége semmi másra nem garancia, 
csak a balhéra és az uszításra. A választóke-
rület fejlesztése és a hatékony lobbizás szak-
értelmet, tudást is igényel, nem csupán hő-

börgést és kalandéhes játékokat a Kunigunda 
utcában. Mert sokkal többet nem láthattunk 
Szél Bernadettől.

Cserében káoszt, vérlázító anarchiát végte-
len mennyiségben tudott prezentálni a „zöld 
megmentő”, aki a saját országát is örömmel 
sározza, amikor csak teheti. Ne feledjük, 
hogy Szél volt az, aki szerint a magyar kor-
mány kínozza azokat a menekülteket, akik-
nek a politikus asszony véleménye alapján 
csak annyi a bűnük, hogy el kellett hagyni 
a hazájukat. A nemes Szél Bernadett volt az 
is, aki nyugodt szívvel mondta el, hogy aki 

nem ért egyet vele és nem szereti őt, az csak 
a fideszes agymosás miatt gondolkodhat így. 
De ő segített a német köztévének is abban, 
hogy tisztán lássák a magyar helyzetet, azaz a 
DIKTATÚRÁT, ahol egyébként kénye-ked-
ve szerint onthatja magából az ostobaságot. 
2022 áprilisában ezeket az apró tényeket fi-
gyelembe véve érdemes elgondolkodni azon, 
hogy mit szeretnénk ebben a körzetben és 
az országban. Folytatni a nyugodt fejlődést, 
vagy felborítani mindent, üres frázisoknak és 
hazugságoknak felülve. A tét a jövőnk.  

 - Szabó Gergő -
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ZÖLD LÁMPA– INDUL A HUMDA ZÖLD BUSZ PROGRAM

ELŐRE HALADVA

Mikor indult a program, mi indokolta, indo-
kolja a létrehozását?
A kormány számára a klímavédelem és a fenn-
tartható növekedés két kiemelt prioritás, ezért 
jelentettük be 2020 februárjában a Klíma- és 
Természetvédelmi Akciótervet, és benne a köz-
lekedés zöldítésére vonatkozó Zöld Busz Prog-
ramot is. Magyarországon az összes szén-dioxid 
kibocsátás ötödéért a közlekedési szektor, ezen 
belül pedig 98 százalékban a közúti közlekedés 
a felelős. Itthon, a helyi közösségi közlekedés-
ben hozzávetőlegesen 2900 busz közlekedik, 
ebből a 25 ezernél nagyobb lakosú városokban 
majdnem 2800. Ezeknek a járműveknek a nagy 
része elöregedett és korszerűtlen. A HUMDA 
Zrt. által koordinált Zöld Busz Program az ál-
lami források rendelkezésre bocsátásával új, 
elektromos meghajtású autóbuszok beszerzését 
támogatja. Azt szeretnénk elérni, hogy amikor 
ilyen településeken beszerzésekről döntenek, 
akkor már ma is inkább az elektromos jármű-
veket válasszák. A programot egy úgynevezett 
mintaprojekt előzi meg, amelynek során de-
monstrációs céllal közlekednek tesztüzemben 
elektromos autóbuszok egy-egy városban, egy 
hónapig. A mintaprojekt 2020 szeptemberében 
indult, azóta összesen 14 helyszínre látogatott el. 

Mekkora volumenű ez a projekt, azaz nagy-
jából hány új jármű kerül így a rendszerbe?
Mint említettem még csak a demonstrációs idő-
szaknál tartunk, melynek célja, hogy ezeket a 
buszokat valós élethelyzetben, valós klimatikus 
és domborzati viszonyok között futtassuk, s így 
kapjunk pontosabb képet a tulajdonságaikról, 
hogy aztán ezzel a tudásbázissal írhassunk ki 
1100 busz beszerzésére irányuló pályázatokat. A 
cél belátható időn belül, hogy a teljes vidéki he-
lyi személyszállításban elektromos autóbuszok 
közlekedjenek. A buszbeszerzési pályázat első 
fázisa ugyanakkor már lezajlott, itt 11 pályázó 
kapott támogatást 123 elektromos meghajtású 
autóbuszra, valamint a kapcsolódó töltőinfra-
struktúrára és 4 db önjáró trolibusz beszerzésé-
re 18,37 Mrd Ft összértékben. 

