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 3Építsük együtt 
     Budakeszit!
Az év első hónapjai minden önkor-
mányzat életében a települési költ-
ségvetés megalkotásáról szólnak, 
így történik ez városunkban is. Az 
idei költségvetésünk is kiegyensú-
lyozott: hiánnyal nem számolunk, 
hitelt nem tervezünk felvenni. A to-
vábbi fejlesztések biztosítása érde-
kében igyekszünk minél több pályá-
zaton indulni és Budakeszi számára 
a szükséges pénzügyi forrásokat 
előteremteni. A tavalyi év során 500 
millió forint értékben nyújtottunk 
be pályázatokat. Az idén nyertünk 
is már 31 millió forintot a budakeszi 
gyerekek érdekében, mely összeget 
a bűnmegelőzési, mentálhigiéniás 
és egyéb problémákkal foglalkozó 
előadásokra, tájékoztatókra, szoci-
ális munkás foglalkoztatására, esz-
közbeszerzésre, játszótérfejlesz-
tésre fogunk elkölteni.

Budakeszi ismert közlekedési problémái miatt 
minden lehetőséget meg kell vizsgálni, ami 

javíthatja, könnyítheti a helyzetet, így több – Bu-
dakeszi számára létfontosságú – kérdést, mint 
például a Fő utca felújítása, elkerülő utak építése 
vagy a közösségi közlekedés fejlesztése. Jelenleg 
tanulmányterv készül kistérségi finanszírozásban 
arra vonatkozóan: hogyan lehet Budakesziről a 
fővárost vasúton megközelíteni a Budakeszi út 
zsúfoltságának enyhítése érdekében. Régi terv 
ez, mellyel most komolyan foglalkozunk térségi 
szinten is. 

Folyamatosan egyeztetünk Telki polgármeste-
rével és a biciklisek civil képviselőjével a Pilisi 
Parkerdő vezetőinél, hogy megvalósulhasson a 
kerékpárosok és a sportolni vágyók álma: erdőn 
keresztül vezető biztonságos és egészséges bicik-
liúton lehessen eljutni Budakesziről Telkibe és on-

nan Nagykovácsiba. Nagyon konstruktívak voltak 
a tárgyalások, reménykedünk a gyors sikerben.

Felhívom a Budakeszin élő nyugdíjas korúak 
figyelmét, hogy az Erzsébet-program keretében 
szociális üdülési pályázatot hirdettek meg a 60. 
életévét betöltött nyugdíjasok számára, akik rend-
szeres havi teljes összegű ellátása nem haladja 
meg a 2013. január 1. napján érvényes minimál-
bér másfélszeresét, azaz bruttó 147 000 forintot. 
A pályázat keretösszege: 250 millió forint, be-
nyújtható 2013. március 20-áig, kizárólag a www.
erzsebetprogram.hu honlapon elérhető elektroni-
kus pályázati adatlapon keresztül. A pályázat be-
nyújtásában szükség esetén segítünk, kérem, for-
duljanak bizalommal a polgármesteri titkársághoz 
ügyfélfogadási időben.

Sokakat érintő kérdés a földhasználati nyilván-
tartásban bekövetkezett változások bejelentése, 
amellyel kapcsolatban a következőkre hívnám fel 
a figyelmet:

2013. január 1-jével kibővült a földhasználati 
nyilvántartásba bejelentendő földhasználatok köre 
azáltal, hogy a földhasználóknak, területi mér-
téktől függetlenül, minden termőföld, valamint 
mező- és erdőgazdasági belterületi föld – kivéve 
az erdő művelési ágú területek – használatát be 
kell jelenteniük a földhivatal felé. A jogszabály 
értelmében termőföldnek minősül az az ingatlan, 
melyet a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban 
szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), 
nádas, fásított terület művelési ágban vagy halas-
tóként tartanak nyilván,  függetlenül attól, hogy az 
ingatlan bel- vagy külterületen helyezkedik el.

A törvény 2013. február 1-jével kötelező adat-
szolgáltatást ír elő a földhasználati nyilvántar-
tásba már bejegyzett földhasználók számára is. 
Ezek szerint: a magánszemély földhasználónak a 
személyi azonosítóját és az állampolgárságát kell 
bejelentenie az ingatlanügyi hatóság felé. Ezen 
rendelkezés azokra a földhasználókra vonatkozik, 
akiket 2012. december 31-éig a földhasználati 
nyilvántartásba bejegyeztek. 

A földhasználók az adatszolgáltatási kötelezett-
ségüknek 2013. március 30. napjáig a „Földhasz-
nálati azonosító adatközlési adatlap” használatá-
val tehetnek eleget, melyet a használt földterület 
fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz kell 
benyújtani. 

A földhasználati nyilvántartás változásairól 
bővebben a www.foldhivatal.hu portálon  vagy az 
illetékes földhivataloknál tájékozódhatnak, ahol 
egyben az adatközlési nyomtatványok is besze-
rezhetők.

Nemrégiben az önkormányzat lakossági fóru-
mot szervezett a szennyvízcsatorna és új szenny-
víztisztító telep építése kapcsán, ahol sokan, sok 
kérdést vetettek fel. Hasznosnak tarjuk e fórumo-
kat, ezért várhatóan idén is több témában fogunk 
ilyet szervezni, ahol a lakosságnak lehetősége lesz 
felvetni kérdéseit és meghallgatni a tájékoztatón-
kat. Kérünk minden Budakeszin élő érdeklődőt, 
továbbra is látogassanak el az önkormányzat által 
szervezett fórumokra, építsük együtt Budakeszit!

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester

A Magyar Állam átvállalta 
Budakeszi adósságállományának 60%-át!

Orbán Viktor miniszterelnök még 2012 őszén be-
jelentette, hogy − a kormány döntése alapján − 
2013-ban sor kerül az önkormányzatok adósság-
konszolidációjára. Ennek keretében az 5000 fő alatti 
települések adósságát teljes mértékben, az 5000 fő 
feletti településekét 40−70% mértékben vállalja át 
a Magyar Állam.

Budakeszi Önkormányzata üdvözölte a kormány döntését, és megkezd-
te az átvállalás mértékéről szóló tárgyalásokat. Az átvállalás mértéke 

városunk esetében – mint arról előző lapszámunkban már a polgármester 
asszony is beszámolt – 50%-ra volt prognosztizálható. Önkormányzatunk 
sikeres tárgyalásának köszönhetően, végül az állam a 60%-át vállalja át 
Budakeszi adósságállományának!

2013. február 27-én a Magyar Állam képviseletében dr. Matolcsy 
György, államháztartásért felelős miniszter, valamint dr. Pintér Sándor, 
helyi önkormányzatokért felelős miniszter és Budakeszi Város Önkor-

mányzata képviseletében dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
aláírta a megállapodást, mely alapján a Magyar Állam Budakeszi Önkor-
mányzatának adósságállományából 363 390 898 forint összegű adósság 
és ennek − a Törvény 72. § (1) bekezdésében meghatározott járulékai − 
törlesztését vállalja át. Ez éves szinten 30 millió forint megtakarítást jelent 
városunk számára, melyet az önkormányzat fejlesztésekre kíván fordítani.
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 4 Ismét sikeresen pályázott Budakeszi!
Ezúttal a fiatalok, valamint  a velük fog-
lalkozó pedagógusok és szakemberek 
kapnak segítséget uniós forrásból 

Budakeszi önkormányzata a város ifjúsága érdeké-
ben „Értékes vagy!” címmel benyújtott pályáza-

tával  31 802 400 Ft uniós pályázati támogatást nyert 
az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Opera-
tív Program támogatási rendszerében induló ifjúsági 
bűnmegelőzést segítő pályázaton.

Ezzel a pályázattal városunk ifjúságpolitikájában 
régóta várt lépések valósulnak meg.

Az előttünk álló másfél éves pályázat által támo-
gatott időszakban  és az utána következő fenntartó 
periódusban  Budakeszin az ifjúság számára külön-
böző  értékközvetítő, erőszakmentes  konfliktuskeze-
lést tanító, a lelki egészség megtartását elősegítő, az 
áldozattá válást és a bűnelkövetést megelőző progra-
mokat szervezünk.

A budakeszi oktatási intézményekben a család-
órák keretében tanítunk önismeretet, konfliktuskeze-
lést, függőséget megelőző ismereteket.

Hétvégi, az aktív életmódot népszerűsítő szabad-
idős és sport tevékenységet szervezünk a fiatalok szá-
mára. Az ifjúsággal foglalkozó szakembereknek és 
tanároknak konfliktuskezelést, stresszkezelést taní-
tunk. Pénteken és szombaton pályázati keretből fog-
lalkoztatott szociális munkás kíséri figyelemmel az 
esti órákban az utcán szabadidejüket töltő fiatalokat.

A pályázat lehetőséget ad arra, hogy elhanyagolt 
közterületen közösségi teret alakítsunk ki, terveink 
szerint a Meggyes utcai játszóteret fogjuk kültéri 
sporteszközökkel bővíteni, a tizenévesek és  a felnőt-
tek számára.

A problémás fiatalokkal csoportfoglalkozáson 
szakemberek segítségével személyiségépítő tréninget 
tartunk. 

Kortárs segítő képzést indítunk érdeklődő fiata-
loknak, akik jó irányba befolyásolhatják a közössé-
get, amelyhez tartoznak.

Nyáron különleges élményekkel ingyenes kaland-
tábort szervezünk az érdeklődőknek. 

Az önkormányzat − együttműködve a helyi rend-
őrséggel  és a budaörsi ifjúsági referenssel − interak-
tív foglalkozást tart az áldozattá válás megelőzéséért, 
és jogi, társadalmi ismereteket nyújt, hogy a gyere-
kek tájékozatlanságát  ne lehessen kihasználni.

Ezt az ifjúsági, áldozattá válást és bűnelkövetést 
megelőző pályázatot a Közép –magyarországi régió 
számára írták ki. 

Nagy volt a verseny: a támogatható pályázatok 
száma a kiírás szerint 15-25 lehetett. Budapesten, 
valamint az agglomerációban nagy az igény többlet-  
források bevonására, hogy a fiatalsággal kapcsolatos 
mai kihívásokat kezelni lehessen. Két hét állt rendel-
kezésre a pályázati anyag összeállítására, melyben 
nagy segítségünkre volt a Budakeszin lakó Domián 
Krisztina, az Eduinvest pályázatíró cég munkatársa, 

aki társadalmi munkában vállalta az önkormányzat,  
a rendőrség  és a polgárőrség szakmai anyagának ösz-
szeszerkesztését. 

Mentálhigiénés végzettségem nagyon megköny-
nyítette a szakmai program kidolgozását. A célunk 
az volt, amint erről az „Értékes vagy!”pályázati cím 
is tanúskodik, hogy a minden gyermekben, fiatalban 
meglévő értékek  kibontakoztatását tartsuk szem 
előtt, és ebben a pozitív szemléletben,  a remény je-
gyében kezeljük az esetleges devianciákat is. 

A gazdasági válság sajnos sok családot hozott 
nehéz, kezelhetetlennek tűnő helyzetbe, amely meg-
gyengítette a családi kötelékeket, és ennek hatása 
érződik a fiatalok viselkedésén is. A pályázat most 
anyagi forrást teremt arra is, hogy kis csoportban, 
személyre szabottan foglalkozzunk a nehéz sorsú 
gyermekekkel, fiatalokkal. 

Önkormányzatunk a 
fenntartási időszakra is 
vállalta, hogy a család-
órákat és a hétvégi ifjú-
sági szociális munkást 
megtartja. 

Ezzel a pályázattal 
fordulat következik be  
városunk ifjúságpoliti-
kájában.

Bakács Bernadett, 
alpolgármester

Szociális üdülési pályázatok
Az Erzsébet-program 
szociális üdülési pályá-
zataira március 20-áig 
lehet jelentkezni.

A KöZfOglAlKOZ-
tAtáS KEREtéBEN 
fOglAlKOZtAtOtt 
MUNKAvállAlÓK 
SZáMáRA
Önrész: felnőttek részére: 1 000 Ft, 
gyermekek részére: 500 ft.
Kedvezményezettek köre: a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány (a to-
vábbiakban: Alapítvány) a közfoglal-
koztatási jogviszony keretében fog-
lalkoztatott természetes személy (a 
továbbiakban: közfoglalkoztatott), 
valamint a pályázóval közös háztar-
tásban élő házastársa/élettársa, vala-
mint eltartott gyermeke/gyermekei 
(továbbiakban: család) részére üdü-
lési, pihenési, rekreációs célból pá-
lyázatot hirdet. Pályázatot az a köz-
foglalkoztatott nyújthat be, aki a 
közfoglalkoztatási jogviszonyát iga-
zolja a pályázat mellékleteként be-
nyújtandó munkáltatói igazoláson. A 
pályázó házastársa/élettársa abban az 
esetben vehet részt a pályázatban, − 
ha közfoglalkoztatott, és közfoglal-
koztatási jogviszonyát igazolja, vagy 
− ha munkaviszonnyal rendelkezik és 
a munkaviszonyból származó rendsze-
res havi bruttó jövedelme nem haladja 

meg a 2013. január 1. napján érvényes 
minimálbér kétszeresét.  pályázat kere-
tében egy adatlapon egy család pályáz-
hat. Amennyiben a pályázatban részt 
vesz a pályázó házastársa/élettársa is, 
az adatlapon fel kell tüntetni az ő ada-
tait is, valamint fel kell tölteni a mun-
káltatói igazolását vagy a nyilatkozatát 
arról, hogy milyen jogcímen részesül 
ellátásban (vagy arról, hogy nem ré-
szesül ellátásban).

AZ EgéSZSégügyI  
EllátÓRENDSZER 
MUNKAvállAlÓI  
RéSZéRE
Önrész: felnőttek részére: 5 000 Ft, 
gyermekek részére: 2 500 ft.
Kedvezményezettek köre: a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány (a továb-
biakban: Alapítvány) az egészségügyi 
ellátórendszer munkavállalói részé-
re, valamint a pályázóval közös ház-
tartásban élő házastársa/élettársa, va-
lamint eltartott gyermeke/gyermekei 
(továbbiakban: család) részére üdülé-
si, pihenési, rekreációs célból pályáza-
tot hirdet. Pályázatot az a munkavállaló 
nyújthat be, akinek a munkaviszonyból 
származó rendszeres havi bruttó jöve-
delme nem haladja meg a 2013. janu-
ár 1-jén érvényes minimálbér kétszere-
sét. Ugyanez vonatkozik a pályázatban 
részt vevő házastársra/élettársra is. A 
pályázat keretében egy adatlapon egy 

család pályázhat. Amennyiben a pá-
lyázatban részt vesz a pályázó házas-
társa/élettársa is, az adatlapon fel kell 
tüntetni a házastárs/élettárs adatait is, 
valamint fel kell tölteni a munkáltatói 
igazolását vagy a nyilatkozatát arról, 
hogy milyen jogcímen részesül ellátás-
ban (vagy arról, hogy nem részesül el-
látásban).

fOgyAtéKOSSággAl 
Élők rÉszÉrE
Önrész: felnőttek részére: 5 000 Ft, 
kísérő részére: 2 500 Ft.
Kedvezményezettek köre: azon belföl-
di illetőségű, 18. életévét betöltött fo-
gyatékossággal élő személyek, akik 
fogyatékossági támogatásban és/vagy 
vakok személyi járadékában és/vagy 
magasabb összegű családi pótlékban 
részesülnek a pályázat benyújtásakor, 
és havi teljes összegű ellátásuk nem 
haladja meg a nettó 150 000 Ft-ot. A 
pályázat keretében egy adatlapon egy 
fő pályázhat.

NAgycSAláDOSOK 
SZáMáRA
Önrész: felnőttek részére: 5 000 Ft, 
gyermekek részére: 2 500 ft.
Kedvezményezettek köre: a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány pályá-
zatot hirdet olyan belföldi illetőségű 
magánszemélyek számára, akik mun-
kavállalónak vagy munkavégzésre irá-
nyuló egyéb jogviszonyban lévőnek 

minősülnek, és a pályázat beadását 
megelőző hónapban munkaviszonnyal 
rendelkeztek, de a családjában az egy 
főre jutó rendszeres havi jövedelem 
nem haladja meg 2013. január 1. nap-
ján érvényes minimálbér összegét, to-
vábbá a pályázat benyújtásának napjá-
ig három vagy több – 20. életévüket be 
nem töltött – gyermeket nevelnek saját 
háztartásban (akik után családi pótlék-
ra jogosultak), és akik a fenti adatokat 
munkáltatói igazolással tudják igazol-
ni. A pályázat keretében egy adatlapon 
egy család pályázhat. Amennyiben a 
pályázatban részt vesz a pályázó há-
zastársa/élettársa is, az adatlapon fel 
kell tüntetni a házastárs/élettárs ada-
tait is, valamint fel kell tölteni a mun-
káltatói igazolását vagy a nyilatkozatát 
arról, hogy milyen jogcímen részesül 
ellátásban (vagy arról, hogy nem ré-
szesül ellátásban).

NyUgDÍjASOK  
RéSZéRE
Önrész: felnőttek részére: 5 000 Ft.
Kedvezményezettek köre: azon bel-
földi illetőségű, 60. életévét betöltött 
személy, aki öregségi nyugellátás-
ban részesül, és rendszeres havi teljes 
összegű ellátása nem haladja meg a 
2013. január 1-jén érvényes minimál-
bér másfélszeresét, és más adóköteles 
jövedelemmel nem rendelkezik. A ké-
relem benyújtásának kötelező mellék-
lete: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
(NYUFIG) 2013. évi havi nyugellátás 
megállapítását tartalmazó igazolásá-
nak fénymásolata.

