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„Mutasd meg településedet Európának!” Nepomuki Szent János-szobor Fekete Edit, a „strapagrafikus”



Támogassa Ön is  
AZ IDEI CSALÁDI NAP FESZTIVÁL SZÍNVONALAS, SZÍNES PROGRAMOKKAL VALÓ BŐVÍTÉSÉT!

Budakeszi Város Önkormányzata a 
XIX. Családi Nap Fesztivál lebonyo-
lítására közérdekű kötelezettségvál-
lalást szervez. A képviselő-testület 
díszülésére augusztus 20-án a Szent 
István király-emlékműnél, míg az 
egész napos főzőversenyre 2013. au-
gusztus 25-én, vasárnap kerül sor a 
Farkashegyi repülőtéren. 

Felhívással fordulunk Budakeszi lakossá-
gához, civil szervezeteihez, vállalkozói-

hoz, hogy természetbeni, anyagi hozzájárulá-
sukkal támogassák a 19. éve megrendezésre 
kerülő, városunk egyik legkiemelkedőbb és 
legközkedveltebb rendezvényét, a Családi 
Nap Fesztivál megvalósulását, színvonalas, 
színes programokkal való bővítését. Na-
gyobb mértékű támogatás esetén nevét vagy 
− vállalkozás esetén − cégének logóját fel-
tüntetjük a rendezvény nyomdai kiadványá-
ban, továbbá a fesztivál napján elhelyezzük 
molinóját a színpad előtt. A rendezvény ösz-
szes kisebb és nagyobb támogatóját (termé-
szetbeni és/vagy anyagi támogatás esetén 

egyaránt) feltüntetjük a Hírmondó önkor-
mányzati újság soron következő számában.  
Tisztelettel várjuk felajánlásaikat az OTP 
11742348-15390022-00930000 számú bank-
számlaszámra.  (A közlemény rovatban kér-
jük feltüntetni: Családi Nap), illetve felaján-
lásaikat a pm.titkar@budakeszi.hu e-mail 
címre vagy a Budakeszi Polgármesteri Hi-
vatal (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) Kabinet 
osztályára. 

Közreműködésüket, hozzájárulásaikat ez-
úton is tisztelettel köszönjük!

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester

Kiemelt támogatók

Budakeszi Város 
Önkormányzata

MÁV Ejtőernyős és 
Sportrepülő Egyesület

Szekundum Kft.
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 3A munka nyáron sem áll meg
Jegyzőt keresünk. Jelentős önrész-
fizetési megtakarítás a szennyvíz-
projektben. Szolgáltatóváltás a hul-
ladékszállításban. Digitális átállás a 
televíziózásban. Új vezető a Szivárvány 
Óvoda élén. Hazatért a Nepomuki Szent 
János-szobor. Augusztus 25-én idén is 
Családi Nap.

Dr. Szolnoki Imre jegyző úr kinevezését 2013. 
július 24-én azonnali hatállyal megszüntettem. 

A próbaidő letelte előtt meghozott döntésemet a 
képviselő-testület aznap megtartott ülésén jelenlé-
vő hét − különféle pártállású és független −  kép-
viselőtársam egyhangúan támogatta. Egyidejűleg 
intézkedtem a jegyzői pályázat kiírásáról. A pályá-
zatok benyújtási határideje 2013. szeptember 2.

Budakeszi Város Képviselő-testülete 2013. 
július 4-ei rendkívüli ülésén döntött arról, hogy a 
„Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisz-
títási projekt” támogatási szerződése alapján köz-
beszerzési eljárást indít a szennyvíztisztító telep és 
szennyvízcsatorna hálózat megvalósítására.

A csatornahálózat építése 2014. év folyamán 
fog megtörténni. A szennyvíztisztító telep kivite-
lezését – beleértve a fél éves próbaüzemet – 2015. 
március végéig tervezzük megvalósítani.

A projekt megvalósításának tervezett költsége 
nettó 2 627 millió Ft. A támogatás mértéke − sike-

res tárgyalásaink eredményeként − 93,4045 %-ra 
emelkedett, vagyis a saját hozzájárulás mértéke 
6,5955 %-ra, azaz 167 millió Ft-ra csökkent! Ter-
vezzük a nem elszámolható költség mértékének 
újratárgyalását is, ami várhatóan kb. 30-50 mil-
lió Ft-ra fog módosulni a jelenlegi kb. 100 millió 
forint helyett. Így a nem támogatott részből és a 
saját hozzájárulásból is álló teljes önerő a támoga-
tási szerződés aláírásakor számított közel 800 mil-
lió forint helyett várhatóan csupán 196-215 millió 
Ft között lesz, melyet részben az önerő fedezetére 
benyújtott pályázat útján, részben a majdani üze-
meltetőtől – várhatóan a Fővárosi Vízmű Zrt.-től 
−  származó bevételekből kívánunk fedezni. Ez az 
a mintegy 200 millió Ft vagyonkezelési- és esz-
közértékesítési díj, amelyet az üzemeltetési jog 
elnyerése kapcsán az új szolgáltató az önkormány-
zatnak a szerződés aláírását követően fizetni fog.

A 2011-ben megjelent víziközmű törvény sze-
rint a jövőben egy üzemeltető társaság csak olyan 
rendszereket üzemeltethet, amelyeknél a fogyasz-
tói egyenérték, − ami megközelítőleg az ellátott 
lakosság számának felel meg − legalább 50 000. 
A Keszivíz Kft. ennek a feltételnek nem felel meg. 
Az önkormányzat előrehaladott tárgyalásokat 
folytat a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel Budakeszi 
város szennyvízelvezető- és tisztító rendszere jö-
vőbeni üzemeltetéséről. 

Mindez azt jelenti, hogy az önkormányzatnak 
nemhogy nem kell a projekt megvalósításához 

önrész gyanánt saját forrásból és jelen-
tős lakossági hozzájárulással közel 800 
millió forintot fedeznie, de a fennmaradó 
kb. 200 millió forint fedezetét is várha-
tóan meg tudja oldani az említett forrá-
sokból, így reményeink szerint további 
fontos fejlesztésekre lesz lehetőségünk.

A különböző hulladékfajták elszállí-
tása tekintetében sok lakossági panasz 
érkezett hozzám. Sajnos a lomtalanítás, 
veszélyes hulladékok begyűjtése, a zöld-
hulladék és a PET-palackok szelektív be-
gyűjtése sem zökkenőmentes. 

Köztudott, hogy 2008. április 1. nap-
jától a Saubermacher Magyarország Kft. 
végezte a szilárdhulladék-kezelési köz-
szolgáltatást, melyet közbeszerzési eljá-
rás keretében nyert el 10 év időtartamra. 
Mivel az önkormányzat nem volt hajlan-
dó elfogadni az ez év januárjától általuk 
bevezetni tervezett, 50%-ot meghaladó 
áremelési javaslatot, a Saubermacher 
Kft. felmondta a szerződést, melynek 
felmondási határideje 2013 augusztusá-
nak első hétvégéjén jár le. 

 A régi szolgáltató helyett augusztus 
5-től a Depónia Kft. végzi e szolgálta-
tást. A cég ügyfélszolgálatot működtet 
heti egy alkalommal, előre láthatólag 
csütörtöki napokon 9 és 13 óra között az 
Erkel Ferenc Művelődési Központban. A 
hulladékszállítás továbbra is a már meg-
szokott napokon, a jelenlegi útvonalterv 
alapján történik. A díjak mértékéről a 
január óta ármegállapító hatóságként 
működő Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal dönt, a literenként 
számított árak várhatóan − a kormány 
szándékainak megfelelő − 10%-os rezsi-
csökkentés szerint alakulnak.

Fontos változás előtt áll a magyar-
országi televíziózás: augusztus 1-jétől 

megtörténik a digitális földi sugárzásra történő 
átállás. Akiknek kábeltévés előfizetése van, vagy 
műholdas vevőkészüléken keresztül televízióz-
nak, azoknak nincs tennivalójuk, nem fogják 
észlelni a változást. Akik viszont a hagyományos 
szobaantennával fogják a három földi sugárzású 
csatornát, azoknak bizony el fog sötétülni augusz-
tus 1-jétől a képernyőjük, ha régebbi televízióval 
rendelkeznek, és nem szerzik be addig a digitális 
vételhez szükséges eszközt! Kérem az érintette-
ket, hogy mielőbb informálódjanak a szükséges 
tudni- és tennivalókról, valamint az esetleges 
támogatási lehetőségekről az ingyenesen hívha-
tó 06-80-38-39-40 telefonszámon, vagy a http://
www.digitalisatallas.hu internetes oldalon.

A budakeszi Szivárvány Óvoda megbízott ve-
zetőjével kapcsolatban több szülői panasz érkezett 
hozzám. Ezeket kivizsgáltam, és − az érintett szü-
lőkkel és az óvodapedagógusokkal együttműköd-
ve − megoldást találtunk erre a sok kisgyermekes 
család életét nehezítő helyzetre. Remélem, hogy az 
új vezető az óvoda életét békés, nyugodt mederbe 
fogja terelni, és az odajáró gyerekek jól fogják ott 
érezni magukat a jövőben szüleik elégedettségére.

Hazatért a Nepomuki Szent János-szobor. 
Ezúton is köszönöm Budai Istvánnak, Budaje-
nő polgármesterének a közbenjárását, melynek 
köszönhetően a szobor 2012 decemberében visz-
szakerült Budakeszire. A Szépítő Egyesület – sok 
helyi lakos és Budakeszi város támogatásával 
is – a szobrot helyreállíttatta. 2013. július 23-án 
végső helyére (a Havas Boldogasszony-plébánia-
templom lépcsőjének patak felőli oldalára) került 
a szobor, melynek felavatására augusztus 11-én 
11.00 órakor kerül sor. 

Mint minden évben, természetesen idén is meg-
rendezzük a Családi Nap rendezvényt! Sok sze-
retettel várok mindenkit 2013. augusztus 25-én, 
vasárnap újra a Farkashegyi repülőtéren, ahol szín-
vonalas programokkal kedveskedünk a budakeszi-
eknek és minden érdeklődőnek. 