Gazdasági szempontból mennyivel elő-
nyösebbek a zöld buszok a korábbi jármű-
veknél?
Az üzemanyagköltség az elektromos buszok-
nál a dízel társaikhoz képest kilométerenként 
átlagosan 60 forinttal alacsonyabb, ezzel sokat 
spórolhatnak a közszolgáltatók. A mintapro-
jekt tapasztalataiból kiderül, hogy egyetlen 
elektromos autóbusz éves szinten több mint 
3 millió forint üzemanyagköltség-megtaka-
rítást eredményez a gázolajjal működőhöz 
képest. A szervizelési és karbantartási költ-
ségekről egyelőre pontos adatok, informá-
ciók nem állnak rendelkezésre, de mivel az 
elektromos buszok eleve kevesebb alkatrész-
ből állnak, feltehetőleg alacsonyabbak a sze-
relési díjtételeik is. Az indukciós fékezésnél 
az energia visszatáplálásának köszönhetően 
a fékbetétek és fékek kopása is elenyésző. És 
természetesen az sem utolsó szempont, hogy 
a dízelmeghajtású autóbuszokhoz képest leg-
alább 8000 tonna szén-dioxiddal kevesebb 
jut a levegőbe évente, ez 115-120 ezer kifejlett 
lombos fa éves szén-dioxid megkötésének fe-
lel meg.

Államtitkár úr korábbi nyilatkozatai szerint 
tavasztól a dél-budai agglomerációban 
is forgalomba állnak új buszok. Összesen 
hány jármű, pontosan mikor?
A Volánbusz Zrt. részére már 40 db elekt-
romos meghajtású autóbuszt leszállítottunk, 
melyek az idei őszi-téli kiemelt rendezvénye-
ken teljesítettek szolgálatot. Ezek a budapesti 
agglomerációból közvetlenül a dél-budai tér-
ség, Diósd, Budakeszi, Budaörs és Törökbálint 
települések elővárosi közlekedését javítják 
majd. Az agglomerációs közösségi közlekedés 
versenyképességének növelése kulcsfontossá-
gú, melynek egyik eleme az új, modern, kör-
nyezetbarát autóbuszok beszerzése, melyek 
pozitív hatással lehetnek a közösségi közleke-
dés megítélésére és segíthetnek abban, hogy 
többen üljenek át a személygépjárművekből a 
buszokra. 

A program keretében már közlekednek ilyen 
járatok, vannak-e visszajelzések? 
Ahogy említettem, a buszok a mintaprojekt-
ben már bizonyítottak, ezen felül pedig az 
Eucharisztikus Kongresszuson, a Vadásza-
ti világkiállítás ideje alatt, nemrég pedig a 
Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expo 
és Világtalálkozón szállították az utasokat. Az 
elektromos autóbuszokkal mindenki szívesen 
utazott, a hetente előírt csaknem 1000 kilo-
méteres futásteljesítményt néhány kivétellel 
elérték. Az üzemeltetők, a sofőrök és a lakos-
ság részéről is pozitív visszajelzések érkeztek. 
Az utasok közül a legtöbben annak örültek, 
hogy „környezetbarátabbak” a járművek, de 
a csendesebb üzemmód, mint szempont, is 
előkelő helyen szerepelt. Az volt a célunk, 
hogy minél több emberhez eljusson ez az új 
technológia, minél többen értesüljenek erről 
a fenntartható közlekedési módról. Az üze-
meltetők, közszolgáltatók, önkormányzatok, 
busz- és töltőgyártók/szállítók számára is 
hasznos tapasztalatokkal szolgált és szolgál 
ma is a mintaprojekt. Szóval elmondhatjuk, 
hogy jó úton haladunk a célunk felé, hogy 
2025-től a nagyobb városokban már csak 
elektromos buszok kerüljenek forgalomba.