A pályázatokról részletesen a https://palyazat.erzsebetprogram.hu honlapon olvashat. Budakeszi Város Önkormány-
zata is örömmel segít a pályázatok benyújtásában Önnek telefonon (23/535-710) vagy akár személyesen is. 

Kérem, forduljanak bizalommal a polgármesteri titkársághoz ügyfélfogadási időben:  
H. 13.00–17.30, Sz. 8.00–12.00, 13.00–16.30, P 8.00–12.00
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 5ÖSSZEfOGLALÓ 
éRtéKEléS
Az Önkormányzathoz beérkezett 
kérdőívek kiértékelése alapján ál-
talánosságban elmondható, hogy a 
válaszadók között a nemek aránya 
kiegyenlített, jellemzően a közép-
korú és a nyugdíjas korosztály jut-
tatta el hozzánk véleményét. 

A kérdőívek közel fele a Telki út és Dózsa tér 
közötti városrészből érkezett, de szép szám-

mal képviseltette magát a városközpont (Szilva-
mag) és a Telki út és Vadaspark közötti városrész 
is. Döntő többségben családi házban lakók adták 
le az íveket, az 1990 előtt és után ide költözők 
aránya fele-fele. Az iskolai végzettség tekinte-
tében a válaszadók fele felsőfokú végzettséggel, 
37 % pedig középfokú végzettséggel rendelkező 
helyi lakos. A döntő többség (81%) a Budake-
szin tapasztalható életminőséggel alapvetően 
elégedett. A válaszadó polgárok Budakeszin a 
természet közelségét, a jó levegőt, a családias, 
barátságos környezetet, csodálatos fekvését és 
a jellemző nyugalmat értékelik nagyra. Külön 
kiemelték a város régies hangulatát, a hagyo-
mányok ápolását, a Vadasparkot és a Himnusz- 
szobrot. Volt, aki a polgármester derűs agilitását, 
volt, aki a Városháza ügyfélbarát légkörét méltat-
ta. A válaszadókat leginkább az átmenő forgalom 
és a járdák, illetve utak rossz állapota zavarja. 
Zavarónak értékelték továbbá a növekvő beépí-
tettséget, a csapadékvíz-elvezetés hiányosságait,  
sokan nagyobb figyelmet kérnek a köztisztaság-
nak mind a polgárok, mind az Önkormányzat 
részéről. Többen kifogásolták az orvosi rende-
lők rossz állapotát, a sebességkorlátozás vagy 
az örökségvédelem hiányát. A válaszadók sze-
rint Budakeszi elsősorban lakó- és munkahely, 
valamint a pihenés városa, amelyre jellemző a 
gyermek- és családbarát jelző is. A válaszadó 
polgárok vendégeiket elsősorban a Vadasparkba 
és a mamutfenyőkhöz vinnék el, de büszkén mu-
tatnák meg a megújult Fő utcai parkot és környé-
két, Makkosmáriát, a Himnusz-szobrot, a Város-
házát, az erdőt és valamennyi templomot. 

A döntő többség a városhoz kapcsolódó, fon-
tos eseményként jelölte meg családi napokat és a 
Mezei Mária-napokat. A várossal való kapcsolatot 
erősítő eseményként szerepeltek még az Erkel-
napok, valamennyi önkormányzati szervezésű 
nemzeti ünnep, az országzászló, valamint a Him-
nusz-szobor avatása, az adventi komolyzenei ren-
dezvények, a körmenetek és ökumenikus napok, a 
gyereknap, a nyugdíjas nap, a közmeghallgatások 
és a Budakeszi Fúvószenekar koncertjei.

A válaszadók nagy többsége alapvetően elé-
gedett a helyi életfeltételekkel, döntő többsége 
(72%) alapvetően elégedett közvetlen környezeté-
vel, 11% elégedetlen, többsége (67%) alapvetően 
elégedett a helyi kulturális és szabadidős progra-
mokkal. 

A válaszadók elsősorban a napi bevásárlást, a 
sétát, a természetjárást  és a szakorvosi rendelések 
látogatását jelölték meg helyben végzett tevékeny-
ségként. Ettől kissé elmarad, de jellemző még a 
helyi kulturális események és vendéglátó egysé-
gek látogatása. A tartós fogyasztási cikkek vásár-
lása és a sportesemények látogatása nem helyben 
történik.

A válaszadó polgárok többsége (72%) alapve-
tően elégedett a Városházán folyó ügyintézéssel, 
11 % nagyon elégedett vele. 

A fejlesztések rangsorában a legtöbb szavaza-
tot a gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesz-
tése kapta, ezt követi szoros versenyben a zöldte-
rületek védelme, a tömegközlekedés és az iskolák 
fejlesztése. A válaszadók közel egyenlően súlyoz-
ták a szociális intézmények építését, a zöldterület 
fejlesztését, az óvodák építését, a kulturális élet 
fejlesztését és az örökségvédelmet. Ettől jelentő-
sen elmarad a városmag fejlesztésének igénye. Az 
új lakóterületek kijelölése, mint fejlesztési irány 
nem kapott szavazatot, ezt a kérdőívben mindvé-
gig elutasították a megkérdezettek.

A válaszadók javaslataikban a legnagyobb 
hangsúlyt a helyi egészségügyi és oktatási in-
tézmények korszerűsítésére, valamint az utak 
és járdák állapotának javítására helyezték. Töb-
ben jelezték a tisztaság és a rend fokozásának, 
valamint a törvények, rendeletek, előírások szi-
gorúbb betartatásának fontosságát, példaként 
hozták a hóeltakarítási kötelezettséget, az építési 
engedélyezést, a tűzrakási tilalmat és az illegális 
hulladéklerakást, az engedély nélkül kihelyezett 
hirdetéseket és a fakivágást. A javaslatok között 
többször szerepelt egy városi uszoda és sportpá-
lya építése, a Nádas-tó rehabilitációja, Naturpark 
létrehozása.

Szívesen látnának konkrét örökségvédelmi el-
képzeléseket, a külterület hasznosítására irányuló 
átfogó koncepciót, mielőbbi megoldást a Dózsa 
tér rendezésére. A lakosokat foglalkoztatja a kö-
zösségi közlekedés fejlesztésének, az elkerülő út-
nak valamint a P + R parkolóknak a kérdése.  Több 
szórakozási lehetőséget biztosítanának helyben a 
fiatalok számára.

Általánosságban elmondható, hogy a lakosok 
elégedettek a város vezetése által meghatározott 
irányokkal, örömmel fogadják a megvalósult fej-
lesztéseket, a célok megvalósítása érdekében a 
jövőben a civilekkel szorosabb együttműködést 
várnak, a környezet rendbetételében pedig − la-
kossági összefogás keretében − sokan maguk is 
szívesen részt vennének.

Minden kedves résztvevőnek szeretnénk meg-
köszönni fáradozását, a névvel és címmel ellátott 
kérdőívek beküldői között 20 db KESZI kártyát 
sorsolunk ki.

A nyerteseknek gratulálunk.
Dénes György, főépítész

BUDAKESZI VáROS 
ÖNKORMáNyZATA 

A NAGy SáNDOR JÓZSEf 
GIMNáZIUMMAL KÖZÖSEN

kezdő számítógép-kezelői 
tanfolyamot indít 

nyugdíjasoknak és 
szépkorúaknak

A részvevők a tanfolyam 
elvégzésével jobban 

tudnak alkalmazkodni 
az egyre gyorsuló világ 

adta kihívásokhoz, 
életlehetőségeik, ismeretek 
bővülnek, gyorsabban és 
fáradság nélkül juthatnak 

információhoz, kapcsolatokat 
ápolhatnak, új barátságokat 

köthetnek. 
Egy új világ tárul Önök elé.

Tanfolyamindulás: 2013. 
március 13. szerda 15 óra

A tanfolyam heti egy 
alkalommal másfél órás.

Tanfolyam díja: 
600 Ft/alkalom/fő

Tanfolyam helye: Nagy Sándor 
József Gimnázium (2092 

Budakeszi, Széchenyi u. 94.).

A tanfolyamra való 
jelentkezés határideje: 

2013. március 11.
A tanfolyam 10 fő alatt nem indul!

A jelentkezés módja:
személyesen a Budakeszi 
Polgármesteri Hivatal első 
emeleti kettes szobájában, 

telefonon a 06 23/535-711-es
 telefonszámon 

vagy postán: Budakeszi 
Polgármesteri Hivatal 

(2092 Budakeszi, Fő u. 179.).

A jelentkezésnél, 
kérem, adja meg nevét, 
telefonszámát és címét!

A tanfolyam során 
megszerezhető tudás:

alapfokú számítógép-kezelői 
ismeretek,

alapszintű operációs rendszer 
és internet használat.

További információ: 
Budakeszi Polgármesteri 

Hivatal (2092 Budakeszi, Fő u. 
179.), 06 23/535-711.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester
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 6 Budakeszi Város 
Önkormányzat 
kÉpVisElő-TEsTülETÉnEk hATÁrOzATAi

„Budakeszi Szennyvízelvezetési 
és szennyvíztisztítási projekt” 
Önrész csökkentésére irányuló 
tárgyalások
5/2013.: Budakeszi Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazta a polgármestert, hogy 
kezdeményezzen tárgyalásokat a 
Budakeszi szennyvízelvezetési és 
szennyvíztisztítási projekt támogatási 
szerződésében rögzített támogatá-
si arány felülvizsgálatára az önkor-
mányzati és lakossági önrész csök-
kentése érdekében. 

Új fogorvos Budakeszin:  
dr. Vasi Gábor
6/2013.: dr. Vasi Gábor fogászati, 
valamint iskolai és ifjúsági fogászati 
ellátás működtetését látja el 2013. 
február 1-jétől a Budakeszi, Fő u. 
179. szám alatti orvosi rendelőben.

Nő a HÍD Családsegítő  
munkatársainak a száma
11/2013.: A Pest Megyei Kormány-
hivatal Szociális és Gyámhivatala, 
valamint a Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal a 2012. évben több 
alkalommal hatósági ellenőrzést tar-
tott az intézményben, és megállapí-
totta a szakmai létszám bővítésének 
szükségességét. Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete a HÍD Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat álláshelyeinek a számát 
2013. január 25-étől 17,75 álláshely-
ről 19 álláshelyre emelte. 

A Budakeszi Védelmi Centrum 
2013. évi működtetését Aramis-
Őr Vagyonvédelmi Kft. látja el
12/2013.: Budakeszi Város Önkor-
mányzata az Aramis-Őr Vagyonvé-
delmi Kft.-t bízta meg a Budakeszi 
Védelmi Centrum 2013. évi működte-
tésével a 2013. január 31-étől 2014. 
január 31-éig terjedő időszakra 7 992 
000 ft összegben.

Új körzeti megbízott Budakeszin
13/2013.: Budakeszi Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete tu-
domásul vette Fehér Tamás r. főtörzs-
őrmester Budakeszi körzeti megbí-
zotti kinevezését.

Közterületi feladatok  
ellátásának társulati szinten 
történő átszervezése
14/2013.: Budakeszi Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete tu-
domásul vette a közterület-felügyelők 
2012. évi munkájáról szóló tájékozta-
tót, továbbá felkérte a Közbiztonsági, 
Környezetvédelmi és Közellátási Bi-
zottságot, hogy − a Budakeszi járás-
ba tartozó településekkel egyeztetve 
− készítse elő a közterületi feladatok 
ellátásának társulati szinten történő 
átszervezését.

Még egy fő mezőőr Budakeszin?
16/2013.: Budakeszi Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete fel-
kérte a Közbiztonsági, Környezetvé-
delmi és Közellátási Bizottságot, hogy 
mérje fel, hogyan lehet hatékonyab-
ban ellátni a mezőőri feladatokat, 
esetleg további egy fő 4 órában fog-
lalkoztatott mezőőr alkalmazásával. 
A képviselő-testület felkérte a polgár-
mesteri hivatalt, hogy mérje fel egy 
nyomkövető berendezés költségeit, 
melynek megvásárlásával a mezőőr 
és közterület-felügyelők hatékonyab-
ban tudják ellátni feladataikat.

Óvodák nyári nyitva tartása
19/2013.: Budakeszi Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete az 
alábbiak szerint hagyta jóvá az óvo-
dák nyári nyitva tartását (Lásd lap-
alján).

Rovásírásos emléktáblák kihe-
lyezése Budakeszin
20/2013.: Budakeszi Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
tulajdonosi hozzájárulást adott a Ma-
gyarok Szövetsége részére rovásírá-
sos emléktáblák kihelyezésére azzal 
a kikötéssel, hogy az elhelyezésre 
Bánhidi László és Szél Bálint képvise-
lők, továbbá Dénes György főépítész 
útmutatásai alapján kerülhet sor. A 
rovásos emléktáblákkal az ország-
zászlónál és a Keszi-ligetnél találkoz-
hatnak majd a lakosok.

Ajánlat bekérése a Budakeszi 
Város Településszerkezeti  
Tervének továbbá a Helyi Építési 
Szabályzat és Szabályozási  
Tervének átfogó módosítására
22/2013.: Budakeszi Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete fel-
kérte a polgármesteri hivatalt, hogy 
kérjen be három árajánlatot a Buda-
keszi Város Településszerkezeti Tervé-
nek, továbbá a Helyi Építési Szabály-
zat és Szabályozási Tervének átfogó 
módosítására a terv befejezéséhez.

Speciális kutyaszállító bokszot 
kapott a Budakeszi Rendőrőrs
23/2013.: A NutraGold Hungary Kft. 
Budakeszi Város Önkormányzata 
részére felajánlott 1 db, bruttó 76 
000 Ft értékű, speciális kutyaszállító 
bokszot, melyet Budakeszi Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete 
köszönettel elfogadott, és haszon-
kölcsön szerződés keretében átadja a 
Budakeszi Rendőrőrsnek.

Kilenc állami tulajdonú ingatlan 
került az önkormányzat tulaj-
donába
24/2013.: Budakeszi Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete nyilatkozott 
a Magyar állam által térítésmentesen 
felajánlott, Budakeszi város területén 
lévő kilenc állami tulajdonú ingatlan 
esetében, hogy azokra igényt tart.

Farkashegyi Repülőtér  
Nonprofit Kft. fejlesztési tervét 
kiegészítésre szorul
33/2013.: Budakeszi Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete a 
Farkashegyi Repülőtér Nonprofit Kft. 
által benyújtott fejlesztési tervet kér-
te kiegészíteni a költségvetéssel és 
a területfejlesztési terv új, tervezett 
épületek megjelenítésével. 

További 100 000 Ft a Kert  
utcai áteresz vízjogi létesítési  
engedélyeztetésére
36/2013.: Budakeszi Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete a 
Kert utcai áteresz vízjogi létesítési en-
gedélyeztetésére − az időközben fel-
merült többletköltségek okán − továb-
bi 100 000 ft-os keretösszeget biztosí-
tott a 2013. évi költségvetés terhére.

Favágási munkálatok a 
Farkashegyi Repülőtéren
37/2013.: Budakeszi Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete fel-
kérte a BVV Kft.-t, hogy a Farkashegyi 
Repülőtér területén lévő üzemanyag-
kút mögötti fák kivágására készítsen 
részletes ütemtervet, és terjesszen 
a fejlesztési és Vagyongazdálkodási 
Bizottság elé. A BVV Kft.-nek a mun-
kálatokat 2013. február 28-áig kell 
elvégeznie, a kivágott fák helyére új 
facsemetéket kell ültetnie.

Épületenergetikai pályázatot  
ad be az önkormányzat  
a Pitypang Sport Óvoda  
és a Széchenyi István Általános 
Iskola vonatkozásában
39/2013.:Budakeszi Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy pályázatot kíván be-
nyújtani a KEOP-5.5.0/A Épületener-
getikai fejlesztések és a közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása című 
pályázaton a Pitypang Sport Óvoda 
és a Széchenyi István általános Isko-
la korszerűsítése céljából.

Árajánlatok bekérése  
Épületenergetikai pályázat  
projekt-előkészítési feladatainak 
teljes körű elvégzésére
40/2013.:Budakeszi Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazta a polgármestert, hogy 
sürgősséggel kérjen be árajánlatokat 
a KEOP-5.5.0/A Épületenergetikai 
fejlesztések és a közvilágítás ener-
giatakarékos átalakítása című pályá-
zat projekt-előkészítési feladatainak 
teljes körű elvégzésére a Pitypang 
Sport Óvoda és a Széchenyi István 
Általános Iskola vonatkozásában, 
melyre a képviselő-testület  kilenc-
millió ft keretösszeget biztosított a 
2013. évi költségvetés terhére. A 
képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a legkedvezőbb 
ajánlatot benyújtó ajánlatadóval kös-
sön szerződést.

A határozatok teljes szövegét a 
varoshaza.budakeszi.hu weboldalon, 
ill. az Önkormányzatnál nyomtatásban 
olvashatják el.

2013. június 
24-28.

2013. július 
1-5.

2013. július 
8-12.

2013. július 
15-19.

2013. július 
22-26.

2013. július 
29-2013. 

augusztus 2.

2013. 
augusztus 

5-9.