A nyár hátralévő részére mindenkinek jó pihe-
nést, kellemes időtöltést kívánok.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester



Budakeszi 
Város  

Önkormány
zatának 

megrendelé
sére 

„légi 
kémiai 

szúnyog
irtás”  

módszerrel 
a településen 

szúnyog
gyérítés lesz.

Budakeszi Város 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  
a 2013. július 4-ei 
rendkívüli ülésen  

döntött a 
szúnyogdérítés meg-

rendeléséről.

Az elmúlt időszak rendkí-
vüli csapadékos időjárása 

miatt egész Magyarország 
területén, így városunkban 
is érezhetően elszaporodtak 
a szúnyogok. Fentiek miatt 
az önkormányzat ajánlato-
kat kért be a szúnyogirtással 
kapcsolatos gazdasági társu-
latoktól. 

A képviselő-testü-
let, egyetértésben (8 igen, 
1 tartózkodás mellett) a 
szúnyogdérítést megrendelte 
a város lakosságának köz-
nyugalma és egészsége érde-
kében.

Légi, kémiai szúnyog-
dérítés kiterjed Budakeszi 
város teljes közigazgatási te-
rületére, melynek pontos dá-
tumról tájékoztatást fogunk 
adni.
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 4 Nagymamák, anyukák, 
konyhatündér apukák, baráti 

társaságok, gyermekek, figyelem!
Budakeszi Város Önkormányzata

2013. augusztus 25-én (vasárnap)
a XIX. Családi Nap Fesztivál keretében egész napos ételfőző 

versenyt hirdet a 
Farkashegyi repülőtéren (2092 Budakeszi, 075/1 hrsz.).

Nevezési kategóriák:

1. pörköltek, paprikások, 
tokányok (az ételhez illő és 
jól megválasztott köreteket 
a zsűri plusz ként értékeli);

2. összetett, különleges 
levesek (pl. gulyásleves, 
bab gulyás, palócleves, 
gombócleves, halászlé stb.);

3. káposztás ételek (pl. 
székely, töltött káposzta 
stb.);

4.  egyéb, szabad tűzön 
készült ételek, kreációk 
(pl. slambuc vagy más 
tészták, vegetáriánus ételek, 
grillek stb.). 

A jelentkező csapatok kb.  
20-25 fő részére ízletes 
bográcsos vagy szabad tűzön 
elkészí tett ételt főznek, a tűzifa 
kivételével minden hozzávalót 
maguk biztosítanak. 

(2092 Budakeszi, Fő u. 171., 
Városháza buszmegálló)
Összesen 70 kg, a választott 
ételhez szükséges hússal 
támogatja a főzőversenyen 
résztvevőket!

A nevezés módja
Az ételfőző versenyre bárki 
jelentkezhet, gyermekek, 
felnőttek, családok, baráti 
társaságok, civil szervezetek 
és vállalkozások egyaránt. 
Postán, személyesen (Budakeszi 
Polgármesteri Hivatal – Kabinet, 
2092 Budakeszi, Fő u. 179.), 

faxon (06-23-535-712) vagy 
emailen (pm.titkar@budakeszi.
hu) a csapat fantázianevének, 
a főszakács nevének, az 
elkészítendő étel nevének, 
kategóriájának és az étel 
receptjének a megküldésével.

Nevezési díj
Nevezési díj csapatonként 3 000 
Ft, melyet a nevezési határidőig 
2013. augusztus 15. csütörtök 
12 óráig kérünk befizetni a 
polgármesteri hivatal pénztárába, 
vagy átutalással az önkormányzat 
11742348-15390022-00930000 
OTP bankszámlaszámára. A 
közleményben kérjük feltüntetni: 
ételfőző verseny. A nevezési díj 
befizetésének elmulasztásával a 
csapat az ételfőző versenyen nem 
vehet részt!

A Békebeli Húsbolt 
támogatásának átvétele
A Békebeli húsboltban (2092 
Budakeszi, Fő u. 171.) a csapat, 
a főszakács és az elkészítendő 
étel nevének bemondásával 
2013. augusztus 23án, pénteken 
07-18 óráig, illetve 2013. 
augusztus 24-én, szombaton 07-

13 óráig. Figyelem! A 70 kg-os 
mennyiség nem csapatonként, 
hanem az összes csapatra 
értendő, és a csapatok számától 
függ, hogy egyegy csapat hány 
kg hústámogatásban részesül!

Díjazás
Az ételeket háromtagú szakmai 
zsűri értékeli és díjazza.  

A verseny abszolút győztese 
elnyeri Józsa Lajos ,nemzetközi 
szinten elismert, Budakeszin 
élő szobrászművész alkotását, 
a Vándordíjat. Ezt a vándordíjat 
az nyerheti el véglegesen, aki 
három alkalommal abszolút 
győztes lesz. Minden kategória 
első három helyezettje oklevelet, 
ajándékcsomagot és érmet 
kap. A gyermek csapatok 
különdíjban részesülnek. 
Minden kategóriában az első 
helyezett receptjét közzétesszük 
a Budakeszi Hírmondó 2013. évi 
szeptemberi számában.

Nevezési határidő: 
2013. augusztus 15., 12 óra

A csapatok egy kategórián 
belül egy étellel indulhatnak. 
A verseny napján a hivatalos 
kezdési időpont 7.30 óra. 
Ezen időpontot megelőzően 
a csapatok elfoglalhatják 
helyüket, előkészülhetnek, de 
a főzést nem kezdhetik meg. 
A főzés helyét a helyszínen, a 
szervezők jelölik ki.

Főzzön Ön is! 
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 5

Közbiztonsági Jótékonysági Bál
Szeptember 13-án, pénteken 18.30 órától

Globall Football Park & Sporthotelben (2089 Telki, Szajkó utca 39.).

A bál fővédnökei: dr. Navracsics  
Tibor miniszterelnök-helyettes, 
köz igazgatási és igazságügyi mi ni-
szter és dr. Pintér Sándor belügy-
miniszter.

A Közbiztonsági Jótékonysági Bál fő célja: a 
Budakeszi Rendőrőrs részére megvásáro-

landó DACIA Duster terepjáró gépkocsi vétel-
árának összegyűjtése, mely Budakeszi, Budaje-
nő, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, 

Telki, Tök és Zsámbék településeken működik.
Meghívott vendégeink: Csenger-Zalán Zsolt 
országgyűlési képviselő, Gulyás Dénes or-
szággyűlési képviselő, dr. Mihály István r. dan-
dártábornok, Pest megye rendőrfőkapitánya, 
Galuska-Tomsits László r. ezredes, Budaörs 
rendőrkapitánya, dr. Medveczky Zsolt r. őrnagy, 
Budakeszi Rendőrőrs parancsnoka.

A műsorban közreműködik: Mága Zoltán he-
gedűművész, Mr. Jupiter bűvész, Détár Enikő és 
Rékasi Károly színművészek, Komáromi Pisti 

énekes, Yasmina és az Oriental Fire, MusicM 
Zenekar. Az est műsorvezetője: Némedi-Varga 
Tímea. A bál fő szervezője: Budakeszi Város Ön-
kormányzata és Somlóvári Józsefné képviselő, a 
Közbiztonsági Bizottság elnöke. 

Belépő és támogatói jegyek elővételben kaphatók az érintett települések polgármesteri hivatalában.
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 6 Budakeszi Város 
Önkormányzat 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI

Intézményvezetői megbízás 
támogatásáról
307/2013. (VI. 12.): Budakeszi 
Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatta 
dr. Dömötörné Papp Hargita 
megbízását a Nagy Sándor 
József Gimnázium magasabb 
vezetői (igazgatói) feladatainak 
ellátására.

Az Erkel Ferenc Művelődési 
Központ és Nagy Gáspár 
Városi Könyvtár Nonprofit Kft. 
alapításáról szóló 285/2013. 
(V. 30.) Kt. határozat 
visszavonásáról 
308/2013. (VI. 12.): Budakeszi 
Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Erkel 
Ferenc Művelődési Központ és 
Nagy Gáspár Városi Könyvtár 
Nonprofit Kft. alapításáról 
szóló 285/2013. (V. 30.) Kt. 
határozatát visszavonta.

A könyvvizsgálói feladatok 
ellátására vonatkozó 
megbízásról
311/2013. (VI. 12.): Budakeszi 
Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a PENNERAUDIT 
Könyvvizsgáló Kft.t bízza meg 
Budakeszi Város Önkormányzata 
könyvvizsgálói feladatainak 
ellátásával.

A 2013. évi szociális 
nyári ingyenes 
gyermekétkeztetésben részt 
vevő gyermekek létszámának 
meghatározásáról
315/2013. (VI. 12.): Budakeszi 
Város Önkormányzata a 
292/2013. (V. 30.) Kt. 
határozatát visszavonta. 
Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyta a 2013. 
évi szociális nyári ingyenes 
gyermekétkeztetésre a pályázat 
benyújtását, és úgy döntött, 
hogy 50 gyermek ingyenes nyári 
étkeztetését biztosítja.

A települési értéktár 
létrehozásáról
317/2013. (VI. 12.): Budakeszi 
Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete létrehozta 
Budakeszi város települési 
értéktárát, melynek kezelésével 
a Budakeszi Szépítő Egyesületet 
bízta meg. 

Műszaki ellenőri feladatok 
megrendeléséről
320/2013. (VI. 12.): Budakeszi 
Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Kenderföld 
utca burkolatjavításával 
kapcsolatos műszaki ellenőri 
feladatok ellátásával a KardioÉp 
Bt.t bízta meg.

A 2092 Budakeszi, Fő utca 
179. szám alatt található 4. 
számú fogorvosi rendelő OEP- 
rendelési időn kívüli bérbe 
adásáról
329/2013. (VI. 12.):  
Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Budakeszi 1. hrsz. 
alatt felvett, természetben 
a 2092 Budakeszi, Fő utca 
179. szám alatti 4. számú 
fogorvosi rendelő és annak 
rendeltetésszerű használatához 
szükséges egyéb helyiségeinek 
OEP- rendelési időn kívüli bérbe 
vételére egyfordulós, nyílt 
pályázatot írt ki.

A közvilágítás 
üzemeltetéséről és 
karbantartásáról
331/2013. (VI. 12.): Budakeszi 
Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a városi 
közvilágítás üzemeltetésére 
és karbantartására szerződést 
kötött az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati 
Szolgáltató Kft.vel.