2022 és 2025 között több mint ezer új elektromos autóbusz 
állhat forgalomba Magyarországon az úgynevezett Zöld Busz 
Program keretében – jelentette be Steiner Attila klímapolitikáért 
felelős államtitkár. A tervek szerint ennek keretében jövőre már 
elektromos Mercedes-Benz eCitarók közlekednek majd a dél-budai 
agglomeráció útjain, így Budaörsön is. A program részleteiről Steiner 
Attila nyilatkozott lapunknak.
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CUKORMENTES GESZTENYÉS BONBON

RÖVID HÍREK, RECEPT

URUNK, ISTENÜNK,  
VIGASZRA SZOMJAZUNK!
(Venczel Vera színművész emlékére)

Angyalként jött le a földre
Teremtőjétől feladatként
a színpadi játék örömét kapta
- életfogytiglanra
úgy élt, már fiatalon, mint a bölcs
felismerte mindennapjaink szövevényét
útvesztőit, hallgatásaink mondanivalóit
örömeink és szégyeneink pirulásait 
és amit izzó tehetségével értünk tett: 
emberi sorsunkon könnyített
s mert angyalian szerette Istenét
s mert szeretett szeretni
és szépen és jól szeretett
élete egyre méltóbb lett 
az Örök Égi Fényre…
és akkor, mint fájdalomtövis a szívben
felborongott bíborvörösen a dátum: 
2021. október huszonkettedike…
 
teljesítve földi feladatát
angyalként ment fel az égbe
angyalok vezette felhő-fogaton…
és mégis-mégis
harangzúgásos búcsúztatása után is

Urunk, Istenünk, vigaszra szomjazunk!

Siklós Endre (Budaörs, 2021. november 28.)

A közelmúltban megjelent Venczel Vera szín-
művész színházi munkásságáról egy szép ki-
vitelezésű és tartalmas könyv.
A kötet összeállítója: Siklós Endre
A kötetet az alábbi helyeken lehet megvásá-
rolni: Glória Könyvesbolt – Budaörs, Szabad-
ság u. 18., Telefon: 06/23-441-593, Librarium 
Könyvesbolt – Budaörs, Károly király u. 10., 
Telefon: 06/23-428697, vevoszolgalat@7book.
hu, Budaörs, Püski Könyvesbolt – Budapest, 
Krisztina krt. 26. 1013, 06/1-375-7763

CUKORMENTES, GLUTÉNMENTES, 
 TEJTERMÉKMENTES,  PALEO,  VEGÁN

Hozzávalók kb. 18-20 darabhoz:
•  250 g natúr gesztenyemassza
•  85 g kókuszzsír folyékonyra olvasztva
•  27 g kókuszliszt
•  28 g eritrit
•  1 bio narancs
• 100-150 g cukormentes étcsokoládé

ELKÉSZÍTÉS:
1. A narancs héját alaposan mosd meg és reszeld le. Ezután vágd ketté, és facsard ki az egyik felét 

– az így kapott narancslevet is használd fel a desszert készítéséhez.
2.  Keverd össze a hozzávalókat kézzel, turmixgéppel, botmixerrel, vagy aprítógéppel. Egynemű 

masszát kell kapnod. Tedd hűtőbe min. 30 percre.
3.  Ezután gyúrj belőlük gömbölyű formákat, tedd egy tányérra vagy tálcára, és hűvös helyen (hű-

tőben 15-30 perc, de még jobb a mélyhűtőt bevetni kb. 10 percre) dermeszd meg.
4.  Amíg dermed a megformázott massza, készíts vízgőzt a csokiolvasztáshoz: egy nagy lábasban 

forralj vizet, ültess rá egy kis, mély, öblös edényt (fontos!).
5.  Készíts elő egy nagy tálcát sütőpapírral letakarva, erre teszed majd a bevonatos bonbonokat 

dermedni, így szebben, könnyebben fel tudod róla szedni.
6.  Törd össze a csokoládét apróbb darabokra, tedd a kis edénybe, és folyamatos kevergetés mellett 

olvaszd meg a vízgőz fölött. A kislábast alul a nagylábassal együtt tedd a konyhapultra, ahol a 
hűtőből/mélyhűtőből kivett bonbonokat két desszertes villa vagy egyéb erre alkalmas eszköz 
segítségével forgasd meg benne. 