2013. 
augusztus 

12-16.

2013. 
augusztus 

21-24.

nyitva 
tartó 
óvoda

Szivárvány
Óvoda

Pitypang 
Sport Óvoda

Szivárvány
Óvoda

Pitypang 
Sport Óvoda

Szivárvány
Óvoda

Szivárvány
Óvoda

Szivárvány
Óvoda

Tarkabarka 
Óvoda

Tarkabarka 
Óvoda

Pitypang 
Sport Óvoda

Tarkabarka 
Óvoda

Pitypang 
Sport Óvoda

Tarkabarka 
Óvoda

Pitypang 
Sport Óvoda

Tarkabarka 
Óvoda

zárva 
tartó 
óvoda

Tarkabarka 
Óvoda

Tarkabarka 
Óvoda

Tarkabarka 
Óvoda

Pitypang 
Sport Óvoda

Tarkabarka 
Óvoda

Pitypang 
Sport Óvoda

Pitypang 
Sport Óvoda

Szivárvány
Óvoda

Pitypang 
Sport Óvoda

Szivárvány
Óvoda

Szivárvány
Óvoda

Szivárvány
Óvoda

a 2013. január 17-ei 
rendkívüli és a 

2013. január 24-ei rendes, 
valamint a  

2013. február 5-ei rendkívüli 
képviselő-testületi ülés
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PIROSBA 
ÖLTÖZTEK 
és segítettek
2013. február 15-én, a buda-
keszi széchenyi istván Álta-
lános iskola idén is részt vett 
az „Öltözz pirosba!” kampány-
ban, hogy ismét segíthessen 
beteg gyermekeken.

A súlyosan beteg gyermekek ápolásával 
foglalkozó törökbálinti Tábita Ház 

és a pécsi Dóri Ház ápolói minden nap 
szembesülnek az önzetlen segítség nyújtás 
erejével. Látják, hogyan húzódik enyhe 
félmosolyra a gyerekek szája, csak attól, 
hogy beszélhetnek, játszhatnak valakivel. 

Az „Öltözz pirosba és fejezd ki a szerete-
tedet!” akció keretében befolyó összeget 
ezen intézmények fenntartására fordítják.

„Nekünk csak 200 forint és egy kis 
odafigyelés, a rászoruló fiataloknak pedig 
a mindennapjait könnyítjük meg, és egy 
mosolyt csalunk az arcukra”   szólt a bu-
dakeszi általános iskola vezetésének felhí-
vásában.

„Fejezzük ki szolidaritásunkat a beteg 
gyerekek felé 200 forint pénzadomány-
nyal!”   és a gyerekek, tanárnők, iskolai 
dolgozók pirosba öltöztek, és segítettek: 
több, mint 60.000 Ft pénzadomány gyűlt 
össze, amit a törökbálinti Tábita Háznak 
adnak majd át.

Balczó Kornélia
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   Újabb kedvező 
közlekedési változások
      Budakeszin!
Egyszerűbb és olcsóbb közlekedés 
Budakeszin belül március 1-jétől
Március 1-jétől a Budakeszi Önkormányzata és a 
BKK között folytatott tárgyalások eredményeként 
a 22-es, 22A és a 222-es autóbusz viszonylatok 
között a Budakeszi belterületén folytatott utazások 
során nem lesz szükséges az utasoknak egyszeri 
átszállás esetén második vonal- vagy gyűjtőjegyet 
érvényesíteniük, elegendő lesz ilyenkor kezelni a 
jegy másik végét. Bár a változtatás bevételkiesést 
okoz, a BKK és Budakeszi Város Önkormányzata 
között kötött előnyös megállapodás részeként, a 
Fővárosi Közgyűlés döntése alapján ez a változta-
tás életbe lép. Az intézkedés az elmúlt évek háló-
zatfejlesztései miatt vált szükségessé.
 

Tavaszi menetrend a 22-es,  
a 22A és a 222-es vonalakon
A 22-es, a 22A jelzésű, valamint a 222-es autóbu-
szok vonalán március 16-ától, szombattól tavaszi 
idénymenetrendet vezetünk be. Hétköznapokon 
nem lesz változás a járatok menetrendjében, hét-
végenként azonban napközben a 22A buszok sű-
rűbben közlekednek majd, a közös követési idő 6 
percről 5 percre változik a kirándulók által frek-
ventált időszakokban. Ehhez a sűrítéshez hangol-
juk a 22-es és a 222-es buszok indulási időpont-
jait is, ezért azok kis mértékben módosulnak. (A 

módosulásokról a www.bkv.hu oldalon, valamint 
a megállókban és a polgármesteri hivatalban a vál-
tozáskor kihelyezett menetrendekből értesülhet.)

Tömegközlekedési változás  
a március 15-i hétvégén
Március 15-én, pénteken a járatok a munkaszüneti 
napon (vasárnap) érvényes menetrend szerint köz-
lekednek. Ezen felül a 22-es autóbuszok − a nagy 
bevásárlóközpontok zárva tartása miatt − nem jár-
nak, helyettük a 22A betétjárat közlekedik a meg-
szokott, áruházat nem érintő útvonalon.

2013. február 1-jétől a Budapesti Közlekedési Köz-
pont − az agglomerációs településekkel kötött meg-
állapodások alapján − új, a helyi igényekhez jobban 
igazodó menetrendet léptetett életbe. A fejlesztés 
érintette a Budakeszi belterületén is közlekedő 22-
es, 222-es és 922-es autóbuszok menetrendjét is. 
Ennek a megállapodásnak, valamint a most megho-
zott közgyűlési döntésnek köszönhetően, jelentősen 
javult Budakeszi kiszolgálása. Bízunk benne, hogy 
a végrehajtott fejlesztésekkel utasaink elégedettek 
lesznek, és mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy még 
többen válasszák a közösségi közlekedést az autó-
zás helyett ingázásuk során.

Budakeszi Város Önkormányzata/
Budapesti Közlekedési Központ

Kemény Dávid kapja 
a Budakeszi Ifjúsági Díjat

Budakeszi Város Önkormányzata 1999-ben alapította az If-
júsági Díj elismerést. Adományozásával a város vezetése 

kitünteti, Budakeszi városának és a fiatal korosztálynak köve-
tendő példaként állítja az ifjú polgárok példamutató közéleti, 
tanulmányi, sportbeli tevékenységét, melyet a város fejlődésé-
nek elősegítésében végeztek. Az elmúlt években 13 tehetséges 
budakeszi fiatal vehette át ezt a kitüntető díjat elismerésként.

Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2013. február 14-ei 
ülésén döntött arról, hogy a Budakeszi Ifjúsági Díjat 2013. év-
ben Kemény Dávidnak adományozza.
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Idén ketten is 
átvehetik 
a Budakesziért 
Emlékérmet
Budakeszi Város képviselő-testü-
lete úgy döntött, hogy a 2013-es 
évben Budakesziért Emlékérmet 
karvaly nándor és Mészner Antal 
uraknak adományozza.

A Budakesziért Emlékérem megalapí-
tásáról és az adományozás rendjéről 

szóló, többször módosított 37/1995. (XI. 
2.) számú önkormányzati rendelet 3. §-a 
értelmében:

„Budakeszi-
ért Emlékérem 
adományozható 
azoknak a 
személyeknek, 
csoportoknak, 
akik a város 
fejlesztésében, 
a társadalmi, 
szociális, 
kulturális, 
gazdasági élet 
bármely ágaza-
tában tartósan 
kiemelkedő, 
hasznos munkát 
végeztek.

A díjak 
adományozásá-
ról – a tisztelt 
lakosságtól, 
valamint ifjú-
sági, társadalmi 
szervezetektől, 
egyházközsé-
gektől, oktatási 
intézményektől 
beérkezett 
javaslatok 
alapján – a 
képviselő-testü-
let hozza meg a 
döntését.”

A javaslatok beérkezési határideje 
2013. február 8. (péntek) 12 óra volt.

Az előterjesztést az Elnökök Tanácsa 
megtárgyalta és a képviselő-testület felé 
a Budakesziért Emlékérem kitüntetésre 
javaslatot tett.

A képviselő-testület 2013. február 14-ei 
ülésén úgy határozott, hogy a “Budakeszi-
ért Emlékérem” kitüntetést  a 2013. évben 
Karvaly Nándor és Mészner Antal urak 
részére adományozza.

Budakeszi Város Képviselő-testülete 
felkérte a polgármestert a kitüntetés átadá-
sára, melyre 2013. 03. 14-én kerül sor az 
Erkel Ferenc Művelődési Központban.

Az ünnepélyes díjátadón vegyünk részt 
minél többen, köszöntsük őket, gratulál-
junk személyesen a kitüntetetteknek!

Balczó Kornélia

PályáZAtI fElHÍváS 
a BVV Kft. ügyvezetői állására
Budakeszi Város Önkormányzata pályázatot 
hirdet a Budakeszi Város Önkormányzata által ala-
pított Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemel-
tetési Korlátolt Felelősségű Társaság (BVV Kft.) 
ügyvezetői munkakörének betöltésére munkavi-
szony keretében.
Az ügyvezető vezető tisztségviselőnek minősül.
A munkaviszony időtartama: határozott idejű  
– 3 év, 3 hónap próbaidő kikötésével.

A vezetői tisztség betölthetőségének kezdő napja: 
2013. április 16.

Az ügyvezető feladata: az általános ügyvezetői 
gyakorlatnak, valamint a törvényes rendelkezésnek 
megfelelően önállóan és a kívánt szakmai színvona-
lon irányítja a társaság munkaszervezetét, gyakorolja 
a társaság alkalmazottjai felett a munkáltatói jogo-
kat; az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik 
személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más 
hatóságok előtt; az alapító hozzájárulása nélkül jogo-
sult – az alapító kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek 
kivételével – eljárni, az alapító kizárólagos hatás-
körébe utalt ügyekben köteles képviselő-testületi 
határozatot kérni.  Köteles mindenkor úgy tevékeny-
kedni, hogy az alapító érdekeivel teljes összhangban 
legyen.  
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői tisztséggel 
járó egyéb feladatok: a gazdasági szervezet irányí-
tása, ezen belül, többek között: a tervezési, gazdálko-
dási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 
feladatok ellátása, a gazdasági társaság működésével 
összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok fe-
lelős irányítása, Budakeszi város működtetésével, a 
vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása, 
a társaság éves üzleti tervének és az előírt éves beszá-
molónak, az üzleti terv és beszámoló adatai valódisá-
gának biztosítása, a bizonylati fegyelem, a leltározás, 
a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírá-
sok érvényesítése.
Bérezés: a BVV Kft. javadalmazási szabályzatában 
foglaltak alapján kölcsönösen megállapított, kialku-
dott munkabér.

Pályázati feltételek: felsőfokú műszaki és/vagy 
pénzügyi végzettség, legalább 3 éves műszaki terü-
leten megszerzett gyakorlat, legalább 3 éves vezetői 
tapasztalat., büntetlen előélet, cselekvőképesség.  
A pályázónak az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény ren-
delkezései szerinti vagyonnyilatkozatot kell tennie. 
B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: informati-
kai ismeretek, hasonló területen szerzett tapasztalat, 
idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások: végzettséget igazoló okiratok másolatai, a 
pályázó személy adatait tartalmazó részletes szakmai 
önéletrajz, motivációs levél, szakmai, vezetői elkép-
zelések, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 
nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anya-
gának a véleményezők és a döntéshozók részére tör-
ténő sokszorosításához, továbbításához, a pályázati 
feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gya-
korlat igazolása.

A pályázat benyújtásának határideje:  
2013. március 18.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, 
a pályázatnak Budakeszi Város Önkormányzata 
(2092 Budakeszi, Fő u. 179.) címére történő meg-
küldésével, zárt borítékban. 
Kérjük a borítékon feltüntetni: „pályázat: 
ügyvezető – bvv kft.”
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet 
elektronikus úton: a hr@budakeszi.hu e-mail 
címen.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beér-
kezett pályázatokról a Fejlesztési és Vagyongazdál-
kodási Bizottság által végzett előkészítést követően 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2013. március 28.

Budakeszin is lobog 
a székely zászló
Február 28-án Budakeszi Város Önkormányzata is 
csatlakozott azokhoz a településekhez, amelyek − szé-
kely testvéreink iránt érzett szolidaritásuk és összetar-
tozásuk jeleként − kitűzték a székely zászlót. 

„Akit magyarnak teremtett az Úristen és nem fogja pártját nem-
zetének - nem derék ember” – idézte gróf Széchenyi Istvánt dr. 

Csutoráné dr. Győri Ottilia – „Bár én nem vagyok se erdélyi, se szé-
kely, Egerben születettem, és Budakeszin élő magyarként kiemelten 
fontosnak tartom az önkormányzatok ezen kezdeményezését. Városunk számára több szempontból is ki-
emelt jelentőségű ez a lépés. Egyrészt budakeszi központtal működik a Budakörnyéki Székelykör, mely 
számos környező település székelységét fogja össze, így a budakeszieket is, akik városunk megbecsült 
polgárai. Másrészt Székelyföld szívében van Csíkszereda* városa, mellyel hosszú évekre visszanyúló, 
és tavaly újra virágzásnak indult testvérvárosi kapcsolatokat ápolunk” – mondta a polgármesterasszony.

A polgármesteri hivatal épületénél – az önkormányzat és a Budakörnyéki Székelykör közösen szer-
vezésében – megtartott ünnepségen tiszteletét tette Szabolcs Attila urat, a XXII. kerületi önkormányzat 
polgármestere is. Közreműködtek: Ambrus András, Bege Attila, Jánosi Attila és felesége, Kovács Krisz-
tina és Vesztergám Miklós.

*Hargitamegyeszékhelye,Csíkszereda1997ótaBudakeszitestvérvárosa,aszékelyzászlókitűzésétapolgármesterihivatalnálaz
erdélyi város vezetése is üdvözölte. 

Mészner 
Antal

Karvaly
 Nándor
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 9Fakitermelés 
Budakeszin 2013-ban
A pilisi parkerdő zrt. Budapesti Erdészete az általa kezelt er-
dőterületen, Budakeszi községhatárban az alábbi erdőrész-
letekben tervez fakitermelési munkákat a 2013-as évben:

Erdőrészlet Fakitermelés módja

Budakeszi 14 B TKGy
Budakeszi 15 B TKGy
Budakeszi 90 A EÜ

Az erdőrészletek beazonosításához segítséget nyújt a Mezőgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal honlapja: http://erdoterkep.mgszh.gov.hu/.

A fakitermelések három alapvető célt szolgálhatnak. A fiatal és középko-
rú erdőkben elsődleges cél az erdőállomány nevelése. Az ún. gyérí-

tések során a jobb növekedésű, a termőhelyet jobban hasznosító fafajokat 
és egyedeket segítjük azáltal, hogy eltávolítjuk mellőlük a fejlődésüket aka-
dályozó fákat.

Idős erdőkben az erdész legfontosabb feladata, hogy életlehetőséget 
teremtsen a jövő erdei számára. Az ún. felújító vágások (FVB, FVV, SZV) 
során a növekvő facsemeték fölül vágjuk ki az öreg, biológiai életkoruk vé-
gére érkezett fákat. Így fény kerül a talajra, ami létfontosságú a természetes 
úton ott növekvő vagy a szakemberek által odaültetett csemeték számára. A 
Budapesti Erdészet − a természet közeli erdőgazdálkodás elveinek megfelelő-

en − törekszik a minél kisebb vágásterületek kialakítására, hogy az egyébként 
is nagy emberi terhelést viselő parkerdőkben a természeti folyamatok jobban 
érvényesülhessenek. Ezt jelzik a táblázatban az egyéb termelések. A néhány 
fa kivágásával kialakított, 100-200 négyzetméteres lékek a folyamatos erdő-
borítás megőrzése mellett hosszú távon lehetővé teszik az erdő megújulását. 
Így igaz, hogy a korábbi évekhez képest több helyszínen, de sokkal kisebb 
egybefüggő területen végzünk fakitermelést. 

Középkorú és idős erdőkben is sokfelé szükségesek az ún. egészségügyi 
termelések (EÜ). Az ilyen jellegű munkával érintett területről csak a beteg, 
korhadó, kiszáradt fákat távolítjuk el. Így megelőzzük a fák kidőlése által 
okozott baleseteket, csökkenthetjük a károk keletkezésének valószínűségét. 
Ekkor nem csak a környéken élő és kiránduló emberek, hanem az erdő egész-
ségét is szem előtt tartjuk, hiszen magakadályozzuk a fertőzések és a kártevők 
egészséges fákra való átterjedését.

A szálalás (SZÁL) a faállománynak ismétlődő, szálanként, illetve kisebb 
lékenként történő kitermelése úgy, hogy az egész faállomány szerkezetében 
lényegi változás nem áll elő. A szálalás során összekapcsolódik a kitermelés, 
a felújítás és a nevelés.

Természetvédelmi oltalom alatt álló területeken a fakitermeléseket − a 
területen maradó fák egészsége és a talaj védelme érdekében − kizárólag ve-
getációs időszakon kívül végezzük. A munkák pontos ütemezése így mindig 
az időjárás függvénye, várható elvégzésük január-március és október-dec-
ember hónapokra esik.

A fakitermelések után nem áll le a munka az erdőkben. A vegetációs 
időszakban végzett erdősítési, erdőápolási munkák kevésbé látványosak, 
de az erdő élete szempontjából meghatározóak.