Helyi iparűzési adó 
ellenőrzéséhez szükséges 
pénzügyi fedezet 
biztosításáról
332/2013. (VI. 27.): Budakeszi 
Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkérte a 
jegyzőt, hogy a helyi iparűzési 
adóbevallások utólagos 
ellenőrzésére az eddig beérkezett 
ajánlatokon felül további 
ajánlatokat kérjen be.

A Nagy Gáspár Városi 
Könyvtár intézményvezetői 
feladatainak ellátásáról
334/2013. (VI. 27.): Budakeszi 
Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Nagy 
Gáspár Városi Könyvtár igazgatói 
(magasabb vezetői) feladatainak 
ellátásával 2013. július 1. 
napjától 2013. december 31. 
napjáig Ádám Évát bízta meg.

A Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2014. 
évi fordulójához történő 
csatlakozásról
336/2013. (VI. 27.): Budakeszi 
Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
csatlakozott a 2014. évre 
kiírandó Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz.

A védőnői feladatok 
ellátásához biztosított 
OEP-többletfinanszírozás 
felhasználásáról
337/2013. (VI. 27.): Budakeszi 
Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Budakeszi 

város védőnői részére bruttó 874 
724 Ft összegű jutalomkeret és 
az ahhoz kapcsolódó járulékok 
fedezetét biztosította az OEP
többletfinanszírozás terhére.

A budakeszi védőnők részére 
informatikai eszközök 
beszerzéséről
338/2013. (VI. 27.): Budakeszi 
Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a védőnői 
hálózat működésének 
biztosításához 5 db laptop, irodai 
szoftverrel és 1 db szünetmentes 
tápegység beszerzését 
jóváhagyta.

A Petőfi Sándor utcában lévő 
csatornafedelek pótlásának 
fedezetéről
341/2013. (VI. 27.): Budakeszi 
Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 
Budakeszi Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Kft. számára 
a Petőfi Sándor utcában lévő 
folyóka rácsok pótlásának 
fedezetére 803 000 forint 
összegű támogatást biztosított.

A Kenderföld utca 
útburkolatának  javításához 
szükséges fedezetről
342/2013. (VI. 27.): Budakeszi 
Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 
Budakeszi Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Kft. számára 
a Kenderföld utcai útburkolat 
javításához 2 664 000 forint 
fedezetet biztosított.

A Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezettel kötendő közcélú 
vízi létesítmény elhelyezésére 
és kártalanításra vonatkozó 
megállapodással kapcsolatos 
döntés
353/2013. (VI. 27.): Budakeszi 
Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 
„Budakeszi szennyvízelvezetési 
és szennyvíztisztítási 
projekt” keretében, a 
csatornafejlesztéssel érintett 
Budakeszi 063/476 hrsz.-ú 
ingatlanra vonatkozó 
kártalanítási megállapodást 
elfogadta.

A Budaörs Kistérség Többcélú 
Társulása megszűnésével 
kapcsolatos feladatokról
354/2013. (VI. 27.): Budakeszi 
Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 
Budakeszi Polgármesteri 
Hivatal álláshelyeinek számát a 
2013. július 1. napjától 2013. 
augusztus 31. napjáig terjedő 
határozott időtartamra 3 fővel 
(teljes munkaidős) megemelte.

A Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság útján a 
Budakeszi Rendőrőrs 
részére adománygyűjtési 
céllal megrendezésre 
kerülő Budakeszi Rendőrbál 
megszervezéséről és 
támogatásáról
360/2013. (VI. 27.): Budakeszi 
Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatta 
a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság útján a Budakeszi 
Rendőrőrs részére 1 db DACIA 
Duster terepjáró gépkocsi 
megvásárlására és átadására 
irányuló, adománygyűjtési 
célú Budakeszi Rendőrbál 
megrendezését, egyben 
annak megszervezésével, 
lebonyolításával az Erkel Ferenc 
Művelődési Központot bízta meg.

A szőlőskerti utak garanciális 
javítása ügyében
362/2013. (VI. 27.): Budakeszi 
Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkérte az 
önkormányzat ügyvédjét, hogy 
a Főszer Zrt. szőlőskerti utak 
garanciális javításának ügyét 
terelje jogi útra, és készítse el az 
ehhez szükséges beadványokat.

A Nagyszénászugi Beruházó 
Víziközmű és Csatornázási 
Társulat kintlévőségeinek 
behajtásával kapcsolatban
365/2013. (VI. 27.): Budakeszi 
Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 
Nagyszénászugi Beruházó 
Víziközmű és Csatornázási 
Társulattal kapcsolatos 
kintlévőségekről készült 
tájékoztatót elfogadta. Budakeszi 
Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkérte az 
önkormányzat ügyvédjét, hogy 
indítsa meg a megfelelő jogi 
eljárást.

Az „Értékes vagy!” című 
pályázat megvalósítását 
segítő 2 fő „sportember” (az 
éjszakai sportprogramokat 
szervező és segítő 
szakember) kiválasztása 
tárgyú  229/2013. (V. 09.) 
Kt. határozat módosításáról
366/2013. (VI. 27.): Budake
szi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 229/2013. 
(V. 09.) Kt. határozatát módosí
totta, melynek eredményeként 
az éjszakai sportprogramokat 
szervező és segítő szakember 
feladatait Kutasy Pál helyett 
Pataki Judit végzi. .

A határozatok teljes szövegét a 
varoshaza.budakeszi.hu weboldalon, 
illetve az Önkormányzatnál nyomtatás-
ban olvashatják el.

2013. június 12-ei 
rendkívüli, 

2013. június 27-ei 
rendes 

képviselő-testületi ülés
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Tájékoztatás  
a szemétszállításról

A különböző hulladékfajták 
elszállítása tekintetében az 
utóbbi hónapokban prob-
lémák merültek fel. Ennek 
okairól és a megoldásról tá-
jékozódtunk.

Előzmények: 2008. április 1. nap-
jától Budakeszi városában a 

Saubermacher Magyarország Kft. 
végzi a szilárdhulladék-kezelési 
közszolgáltatást, melyet közbeszer-
zési eljárás keretében nyert el 10 év 
időtartamra. A cég 2013. január 28-
án felmondta a közszolgáltatási szer-

ződést, mivel 2012 decemberében 
az önkormányzat nem volt hajlandó 
elfogadni az ez év januárjától általuk 
bevezetni tervezett, 50%-ot megha-
ladó áremelési javaslatot.

Tények: A Saubermacher Ma-
gyarország Kft. az önkormányzat 
–  mint akkori ármegállapító ható-
ság – jóváhagyása hiányában csak a 
kormányzat által maximált, 4,2%-os 
emelést hajthatta (és hajtotta) végre 
a 2013-as áraiban, és közölte, hogy a 
napi kommunális és szelektív hulla-
dékszállításon túlmenően nem végzi 
el a szerződésben vállalt egyéb fel-
adatait (lomtalanítás, veszélyes hul-
ladékok begyűjtése stb.). 

Ezt az önkormányzat természete-
sen nem fogadja el, és a szerződés-
nek megfelelő követeléseinek jogi 
úton szerez érvényt. Sajnos a zöld-
hulladék és a PET-palackok szelek-
tív begyűjtése terén is több probléma 
lépett fel. 

Kifferné Héder Andrea területi 
igazgató ezt technikai problémák 
fellépésével magyarázta, és ígéretet 

tett a rugalmas megoldásra.
Következmények: A Sauber  ma-

cher Magyarország Kft. felmondási 
ideje augusztus első hétvégéjén jár 
le, addig végzik ők a helyi hulladék-
elszállítást, a júliusi szemétszállítási 
díjak befizetését még feléjük kell 
teljesíteni. 

Augusztus 5-étől szerepüket a 
Depónia Kft. veszi át. Ez a cég an-
nak a konzorciumnak a tagja, amely 
a 2006 szeptemberében létrejött, 
Budakeszit és további 166 telepü-
lést magában foglaló Közép-Du-
na Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás által kiírt 

közbeszerzési pályázaton nyerte el a 
területünkön a szilárdhulladék-keze-
lési közszolgáltatás lehetőségét. 

Az önkormányzat az egyeztető 
tárgyalások során arra törekedett, 
hogy az új szolgáltató feladatait a 
korábbi műszaki tartalommal lássa 
el a lakosság igényei szerint, és a 
szolgáltatóváltás zökkenőmentesen 
történjék meg. Ennek érdekében 
a szolgáltató augusztustól ügyfél-
szolgálatot működtet heti egy alka-
lommal, előre láthatólag csütörtöki 
napokon 9 és 13 óra között a Műve-
lődési Központban. 

A hulladékszállítás továbbra is a 
már megszokott napokon, a jelenlegi 
útvonalterv alapján történik. 

A díjak mértékéről a január óta 
ármegállapító hatóságként működő 
Magyar Energetikai és Közmű-sza-
bályozási Hivatal dönt, a literen-
ként számított árak várhatóan − a 
kormány szándékainak megfelelő − 
10%-os rezsicsökkentés szerint ala-
kulnak.

Budakeszi Hírmondó

Parlamenti gyakorlat az Országgyűlés Hivatalában  
2013-2014 – Pályázat gyakornoki programban való 

részvételre egyetemi és főiskolai hallgatóknak

Az Országgyűlés Hivatala gyakornoki 
programot indít egyetemi és főiskolai 

hallgatók részére a 2013/14-es tanévben, 
amelyre pályázatot írt ki.

A pályázat célja
A gyakornoki program célja, hogy a hallgatók megismerjék 
az Országgyűlés szervezetét és működését, és közvetlen 
betekintést nyerjenek a törvényalkotási folyamat részeibe.

Pályázók köre
Magánszemélyek: a pályázónak teljes idős, nappali tagozatos 
jogviszonnyal kell rendelkeznie.