7.  Helyezd a sütőpapíros tálcára a kész bonbonokat – a tetejüket díszítheted egy-egy szem dióval, 
kevés kókuszreszelékkel, stb. – és tedd hűtőbe vagy hideg helyre pár percre dermedni.

8.  Fogyasztásig tartsd hűtőben vagy hidegen, hogy ne lágyuljanak meg.
 
TIPP: a megmaradt olvasztott csokit öntsd kisebb formákba és hagyd megdermedni, így házi pra-
linét kapsz belőle. Akár egy-egy szem mandulát, kesudiót, törökmogyorót vagy pisztáciát is elrejt-
hetsz benne.

Posta Reni,  
fogyókúrás és mentes életmód tanácsadó

https://www.facebook.com/postareni 

Sikerrel járt a lapunkban is meghirdetett 
kezdeményezés. A Fidesz budaörsi szervezete 
csatlakozott az „Összetartozásunk ajándékai” 
gyűjtéshez, amely a határon túli gyermekott-
honok, szórványközösségek magyar gyer-
mekei részére tartós élelmiszert, édességet, 
tisztálkodási szert, társasjátékot és mese-
könyveket juttatott el a Szent László Társulat 
szervezésében. A helyi Fidesz elnöke, Czuczor 
Gergely egyetemista kora óta vesz részt a kez-
deményezésben és visz ajándékcsomagokat 
Budaörsről a szervezőkhöz. „2004. december 
5-én volt a szomorú emlékű népszavazás, és 
ez jó néhány pázmányos évfolyamtársammal 

ÖSSZETARTOZÁSUNK AJÁNDÉKAI
Idén már tizennyolcadik alkalommal gyűjtöttek ajándékokat 
Budaörsön a határon túli magyar gyerekeknek.

együtt elkeserített minket. Arra gondol-
tunk, mit tehetnénk annak érdekében, hogy 
kifejezzük a nemzeti összetartozásunkat a 
hátáron túli gyermekekkel. Azóta gyűjtünk 
ajándékokat az adventi időszakban” – mond-
ta Czuczor Gergely. A budaörsi irodában ösz-
szegyűjtött ajándékokat 2021. december 12-én 
a Társulatnak vitték el a Fidesz munkatársai 
– Löfler Dávid és Tóth Petra –, majd segítet-
tek a másnap Szilágyságba induló szállítmány 
előkészítésében. A Szent László Társulat el-
nöke, Czibolya Gábor elmondása alapján 
idén rendkívül sikeres volt a kezdeményezés, 
mert az 5 tonnát is meghaladja a kikülden-

dő ajándékok súlya, amelyeket Kárpátaljára, 
Erdélybe, Délvidékre, illetve Felföldre visz-
nek ki a Máltai Szeretetszolgálat és a Rákóczi 
Szövetség közreműködésével. Hálásan kö-
szönjük az adományokat a támogatottak ne-
vében! Legyen ott is boldog a karácsony, ahol 
nehezebb körülmények között élnek gyerme-
kek a Kárpát-medencében!
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ADVENT BUDAÖRSÖN – REGŐCZY LÁSZLÓ KÉPRIPORTJA

Angyalok húznak a világ fölött.
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke! 

Megszületett az Igazság, a Jóság, 
akit úgy vártunk: megszületett végre! 

(Wass Albert)

ÜNNEPEK, PROGRAMOK

IDÉN IS SOKAN VETTEK RÉSZT A SZENT TARZÍCIUSZ EGYESÜLET ÖKUMENIKUS ADVENTI RENDEZVÉNYSOROZATÁN.