A Budapesti Erdészet 2013. évi fakitermelési tervét az illetékes hatóság 
(Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága) előírásai alapján végzi.

TISZTELT BUDAKESZIEK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a 63/2012. (xII. 11.) BM 
rendelet és a 347/2012. 
(Xii. 11.) kormányrendelet 
értelmében előírt kötelező 
kéményseprő-ipari közszol-
gáltatás körébe tartozó fel-
adatokat – a települési ön-
kormányzatok közigazgatási 
határain belül - a Magyar ké-
mény kft. alkalmazottai lát-
ják el. 

Budakeszit a fenti társaság al-
kalmazottai 2013. március 

25. és április 30. között keresik 
fel. A Magyar Kémény Kft. al-
kalmazásában álló munkaválla-
lók névre szóló megbízó- levéllel 
rendelkeznek. 

A továbbiakban a Magyar Ké-
mény Kft. vezetésének kérése 
alapján az alábbi információkat 
közöljük Budakeszi Város la-
kossága részére:

Az elmúlt évben módosultak a 
kéményseprő-ipari közszolgálta-
tással kapcsolatos jogszabályok. 
A 2013. január 1-jétől hatályos 
jogszabályok az alábbiak:

•	 a kéményseprő-ipari köz-
szolgáltatásról szóló 2012. 
évi XC. törvény,

•	 a kéményseprő-ipari köz-
szolgáltatásról szóló 2012. 
évi XC. törvény végrehajtá-
sáról szóló 347/2012. (XII. 
11.) Kormányrendelet, 

•	 a kéményseprő-ipari köz-
szolgáltatás ellátásának 
szakmai szabályairól szóló 
63/2012. (XII. 11.) BM ren-
delet,

•	 Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyű-
lése 62/2012. (XII. 21.) 
önkormányzati rendelete 
a kéményseprő-ipari köz-
szolgáltatásról Pest megye 
és Érd Megyei Jogú Város 
területén.

A fenti jogszabályok értelmé-
ben a kéményseprő-ipari köz-  
szolgáltatás továbbra is a kö-
telezően igénybe veendő köz-
szolgáltatások körébe tartozik. 
A módosult jogszabályi rendel-
kezésekben foglalt főbb válto-
zások az alábbiak:

Szabályozásbeli változás tör-
tént a közszolgáltatás végrehaj-
tásában, igénybevételében és a 
szolgáltatás elmaradásakor tör-
ténő intézkedések esetében is. 
A Katasztrófavédelmi Hatóság 
mint illetékes felügyeleti szerv 
vesz részt a közszolgáltatási te-
vékenységben. 

A közszolgáltatón keresztül 
felügyeli a szolgáltatást igénybe 
vevő lakosokat és a tulajdonuk-
ban, használatukban lévő égés-
termék-elvezető rendszereket és 
azok tartozékait. 

A Katasztrófavédelmi Ható-
ság illetékes a bírságok, bün-
tetések meghatározásáért. Ez 
vonatkozik a közszolgáltatás el-
maradására is abban az esetben, 
ha a lakos nem engedélyezi a 
szolgáltatást a hivatalos értesíté-
sek ellenére sem. A szolgáltatás 
végrehajtására új formanyomtat-
ványokat határoztak meg, ezek a 
fenti BM rendelet mellékleteiben 
megtalálhatóak.

A Magyar Kémény Kft.  
központi ügyfélszolgála-
tának elérhetőségei:

1126 Budapest,  
Böszörményi út 24/b.
Telefon: 
06-40-918-025/
209-es mellék

ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08.00−20:00 óráig
Szerda: 10.00−16:00 óráig
Péntek: 08.30−11:00 óráig

A Magyar Kémény Kft.  
központi iroda  
elérhetőségei:

1126 Budapest,  
Böszörményi út 24/b.
telefon: 06-40-918-025
e-mail: 
titkarsag@magyarkemeny.hu

nyitva tartás:
H−Cs.: 07.30−16:30
P.: 07.30−11.30

A2013. január1-jétőlPestmegye területénalkalmazandókémény-
seprő-ipari közszolgáltatási díjak megtekinthetők a Budakeszi Pol-
gármesteri Hivatal (http://varoshaza.budakeszi.hu/) és a Budakeszi 
Hírmondó(http://hirmondo.budakeszi.hu/)honlapokon,illetveaMa-
gyarKéményKft.(http://www.magyarkemeny.hu/)weboldalán,vala-
mintaPolgármesteriHivatalhirdetőtábláján.
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szeretem Budakeszit!
ExKluzíV INTERjÚ SImON zSOlTTAl, A TV2 VEzÉRIGAzGATójÁVAl
simon zsolt a tv2 vezérigaz-
gatója büszke arra, hogy Bu-
dakeszin lakik. „Budakeszin 
itthon vagyok, itt le tudom 
vetni magamról a hivatalos 
álarcomat. szeretem Buda-
keszit!”

Zsolt fiatal kora ellenére már több 
multinacionális vállalat ranglét-

ráján feljutott a csúcsra. Mondhatni 
azok közé tartozik, akikre a fejva-
dászok akár évekig ülnek a lesen 
mozdulatlanságba dermedve, hogy 
becserkészhessék. Zsolt sikerre van 
ítélve. Mindent, amibe belekezdett 
sikerre vitt.

 Simon Zsolt exkluzív interjút 
adott a Buda Környéki Televíziónak 
(továbbiakban: BKTV), ahol kicsit 
közelebbről is megismerhetjük, ott-
honi környezetében.  Mi van az álarc 
mögött?

Simon Zsolt a főiskolán sem volt 
átlagos figura. Iskolatársa, a BKTV 
riportere is jóérzéssel emlékezett 
rá mint sármos, mindig tökéletes 
eleganciájú, okos férfira. Zsolt ki-
sugárzása és a lendületessége diák-
évei alatt is feltűnt az akkoriban még 
utcán, modelleket toborzó ügynö-
köknek. Így került a divatbemuta-
tók világába, először rövid időre a 
kifutóra, aztán gyorsan a háttérbe, 
a szervező és vezetői pozícióba. A 
divatbemutatók világába egy időben 
lépett be Náray Tamással a 90-es 
évek elején, aki azóta a divatszak-
mában komoly elismerést vívott ki 
magának.  Míg Náray a művészetre, 
a szakmaiságra, addig Simon már 
akkor is az üzletre koncentrált. Zsolt 
a profit maximalizálására törekedett, 
és szponzorok által finanszírozott 
fellépéseket szervezett. Nem lehe-
tett elég nagy színpadot csinálni, na 
nem a vékony modelleknek, hanem 
a reklámfelületnek kellett a hely. Ez 
a sikeres tevékenység alapozta meg 
pályája következő szakaszát, rek-
lámipari sikereit.

Az első ranglétra csúcsa a 
McCann-Erickson multinacioná-
lis reklámügynökség vezetői széke 
volt. Zsolt 1995 és 2000 között dol-
gozott itt, ahonnan egy újabb kihívás 
emelte tovább. 2008-ra felépítette 
az ország vezető reklámügynöksé-
gét. A Mediaedge:cia 22 milliárdos 
bevételével bekerült a legnagyobb 
hazai vállalatok közé. Munkája so-
rán kapcsolatba került a televízió-
zással reklámüzleti szempontból. 
Egyik nap felkereste egy fejvadász, 
és addig nem hagyta békén, amíg 
nem át adta neki az önéletrajzát. A 

tv2 élére kerestek alkalmas embert. 
Zsolt sikeres és elégedett volt, nem 
is vágyott igazán továbblépni. Ez a 
nyugalom kísérte a kiválasztás idő-
szakában. Bizonyára a nyugodt ma-
gabiztosság is segített abban, hogy 
a külföldi tulajdonosok bizalmát el-
nyerte, és kiválasztották a feladatra. 
Zsolt megfogalmazásában a lényeg: 
„Hogyan lehet a dolgokhoz kicsit 
másképpen nyúlni, amin keresztül 
meg tudja mutatni önmagát?” Az 
átadott önéletrajzban nem a hagyo-

mányos, unásig olvasott dolgokat 
írta le, hanem az iskolái említése 
mellett a személyiségét akarta meg-
mutatni, iskolás társain keresztül írt 
kapcsolatrendszeréről, vagy struk-
turált gondolkodását azon keresztül 
szemléltette, hogy ruhatárában van 
52-es, 54-es és 56-os öltöny is, hogy 
a súlyváltozását tudja követni.  Ez a 
teljesen rendhagyó látásmód a fejva-
dásznál kiverte a biztosítékot, a tu-
lajdonosoknak viszont bejött. 

Zsolt elmondta, hogy nagy át-
alakulás előtt áll a tv-s szakma. A 
reklámpiac öt év alatt 50%-ra zsu-
gorodott. Az analóg, szobai anten-
nával fogható adások megszűnnek, 
így a 4 millió háztartásból 800 ezer 
háztartásban új lehetőség után kell 
nézni. A két nagy kereskedelmi tv, 
az RTL Klub és a tv2 mindössze a 
1/3 részét teszik ki a nézettségnek, 
nézőszámnak. Sokan néznek „ká-
beles” televíziókat az országos tv-k 
mellett, helyett. Ezért is kellett el-
kezdeni a tv2 csoport építését. Ezért 
bővült a kínálat a FEM3, PRO4, és 
a Super tv2 prémium kábeles csator-
nával. Alapvetően az RTL és a tv2 
reklámbevételekre építő televíziók, 
míg a „kábeles tv-k” a műsorterjesz-
tőktől kapott bevételekből élnek. 
Mivel a reklámpiac 50%-ára esett 

össze, kijelenthető, hogy a reklám-
bevételekből nem lehet megélni. 
Bármennyire is zavarja a nézőket 
a sok reklám, át kell alakítani a 
struktúrát, és a „kábeles” piacról 
kell összeszedni további nézőket és 
a bevételek egy részét. Jelenleg te-
hát nem az RTL Klub az elsődleges 
versenytárs, hanem az összes többi 
kábeles csatorna. Zsolt elmondása 
szerint az elindított új csatornák né-
zettsége jelentősen nő, tehát az irány 
jó. Küszöbön áll a tévézési szokások 

átalakulása. Megállíthatatlanul jön 
a netes alapú tévézés, a mobil tv, a 
lehívható, visszanézhető műsorok 
világa.

Zsolt elmondta, hogy az RTL 
Klub és a tv2 alapvetően abban kü-
lönbözik egymástól, hogy az RTL 
befektetői csapata szakmai alapokon 
építkező, hosszútávra gondolkozó 
szakmai befektetőkből áll, míg a tv2 
befektetői pénzügyi befektetők, akik 
rövid távú megtérülésben és profit 
maximalizálásban érdekeltek. Ez a 
helyzet kicsit hasonlít a Náray Ta-
más és Simon Zsolt a divatszakmá-
ban tapasztalt felfogás különbségére. 
Nincs lehetőség másra, a nézettségi 
maximumot kell produkálni a leg-
olcsóbban napról napra.  Így nehéz 
a többek által számon kért minősé-
gi, szakmai értéket jelentő műsorok 
beiktatása a rendszerbe. Zsolt ennek 
ellenére törekszik arra, hogy egyéb 
értékeket közvetítő műsorok is adás-
ba kerülhessenek, és szinte minden 
mellé odaállnak, ami támogatásra 
érdemes.

Zsolt saját bevallása alapján is 
a hivatalos álarc mögött egy érzel-
mekkel teli ember, családapa, jó 
barát és férj van. Büszke arra, hogy 
az Unicef igazgatósági tagjaként is 
küzd a gyerekek jogaiért.

Sokan mondják, hogy minden si-
keres férfi mögött áll egy nő. Zsolt 
életében ez a nő felesége, Patrícia, 
akivel munkája során a reklámszak-
mában találkozott. Patrícia jól kiegé-
szíti Zsoltot, aki a rendszer, Patrícia 
az ötlet, a kreativitás. Felesége sok 
mindenben segítségére van, kérdé-
seivel, sajátos látásmódjával képes 
inspirálni Zsoltot, átlátni az erdőn, 
megtalálni a megoldást a szakmai 
problémákra is. Két szeretett gyer-
mekük Szonja és Borisz is jól be-
leillenek a képbe. Szonja az apjára, 
Borisz az anyjára hasonlít. Buda-
keszire visszatértek, mivel Zsolt 
nagyszüleinek hétvégi telkük volt 
itt, amit eladtak. A házasság után 
dönteni kellett egy közepes méretű 
pesti lakás és egy Budakeszin lévő 
ikerház fele között, Budakeszi mel-
lett döntöttek. A gyerekek már ide 
születtek, őnekik már Budapest szá-
mít vidéknek. Mindannyian nagyon 
szeretnek Budakeszin élni. Nyilván 
közrejátszik ebben a felejthetetlen 
Őzike csoport is, mely nevet Detti 
néni ígérete szerint már nem oszta-
nak ki többet a Pitypang Sport Óvo-
dában. Közös családi vállalkozásuk, 
hobbijuk is Keszihez köti őket, a Be-
tűtészta mesekönyvbolt és a bolttal 
járó kulturális barangolás a gyerekek 
világában. Az állandó együttgon-
dolkodás, a szüntelen kreatív gon-
dolat hívta életre náluk a Budakeszi 
Gyerekköztársaság megalapítását 
is, melynek kinövései mai napig is 
fel-felbukkannak a városban. Patrí-
cia a város kulturális életének egyik 
meghatározó alakítója, Zsolt pedig a 
helyi Kulturális Tanácsadó Bizottság 
tagjaként a város imázs és egyéb fel-
adatok megvalósításában is dolgo-
zik. Mindketten állandó résztvevői a 
budakeszi báloknak, rendezvények-
nek. Véleményük szerint minél több 
olyan embert kellene megszólítani 
és közösség felé terelni, aki csak 
aludni jár haza Keszire. A lokálpatri-
óta szemlélet nagyon fontos a család 
életében.

Simon Zsolt és családja nemcsak 
otthonaként szereti Budakeszit, ha-
nem ezer szállal kapcsolódik is hoz-
zá. Ezzel jó példát mutat mindenki-
nek, hogy a kíméletlen, néha szak-
maiatlan, pénzközpontú világból 
hogyan lehet kitörni, és kihasználva 
a sikerek által nyújtott eszközöket, 
a közösség érdekében megpróbálni 
tenni valami jót.

Balczó

Minden kedves olvasónknak ajánljuk a Simon Zsolttal készült tv-riportot a Buda Környéki Televízió adásában 2013. 03. 08-ától 03.15-éig,  
mely minden nap 18.00 órakor lesz látható, illetve megtekinthető a tv honlapján www.budakornyekitv.hu honlapcímen.   
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Egy megvalósult álom
SzülETÉSNAP A jÁNOS-HEGyI ERzSÉBET-KIlÁTóNÁl
A János-hegy 528 méteres tengerszint 
feletti magsságával Budapest legki-
emelkedőbb pontja és egyben legszebb 
kilátóhelye. Jellegzetes alakjával már 
messziről látszik, szinte bárhonnan kö-
zelítsünk is a főváros felé. Tetején az 
Erzsébet-kilátóval a fővárosiak és kül-
földiek kedvelt kirándulóhelye volt a 
múlt századokban és napjainkban is az.

Ennél azonban sokkal többet jelent az idősebb bu-
dakesziek számára, akiknek gyerekkora ide kötő-

dik. Családi fényképek sora tanúskodik az egykori 
közös kirándulásokról.

Keresztanyám, Bercse Gézáné (Herein Stefánia) 
szintén Budakeszin töltötte gyermekkorát, sokat sétált-
kirándult szüleivel a Budai-hegyekben, ezért nagyon 
kötődik a János-hegyhez. Régi kívánsága volt, hogy 
még egyszer életében feljusson a hegy csúcsára, a ki-
látóba, hogy onnan csodálhassa meg a fővárost, annak 
környékét és Budakeszit. Ma már csak gyalogosan 
lehet megközelíteni a Libegő felső végállomásától az 
Erzsébet-kilátót, és ez az idősebbek számára szinte el-
érhetetlen. Különös, hogy míg a budakesziek többsége 
háza ablakából a hegyre lát, mégis mint elérhetetlen 
távoli úticél tárul eléjük a látvány.

Külön engedélyt szereztünk be ahhoz, hogy gépko-
csival felvihessük keresztanyámat és budakeszi barát-
nőit, ismerőseit egészen a csúcsig. A kilátó előtti téren 
szikrázó májusi napsütésben terített asztal várta vendé-
geinket, hiszen Stefinek ezt a meglepetést készítettük 
születésnapja alkalmából.

Hunfalvy János Budapest és környéke c. könyvé-
ben 1859-ben így írt a János-hegyről:

„Az 1656 láb magas János hegyéről igen szép 
körkilátás nyílik. Nemcsak a testvérvárosokat és kör-
nyéküket, a budai hegyeket és völgyeket és a pesti 
síkságot láthatjuk, de a távolabbi vidéket is, főleg, ha 
kedvező világítás van. Nyugaton látkörünk kiterjed 
Törökbálintra, Biára és egészen a Vértes hegyekig 
Fejér Vármegyében, az Esztergom-i, Pilis-i hegysé-
gek csatlakozásáig. Másfelől látjuk a Cserhát és Mátra 
hegységeket és a Bükk hegységet Borsodban. Sőt jó 
látcső segítségével a Győr-Mosony-i síkságot, egészen 
a Bécs melletti Ó-hegyet is megláthatjuk.”