A pályázat részletei
A program, amelyben 14 hallgató vesz majd részt, 2013. 
októbertől 2014 márciusig tart.
A felvételt nyert hallgatók a képzéssel és a munkával 
eltöltött időszakban díjazásban részesülnek:

•	 Fővárosi felsőoktatási intézményben folytatott 
tanulmányok esetén havi bruttó 25 000 Ft

•	 Vidéki felsőoktatási intézményben folytatott 
tanulmányok esetén havi bruttó 40 000 Ft

A felvételt nyert hallgatók feladata:
•	 Az Országgyűlés szervezetének, működésének, 

kapcsolatrendszerének megismerése.
•	 Részvétel a Parlamenti szervezetek, hivatali szervek 

munkájában. 
o Részvétel a szervezőmunkában.
o Sajtófigyelés, fordítás, levelezés.
o Adatgyűjtés, rendszerezés, tájékoztatók 

készítése.
o Kutatómunka, háttéranyagok készítése.
o Tanulmányok írása.
o Egyéb, a hivatali munkát segítő 

tevékenységek.

Figyelem! A PályázatMenedzser.hu csak a pályázat 
legfontosabb elemeit publikálja.  

A teljes kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.
A pályázat benyújtása

Határidő 2013. szeptember 16.
Benyújtás:

Országgyűlés Hivatala, Törvényhozási főigazgató-helyettes 
1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.

További információ
A program szervezője: dr. Pap-Gaál Zsuzsanna, 06-1-441-

5104, zsuzsanna.gaal@parlament.hu

T E K I N T S E  M E G  A T E L J E S  P Á LY Á Z AT I  K I Í R Á S T !
Parlament gyakorlat az Országgyűlés Hivatalában 2013-2014 – Pályázat 

gyakornoki programban való részvételre egyetemi és főiskolai hallgatóknak

A KDNP Budakeszi Szerveze-
te október 11-én, pénteken 

politikai fórumra hívta Surján 
László Európa Parlamenti Nép-
párti képviselőt, az Európai Par-
lament alelnökét, a Költségveté-
si Bizottság tagját. A helyszín: 
Erkel Ferenc Művelődési Ház Budakeszin, időpontja 18 óra. Lehető-
séget akarunk adni a budakeszi lakosoknak, hogy közvetlenül kérdez-
zenek a képviselő úrtól Magyarország Uniós megítéléséről, hazánk 
pénzügyi helyzetéről, és bármilyen, őket érintő kérdésről.

Bakács Bernadett
Budakeszi alpolgármestere a KDNP budakeszi csoportjának tagja
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Felhívás 
valamennyi 
földhasználó 

számára
A Pest Megyei Kormány
hivatal Földhivatalának 
felhívása valamennyi 

ingatlanügyi hatóságnál 
regisztrált földhasználó 
bejelentési kötelezett

ségéről.
A termőföldről szóló 

1994. évi LV. törvény és 
a földhasználati nyilván
tartás részletes szabá
lyairól szóló 356/2007 
(XII. 23.) Korm. ren
delet változása követ
keztében valamennyi 

ingatlanügyi hatóságnál 
(továbbiakban: járási 
földhivatalnál) regiszt

rált földhasználó
 

KÖTELES 
BEJELENTENI:

a) magánszemély 
földhasználó ese-
tében a személyi 
azonosítóját (sze-

mélyi számát) és az 
állampolgárságát,

b) gazdálkodó szer-
vezet földhasználó 

esetében pedig a sta-
tisztikai azonosítóját.

 
A fentiek alapján

2013. szeptember 30ig
az illetékes járási 

földhivatalhoz be kell 
nyújtani a 2013. január 
1-ét megelőzően már 
regisztrált földhaszná
lóknak a fenti adatokat 

tartalmazó földhasznála
ti azonosító adatközlési 

adatlapot.
 

A földhasználati azono
sító adatközlési adatlap  
beszerezhető a földhiva
taloknál, vagy letölthető 

a  
www.földhivatal.hu  

honlapról.
 

A bejelentést határ
időben elmulasztó 

földhasználót a földhi
vatal bírsággal sújtja, 
amelynek mértéke a 

termőföld ingatlan-nyil
vántartás szerinti AK 

értékének ezerszerese, 
azzal, hogy nem lehet 
kevesebb a behajtható 
köztartozás minimális 

összegénél.

Érezd jól magad itthon!
Gyakran hallom, a fiataloktól, 
a velük foglakozó szakembe-
rektől és a szülőktől, Buda-
keszin nagyon hiányzik egy 
ifjúsági klub, egy hely, ahol 
kötetlenül találkozhatnak. A 
szülői pénztárca támogatása 
nélkül kevés szórakozási le-
hetőség van a városban.

A jelenlegi városvezetés azon dol-
gozik, hogy lehetőséget és helyet 

teremtsen a fiataloknak, érezzék jól 
magukat itthon a szabadidejükben is. 
Az elmúlt évben a művelődési ház-
ban többször volt koncert a városban 
közkedvelt együttesekkel, és a he-
lyi diákokból alakuló formációkkal. 
Bíztatnék mindenkit, jelentkezzen, 
ha olyan produkcióval tud előállni, 
ami társainak érdekes lehet! Június 
eleje óta két fiatalember járja a várost 
az önkormányzat megbízásából pén-
teken és szombaton este, felkeresve 
a fiatalok által szívesen látogatott 
helyeket, és beszélgetnek velük bár-

milyen, általuk fontosnak tartott kér-
désről. Mindketten az erőszakmentes 
kommunikáció szakemberei. Az ő 
munkabérük költségét pályázatból 
finanszírozza a város. Az „Értékes 
vagy” ifjúsági bűnmegelőzési pályá-
zaton 31 millió 800 000 Ft-ot nyert 
Budakeszi a fiataloknak, és a velük 
foglalkozó felnőtteknek szóló prog-
ramokra.  A pályázott összeg nem 
egészen tíz százalékát lehetett tárgyi 
eszközökre fordítani. Jó ötlet volt eb-
ből kültéri sporteszközöket vásárolni 
a Meggyes utcai játszótérre. Életre 
kelt, ismét találkozó hellyé vált egy 
eddig elhanyagolt közösségi tér. 

Mostantól jövő év szeptemberé-
ig éjszakai programot szervezünk 
havonta egyszer a kikapcsolódni 
vágyóknak. Augusztus 2-án éjszakai 
akadálytúrát szervezünk a Budake-
szi erdőben, a részt vevők között 
két napijegyet sorsolunk ki a Sziget 
fesztiválra. A hagyományos éjszakai 
ping-pong bajnokság szokás szerint 
augusztus utolsó péntekén és szom-
batján lesz, várjuk remek játékosain-

kat! Szeretnénk diszkót szervezni az 
általános iskolában, és sport progra-
mokat a sportpályán és tornaterme-
inkben. 

A Budakeszi iskolákban a jövő 
tanévben családórák keretében a 
konfliktuskezeléshez szükséges isme-
reteket tanítjuk meg.

A tanárok stressz kezelő tréningen 
vesznek részt, esetkezelést, erőszak-
mentes kommunikációt tanulhatnak. 
A nehéz helyzetben élő fiatalok szá-
mára külön csoportot indítunk, ahol 
a negatív sorskönyv leépítésében és a 
pozitív sorskönyv felépítésében sze-
retnénk segíteni.

 Ősztől a 15 évesnél idősebbek-
nek kortárs segítő csoport indul, ahol 
olyan technikákkal ismerkedhetnek 
meg, melyek az iskolai tananyagban 

nem találhatók. A képzés lehetősé-
get kínál a résztvevőknek az egyéni 
bánásmódra, a kreativitásra, az egy-
máshoz és a helyzetekhez való alkal-
mazkodásra, a játékos, felszabadult 
segítőmunkára. 

A jövő nyáron hatnapos kalandtá-
bort szervezünk 24 vállalkozó szelle-
mű fiatalnak, (12 évesnél idősebbek 
jelentkezhetnek majd), ahol a búvár-
kodástól a repülésig kipróbálhatják 
azokat az élethelyzeteket, ahol fel-
szökik az adrenalin szintjük.

A művelődési házban pénteken és 
szombaton ifjúsági bázist alakítunk 
ki augusztus 2-tól. Várjuk a fiatalo-
kat este 7 és 12 óra között kötetlen 
együttlétre. Internet, filmvetítési lehe-
tőség, büfé, ping-pong asztal egyelő-
re a kínálat.

A városvezetés fordulatot szeretne 
az ifjúság és időspolitikában. Ehhez 
elsősorban az érintettek véleményét 
és közreműködését kérjük, hogy azt 
tegyük, amire valóban igény van. (A 
fiatalok és idősek lélekszáma egy-

aránt 3000 körül van Budakeszin.) 
Az Idősügyi Tanács már megkezdte 
munkáját, nem tudom, a fiataloknak 
van-e igényük hasonló fórum létre-
hozására. Hamarosan közvélemény 
kutatást és igényfelmérést tartunk a 
pályázatban közreműködő szakem-
berek segítségével. Szeretnénk, ha a 
fiatalok is partnerek lennének az ön-
kormányzati munkában, az életüket 
érintő döntésekben.

Bakács Bernadett
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Budakeszi Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. 
törvény 45. § (1) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Budakeszi Polgármesteri Hivatal  

jegyző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 
a vezetői meg bí zás határozatlan 
időre szól. 

A munkavégzés helye:  
Pest megye, 
2092 Budakeszi, Fő u. 179.

Ellátandó feladatok:  
Budakeszi Polgármesteri Hivatal 
jegyzői feladatainak ellátása. 

A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök:
A Polgármesteri Hivatal vezetése, 
munkáltatói jogok gyakorlása 
a hivatal köztisztviselőinek 
tekintetében, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) 
bekezdésében meghatározott 
feladatok ellátása, döntések 
meghozatala, valamint az egyéb 
jogszabályok által a hatáskörébe 
utalt feladatok ellátása. 

Az irányítása alá tartozó 
személyek száma: 57 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra 
a „Közszolgálati tisztviselők 
jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. 
törvény, valamint a(z) Budakeszi 
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati 
Szabályzatának rendelkezései az 
irányadók. 