A hegy elnevezéséről több monda és történészi fel-
tételezés is maradt ránk. Garay Jánosnak a János hegy 
címen megírt mondája szerint Hunyadi János vadásza-
tával kapcsolatos a névadás. Mátyás király kis kápol-
nát emeltetett Szent János tiszteletére azon a helyen, 
ahol egy Mártha nevő lány megmentette apja életét, 
amikor vadászat közben orgyilkosok támadták meg. A 
környező települések lakói a kápolnát sűrűn látogatták.

Egy másik monda szerint az ősz János vitéz egyet-
len leányával élt a budai hegyek sűrűjében. Mátyás 
király udvarnoka szemet vetett a lányra, és rábírta két 
apródját, hogy rabolják el. Mátyás az udvarnok tervé-
nek véletlenül fültanúja lett, és álruhába öltözve meg-
hiúsította a leányrablást. E monda szerint a hegy János 
vitézről kapta nevét.

Mások szerint a hegy névadója Hench János budai 
bíró és óvári várnagy volt, akinek 1235-ben itt voltak 
birtokai. (Ő ajándékozta a budaszentlőrinci pálosok-
nak a kolostoruk körül fekvő földeket.)

A Döbrentey-féle dűlőkeresztelőkor 1847. június 19-
én a hegy a Pozsonyi-hegy nevet kapta, mondván, hogy 
tiszta időben innen Pozsonyig el lehet látni. A hegykúp 
Pozsonyi-hegy elnevezését a közhasználat azonban nem 

vette át, de a János-hegytől északra lévő hegynyúlványt 
a turistatérképek mégis ezzel a névvel jelölik.

A János-hegy évszázadokon át kedvelt kirándu-
lóhely volt, a hegyet és környékét Erzsébet királyné 
is szívesen látogatta id. Erber János fővárosi erdész 
kíséretében. A hagyomány szerint egy alkalommal a 
hirtelen támadt rossz idő következtében a Disznófőig 
egy rozoga szekéren vitette le magát. A szekér rőzsét 
szállított, és hogy a királynőnek helyet adhassanak, a 
rőzsét lerakták. Más alkalommal egy cigánygyerek, 
aki az úton hegedülve kéregetett, zeneszóval kísérte 
Őfelségét a Szépjuhászné vendéglőig. Emlékezetesek 
a királyné 1882. évi április 30-ai, május 16-ai és októ-
ber 9-ei kirándulásai is. Utoljára 1897. október 20-án 
jutott fel a János-hegyre.

Gömöri Havas Sándor, a Fővárosi Erdészeti 
Bizottség elnöke 1883-ban javasolta a főváros tanácsá-
nak, hogy az az orom, ahonnan a legszebb kilátás nyí-
lik a János-hegyről, neveztessék el Erzsébet-oromnak, 
és emeltessék egy maradandó kőemlék is. A tanács 
elfogadta az indítványt, és egy fa messzelátót és egy 
„Erzsébet-követ” állítatott a hegy tetején. Az emlékkö-
vet Szász Károly költő verse díszítette:

„Itt állt s nézett szét Erzsébet drága királynénk,
Hol koronát viselő fő soha nem vala még.
S míg itt elragadó látványon lelke megremegett,
Érzé országunk szíve feléje dobog.
Hódolattal a hegyet nevezé Erzsébet oromnak,
Fogják − míg magyar él − áldani lába nyomát.”

Glück Frigyes, a Budapesti Svábhegyi Egyesület 
elnöke kezdeményezésére 1902-ben elhatározták, 
hogy adomyányokból szép kilátót fognak építeni a 
János-hegy tetején, és ezt Erzsébet királynéról fogják 
elnevezni. Az építkezés megkezdésére 1908. június 
7-én került sor, és bő 2 esztendő alatt a kilátót Schulek 
Frigyes tervei alapján Klunzinger Pál felépítette. Az új 
építményt 1910. szeptember 8-án − nagy ünneplő tö-
meg jelenlétében − Bárczy István polgármester adta át 
a nagyközönségnek.

„E középület nem tisztán hatósági eszközökkel, 
hanem áldozatkész férfiak tekintélyes hozzájárulá-
sával jött létre. Glück Frigyest, Schulek Frigyest és 
Klunzinger Pált illeti köszönet. Amikor Erzsébet ki-
rályné feljőve gyönyörködött e tájban, példát adott 
arra, hogy nekünk mennyire meg kell becsülni ezt a 
kincset, amelyet a természet oly pazarul ajándékozott 
Fővárosunknak. Ezt a kincset minél hozzáférhetőbbé 
tesszük nemcsak tízezreknek, hanem a lakosság szegé-
nyebb részének is.”

Az átadott torony román stílusban, alul megmun-
kált pilisborosjenői homokkőből, feljebb süttői mész-
kőből épült. A kilátó magassága 26 méter, az alapkör 
átmérője 16 méter. Egymás fölött 3 nyitott terasz he-
lyezkedik el. Széles lépcsőn az előcsarnokba jutunk, 
amely 4,75 m magas gyűrű alakú terem. Itt a boltíves 
mennyezetet márványoszlopok tartják. A csarnok 
belső falát az oszlopok fülkékre osztják. A város felé 
eső középső fülkében helyezték el Erzsébet királyné 
carrarai fehér márványból faragott mellszobrát, amely 
Strobl Alajos alkotása. Féltve a szobrot a rongálástól, 
azt később átszállították a Budapest Galériába, ma is 
ott látható.

A kilátónak 134 lépcsőfoka van, az előcsarnokból 
ikerlépcső vezet fel az első és második teraszra, innen 
pedig jobbra és balra 1-1 különálló lépcső a harmadik-
ra. Az első terasz magassága a talajszinttől számítva 8,2 
méter, a másodiké 16,14 méter, a harmadiké 22,35 méter.

A harmadik teraszról vaskorláttal ellátott lépcsőn 
lehet feljutni a torony tetejére. Az Erzsébet-kilátó épí-
tési költsége 240 ezer korona volt. A kilátó melletti 
őrház szintén román stílusban épült.

Elsőként Magyarországon az Erzsébet-kilátó ka-
pott díszkivilágítást 1926-ban. A kilátó körüli teret 
utólagosan, 1931-ben alakították ki.

A János-hegyi kúp alatt állt egy vendéglő, amely-
nek fapavilon épülete az 1885. évi országos világki-
állításon a közalapítványú uradalmak gyűjteményei 
számára készült. Trefort Ágoston vallás- és közokta-
tásügyi miniszter megvette a fővárosnak, és a János-
hegyi kúp tövében állíttatta fel. Kelet felé gyönyörű 
volt a kilátás a vendéglőből. Sokszor szórakozott itt 
maga a miniszter is. Itt muzsikált a budakeszi sváb 
származású Peckertammer Wastl, akivel a Megy a 
gőzös… kezdetű nótát húzatta legszívesebben. Egy 
alkalommal IV. Károly király és Zita királyné is meg-
látogatta a helyet. Vasárnaponként több miniszter járt 
ide tízóraizni, mint pl. Szilágyi Dezső, Wekerle Sán-
dor, Apponyi Albert gróf. A vendéglő 1944−45-ben 
elpusztult, sajnos leégett.

A rendszerváltozást követő tulajdonosváltások és 
a jogi-anyagi huzavonák után 2001-ben került a Já-
nos-hegyi Erzsébet-kilátó a Budapest-Hegyvidék XII. 
kerület Önkormányzata kezelésébe. 2001-ben azonnal 
megkezdték a felújításhoz szükséges előzetes munká-
latokat. A kilátó szerkezete még a rendszerváltás előtt a 
tetejére felállított gigantikus méretű vörös csillag gon-
datlan felszerelése és nagy súlya miatt roggyant meg. 
2005 szeptemberében adták át a felújított Erzsébet-ki-
látót a kirándulók számára, amely ma már több mint 
100 éve hozzátartozik a budai hegyek panorámájához.

A kilátó felépítésének 100. születésnapja alkalmá-
ból, 2010. szeptember 10. és 12. között ünnepségso-
rozatot szerveztek, amelynek során archív képekből 
fotópályázatot hirdettek. Elkészült a világrekordnak 
számító panorámafotó is, amelyet az előcsarnokban 
tekinhettek meg a látogatók. Gyerekprogramok, népi 
együttesek, zenés fény- és lézerjáték, és nem utolsó-
sorban a Fuss a csúcsra! lépcsőfutóverseny és Tekerj 
fel! kerékpárverseny tették emlékezetessé az évfordu-
lót.  A Szamos cukrászda embermagasságú, a kilátót 
formáló tortájából minden látogatónak jutott.

A budakesziek 2012-es május 18-ai kirándulása a 
János-hegyre szintén emlékezetes marad. A rendkívűl 
szép tavaszi idő külön erőt adott ahhoz, hogy az asszo-
nyok − korukat meghazudtolva − feljussanak a kilátó 
felső, második emeletére, sőt néhányan a csúcsot is 
megmásszák.

A kellemes májusi időben kirándulók tömegei 
irigykedve nézték keresztanyám, Bercse Gézáné, Stefi 
rendhagyó születésnapi asztalát, és a vidáman ünneplő 
társaságot az Erzsébet-kilátó előtti téren.

Ha állna még, akkor valószínűleg a János-hegyi 
étteremben ünnepeltünk volna...

Dr. Kőrösné Herein Mária
Felhasználtirodalom:HereinGyula:FejezetekBudakeszitörténetéről,Dr.SalaminAndrás:Buda-hegyvidékivasutak,InfotopKft.2003
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Felsős farsang a SZIá-ban
„itt a farsang, áll a bál” – mondhattuk február 1-jén, 
amikor a felső tagozatos farsangját tartotta iskolánk.

Évek óta nagy-nagy készülődés előzi meg ezt az eseményt, hiszen minden 
évfolyam feladatot kap, amit fel kell dolgoznia és a farsangon be kell mu-

tatnia. A farsanghoz közeledve egyre nagyobb lelkesedéssel és izgalommal 

készülődnek osztályaink. Idén az 5–6. 
évfolyam a velencei karnevál, a 7–8. 
évfolyam a riói karnevál budakeszi 
megjelenítést kapta feladatul.

Monostori Ivett 5.d osztályos tanu-
lónk nyitotta a bált, párjával, Csányi 
Bálinttal. bécsi keringőt és 
tangót táncoltak.

Ezután a már hagyomá-
nyossá vált angol és bécsi 
keringő verseny követke-
zett, egyben a bécsi keringő 
győztes párja lett a bálkirály, 
bálkirálynő. Egyszerre csak 
a velencei karneválon érez-
hettük magunkat. Életképek 
a karneválról, élő gondola és 
„O sole mio”, felvonulás az 
Operaház fantomjával saját 
készítésű gyönyörű álarcok-
ban, táncmulatság a felvo-
nulás után. Sorolhatnám a kreatívnál kreatívabb ötleteket.7–8.-os diákjaink a 
szamba varázslatos világából tartottak bemutatót programjaikban, igazi buli 
hangulatot teremtve.

Élmény volt diákjainkat látni, ahogy kicsit kiszakadva a hétköznapokból, 
más területen is megmutatták tehetségüket.

Köszönjük a támogatást a PensioKft.-nek, a Gina cukrászdának, a Nelli bü-
fének, a Herlitznek, a Fő utcai Forma–1-es üzletnek, Csulak Saci és Resszer 
Mónika virágboltjának. Találkozunk jövőre is.

Kuffler Andrásné DÖK segítő tanár
Czifra Zsuzsanna igazgató

farsang az NSjg-ben

iskolánkban február 8-án 
farsangi bált rendeztünk, 
melyen sokan részt vettek.

Délután öt órakor indítottuk el a 
mulatságot. Először a jelmez-

versenyre került sor, ahol nagyon 
ötletes és jól kidolgozott jelmezeket 
láthattunk. Különböző nemzetek is 
részt vettek a bálon, például láthat-
tunk Dél-Amerikából egy sombrero 
kalapos úriembert, az USA-t kép-
viselő Mickey-t és Minit, jelen volt 

Chaplin, egy francia szobalány, egy 
török kamionos és még sokan má-
sok. A diákság különösen örült an-
nak, hogy néhány tanár is beöltözött, 
ráadásul a jelmezversenyen is indul-
tak. Az eredményhirdetéséig a 10. A 
és a 11. A büféjében finom szendvi-
csek, melegszendvicsek, sós sütemé-
nyek, palacsinta és gofri várta a sok 
éhes jelmezest. A zsűrinek persze 
nehéz feladat jutott: három 3., két 2. 
és egy 1. helyezettet hirdettek: azaz 
Drakula, Angyal, Hippi, Latin-ame-
rikai úr, Vámpír grófnő, Kalózlány 
Végül felhőtlen éneklésbe kezdtünk, 
karaokéztunk. Jó volt látni, hogy 
mindenki felszabadultan és lelkesen 
énekli a dalokat, s miközben egyesek 
énekeltek, mások táncoltak a sláge-
rekre.

Nagyon örültünk annak, hogy há-
rom év után sikerült megrendezni a 
farsangot, és egy vidám délutánt tud-
tunk a diákoknak szervezni, ahol a 
nevetés, a beszélgetés és a játék volt 
a legfőbb dolog.

Kovács Nóri diákigazgató
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farsang a Tarkabarka/
kunterbunt Óvodában
A gyerekek már hetekkel előbb tervez-
gették, hogy jelmezbe öltöznek farsang-
kor. nagyon várták már a „nagy napot”, 
hogy országnak-világnak megmutathas-
sák magukat. 

Aztán azon a reggelen mintha Meseországba csöppen-
tünk volna: tündérek, királylányok, boszorkányok, 

pillangók, sárkányok, lovagok, törpék, kalózok érkeztek 
sorban. De a mai mesealakok sem hiányoztak. Vidáman 

találgatták, vajon kit rejt a jelmez. 
Aztán elkezdődött a vigalom: zeneszó, tánc, tréfás 

játékok, versenyek színesítették a napot. Finomabbnál 
finomabb süteményeket kóstolhattunk, amit minden szü-
lőnek nagyon köszönünk. 

Miután szomjunkat is oltottuk, bekukkantottunk egy-
más csoportjába is, hogy megcsodálhassuk az ötletes, 
szép jelmezeket. Reményeink szerint sikerült emlékeze-
tessé tenni a vidám hangulatú jelmezbálunkat az idén is!

Bajtek Györgyné, óvodapedagógus

fasching im Kindergarten Kunterbunt
seit vielen Wochen machten die kinder 
schon pläne was für ein kostüm sie am 
Faschingstag anziehen möchten. sie er-
warteten den „großen Tag”, an dem sie 
sich vor aller Welt vorstellen können.

Dann an dem denkwürdigen Tag kamen wir im Mär-
chenland an, Feen, Königinnen, Hexen, ganz viele 

Schmetterlinge, Drachen, Ritter, Zwerge begegneten wir 
im Kindergarten. Die modernen Märchenfiguren bekamen 
auch eine Einladungskarte.

Die Kinder errieten lustig: wer in welchem Kostüm 
sein soll? Dann fing die Unterhaltung an. Wir hatten noch 
lustige Spiele, Wettspiele, Musik und natürlich unsere 
Tanzschuhe hatten wir auch nicht zu Hause vergessen. 
Wir bedanken uns, dass die Eltern so leckere Kuchen und 
Süßigkeiten mitbrachten.

Nach der Verköstigung besuchten wir unsere Nach-
barsgruppen, wo wir wunderschöne, kreative Kostüme 
bewundern konnten. Unser Faschingsball bleibt für uns 
alle mit neuen Erlebnissen in guter Erinnerung.

Márta Merétei, Kindergärtnerin
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„Farsang van, 
farsang van, 
ropjuk a táncot 
gyorsabban, 
fergeteges ez a 
tánc, még a ház 
is muzsikál…!”
Ezzel a bábos, zenés 
műsorral kezdődött 
a szivárvány Óvo-
da hamvazószer-
dát megelőző, tél-
kergető, farsangot 
búcsúztató hete, 
melyet a Gézengúz 
együttes adott feb-
ruár 6-án délelőtt. 

Természetesen az egész 
hét szabadidős tevé-

kenységei, ábrázolás foglal-
kozásai átszőtték a farsangi 
készülődést. Álarcok, sík-
bábok, bohócmaszkok, far-
sangi színezők készítésével 
készült az óvoda a febr. 8-ai 
farsangi délelőttre. 

A gyerekek változatos, 
ötletes jelmezekben jelen-
tek meg ezen a fergeteges 
napon. De nem csak ők, 
hanem az óvoda dolgozói 
is igyekeztek beöltözésük-
kel a gyermekeknek minél 
nagyobb örömet és élményt 
szerezni erre a napra (far-
sangra). 

A farsangi meleg fánkok 
sem hiányozhattak a buli-
ból, melyet nagymamák és 
édesanyák gondoskodásá-
nak köszönhettük.

Jó érzéssel töltött el min-
denkit, hogy a csoportok 
egymáshoz betekintve néz-
hették meg egymás jelme-
zeit, és önfeledten táncol-
hattak, játszhattak együtt. 
Hagyományaink szerint a 
mulatozás befejezéseként 
kidobtuk a farsangot.

Bokor Józsefné  
óvodapedagógus
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Télűzés a Pitypang 
      Sport Oviban
hetekkel a mulatság előtt lázas ké-
szülődés kezdődött az otthonokban. 
A gyerekek suttogva újságolták tit-
kaikat, hogy milyen jelmezeket ké-
szítenek otthon az ügyes kezű anyu-
kák, nagymamák. 

Különös izgalommal számolták visszafelé a 
napokat a farsangig. A konyhatündér apukák, 

anyukák, nagymamák segítségével készültek a ha-
gyományos cukros és ízes fánkok, amit a kicsik 
gyorsan elfogyasztottak.

A nagy napon mindenki sietett az oviba, hogy 
minél hamarabb bemutathassa a barátainak a jel-
mezét. A délelőtt vidám, játékos versengésekkel, 

zsákbamacskával és a Napraforgó együttes fer-
geteges hangulatú táncházával telt el. Kicsik és 
nagyok egyaránt jól szórakoztak a közös tánc, a 
„házasságkötés”, az erőpróba és a kiszebáb úsz-
tatása során. 

Aki esetleg nem fáradt el a sok táncban, az 
folytathatta a felállított hatalmas légvárban a mó-
kázást. A varázskezű arcfestők a gyerekek kérését 
teljesítve készítették folyamatosan a jelmezekhez 
illő arcdíszeket. 

A gyerekek már a következő jelmezüket ter-
vezgetik, de reméljük, hogy elég hangosak és 
ijesztőek voltak most is, a tél jól megijedt, elbuj-
dokolt, és elő sem merészkedik novemberig. 

Csüllög Angéla
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Télűző farsang
Február 10-én, vasárnap immár 11. 
alkalommal rendezték meg a Buda-
keszi Farsang és Fánk Fesztivált. A 
hangszeres-maszkos felvonuláson és 
az utána következő farsangi progra-
mokon idén is nagyon sokan vettek 
részt a szakadó hóesés ellenére is. 

Az álmenyegzőre érkező ifjú pár szekéren ke-
rülte meg a központi parkot, és érkezett meg a 

Művelődési Ház feletti parkolóban felállított mág-

lyához, amelyet a Keszi Íjászok tüzes nyilakkal 
gyújtottak meg.

A Mezei Mária Művészeti Iskola, az Erkel Fe-
renc Művelődési Központ és az Innét Alkotóközös-
ség − szorosan együttműködve a környék oktatási, 
kulturális, valamint civil szervezeteivel − a tavalyi 
sikeres forgatókönyv alapján szervezte meg idén 
a farsangi ünnepséget, mely ismét csatlakozott a 
„Kultúrházak éjjel-nappal” országos rendezvény-
sorozathoz.

A Budakeszi Téltemető Farsang minden évben 
igyekszik a magyar népszokásokat feleleveníteni. A 
résztvevők busó-, boszorkány- és egyéb ijesztő jel-

mezekben vonultak az íjászok húzta-vonta sze-
kér után a parkot övező szervizúton felfelé, majd 
rendőri biztosítással lefelé a művelődési ház feletti 
parkolóba. A folyamatos hóesésben kitartó népes 
sereget ínycsiklandó illatok várták a központi hely-
színen: a Jobb Kor Polgári Egyesület már sütötte a 
farsangi fánkokat, és hurka, kolbász, forralt bor, tea, 
kenyérlángos várta a télűzőket.

A szervezők idén is rendeztek csúfság versenyt: 
a sok kis boszorkány, és csúf jelmezben érkező gye-
rek izgalommal figyelte egymást, ki tudja túlszár-
nyalni rondaságukat. A hagyományos „rabvágás” 
keretében elővezették kötélen a rabot, aki képlete-

sen az egész falu (város) bűnét képviselte, melyet 
részletesen felsorolt bírája és ezért „halállal” lakolt.

Kezdett sötétedni, következett az est fénypont-
ja: az íjászok meggyújtották tüzes nyilaikat, és 
egyszerre hatan lőtték a máglya közepébe, amely 
azonnal belobbant, és hatalmas lánggal hosszú ide-
ig ellensúlyozta a sötétséget és a hideget. A kisze-
bábut elégették, ezzel az egybegyűltek jelképesen 
eltemették a telet. A tűz körül gyorsan kialakult a 
körtánc, mindenki önfeledten próbálta a telet elfe-
lejteni. 

A zenés-táncos mulatság az Erkel Ferenc Mű-
velődési Központban folytatódott: a Szigony zene-
karral téltemető, böjt kezdő táncház vette kezdetét.

Szervezők: Mezei Mária AMI, Kompánia Szín-
házi Társulat, Erkel Ferenc Művelődési Központ, 
Jobb Kor Polgári Kör, Betűtészta Mesekönyvbolt, 
Innét Alkotóközösség, Bojtár Zenei Egyesület, 
Keszi Íjászok. Közreműködött: Szigony zenekar, 
Nagy Sándor József Gimnázium, Széchenyi István 
Általános Iskola, Czövek Erna Zeneiskola, Pro-
hászka Ottokár Katolikus Gimnázium, Pincekulcs, 
Rathauskeller, Späjz kolbászház. Támogató: Buda-
keszi Város Önkormányzata.
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Micsoda buli! 
– a Pitypang ovis Jótékonysági est
Az idei évben február 9-én rendeztük 
meg az óvoda már híressé vált, Jóté-
konysági, farsangi retro buliját.

A rendezvényt több céllal szerveztük meg Egy-
részt azért, hogy az óvoda szülői közösségé-

be kerülő új szülők kötetlenebb keretek között 
megismerkedhessenek egymással, azért is, hogy 
jótékonysági rendezvény lévén a felajánlásokból 
egy gyermekfürdőszobát fel tudjunk újíttatni, de a 
legfontosabb célja mégis az, hogy mi, óvó nénik, 
a szervezők, ezáltal rójuk le köszönetünket és há-
lánkat a szülők előtt azért a rengeteg, önzetlen se-
gítségért, amit tőlük kapunk az óvoda működését 
illetően.

A hangulatosan pislákoló pitypangos mécsesek 
fényében, egy pohár pezsgő mellett és a kedvelt 
slágerek hallatán vette kezdetét az akkor még visz-
szafogott buli.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a fenntartó ön-
kormányzat képviseletében a meghívott vendégek 
is megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel.

A kezdeti visszafogott buli egy-két órán belül 
óriási táncoló-tomboló partivá alakult, köszönhető-
en ezt D. J. Árpinak, aki mindenki zenei kívánságát 
teljesítette.

Már-már jól esett a tombolahúzás alatti pihenő, 
bár a régi Ő-Z-I-K-E csoportos szülők –  akik szin-
te minden tombolajegyet felvásároltak – folyama-
tosan jöttek-mentek az értékes tombolatárgyakért.

Ezúttal is köszönjük a támogatásokat!
Sokan kérdezik, hogy mi a titka az évente két-

szer megrendezésre kerülő fergeteges hangulatú 
bulinak?

Nagyon fontos a nevelőtestület profi, már ruti-
nossá vált szervezőmunkája, de a siker titka a tár-
saság: a régi és jelenlegi szülők, a már ismerősként 
jövő barátaik és a jókedvű óvodai kollektíva.

Köszönet mindenkinek, aki belépőjegy és tá-
mogató-csempejegy vásárlásával, tombolatárggyal 
és felajánlással járult hozzá az est céljához, a gyer-
mekfürdőszobák felújításához!

Nagyon köszönöm a jó hangulatot!
Andrejkó Detty - óvodavezető

Az itt felsorolt cégek, egyesületek, magánszemélyek szponzorálásukkal szintén azt est sikeréhez járultak hozzá: Andrész Cukrászda, Apá-
czai Könyvkiadó, Babautazás, BaritZone Kft., Goma, Bánfi Ilona masszázs, Betűtészta mesekönyvbolt, Bíró Barnabásné szikvízüzem, 
Páty, Boros Lászlónéfodrászat, Budakeszi Hírmondó, Csörget Elvira-Avon, Csulak virágbolt, Darnyi Tamás Úszóiskola, Dió gyógy-
szertár, Emma Rövidáru bolt, Drogéria, Erkel Ferenc Művelődési Ház, Építők Margitszigeti Kajak Egyesület, Franke Judit kozmetika, 
Geridor optika, Gina cukrászda, Gorvinum Kft. prémiumcsokoládé, Gumidoktor, Gyógyászati Segédeszköz bolt, Hencsey Rita zumba 
oktatö, Invázió ruházat, Kisszabó Gábor Első Emelet, Kórósi vegytisztító, La-Bionda hajszalon, Magyar Tornaszövetség, Mountex, Min-
denjáték- játékszaküzlet, Némedi-Varga Mónika masszázs, Póczi patika, Rathauskeller Kft., Sanoma Kiadó, Spájz étterem és kolbászház, 
Stadt étterem és kávézó, Supi + Gyermekcipő, Bokor István, TV 2  Simon Zsolt, Tóth Gábor – Szebenyi Mária, Uno-Fashion Kft., 
www.220lego.hu, Virág kozmetika.

Több száz ingatlannal várjuk tisztelt ügyfeleinket!

Budakeszin 96 m2-s, 
kétszintes, felújított, 

duplafűtésű házrészes 

INGATLAN 
ELADÓ.

irányár: 13,9 MFt

Pátyon örökpanorá-
más,147 m2-s, 

6 szobás, 2 szintes, 
3 fürdőszobás újszerű 

állapotú 

cSALáDI HáZ  
ELADÓ.

irányár: 33 MFt

Budakeszin, 
Barackosban 110 m2-s,  
3 szobás, két lakásból 

álló parasztház 
661 m2-s telken 

ELADÓ.
irányár: 22,5 MFt

németh piroska
2092 Budakeszi, Fő u. 38. 

www.nemethingatlan.hu
Nyitva tartása: H-P 10-18-ig

Tel.: +36(23) 451-729
+36(20) 390-55-98,

E-mail: nemetingatlan1@pr.hu

németh ingatlaniroda - Minden ami ingatlan

Több száz ingatlannal várjuk tisztelt ügyfeleinket!

Budakeszin, Barackos 
lakóövezetben 6 laká-
sos társasház építése 

megkezdődött.

A lakások árai: 
23,3 MFt-tól 
32,9 MFt-ig,  

62-120 m2 alapterü-
letben.

A teljes tervdokumentáció 
irodámban megtekinthető.

Budakeszin, 
Arany J.utcában 

49 m2-s 1,5 szobás 
déli fekvésű, erkélyes 

LAKáS ELADÓ.
irányár: 12,9 MFt

tISZtElt OlvASÓINK!

helyszűke miatt a többi bálról 
készült összeállítást  

a következő lapszámban közöljük.
köszönjük megértésüket!

A Szerkesztőség
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Prohászka szülői bál
idén ötödik alkalommal rendezték 
meg a prohászka Ottokár katolikus 
Gimnáziumban a szülők és nevelők 
közös, alapítványt támogató bálját. 
Az előző évek gyakorlatát folytat-
va, minden évfolyam kivette részét 
a készülődésből. Ennek köszönhető, 
hogy az iskola estére igazi bálterem-
mé alakult. 

A lépcsőn a megszokott padok helyett szépen 
megterített asztal várta a bálozókat, a büfé-

ben ínycsiklandó szendvicsek és hidegtálak, va-
lamint Menczinger Tibor ízletes borai csalogatták 
a vendégeket. A hangulatos zenéről Bokor András 
és társa gondoskodtak, míg a remek hangulatot 

Lackfi János költő biztosította, aki ezen az estén a 
műsorvezető szerepét öltötte magára. 

A műsorban felléptek:
Kristófi Ágnes (énekes, szülő)
Korompay Bálint (szülő)
Szigeti Balázs, 10. A osztályos tanuló
Kardos Eszter 
Hernyák Bettina  12. A osztályos tanuló 
Bojtár Néptáncegyüttes 
Dalotti Tibor (koreográfus, szülő)

A bál bevétele az iskolarádió elindítását szolgálja, 
reméljük, minél hamarabb bemondhatjuk a rádió-
ba a műsorban szereplőknek köszönetünket.

Kőrösi Annamária
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Az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc emlékezete Budakeszin
A márciusi forradalom, a 
tavaszi hadjárat, kossuth 
és Görgei neve vagy pe-
tőfi versei mindannyiunk 
számára ismerősen csen-
genek és fontos elemei 
nemzeti identitásunknak. 
sokkal kevesebbet tudunk 
azonban ezeknek a sors-
fordító éveknek a helyi 
történetéről, pedig az or-
szágos méretű változások 
a lokális közösségek, így 
Budakeszi életére is nagy 
hatással voltak. 

Hogyan élte meg a forradalmat és az 
utána következő éveket egy akkori-

ban még színtiszta német falu? Hogyan 
maradt meg mindez a helyi emlékezetben? 
Nemcsak helytörténeti szempontból érde-
kesek az alábbi apró történetek, hiszen a 
nagy történelmi események képe éppen 
ilyen – kisebb-nagyobb – mozaikokból 
áll össze.

Az 1848-as áprilisi törvények legfőbb 
hozadéka az ekkor még túlnyomórészt 
mezőgazdaságból élő budakesziek szá-
mára a jobbágyság eltörlése volt: meg-
szüntették az összes úrbéri szolgáltatást 
(kilenced, tized, robot stb.), ősszel pedig 
a szőlődézsmát is. A szorgalmas sváb pa-
rasztokat nem a polgári szabadság és füg-
getlenség kivívása lelkesítette elsősorban, 
hanem az, hogy ezen a nyáron arathattak, 
és ezen az őszön szüretelhettek először 
tisztán saját maguknak. Az ősz folyamán 
azonban éles fordulatot vett a forradalom 
menete, és hamarosan már a budakesziek 
is a bőrükön érezhették a katonai fenye-
getettséget. Egy 1848-ban született férfi, 
Jakob Geiselhardt 1936 telén így mesélt a 
néprajzi gyűjtő Bonomi Jenőnek:

Az apám mesélte, hogy az osztrákok 
ősszel jöttek, és minden fegyvert, szablyát 
összegyűjtöttek a faluban. Az apai házban 
hét-nyolc osztrák volt, dragonyosok. És 
nálunk az udvarban fenőkövet kértek, és 
azon fente mindegyik a kardját.1

A katasztrofális magyar vereséggel 
végződő móri csata után (december 30.) a 
császári csapatok megindultak Pest-Buda 
felé. A budakesziek a magyarok utasításá-

ra megpróbálták megnehezíteni az előre-
nyomulásukat

Karácsony után jöttek az osztrákok, 
és lövegeket állítottak föl a Waldackeren 
vagy Kreuzackeren, mert a mieink a ma-
gyarokkal voltak. Az elöljáróság rendele-
tére minden utat, amelyik Bicskéről vagy 
Fehérvárról jött, minden utcát el kellett 
zárni, hogy az osztrákok ne tudjanak be-
jönni, hosszú fákat döntöttek rájuk.2

A falu – és mindenekelőtt a dönté-
si helyzetben lévő bíró és az esküdtek 
– számára az ellenszegülés komoly kö-
vetkezményekkel is járhatott. Windisch-
Grätznek egy december 29-én „a magyar 
néphez” intézett kiáltványában a magyar 
kormánybiztosoknak engedelmeskedőket 
azonnali halálbüntetéssel, azokat a hely-
ségeket pedig „melyekbül több lakosok 
egyesülve, a császári kir. hadseregnek 
akármi módon kárt tenni törekvendnek” 
tűzzel-vassal való elpusztítással fenyegeti. 
A helységek elöljáróit pedig arra szólítja 
föl, hogy „a csendnek fenntartásáról éle-
tükkel kezeskedjenek.”3 A császári csa-
patok január első napjaiban vonultak be 
Budakeszire, amelyet nem sokkal azelőtt 
még magyar katonák laktak. A Geiselhardt 
család emlékezetében így éltek ezek az 
események: Egy öreg huszár volt nálunk 
bekvártélyozva, és az maradni akart, amíg 
csak meg nem látja a császári katonákat. 
„Csak nyergeljetek fel nekem egy lovat” 
– mondta – „hogy el tudjak nyargalni!” És 
csak figyelték. Azt mondja: „Na, ott jön öt 
ulánus”. Azt mondja: „Nézd csak, János, 
már itt is vannak.” Lépésről lépésre ha-
ladtak, minden udvarba benéztek. Erre az 
öreg katona kapta magát és ellovagolt. Na, 
ezek meg bejöttek egészen összefagyva. 
A kvártélymesterek azt mondták: „Min-
den szobában alaposan befűteni!” Most 
bejöttek, úgy, hogy alig fértek. Akkoriban 
két szobánk volt: a ház lakóinak ki kellett 
menni. Közben aztán a magyarok megint 
összegyülekeztek, és április 26-án már 
nem volt egy osztrák se ott.4

Tudjuk, hogy 1848−49 tele rendkívül 
hideg volt (feljegyezték, hogy az Or-
szággyűlés mínusz 20 fokban menekült 
Debrecenbe január 2-án). A katonák be-
szállásolása – ami egyébként békeidőben 
(például a Bach-korszakban) is bevett 
módszere volt a lakosság ellenőrzésének 
– nem kis terhet jelentett a falu számá-
ra. Nemcsak házaikból szorították ki az 
embereket, a katonák élelmezését is meg 
kellett oldani, és ki voltak téve a különféle 
zaklatásoknak. Máig fennmaradt például a 
Holl család legendáriumában a következő 
események emléke. Az alább idézett vál-
tozatot 1935-ben hallotta Bonomi Jenő, 
az akkor 65-70 éves Adam Holl péktől, de 
egy másik verziót 2010 nyarán is sikerült 
följegyezni a család leszármazottjától, 
Annamaria von Stadentől (született Holl).