Pályázati feltételek:
•  magyar állampolgárság,
•  cselekvőképesség,
•  büntetlen előélet,
•  felsőfokú képesítés, mely 

igazgatásszervezői főiskolai 
végzettség, vagy állam- 
és jogtudományi doktori 
képesítés, vagy okleveles 
közigazgatási menedzser 
szakképesítés lehet,

•  vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása,

•  jogi vagy közigazgatási 
szakvizsga, vagy az 
Országos Közigazgatási 
Vizsgabizottság Elnöksége 
által a teljes körűen 
közigazgatási jellegűnek 
minősített tudományos 
fokozat alapján adott 
mentesítés, 

•  legalább 2 év közigazgatási 
gyakorlat   

A pályázat elbírálásánál  
előnyt jelent:
•  felhasználói szintű MS Office 

(irodai alkalmazások), 
•  jegyzői munkakörben szerzett 

legalább 3 éves szakmai 
tapasztalat, 

•  legalább 10 éves 
önkormányzatnál szerzett 
közigazgatási gyakorlat,

•  angol és német nyelvtudás, 
•  B kategóriás jogosítvány. 
•  vezetői tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
•  pontos, precíz munkavégzés,
•  szakmai elkötelezettség,
•  kiváló szintű együttműködő 

képesség.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•  a Kttv. 45.§ (4) bekezdésében 

meghatározott adattartalmú 
önéletrajz,

•  az eddigi szakmai 
tevékenység bemutatása, 
és a munkakör ellátására 
vonatkozó vezetői 
elképzelések,

•  három hónapnál nem régebbi 
(teljes körű) hatósági erkölcsi 
bizonyítvány, 

•  iskolai végzettséget, 
képesítést igazoló okiratok 
másolata, 

•  nyilatkozat arról, hogy 
a pályázati anyagot az 
eljárásban résztvevők 
megismerhetik,

•  nyilatkozat vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatásáról,

•  nyilatkozat arról, hogy zárt 
vagy nyilvános ülésen kéri a 
pályázat megtárgyalását. 

A munkakör betölthe tős é gének 
időpontja:
a munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának 
határideje:  
2013. szeptember 2.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt dr. Csutoráné dr. 
Győri Ottilia polgármester nyújt, a 
06-23-535-711-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
•  postai úton, a pályázatnak 

a Budakeszi Polgármesteri 
Hivatal címére történő 
megküldésével (2092 
Budakeszi, Fő utca 179.). 
Kérjük, a borítékon tüntesse 
fel a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
4646/2013, valamint a 
munkakör megnevezését: 
jegyző. 

•  Személyesen: ügyfélfogadási 
időben a Budakeszi 
Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán: Pest 
megye, 2092 Budakeszi, Fő 
u. 179.

A pályázati eljárás, a pályázat 
elbírálásának módja, rendje:
a pályázat kiírója a pályázat 
eredménytelenné nyilvánításának 
jogát fenntartja. A munkáltató hat 
hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának 
határideje:  
2013. szeptember 13.

Budakeszi Polgármesteri Hivatal 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Budakeszi Polgármesteri Hivatal  

 

jegyzői referens munkakör 
betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony 
időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:
Pest megye,  
2092 Budakeszi, Fő utca 179. 

A közszolgálati tisztviselők 
képesítési előírásairól szóló 
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
alapján a munkakör betöltője által 
ellátandó feladatkörök:
I/22. Titkársági, testületi feladatkör 

A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök:
Ellátja a jegyző és az aljegyző mellett 
a titkári feladatokat, az adminisztratív 
és szervezési teendőket. Támogatja 
a Kabinet munkáját. Elkészíti a 
munkaértekezletek, apparátusi 
értekezletek emlékeztetőit. A 
jegyzőhöz intézett lakossági 
panaszok, bejelentések ügyében 
való intézkedés; a jegyzőhöz intézett 
hatósági megkeresésekre történő 
tájékoztatás és adatszolgáltatás 
elvégzése. A Képviselő-testület 
és bizottságai működésével 
kapcsolatos feladatok figyelemmel 
kísérése. A Polgármesteri Hivatal 
szabályzatainak, utasításainak 
elkészítése. Ellátja a honlap 
tartalomfeltöltésével kapcsolatos 
feladatokat. 

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra 
a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény, 
valamint a(z) Polgármesteri Hivatal 
szabályzatának rendelkezései 
rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
•  Magyar állampolgárság,
•  Cselekvőképesség,
•  Büntetlen előélet,
•  Egyetem, jogász 

szakképzettség vagy főiskola 
(igazgatásszervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri 
szakképzettség), 

•  Közigazgatás területén 
szerzett tapasztalat - Legalább 
1-3 év szakmai tapasztalat, 

•  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás 
lefolytatása, 

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•  Gyakorlott szintű Programozási 

ismeretek, 
•  Gyakorlott szintű MS Office 

(irodai alkalmazások), 
•  Gyakorlott szintű Internetes 

alkalmazások, 
•  Idegennyelv ismeret (aktív)  

•   Közigazgatási alapvizsga, 
szakvizsga. 

•  Jogszabály-szerkesztési 
ismeretek. 

•  Jogosítvány, saját gépjármű 

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•  Önéletrajz a 45/2012.

(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. 
melléklete szerint, 

•  3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, vagy 
annak másolata, vagy annak 
megkéréséről szóló igazolás. 

•  Iskolai végzettséget, képesítést 
igazoló okiratok másolata. 

•  Nyilatkozat arról, hogy 
a pályázati anyagot az 
eljárásban résztvevők 
megismerhetik. 

 
A munkakör betölthetőségének 
időpontja:
A munkakör legkorábban a 
pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2013. augusztus 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Pataki Melinda 
humánpolitikai ügyintéző nyújt, a 06-
23-535-710/160-os telefonszámon.

A pályázatok  
benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a 
Budakeszi Polgármesteri Hivatal 
címére történő megküldésével (2092 
Budakeszi, Fő utca 179. ). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 4400/2013 , valamint a 
munkakör megnevezését: jegyzői 
referens. 
Elektronikus úton Pataki Melinda 
részére a pataki.melinda@
budakeszi.hu E-mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat 
elbírálásának módja, rendje:
A pályázók - a pályázatok előzetes 
tartalmi és formai szűrését követően 
- személyes meghallgatáson 
vesznek részt. 
A munkáltató fenntartja a pályázat 
eredménytelenné nyilvánításának 
a jogát. 

A pályázat elbírálásának 
határideje: 2013. augusztus 30. 

A pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ideje: 
Budakeszi Város honlapja  
- 2013. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: 
 A munkáltató 6 hónap próbaidőt 
köt ki. 
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Budakeszin 2 db 50 m²es 
helyiség, különkülön is,  

raktárnak kiadó.  
Érdeklődni lehet:  

30/396 1285.
 

FAKIVÁGÁS 
Veszélyes fák ágankénti lebon
tással való kivágása. Korona
alakítás, száraz, beteg részek 

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

Kovács Sándor
 

Keres? Kínál? Eladna? Venne?  
Hirdessen nálunk! 

Apróhirdetés 30 szóig 1 600 Ft+Áfa.
 

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

tel.: 06(23) 455-097 
vagy 

email: budakeszihirdetes@
gmail.com,  

tel.: 06(20) 912-7451

„Nem fordulhat el a keresz ténység a köz dolgaitól”
− PEST MEGYEI KDNP-S TALÁLKOZÓ BUDAKESZIN

A Pest megyei KDNP szokásos, havi 
rendszerességgel tartott megbeszélését 
ezúttal Budakeszin tartották.

Sánta Áron, a budaörsi képviselő-testület 
KDNP-s frakcióvezetője, a rendezvény szer-

vezője elmondta: Pest megyében a legerősebb a 
kisebbik kormánypárt. Minden hónapban tartanak 
megbeszéléseket, előadásokat, ahová az összes 
Pest megyei tag meghívást kap. Ebben a hónapban 
városunk adott otthont ennek a rendezvénynek. A 
rendezvényen megjelent dr. Csutoráné dr. Győri 
Ottilia, budakeszi polgármestere, aki üdvözlőjé-
ben kiemelte, hogy példa értékű településünkön 

a két, hasonló világnézetet valló párt együttmű-
ködése.Ugyanezt emelte ki Bagdy Gábor, Buda-
pest főpolgármester-helyettese. Megemlékezett az 
1703-ban kitört Rákóczi-szabadságharc évfordu-
lójára, aminek a közismert jelszava volt: Istennel a 
hazáért és a szabadságért! Ugyanezek a feladatok 
állnak a ma politikusai előtt is!

A kereszténydemokraták legfőbb célkitűzése 
az elesettekért való küzdelem, a hátrányos hely-
zetűek segítése, felzárkóztatása. Harmadikként 
a nemzet jövője gondolatának képviselete. En-

nek érdekében egy demográfiai munkacsoportot 
hoznak létre, ami a hosszú távú döntésekkel fog 
foglalkozni. Ilyen például a népesség fogyásá-
nak problémája, a családok helyzetének segítése, 
megerősítése. Ennek érdekében szeretnék elérni, 
hogy az adókedvezményeket növelni lehessen (a 
nyugdíjjárulékból is igénybe vehetnék. Ezt azóta 
a kormány megszavazta). Fontos cél az is, hogy 
minél több állami gondozott gyerek kerüljön sze-
rető családokhoz. 

Bagdy Gábor beszélt az agglomeráció leg-
égetőbb problémájáról: a közlekedésről. Nap 
mint nap százezrek utaznak be az agglomerációs 
településekről a fővárosba, tanulni, dolgozni, vá-

sárolni, ügyet intézni stb. Legfontosabb feladat: 
a közösségi közlekedés megerősítése, a Volán, a 
HÉV és a BKK minél szorosabb együttműködése. 

Ezután Szuhánszky Gábor metodista lelkész 
szólalt fel. Kiemelte: nem fordulhat el a keresz-
ténység a köz dolgainak megbeszélésétől, a poli-
tikai szolgálattól. Példaként William Wilberforce 
XIX. századi angol politikust említette, aki egész 
életét a rabszolgaság intézményének felszámolá-
sára tette fel. Erőfeszítéseit siker koronázta: halála 
előtt eltörölték a rabszolgaságot az Angol Király-
ságban. 

Fontos nemzetstratégiai kérdésekben közösen 
kell lépni az összes keresztény magyarnak: ilyen 
a rászorulókról való gondoskodás, küzdelem a 
megnövekedett számú abortusz ellen, a népesség-
fogyás megállítása.