Apám gyakran mesélte, polákok vol-
tak nálunk bekvártélyozva – még ma is 

megvan az a házunk, a 180-as számú – ott 
voltak bekvártélyozva. És hátul, ahol a 
hegy van, a kertben lévő kis domb, az sző-
lő volt, oda beeresztették a lovaikat. És az 
apám elkezdett velük veszekedni ezért, az-
tán bemenekült az istállóba a lovak közé, 
és akkor érkezett meg a nagyapám, az ő 
apja. Az ulánus megragadta hátulról és át 
akarta szúrni a szuronyával. A nagyapám 
– aki akkoriban fontos szerepet játszott, 
negyvennyolcban esküdt volt – kitépte a 
kezéből a szuronyt és kettétörte. Ezután 
már a katona volt hátrányban. Na de aztán 
segítséget hozott a katona, és a nagyapám 
a szomszédhoz menekült, ahol egy maga-
sabb tiszt, egy osztrák volt.5

A parasztoknak ezen kívül fuvarosként 
is a hadsereg rendelkezésére kellett állni-
uk – hol a magyar, hol a császári csapatok 
számára. Egy feljegyzés szerint például a 
Holl család 1848−49-ben összesen 37 nap 
forspontot (Vorspann – fuvar) teljesített a 
magyarok („fir den Gossut”) számára és 90 
napot a császáriak („fürn Kaiser”). Ebből 
23 napot töltött a fuvaros a Budát ostromló 
magyarok svábhegyi tábora és Budakeszi 
közti szállítással, járt kétszer Gödöllőn, a 
császáriak parancsára Kiskunlacházán (6 
nap) és Makón is (14 nap).6

Ilyen és ehhez hasonló eseményekkel 
telt tehát a tél és a tavasz egy része, mi-
közben a Budán berendezkedett ideigle-
nes katonai kormány által folytatott nyo-
mozások nemcsak a magas rangú katonai 
vezetőkre és politikusokra, hanem a falusi 
lakosságra is kiterjedtek. Sokakat letartóz-
tattak és kihallgattak a forradalom alatt 
tanúsított magatartásuk miatt, többek közt 
a falu akkori káplánját, Koller Ferencet is.7

A tavaszi hadjárat aztán ismét új 
irányt adott az eseményeknek. A Buda 
ostromához felvonuló magyar csapatok 
május elején érték el Budakeszit. Jakob 
Bechtold, budakeszi származású kato-
na-újságíró egy cikkében azt írja, hogy a 
helybeliek az osztrákok parancsára a már 
ismert módszerrel, az utak eltorlaszolá-
sával fogadták őket. Tőle tudhatjuk meg 
azt is, hogy a magyarok a falu végén lévő 
pincedombokon felállították ugyan ütege-
iket, de a falu szerencséjére az osztrákok 
összecsapás nélkül vonultak vissza Buda 
felé.8 A Nagysándor-hadtest több hadosz-
tálya végül május 3-án 1 órakor vonult be 
a községbe, „ahol helységtáborba szállott 
s magát Buda irányában erős előőrsök-
kel biztosította”, innen május 4-én reggel 
indult Máriamakkon át a Svábhegyre. 
Görgei napiparancsa szerint déli 12-re kel-
lett oda megérkezniük, tehát reggel 8-kor 
indultak. Visszavonulási területnek is Bu-
dakeszit jelöli meg az I. hadtest számára, 
ahol addig „az összes kocsiknak vissza 
kell maradniok.”9 Nagysándor József fő-
hadiszállása Buda ostroma alatt a temp-
lommal szemben lévő épületben volt (ma 
Nagy-Sándor József-emlékház). Kevésbé 
ismert, hogy megfordult Budakeszin egy 

másik későbbi aradi vértanú, Dessewffy 
Arisztid lovassági ezredes is, akinek „egy 
lovasított kalauzzal” a Gellérthegy mögé 
kellett eljutnia.10

Hosszan lehetne még sorolni a forra-
dalom és szabadságharc idejéből, és az azt 
követő évekből fennmaradt történeteket, 
helyi mondákat – a bajonettből készített 
konyhakésről, a pincedombon gyanított 
katonasírokról, vagy a nemzetőrnek, hon-
védnak állt budakesziek tetteiről. Külön 
értekezést igényelne az is, hogy milyen 
belső feszültségeket, és milyen változá-
sokat okozott a forradalom és szabadság-
harc, majd annak leverése utáni elnyomás 
a falu életében. Most azonban csak egy – 
bizonyára a legizgalmasabb – kérdés fel-
vetésére van hely: kivel is tartottak tehát 
a budakesziek?

Láthattuk, hogy a falusi lakosság in-
kább elszenvedője, mint résztvevője volt 
a hadi cselekményeknek, kénytelenek 
voltak mindkét hadsereget kiszolgálni. 
Ennek ellenére kijelenthetjük, hogy a bu-
dakesziek – mint a Buda környéki sváb 
falvak lakossága és a szórványnémetség 
általában – alapvetően szolidárisak voltak 
a magyar forradalommal és szabadságharc-
cal, mi több, a saját ügyüknek érezték azt. 
Mai szemmel különösnek tűnhet: egy né-
met falu a magyar szabadságharc oldalán? 
Ne feledjük: a lakosság többsége ekkor 
még nem is tudott magyarul! Az akkori 
fogalmak szerint azonban kézenfekvő volt 
ez a döntés: „paraszti szabadság, emberi 
méltóság és magyar függetlenség egyetlen 
ügy volt.”11 Mindezt a magyar oldal kép-
viselte az elnyomó császári hatalommal 
szemben. A megtorlás és az abszolutizmus 
évei (Haynau kormányzása és a Bach-kor-
szak) csak tovább erősítették ezt az érzést: 
a folyamatosan bekvártélyozott katonaság 
és a karhatalom zaklatásait, az aggódást a 
kényszersorozottakért és a szökésben lé-
vőkért egyaránt megtapasztalták a Buda 
környéki magyar és német falvak is. A 
„nemzeti öntudatra ébredés” időszaka ez: 
a 18. században Magyarországra telepített 
németek a magyarsággal való sorsközös-
ségben élték át ezeket az éveket. A nemzeti 
identitás fontos elemeit (nemzeti hősök, 
ünnepek, legendák) ebből a közös törté-
nelemből merítették, nem pedig a német 
nemzet hasonló sorsfordulóiból. Így válik 
érthetővé az a mondat, amelyet gyakran 
hallani mostanában is: „A svábok voltak a 
legjobb magyarok.”

Bednárik János

1 Bonomi, Eugen: 1848/49 im Ofner Bergland. Sonderdruck aus den Deutschen Forschungen in Ungarn VIII. Jahrgang Heft 1. 1943.  4-5. A sváb nyelvjárásban lejegyzett szövegek magyar fordítása tő-
lem [B.J.]; 2 Bonomi Jenő 1943. 4-5. (Jakob Geiselhardt); 3 Fejes Zsolt – Kőszegi Levente (szerk.): 1848-1849. Történeti szöveggyűjtemény. Budapest. 2007. 157-158.; 4 Bonomi Jenő 1943. 4-5. (Jakob 
Geiselhardt); 5 Bonomi Jenő 1943. 3. (Adam Holl); 6 Bonomi Jenő 1943. 3-4.; 7 Székesfehérvári Püspöki Levéltár 4511 78/1849.; 8 Bechtold, Jakob: Über Betyaren, Panduren, 1848/49 und anderes. In: u.ő.: 
Ein Donauschwabe kritzelt. München, é.n. 120-126., itt: 123-124.; 9 Aggházy Kamill: Budavár bevétele 1849-ben. I. kötet. Budapest, 2001. 148-158.; 10 Aggházy Kamill 2001. 158.; 11 Kecskeméti Károly: 
Tök község parasztsága az Urbáriumtól az úrbéri per végéig 1770-1879. Tök, 2009. 65.
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Ministránsavatás 2013
nagyböjt első vasár-
napja szokás szerint 
az egyházközség, kü-
lönösképpen a minist-
ránsok nagy ünnepe. 
2003 óta, idén tizen-
egyedik alkalommal 
avatta fel kristóf atya 
a Ministránsgárdához 
újonnan csatlakozot-
takat.

A szertartás első része a jelöltek befogadása volt. A jelöltek szeptem-
bertől egy fél éves felkészülési időszak alatt illeszkednek be a kö-

zösségbe. A befogadás során ünnepélyes keretek között kapják meg a 
ministránsok egyenruháját, a fehér színű ministránsruhát. Idén ketten 
kapcsolódtak be a Ministránsgárda munkájába: Kacskovics Barnabás és  
Mayer Levente.

A befogadott ministránsoknak újabb egy év próbaidőt kell teljesíteni-
ük, hogy avatott ministránssá váljanak. Ezalatt elsajátítják az oltár körüli 
alapvető feladatokat, szorgalmukkal és lelkesedésükkel pedig kifejezik el-
kötelezettségüket a közösség iránt. Idén tíz társunk lett felavatva: Balczó 
Botond, Bede Jakab, Fodor Benedek, Jécsai-Kriston Koppány, Ju-

hász Balázs, Kacskovics Nándor, Schrotti Mátyás, Somogyi Farkas 
Áron, Tölgyesi Benedek, Tölgyesi Gergely.

Ezt követte a lektorok (templomi felolvasók) avatása. Budakeszin 
hagyományosan nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy csak megfelelően 
képzett, jó képességű lektorok olvassák az olvasmányokat. Éppen ezért 
avatásukat komoly készülési időszak előzi meg, melynek során elsajátít-
hatják a felolvasás fortélyait. Két tapasztaltabb ministránst avatott Kristóf 
atya lektorrá: Kovács Mártont és  Stock Szabolcsot.

Végezetül: kérjük a kedves testvérek imádságát közösségünkért, hogy 
teljesüljön a szentmise utáni imádságunk végén szereplő kérés: „Add, 
hogyegészéletemIstenszolgálatlegyen.Amen.”

Schleng Péter, ministránsvezető

„Ha emlegettek, köztetek leszek,
De fáj, ha látom könnyetek.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, 
Mert én már Istennél vagyok.

2013. január 4-én temettük el a so-
kunk által tisztelt és szeretett Üve-
ges Gyuri bácsit, aki karácsony 
szentestéjén, 84 évesen halt meg. 
Gyuri bácsit nem csupán villany-
szerelőként, de kitüntetett futball-
bíróként is ismerhettük. Felesége, 
Annus néni köszönetet mond 
minden kedves rokonnak, isme-
rősnek, barátnak, akik elhunyt fér-
je temetésén részt vettek, sírjára a 
kegyelet virágait elhelyezték, gyá-
szukban, fájdalmukban osztoztak.

Bernáth Béla

Dr. Hegedűs 
Loránt 

(1930–2013)

Mély fájdalommal, de egyházunkért 
és nemzetünkért odaszánt hősi életé-
ért a Szentháromság egy örök és igaz 
Istennek hálát adva tudatjuk, hogy Dr. 
Hegedűs Loránt a magyarok püspöke 
életének 83. esztendejében visszaadta 
lelkét teremtő Istenének.

Búcsúztatására református egyhá-
zunk szertartása szerint 2013. február 
16-án, szombaton 13 órakor került 
sor a Fiumei úti nemzeti Sírkertben.

„Ceterum censeo: 
Hungariam esse salvandam!”

„Egyébként azt tanácsolom: 
Magyarországot meg kell menteni!”

A Dunamelléki Református Egyház-
kerület nyugalmazott püspökét 83 
évesen érte a halál.

Hegedűs Loránt 1930. novem-
ber 11-én született Hajdúnánáson. 

Érettségi után, 1949 és 1954 között 
a budapesti Református Teológiai 
Akadémián folytatta tanulmányait. 
1954-55-ben Bicskén, majd 1956 és 
1958 között a budapesti Kálvin téri 
gyülekezetben volt segédlelkész.

Az 1956-os forradalom idején 
vállalt szerepe miatt el kellett hagy-
nia a fővárost, ezután Nagykőrösön, 
Monoron, Komlón, Alsónémediben 
volt segédlelkész. 1963-tól két évti-
zeden át a bukovinai székely Hidas 
gyülekezetének, 1983-1996 között a 
budapesti Szabadság téri Református 
Egyházközségnek volt lelkipásztora.

1991-1997 között a Magyarországi 
Református Egyház Zsinatának lelké-
szi elnöki tisztét töltötte be, 1991 és 
2002 között a Dunamelléki Egyház-
kerület püspöke volt.

1996-tól 2004-ig volt a budapesti 
Kálvin téri Református Egyházköz-
ség lelkésze, 1995-ben megválasztot-
ták a Magyar Református Egyházak 
Tanácskozó Zsinatának ügyvezető 
elnökének. 1991-ben a Magyar Re-
formátusok Világszövetségének 
tiszteletbeli elnökévé választották, 
1998-ban lett a Magyar Út Körök 
tiszteletbeli elnöke.

1993-ban a Veszprémi Egyetem 
címzetes egyetemi tanára lett, 1999-
2003-ig a budapesti Károli Gáspár 
Református Egyetem egyetemi taná-
ra, majd tiszteletbeli professzora. Ko-
lozsvárott díszdoktorrá avatták.

Előadásokat és igeszolgálatokat 
tartott a határon túli magyarság kö-
rében, többek között Torontóban, 
Bázelben, New Yorkban, Los An-
gelesben, Párizsban, Londonban, 
Sydneyben, Kolozsvárott. Számtalan 
teológiai és irodalmi mű alkotója volt.

Dr. Hegedűs Lóránt menye, Ko-
vács Enikő országgyűlési képviselő, 
Budakeszi Város Képviselő-testüle-
tének is a tagja volt. 

FOrrÁs: MTi
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Üveges 
György 

(1928–2012) 

Bereczki  
Bálintné 

(1920–2013)
Akik ismerték és szerették, búcsúznak 
Bereczki Bálintnétől. 

Ilonka néni Pátyon született. 1946-ban 
mint szülésznő került Budakeszire. Ké-
sőbb körzeti ápolónő volt, egészen nyug-
díjba vonulásáig. Ilonka néni életének 93. 
évében hunyt el. Temetése szülőfalujában, 
Pátyon lesz 2013. 03. 07-én 15.00 órakor, 
református szertartás szerint.

Emléke szívünkben örökké él. 
Bereczki Sándorné
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kedves egykori napközis tanítványaim!
Szeretettel hívlak és várlak benneteket, 2013. április 13-án

a Budaörsi Napközi Otthon fennállásának

60 éves évfordulójára
PROGRAM: 

fél 3-kor hálaadó szentmise a budaörsi templomban 
fél 4-kor ünnepség a mindszenty józsef Katolikus 

Általános Iskolában, ahol levetítésre kerül a 
napköziről készített dokumentumfilm.

Kérlek Benneteket, hogy aki teheti, egy kis 
süteménnyel, gyümölcslével, vagy ásványvízzel 

járuljon hozzá a vendéglátáshoz. 

Kubányi Endréné 
Erzsi néni

Miért írnak verseskönyvet  
a szerelemről építészek?
Talán azért, mert elegük van a szi-
gorúan párhuzamosan futó élekből, 
az épített tömeg szorongató ellen-
félként felhorgadó arányaiból meg a 
biztonságot nyújtó statikai mérete-
zések mozgásteret alig-alig engedő 
szabályaiból. Mert az ember olyan, 
hogy kell neki a szabadság, még ak-
kor is, ha az néha maga a gyötrő, 
nyüszítő rabság.

Márpedig a szerelem pont ilyen, és aki elolvassa 
Vadász Bence verseit, és tekintete elidőz M. 

Miltényi Miklós rajzain, az pontosan tudni fogja 
ezt. Láttam szeretni a költőt majdnem gyerekként, 
amikor fékeveszetten harapott (haraptunk) az élet-
be. Aztán érett férfiként, ahogyan megélte a szere-
lem átrendeződését, a múlás kínját, a torokszorító 
kétségeket és az újra és újra visszatérő hitet, hogy 
tényleg csak ennek van értelme ebben az egész 
karmolós életben. Most pedig, így, ereszkedve? „...
lelóg már a hasam is, már a hasam is, a kis hamis, 
süket már a fülem is, a felemás, fülem is.” És most 
már biztos, hogy csak a szerelem marad, végül 
tényleg csak a szerelem marad.

Ha egyetlen szót 
kellene mondanom 
Vadász Bencéről, 
akkor azt monda-
nám, hogy szív. 
Misztikus húsda-
rab, amely mellünk 
kasában vergődik, 
s idő haladtával 
többségünket mind-
inkább nyugtalanít. 
Minket sajnos csak 
azért, mert néha 
már nem úgy üt. 
Őt viszont ma is ugyanazért nem hagyja békén, 
mint annak idején, három hosszú évtizeddel ezelőtt 
mindannyiunkat, régen, amikor még csak az volt a 
fontos, hogy rohanjunk egymás karjaiba, mert ott 
jó és csak ott jó.