Szabó Tibor Mihály
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Országos bajnok a budakeszi srác

A 18 éves Kemény Dávid 
ifjúsági olimpikon, – akit 
idén a Budakeszi Ifjúsági 
Díjjal is kitüntettek, – az 
idei szezonban egy sérü-
lés miatt csak a szabadtéri 
versenyeken tudott részt 
venni. 

Az év első versenye az április-
ban megrendezett KIDS (Kato-

likus Iskolák Diák Sportszövetsége 
Kupa) volt, ahol három verseny-
számban (100 m sík; 400 m sík és 
svéd váltó) is elindult, és nagyon 
szép eredményeket ért el: 3 arany-
éremmel, 2 egyéni és 1 verseny 
csúccsal gazdagodva tért haza. A 
következő verseny a Pest megyei 
diákolimpia volt. Itt 200 m síkon 
és 400 m síkon indult és mindkét 
versenyszámban ezüstérmet szer-

zett, és ezzel kvalifikálta magát az 
országos döntőre. 

A Magyar Országos Váltó-
bajnokságon, a Vasas csapatával 
4x200 m-en győzelmet arattak és 
így gazdagabbak lettek egy felnőtt 
bajnoki címmel. A diákolimpia or-
szágos döntőn 200-on és 400-on 
is 8. helyezést ért el. Ezek után a 
MEFOB-on 200 m-es táv döntőjét 
nyerte meg, majd a junior országos 
bajnokságon, 400 m-en 7., majd 
másnap 200 m-en a 4. helyezést 
szerezte meg. Július elején a Gyulai 
István Memorial atlétikai nagydí-
jon több edzőtársával együtt indult 
el és második, majd három napra 
rá a Paulínyi Jenő emlékversenyen 
ugyancsak 100 m-en 5. helyezést 
ért el. A július végén megrendezett 
felnőtt magyar bajnokságon az első 
nap 4x100m-en állt rajthoz a Vasas 
csapata és 7. helyezést szerezett.

Július 28-án, a felnőtt országos 
bajnokságon, 200 m-en 9. helye-
zést ért el, mindössze csupán 7 
század másodperccel maradt le a 
döntőről.

Dávid augusztus végén, egy 
Csehországi versenyen is részt 
vesz. Szurkoljunk együtt! Hajrá 
Dávid! Hajrá Budakeszi!

B. K. 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

Erkel Ferenc Művelődési Központ
2092 Budakeszi, Fő u. 108. 
Tel./Fax: 06 23 451 161
E-mail: info@efmk-budakeszi
www.efmk-budakeszi.hu

Budakeszi 
Város 
Önkormányzat

MEGHÍVÓ

Gyere velünk
éjszakai kalandra!
AUGUSZTUS 2.,  20.00 ÓRÁTÓL ÉJFÉLIG,
AKADÁLYTÚRA AZ ERDŐBEN 

Kikapcsolódás, ahogy még nem volt!  Igazi kihívás, nemcsak a képernyőn!  

Szeretnéd kipróbálni, meddig mehetsz el?  
− Szeretnéd tudni, mire vagy képes? − Kíváncsi vagy, mit rejt az együttműködés?
Gyere, kalandozz velünk az erdőben éjszaka!

Gyülekezés: 19.00 és 20.00 óra között az Erkel Ferenc Művelődési Központ  
(Budakeszi, Fő u. 108.) előtt. 

A hátizsákba ételt, italt érdemes betenni, esetleg megosztásra is.
A résztvevők között kisorsolunk két napi jegyet a Sziget fesztiválra!

Az éjszakai kalandtúra szervezője Budakeszi Város Önkormányzata.  
A program a TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2012-0060 azonosítójú,  
„Értékes vagy!”  című projekt részeként valósul meg.

Bakács Edit Bernadett alpolgármester



Veszélybe került az Európai Bölény 
Fajmegmentő Program?

A Budakeszi Vadasparkba az Európai 
Bölény Fajmegmentő Program kere-
tén belül, Lengyelországból érkezett 
három bölény közül az egyik nőstény 
elpusztult.

Az állat sajnálatos módon a hetek óta tartó gon-
dos orvosi kezelés és odaadó ápolás ellenére 

hullott el; a vizsgálatok egy olyan gyors lefolyású, 
agresszív betegséget állapítottak meg, amivel saj-
nos esélyünk sem volt felvenni a harcot. A meg-
maradt két állat továbbra is kitüntetett figyelemben 
részesül, hisz a Budakeszi Vadaspark és dolgozói 
elhivatottan támogatják a kihaló félben lévő faj 
fennmaradásáért folytatott küzdelmet. A program 
elsődleges célja, hogy mihamarább egészséges utó-

dok szülessenek, melyek visszakerülhetnek majd 
a lengyelországi bölényrezervátumba. A bölény 
tehén halálával a terv megvalósításától az eddigi-
eknél is távolabbra kerültünk, de minden erőnkkel 
azon dolgozunk, hogy a parkban élő hím és nőstény 
tiszta vérvonalú európai bölényünk mihamarabb 
egészséges utóddal ajándékozzon meg bennünket.

„Az európai bölény Európa ma élő legnagyobb 
testű szárazföldi emlőse. A bikák testhossza elér-
heti a 350 cm-t, melyhez 60–80 cm-es farok csat-
lakozik, marmagassága 180–195 cm, testtömege 
pedig akár az 1000 kg-ot is elérheti (általában 
500–900 kg között). A tehenek valamivel kiseb-
bek, átlagosan 300–540 kg tömegűek. Korábban 
az európai bölények csaknem egész Európában 
előfordultak a lombhullató erdőkben. Az elmúlt 
évszázadokban élőhelyük egyre csökkent, míg 
végül a vadon élő állomány teljesen kihalt, utolsó 
állománya a lengyelországi Bialowieza erdejében 
maradt fent. 1923-ban jött létre a Nemzetközi 
Bölényvédelmi Társaság, melynek célja a faj ál-
latkertekben való megmentése volt. Az utolsó 
vadon élő egyedet 1925-ben pusztították el. A 
nemzetközi bölénytörzskönyvet 1932-ben hozták 
létre, melyben ekkor 56 egyedet tartottak számon. 
Szerencsére az állatkertek erőfeszítése meghozta 
az eredményét: a faj állatkerti állománya fokoza-
tosan növekedett, így az 1950-es évek óta több 
helyre is sikeresen telepítették vissza az európai 
bölényeket. Manapság mintegy 1000 példánya 
él szabadon, legnagyobb állománya jelenleg is a 
Bialowieza-i őserdőben él. Az európai bölénye-
ket az állatkertek mentették meg a teljes kipusz-
tulástól. Az európai állatkertekben jelenleg is 
tenyészprogram keretében tartják a bölényeket.”

Budakeszi Vadaspark
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Erdei kalózokat várunk kalandozni!
Ki ne hallott volna erdei kalózokról, 
akik félelmet nem ismerve dacolnak a 
magassággal és az égig érő fák lomb-
koronáiban hősiesen veszik az aka-
dályokat?! A természet erőire, mély-
ségre és gravitációra fittyet hányva 
teszik meg a kalandokkal teli kötél-
pálya utat fától-fáig, amely nem min-
dig olyan egyszerű, mint amilyennek 
alulról látszik… 

Végre eljön a nagy nap, amit úgy vártunk 
mindannyian! Megnyitotta kapuit a Budake-

szi Vadaspark bejáratánál található „Erdei Kalóz 
Kalandpark”! Szeretettel várunk minden olyan ka-
landort, aki imád mászni, csüngeni, lógni, függeni 
és csusszanni! Bátor és kevésbé bátor kalózok is 
jöhetnek, a lényeg, hogy tériszonyt aznap senki se 
hozzon magával!

Nagyon fontos, hogy „Felelősségvállalási nyi-
latkozat” nélkül senki sem léphet a pályákra, mely 
az Erdei Kalóz Kalandpark honlapjáról (www.
erdeikaloz.hu) letölthető, és aláírás előtt feltétlen 
átolvasandó!

Az oldalon egyébként minden hasznos infor-
máció megtalálható: pálya-térkép, szabályzatok, 

jegyárak (csoportokat előzetes bejelentés alapján 
tudunk fogadni!), nyitva tartás és fotók, hogy 
mindenki alaposan felkészülhessen lelkiekben is a 
nem mindennapi kalandra! Jegyeket a Budakeszi 
Vadaspark pénztárában lehet megvásárolni.

Egy igazi kalóz fél szemmel is végez a pályák-
kal… Te mennyire bírod a magaslati kalandokat?

Budakeszi Vadaspark
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„Mutasd meg településedet Európának!”
NAGYSANYISOK BRÜSSZELBEN

Budakeszi Város Önkormányzata meg-
kereste a Nagy Sándor József Gimná-
ziumot és felhívta az igazgató asszony 
figyelmét egy Erzsébet-programon be-
lüli pályázat lehetőségére. A megkere-
sést szorgalmas munka követte, mely-
nek eredményeként a „Nagysanyisok” 
Brüsszelbe utaztak.

Áfra Sándor tanár úr ismertette velünk az Er-
zsébet-program pályázatát, és mi azonnal le-

csaptunk a lehetőségre. Feladatunk az volt, hogy 
prezentációt készítsünk városunkról, Budakeszi-
ről. Szerencsére a sok jelentkező közül sikerült 
bekerülnünk a legjobbak közé, és ezzel megnyerni 
az utazást Brüsszelbe..

Vasárnap a Népligetnél gyülekeztünk. Az indu-
lás előtt még át kellett vennünk az Erzsébet-prog-
ram felirattal ellátott táskákat, pólókat, kulacsokat 
és egyéb hasznos dolgokat.  Körülbelül 1460 km 
várt ránk, megállásokkal együtt 21 óra utazás. 
Elég fárasztó volt, bár a buszon vacsorát és regge-
lit is kaptunk, és gyakran tartottunk pihenőt, hogy 
kinyújtóztassuk az „elmacskásodott” végtagja-
inkat. Az első hivatalos megálló Mariburgban, a 
hatalmas, gótikus stílusban épült Szent Erzsébet-
templomnál volt, ahol megkoszorúztuk a program 
névadójának sírját. Délelőtt értünk Brüsszelbe, 
a szállásunkra. Egy rövid pihenés és a szobáink 
elfoglalása után indultunk is az angol nyelvű 

idegenvezetésre.  Megnéztük a falfestményeket 
a házak oldalán, a Maneken Pis-t, és a Csoko-
ládé Múzeumba is ellátogattunk. Mindenkinek 
hatalmas élmény volt a ”belgacsoki-kóstoló”.  
Másnap meglátogattuk az Európai Parlamentet, 
ahol megismerhettük az ott zajló eseményeket és 
még a képviselőkkel is találkozhattunk. Ezután 
meghallgathattuk a sajtótájékoztatót, ahol az Er-
zsébet-programról és miértjéről kérdezhettek az 
újságírók. Ezután néhány gyerektől interjút kértek, 
hogy megtudják, mennyire sikeres a program. A 
következő helyszín a Parlamentárium volt. Itt csak 
egy kis időt tölthettünk, mert tartani kellett a napi-
rendet. A Leopold parkban ebédeltünk, majd dél-
után bementünk Brüsszel szívébe, hogy vásárol-
hassunk. Vacsora után meglátogatott minket egy 
magyar diplomata, aki az Európai Parlamentben 
dolgozik. Elmesélte, hogyan került oda, milyen ott 
dolgozni, és hogy mennyit tanult azért, hogy idáig 
eljusson. A beszámolója után, akinek volt kedve, 
elmehetett éjjeli városnézésre, de sokan inkább 
úgy döntöttek, hogy a szállodában maradnak. 
Másnap reggel metróval mentünk el a Mini Eu-
rópába és az Atomiumba. Nagyon tetszett min-
denkinek mind a két kiállítás. A Mini Európában 
Magyarországot a Széchenyi fürdő kicsinyített 
mása képviseli. Az Atomiumból gyönyörű kilátás 
nyílik a városra, és rengeteg hasznos információt 
olvashattunk arról, hogyan sikerült felépíteniük 
Brüsszelnek ezt a fantasztikus látványosságát. A 
kiállításokon a tájékoztató táblákat zömében an-
golul olvashattuk, de néhány információ magyarul 
is szerepelt. Este a hotelben vacsoráztunk, és utá-
na egyből indultunk Magyarországra.

 Másnap már itthon, a Tulip Inn Hotelben vár-
tak bennünket meleg ebéddel. Búcsút vettünk az 
új ismerőseinktől, majd mindenki indult a saját 
városába.

A pályázatot készítették a Nagy Sándor József 
Gimnázium 10. b osztályos diákjai: Bereznai Stel-
la, Boinitzer Barbara, Kerekes Tamás és a cikk 
szerzője Takács Anna.

A Buda Környéki Televízió számlaképes, teljes és részmunkaidős munkatársakat  
keres. A betölthető pozíciók: műsorvezető, riporter, vágó és operatőr.  

Amit elvárunk: jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség; kreativitás; 
szorgalom; megbízhatóság. A jelentkezéseket, fényképes szakmai önéletrajzzal 
és motivációs levéllel, fizetésigény megjelöléssel várjuk a szerkesztőség címére: 
szerkesztoseg@budakeszihirmondo.hu 

További információ: 06-30/630-8597, www.budakornyekitv.hu Á
llá
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Tisztelt budakeszi Polgárok! 
A Budakeszi Rendőrőrs Területén Mű-
ködő Önkormányzatok Közbiztonsági 
és Bűnmegelőzési Bizottsága a közel-
múltban elhatározta, hogy támogatja 
egy közös közbiztonsági jótékonysági 
bál megrendezését.  A 2009-ben meg-
alakult bizottság elnöke Budakeszi 
polgármestere, fő feladata a települé-
sek közbiztonságának növelése, és az 
együttműködés erősítése.

Célja: a Budakeszi Rendőrőrshöz tartozó tele-
pülések közbiztonsági és bűnmegelőzési tevé-

kenységének támogatása, valamint ennek érdeké-
ben egy Dacia Duster (1,6-os benzines) terepjáró 
gépkocsi vásárlása, melynek ára 3,5 millió Ft.  Az 
elhatározás indoka, hogy a Budakeszi Rendőrőrs 
210 km²-es működési területéhez kilenc település 
tartozik, mintegy 50 ezer fős lakossággal. A 
működési terület jelentős része er-
dős, hegyes, dombos, illetve 
mezőgazdasági műve-
lés alatt áll, amelyen 
terepjáró gépkocsi 
nélkül csak igen 
nehezen vagy egy-
általán nem lehet 
hatékony bűnmeg-
előzési, valamint 
közbiztonsági járőr 
tevékenységet ki-
fejteni. 

 A kitűzött cél el-
érése érdekében köz-
biztonsági bál szervezését 

határozta el önkormányzatunk, melynek teljes 
bevételét az e célra elkülönített bankszámlán 
gyűjtjük, és a befolyt pénzösszeget kizárólag a 
terepjáró gépkocsi megvásárlására fordítjuk. 

A bál helyszíne és ideje: Globall Football Park 
& Sporthotel (2089 Telki, Szajkó utca 39.) szept-
ember 13. (péntek este18.30-tól).

A program röviden: megnyitó, köszöntők, kb.: 
egyórás műsor, vacsora, zene, tánc, tombola…

Meghívott vendégek lesznek: 
A közbiztonsági bál sikere eredményességének 

elősegítése érdekében felkértük fővédnöknek, dr.
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, 

közigazgatási és igazságügyi miniszter urat, va-
lamint dr. Pintér Sándor belügyminiszter urat. 
Meghívjuk továbbá, Gulyás Dénes és Csenger-
Zalán Zsolt országgyűlési képviselő urakat, Pest 
megye rendőrfőkapitányát, a budaörsi rendőrkapi-
tányt, a budakeszi rendőrőrs-parancsnokot, vala-
mint a Budakeszi Rendőrőrs Területén Működő 

Önkormányzatok Közbiztonsági és 
Bűnmegelőzési Bizottságának 

tagjait (Budajenő, Budake-
szi, Nagykovácsi, Reme-

teszőlős, Telki, Tök, 
Perbál, Páty, Zsám-
bék) polgármestereit, 
valamint vállalkozó-
kat, civil szervezetek 
vezetőit. Minden ér-
deklődőt szeretettel 
várunk, jegyek korlá-

tozott számban Buda-
keszin, az Erkel Ferenc 

Művelődési központban 
kaphatók.

„Egynek minden nehéz, sokaknak 
semmi sem lehetetlen.”    

(gróf Széchenyi István)

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy anyagi lehető-
ségeikhez mérten, szíveskedjenek ezt a példamu-
tató, nemes összefogást támogatni. 

Budakeszi Város Önkormányzata 11742348-
15390022-10147128 számú „Közbiztonság fej-
lesztése” megnevezésű számláján gyűjtjük a 
pénzbeli adományokat 2013. szeptember 13-áig. 
A beérkezett pénzadományokról igazolást állítunk 
ki, illetve támogatási megállapodást is kötünk. 

Támogatását, segítségét megköszönve: 
Somlóvári Józsefné           

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Közbiztonsági, Környezetvédelmi

és Közellátási Bizottságának elnöke
(mobil: 06/30-4-987-600)
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4 Emmy-díjra zsűrizett a TV2 vezérigazgatója

Simon Zsolt (Budakeszi) meghívást 
kapott Tel Avivba a televíziós pro-
dukciók Oscar-díjának is hívott Nem-
zetközi Emmy-díj, az International 
Emmy Awards valóságshow kategóri-
ájának zsűrizésére.

A TV2 vezérigazgatója emellett a Formagination 
izraeli műsorformátum versenyén is döntnöki 

szerepet kapott, valamint találkozott a nemzetközi 
tévés szakma vezetőivel.

Július 18-án Tel Avivban tartották az idei In-
ternational Emmy Awards non-scripted reality 
kategóriájának zsűrizését, amelyre Simon Zsolt, a 
TV2 vezérigazgatója is meghívást kapott. A szak-
ember Magyarországról egyedüliként vett részt a 
nívós eseményen, ahol a legjobb, nem amerikai 
valóságshow-kat rangsorolta. Simon Zsoltot emel-
lett felkérték zsűrizni a Formagination elnevezésű 
izraeli műsorformátum versenyen is. Az esemény 
apropóján a TV2 vezérigazgatója tévécsatorna 
vezetőkkel, nemzetközi formátum fejlesztőkkel 
és gyártókkal beszélgetett a legújabb televíziós 
trendekről, műsorötletekről és azok fejlesztéséről, 
tévés sikerekről és tervekről.

A rendezvény szervezői a helyszínválasztás-
sal is demonstrálták, hogy az izraeliek az elmúlt 
években televízió-formátum nagyhatalommá vál-
tak (pl. Az ének iskolája tehetséggondozó is izraeli 
formátum). A legfrissebb nemzetközi statisztikák 
szerint 2012-ben izraeli formátumból adtak el a 
legtöbbet a világon. Simon Zsolt családját is ma-
gával vitte az eseményre, így számos történelmi 
esemény helyszínét is meg tudta mutatni gyerme-
keinek. Íme, néhány családi esemény, melyet Si-
mon Zsolt az egyik közösségi oldalon is közzétett: Holt-tenger

2. stacio az Ecce Homo kolostorban
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„Az életem a szolgálatról szól” 
− BESZÉLGETÉS DR. KAPILLER ZOLTÁN ÁLLATORVOS-ZOOLÓGUSSAL

Ma már mindenki számára köztudo-
mású, hogy a globális klímaváltozás 
hatására megrövidül a tavasz, egy-
re enyhébbek a telek. Ennek követ-
keztében kevés a talaj menti fagyos 
időszak, nem fagynak ki a különböző 
kórokozók, például a kullancsok. Ha 
ehhez árvizes vagy belvizes időszak 
is járul, bizony ez szúnyog és kullancs 
inváziót eredményez. Így volt (van) 
ez idén hazánkban.

Pátyon, a Tulipán u. 13.-ban, a Gyógyít-lak 
rendelőbe látogattuk meg dr. Kapiller Zoltánt, 

a Magyar Kullancsszövetség elnökét. A nyári va-
káció idején aktuális kérdésekről, felelősségről, 
hivatástudatról beszélgettünk vele.