Szerelmes a gyerekember, szerelmes az ember, 
az öregember, és szerelmes ebben a könyvben 
a csiga is. Aki látott már párosodó éti csigákat, 
azonnal megérti, miért éppen ők. A két állat egy-

másba fonódva, halálos kockázatot vállalva függ 
egy vékony, illékony fonálon egy ágról. Órákon át, 
testnedvekkel átitatott szorításban válnak eggyé, 
közben pedig a hím apró kovatüskéket lő párja tes-
tébe, hogy fenntartsa ezt a lázas, fájdalmas, rettentő 
eksztázist, ami maga a szerelem.

Az a szerelem, amiről Vadász Bence mindent 
tud, s amit M. Miltényi Miklós le is tud rajzolni.

A szerelemről írnak az építészek, mert végül ne-
kik is csak ez marad.

Vadász Bence-M. Miltényi Miklós 
Ilyen kis szerelmeses
KOSSUTH, BUDAPEST, 2012

Illisz László/Heti válasz

„IlyEN KIS 
szErElMEsEs…”

Szerelem gyermekien,
szerelem öregesen,
szerelem brutálisan,
szerelem sziruposan,
szerelem dadogósan,
szerelem sms-ben,

szerelem bunkó módra,
szerelem finomkodva,

szerelem magára hagyatottan,
szerelem részegen,
szerelem röviden,

szerelem hablatyolva,
szerelem sírva,

szerelem röhögve…

Szerelem, ahogyan még sohasem éreztük.
Szerelem, ahogy még sohasem olvastuk.
Szerelem, ahogyan még sohasem láttuk.

Élet(em) 
a Budakeszi 

Vadasparkban
− Hé, Dagi, figyelj már…
− Ne most, Stikli… olyan kellemesen cirógat-

ják a pocakomat a napsugarak…
− De jönnek. Mindjárt itt van a Csaj és Bozont, 

biztos van náluk finomság!
− …hát jó, de remélem, tele van a zsebük 

jutifalattal, a két szép szemükért ugyanis a kisujja-
mat se vagyok hajlandó megmozdítani, nemhogy 
lemászni a kedvenc sziklámról.

Ez jellemző rájuk. Ha a lustaság fájna, a két mosó-
maci egész nap hangosan ordítana a fájdalomtól, 

de lehet, hogy még arra is lusták lennének. Persze, 
mióta „iskolába járnak” egészen megemberelték… 
akarom mondani, „megmed verelték”magukat. 
Hopp, majd’ elfelejtettem bemutatkozni, bocsás-
sátok meg a bárdolatlanságomat! A becsületes 
nevem Szakasztott Szajkó Szilárd, a barátaimnak 
csak Szaki. Én vagyok az erdő hírmondója, tőlem 
értesülnek először az erdő állatai a… a mindenről! 
Persze nem kérdés, hogy a legizgalmasabb dolgok 
mindig a Budakeszi Vadasparkban történnek, úgy-
hogy az időm nagy részét itt töltöm, és a két- vagy 
négylábú „bentlakásos” barátaimmal beszélgetek. 
De hol is tartottam… ja, igen! Tehát a mosómacik 
és a „Kisállat Suli”. Bizony, mostanra rájuk fért egy 
kis testmozgás, mert lassan kezdtek úgy kinézni, 
mint egy-egy felfújt strandlabda. Csak nem annyira 
tarkák. Viszont elképesztően ügyesek, és láthatóan 
élvezik a gondozókkal a játékos feladatokat, akik 
persze a kedvenc falatkáikkal veszik rá őket, hogy 
egyre bonyolultabb dolgokat is megtanuljanak. Kí-
váncsi vagyok, mikor jutnak el a sakkozásig.

Nem tudom, Ti hogy vagytok a téllel, de mi már 
kissé unjuk a zimankót, cserébe persze gyönyörű 
a hófehér erdő, mintha valaki telefújta volna a fák 
ágait tejszínhabbal; még a legapróbb tűlevelecskét 
sem hagyta ki, puha hó-pamacsos az egész táj. A jó 
hír pedig az, hogy Tavasz Tündér már erősíti a csa-
patait, ezt onnan tudjuk biztosan, hogy előbújtak az 
első, szégyenlős napsugarak a sápadt felhők mögül! 
Ennek örömére rengeteg gyerek jött el meglátogat-
ni a két hatalmas barna macit, Móricot és Vackort. 
Énekeltek is nekik, és bizonyára arról faggatták a 
két bundást, vajon hosszú lesz-e még a tél. Amikor 
ezeket a sorokat olvassátok, talán már kibújtak a 
hóvirágok is, reméljük, nem kell már sokat várni az 
igazi tavaszra!

Jaloveczky Viki – Budakeszi Vadaspark
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A P R Ó -
H I R D E t é S E K

fAKIVáGáS 
Veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása. 
Koronaalakítás, száraz, beteg részek eltávolítása. 

Igény szerint ágak darálása, szállítása. 
Tel.: 06(20) 485-6547, kovács sándor

 
Budakeszin, Fő út 50 m2 utcafronti ház üzlethelyi-

ségnek vagy irodának sürgősen  
ElADÓ. irányár: 15 MFt 

Tel.: 70/280-0757
 

 Olcsó szállítást vállalok rövid határidővel,  
akár éjszaka is. 

(Cheap carriage service even all night.) 
zárt rakterű furgonnal.  

Akár bútor szét-, illete összeszereléssel is. 
zEDi-Fuvar  Telefon: 06-30/316-1501

 
Budakeszin, a józsef Attila utcában,  

egy 2 emeletes ház 2. emeletén eladó egy felújí-
tott, azonnal beköltözhető 49 m²-es öröklakás.  

Telefon: 06 (20) 552-7001
 

Redőnyszerelés, háztartási aprójavítások  
referenciával, garanciával.  

Mobil: 06(20) 435 3778, tel.: 06(1) 201 79 88
 

H I R D E S S E N  N á l U N K ! 
APRóHIRDETÉS 30 SzóIG 1 600 FT+ÁFA. 

Hirdetésfelvétel:  
e-mail: szatibo54@gmail.com , 

 tel.: 06(23) 455-097 vagy  
e-mail: budakeszihirdetes@gmail.com,  

tel.: 06(20) 912-7451

 Április 6. (szombat) 2000 fASSANg láSZlÓ 
 május 4. (szombat) 2000  vARgA PEtRA 
 június 7. (péntek) 2000  DEáK láSZlÓ 
 július 6. (szombat) 2000  KEcSKéS MÓNIKA 
 Augusztus 3. (szombat)  BEDNARIK ANASZtáZIA 
 Szeptember 7. (szombat)  KAlOcSAy KáROly 
 Október 5. (szombat)  SZIlágyI gyUlA 

A koncerteken közreműködnek majd budakeszi illetőségű zeneművészek is...

NŐNApi 
MEgHÍVó!
Szeretettel meghívjuk 
Önt hagyományos 
nőnapi műsoros 
délutánunkra,
március 7. 
(csütörtök) 
17.30 órára 
az Erkel Ference 
Művelődési
központba 
ahol egy kis műsorral, 
enni-innivalóval 
kedveskedünk Önöknek.

Mindenkit várunk szeretettel!

Szabó ákos Péter
MSZP Budakeszi szervezete

P R O g R A M A j á N l Ó  2 0 1 3 .  f E B R U á R
03.06. 18.30 “krisztus a páskavacsorában” 

böjti est
Evangélikus imaház

03.07. 17.00 kreatív nyelvtanulás Erkel Ferenc művelődési Központ

03.07. 19.00 Gere Tamás & zsolt borvacsora Rathauskeller

03.09. 11.00 halász Judit koncert Erkel Ferenc művelődési Központ

03.09. 19.00 Benkó Dixieland Band koncertje Erkel Ferenc művelődési Központ

03.10. 16.00 zwickl polka partie Erkel Ferenc művelődési Központ

03.11. számítógépes tanfolyam 
jelentkezési határideje

Polgármesteri Hivatal

03.11. 17.00 kuchta nándor Emlékezés c. 
kiállítása

Erkel Ferenc művelődési Központ

03.13. 17.00 kreatív nyelvtanulás Erkel Ferenc művelődési Központ

03.14. 17.00 Megemlékezés az 1948-as 
forradalom és szabadságharcról

Erkel Ferenc művelődési Központ

03.14. 19.00 Dr. Draskóczy András: Dalmácia 
gyöngyszeme

Szent László Közösségi Ház

03.21. 15.00 nyugdíjas klubok névnapi 
ünnepsége

Erkel Ferenc művelődési Központ

03.21. 19.00 kazettás mennyezetek a 
magyarországi református 

templomokban - Bereczky zoltán 
lelkipásztor

Kálvin terem

03.22. 16.00 nosztalgia party Erkel Ferenc művelődési Központ

03.23. 10.00 “penget-ő” - Cérnahangverseny Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnázium

03.26. 14.30 „korányi“ Diabetes klub Erkel Ferenc művelődési Központ

03.29. 16.00 Tökmag játszóház Erkel Ferenc művelődési Központ

kutyás rendőr Budakeszin
„Az EmBER ÉS A KuTyA AlKOT EGy EGySÉGET”
Fehér Tamás személyében 12 év óta 
van újra kutyás rendőr Budakeszin. 
Társa németjuhász kutya, főleg a 
forró nyomos bűnüldözésben lehet 
igen hasznos segítője a rendőrnek.

fehér Tamás rendőrkutya-vezető, körzeti meg-
bízott Budakeszin. A Buda Környéki Televízió 

riporterének kérdésére elmondta, hogy gyerekkorá-
ban természetesen volt kutyája, akkor szerette meg 
igazán az ember négylábú társát. Mióta rendőr lett, 
fantáziát látott a rendőrkutyás szolgálatban. Egy 
tanfolyam elvégzése után választotta mostani tár-
sát, akit a Dunakeszi Oktatási Központban képez-
tek ki. Duál kutya, vagyis általános rendőrkutya, 
aki ezen kívül a nyomkövetésben van leginkább 
otthon. Mivel Budakeszin sok a hétvégi házas te-
rület, az esetleges betöréseknél a forró nyom kö-
vetésben lehet leginkább alkalmazni tudását. Mint 
általános rendőrkutya, az őrző-védő feladatokat 

is maradéktalanul ellátja: társát, a rendőrt minden 
körülmények között megvédi. Fehér Tamás szerint 
teljesítménye ezen a területen 150%, azaz kutyájá-
nak soha nincs rossz napja. 

A járőrszolgálat lényege a személyes jelenlét de-
monstrálása. Mióta Fehér Tamás kutyás rendőr lett, 
társával leginkább gyalogosan járja városunkat, az 
esetleges bűnelkövetők legnagyobb bánatára…

Szabó Tibor Mihály

2013-ban is ORgONA KON cER tEK Buda keszin!!!
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A megfejtést küldjék el szerkesztőségünk e-mail címére (szerkesztoseg@budakeszihirmondo.hu), vagy vágják ki (de fény-
másolatot is elfogadunk) és személyesen vagy postán juttassák el a Polgármesteri Hivatalba (Budakeszi, Fő utca 179.).

Beküldési határidő: 2013. 03. 15.
A nyertes a Magyar Rajzfilm Kft. ajándékcsomagját kapja, mely tartalmaz egy db műsoros magyar rajzfilmes DVD-t, 

egy db Gombóc Artúr kifestőt, és egy db eredeti, kifestett cellt egy magyar rajzfilmből.
Az előző számban megjelent rejtvény megfejtése: Vuk

A helyes megfejtők közül rajzfilmes ajándékcsomagot nyert: Bleszák Erzsébet, Dékány István, Pócsi Lajosné, Zágo-
ni Ágota, Zágoni Virág és Zentai Anna olvasónk.

A nyeremény átvehetőK A polgármesterI hIvAtAl ügyfélszolgálAtán. 

A nyertesnek gratulálunk!

Bárányhúsos 
pelmenyi, 

zöldhagymás tejföllel

HOZZáVALÓK 
4 SzEmÉlyRE:

TÉszTA: 0,5 kg liszt, 
4 tojás, 4 tojássárgája,  
4 evőkanál olívaolaj,  
1 csipet só

BÁrÁny rAGuhOz: 0,5 kg bárány hús,  
1 nagyobb fej hagyma, 4 gerezd fokhagyma,  
1 ág rozmaring , 2-3 ág kakukkfű,  
1 paradicsom, 1 paprika, 0,5 l vörös bor,  
0,5 l tejföl, 1 cs. újhagyma/zöldhagyma 

A pelmenyi orosz nemzeti étel, egy töltött tészta, 
ami valószínűsíthetően Szibériából  ered. Hason-

ló töltött tésztákat a világ minden táján készítenek, 
mint például a ravioli vagy a barátfüle. A jó pelmenyi 
titka a tökéletes tésztán túl az, hogy főzés előtt lefa-
gyasztják. Ettől nyeri el jellegzetes ízét. 

Először is készítsünk egy bárányragut. Vágjuk fel 
a hagymát, a fokhagymát és dobjuk bele egy fazékba, 
majd lassú tűzön kezdjük el pirítani. Adjuk hozzá a 
zöldfűszereket és a paradicsomot. Egy jól felhevített 
serpenyőben pirítsuk szép barnára a minél kisebbre 
aprított bárányhúst, majd öntsük rá a hagymára. Szép 
lassú tűzön főzzük addig, amíg a hús meg nem pu-

hul,  és közben végig locsolgassuk 
vörösborral. Erre a célra a 

legmegfelelőbb talán 
a pinot noir. Ha 

kész van (jó 
sűrű a szaftja), 
akkor húzzuk 
félre és hűt-
sük ki.

A tészta el-
készítése pofon 

egyszerű, mind-
össze a tojást, a lisztet 

és az olajat kell összegyúrnunk, ami körülbelül 15-20 
perc. A lényeg az, hogy szép sárgás legyen a viszony-
lag sok tojástól, illetve hogy tökéletesen eldolgozzuk 
a hozzávalókat.

Ez nem egy hagyományos orosz tészta, inkább 
olaszos, de a kívánt tökéletes végtermékhez ez a leg-
megfelelőbb.  Ha összegyúrtuk a tésztánkat, rakjuk be 
a hűtőszekrénybe egy kicsit pihenni, amíg a ragu hűl.

Egy tésztanyújtó gép vagy egy nyújtófa segítsé-
gével, nyújtsuk ki a tésztánkat. Egy közepes pogácsa 
szaggatóval (kb. 10 cm átmérőjű), vágjunk ki köröket a 
tésztából. Kenjük meg vékonyan tojássárgájával, majd 
egy kis kupac bárány ragut helyezzünk bele. Hajtogas-
suk össze a tésztáinkat a széleinél, és rakjuk őket egy 
lisztezett tálcára, majd tegyük be a mélyhűtőbe.

A főzéshez nem kell sok idő, mivel ez nem száraz 
tészta. Pár perc alatt megfő. Hagyományosan húsle-
vesben szokták főzni, de a sima víz is megfelel. Ke-
verjük ki a tejfölt a hagymával és egy csipet sóval, és 
már tálalhatjuk is. Én biztos egy pohár pinot noir-t 
innék mellé. 

Jó étvágyat kívánok hozzá!
A képért köszönet Salamon Lászlónak.

Elek Balázs
séf 

Veritas Budakeszi 
Rathauskeller
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A KiAdó nem vállAl felelősséget A hirdetés tArtAlmáért és Az AbbAn Közölt AdAtoK helyességéért!  
hirdetéseKet nem őrzünK meg és nem AdunK visszA!   

A hirdető A megrendelésKor Kijelenti, hogy hirdetéséneK tArtAlmA nem ütKöziK A jó erKölcsbe és más jogszAbályoKbA, 
Amennyiben ettől eltér, vállAljA enneK KövetKezményeit!

BUDAKESZI CIPÉSZE:
Suhajda László

Évtizedek óta él és dolgozik városunkban megbecsült, tisztelt mester-
ként. Akik ismerik, azoknak nem kell bemutatnunk. Nekik természetes, 
hogy ha cipőjavításról, kulcsmásolásról, cipzárjavításról vagy bélyeg-
ző, névjegykártya készítésről van szó, akkor bizalommal keresik fel a 
Budakeszi Fő utca és Erkel Ferenc utca kereszteződésében lévő üzleté-
ben. Egyszer cipzárt kellett kicserélni egy iskolatáskán, amikor még újak voltunk Budakeszin. 
Elmentünk hát vásárolni az M0-ás melletti áruházba, ahol van egy kis varroda. Gondoltuk, gyor-
san megoldjuk ezt a problémát. Ott akkora árat mondott a hölgy, hogy kijött volna belőle egy új 
táska. Így jártunk a cipőjavítással is. 
Aztán rátaláltunk a budakeszi mester üzletére, ahol gyorsan, szakszerűen és nagyon jó áron 
szolgált ki bennünket. 
Nála minden körülbelül 30%-kal olcsóbb, mint a nagy bevásárlóközpontokban lévő cipészeknél. 
Egy sarkalás máshol 2000 Ft, nála 1300 Ft-tól kezdődik, tűsarkú esetén 1800 Ft helyett 1200 Ft, 
míg az általános cipőjavítás 2500 Ft helyett 1700 Ft-tól kezdődik.

Forduljanak hozzá Önök is bizalommal! 

V Á L A S S Z Á K  B u d A K e S Z i T ,  V Á L A S S Z Á K  S u H A J d A  L Á S Z L ó T !

Nyitva tartás: 
Hétfőtől-Csütörtökig: 9.00-16.00 

Péntek: 9.00 – 14.00 
Budakeszi, Fő u. 53.

tel.: 06(23) 451-467
PéNZT éS IDőT SPórOLNAK MEG.
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