Feltérképezték, hogy a kullancsok 30-50%-a 
fertőzött, 95%-uk (!) Lyme-kórral. A fennmaradó 
5%-on is komoly betegségek „osztozkodnak”. A 
doktor úr fontosnak tartja a lakosság tájékozta-
tását: „Ne féljék a természetet! Meg kell ismerni 
teljes egészében a természetet, és ha megfogadják 
a prevenciós ajánlásainkat, nyugodtan élvezhetik 
csodálatos környezetünket.”

A gimnáziumi évek alatt kristályosodott ki 
benne, hogy állatorvos szeretne lenni. Ennek meg-
valósulása után elkezdte működését. 1992-ben 
rengeteg beteg kutyát hoztak gazdáik a rendelésre. 
Kiderült, hogy a kutyák Lyme-kórral voltak fertő-
ződve. Az elmúlt két évtizedben szinte „néptanító” 
lett ebben a témában. 1998-ban költöztek Pátyra, 
azóta működik a Gyógyít-lak. A rendelő specia-
litása: a lézer műtétek (vérzés nélküli operáció). 
Óriási igény van a beteg állatok szakszerű ellátá-
sára. Ebbe beletartozik akár a daganateltávolítás 
is. Fontos alapelvként említi: „Rendszeres etapok-
ban meg kell látogatni az orvost, így hamar felfe-
dezhető a kezdet kezdetén a baj.”

Az egész rendelő tele van érdekességekkel. 
Emléktábla szól Szent Eligiuszról, aki többek kö-
zött az állatorvosok védőszentje. De itt látható a 
svéd király aranyserlege, amelyet a doktor úr a ta-
lálmányi világkiállításon kapta a kullancseltávolí-
tó kanál feltalálásáért. Ezzel az eszközzel fertőzés-
mentesen el lehet távolítani a kullancsot. Ennek a 
kis szerszámnak minden elsősegélydobozban ott 
a helye! Jó, ha ezt a munkáltatók is tudják, vagy 

éppen az utaztató, táboroztató cégek, hiszen jogi 
felelősséggel tartoznak a beosztottaikért, az utaso-
kért, a gyerekekért. 

„Ha nem védekezünk a kullancsok ellen, bor-
zasztó lehet a jövőnk” − jelentette ki Kapiller Zol-
tán. (A szúnyogok ellen könnyebb a védekezés. 
Az ötvenes években DDT-vel lepermetezték az 
országot, mivel akkor még malária is előfordult 
nálunk.) Nemzeti összefogásra van szükség e két 
kellemetlenül veszélyes vérszívóval szemben. 

Jelen pillanatban az EU-ban nincs kullancsirtó 
szer, mert 2010-ben egy olyan rendeletet alkottak, 
miszerint újbóli engedélyezésre van szükség a 
szerekkel kapcsolatban. Ezt az eljárást a szer gyár-
tója nem vállalta…

Miért lett a Lyme-kór éve 2013? − tette fel a 
kérdést a Buda Környéki Televízió riportere. A 
Lyme-kór egy betegségcsalád, ami 3 baktérium 
működését jelenti, sőt már tudnak egy negyedik-
ről, Amerikában már az ötödikről is… Nagyon 
oda kell figyelni a rejtett életet élő kullancsokra, 
hiszen megtalálhatók a föld alatti életet élő állatok 
alomjaiban, de a madarak fészkében is. Az erdőbe 
is bekerül valahogy, például egy sünnel, aki a tüs-
kéi miatt nem tud megszabadulni tőlük. 

A kullancs elleni védekezésnek van egy ter-
mészet adta módja: ne látogassuk az erdőben a 
vadetetők környékét, rekesszük ki az erdei állato-
kat a kertünkből, ne fogadjunk be pl. aranyos kis 
sünöket. Ne engedjük kutyánkat az erdőben sűrű, 
bozótos területre. Használjunk szúnyog-, illetve 
kullancsirtó szert, sprayjel fújjuk be ruházatunkat. 
Végül: kullancsteszt nélkül ne menjünk ki a ter-
mészetbe! Ha pozitív az eredmény, azonnal for-
duljunk orvoshoz! Természetesen az a legjobb, ha 
minél előbb szakszerűen eltávolítjuk a kullancsot. 
A nem szakszerű eljárás következtében fertőződ-
hetünk. 

A kullancs nemcsak csípéssel fertőz, vannak 
egyéb módon is. Például, ha egy tejelő állatot csíp 
meg, ha annak az állatnak a tejét forralatlanul isz-
szuk meg, megfertőződhetünk.

Újabban egyre gyakrabban előforduló betegség 
a szív- és bőrféreg, ami nem öli meg az áldozatát. 
Olyan élőlényt keres, ahol „komfortosan” be tud 
rendezkedni. Ez a kutya, emberben ugyanis nem 
tud szaporodni. A bőrféreg a bőr alatt, a szívféreg 
a tüdőartériába fészkeli be magát. A férgek tavasz-
tól őszig hiperaktívak, az akkor aktivizálódó szú-

nyogok terjesztik. Az emberben ugyan nem tud-
nak szaporodni, de egy bizonyos fejlettségi fokot 
elérnek. Elsősorban a szemhéjba, a kötőhártyába, 
az elülső szemcsarnokba jutnak el; eltávolításuk 
kellemetlen sebészeti eljárással lehetséges. A tü-
dőbe kerülve teniszlabda nagyságú (!) daganat 
keletkezik. Tehát: a szúnyogok ellen nagyon ko-
molyan fel kell lépni. Az lehet a megoldás, ha a 
kutyatartókat felelős kutyatartókká tudjuk nevelni. 

Például havonként egy szúnyogriasztó tabletta a 
kutyusnak, kullancsriasztó nyakörv. A kutyatar-
tóknak felelősséggel kell lennie az egész társada-
lommal szemben. 

A Magyar Kullancsszövetségnek többek között 
az a feladata, hogy minél szélesebb körben ismer-
tesse meg az emberekkel a veszélyeket, illetve a 
prevenció.

Szabó Tibor Mihály 

Több száz ingatlannal várjuk tisztelt ügyfeleinket!

Zsámbékon, 
 rendezett utcában 
gondos gazdától  
önálló családi ház  
720 m2s telken  

ELADÓ.

Irányár: 
21.500.000.- Ft

Budakeszin, Barackos 
lakóövezetben 304 m2s 
lakóterületű, két külön 

bejáratú lakásból   
családi ház 1224 m2 
parkosított telken 

ELADÓ.

Irányár: 
87.000.000 Ft

KEDVEZŐ ÁRON 
KÍNÁLJUK!

Budakeszi felső részén 
120 m2 lakóterületű 
önálló családi ház 
320 m2s telken 

ELADÓ.

Irányár: 28,6 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,

Email: nemetingatlan1@pr.hu

Németh Ingatlaniroda - Minden ami ingatlan

Budakeszi óvárosi 
lakóövezetében  

2 szobás, korszerűen 
felújított házrészes 
ingatlan 1200 m2s 

telekkel  

ELADÓ.

Irányár: 
7.800.000 Ft

Villaházak, 
családi házak, 
használt- és 

újépítésű 
lakások, 

házrészek, 
telkek

széles választékával 
várjuk 

Tisztelt Ügyfeleink 
érdeklődését.
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Fekete Edit, a „strapagrafikus”
− GONDOLATOK FEKETE EDIT „PAJZS” CÍMŰ KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA KAPCSÁN

A nyári uborkaszezonban kifejezetten 
üdítő erővel hatott Fekete Edit kiállí-
tása. Az Erkel Ferenc Művelődési Ház 
Erkel Mini Galériája adott otthont a 
hatalmas életmű egy kis szeletének.

A kiállítás megnyitóját Vágvölgyi Attila grafikus-
művész tartotta.  Bár hölgyek esetében nem illik 

az életkort firtatni, de Fekete Edit esetében büszkén 
mondhatjuk: 90 éves! Az Isten éltesse még sokáig!

Már gyerekkorában kitűnt rajztehetsége. Divat-
rajztanfolyamot végzett, vendéghallgató volt a Kép-
ző- és Iparművészeti Főiskolán, illetve esti hallgatója 
volt a Színház- és Filmművészeti Főiskola rendező 
szakának. 

Érdeklődése elsősorban a rajzfilmgyártás felé 
irányult. 1942-ben már részt vett a magyar rajzfil-
mek készítésében Macskássy Gyula rajzfilmrende-
ző csapatában. Az 50-es években megbízást kapott: 
a magyar rajzfilmgyártást. A Macskássy-csapatot 
hívta meg az akkor még öttagú stúdióba. Hamar 
− 1951-ben − el is készült az első 15 perces színes 
magyar rajzfilm, A kiskakas gyémánt félkrajcárja. 
Majd évente sorra a következők: Erdei sportverseny, 
Kutyakötelesség, Két bors ökröcske. Egy mesefilm-
hez akár 20 000 rajzot is kellett készíteni, a forgató-
könyvírástól a vágásig mindenben részt vett. 

Fekete Editet meghívták az alakuló Magyar Te-
levízió első munkatársai közé. A Grafikai Osztály 
vezetőjeként folyamatosan bővülő csapatot hozott 
létre. Munkatársai voltak például Bálint Ágnes me-
seíró, Katkics Ilona rendező. Készített főcímeket, 
rajzos összekötő inzerteket, animációkat stb. 1981-
es nyugdíjazásáig állt az osztály élén. Természe-
tesen a nyugdíjas évek is munkával teltek, telnek: 
számos folyóiratban publikál, és mind a mai napig 
ALKOT!

Mivel az első rajzfilmek sérülékeny tekercseken 
maradtak meg, a Magyar Nemzeti Digitális Archí-
vum 2012-től elkezdte kiadni a magyar, egyedi rövid 
animációs filmeket, így megmenti őket az enyé-
szettől. (Kedves jelenet szakította meg a megnyitót: 

Vágvölgyi Attila egy DVD-t adott át a művésznő-
nek, amelyen a „kiskakasos rajzfilmgyűjtemény” 
található.) 

A következőkben a kiállítást mutatta be röviden 
Vágvölgyi Attila: „Tekintsük egyfajta sűrített esszen-
ciának ezt a tárlatot (…) Az alkotások palettája szé-
les. Munkái között találhatunk hangszeres sorozatot, 
számok ihlette képeket, mesét, portrékat, emberáb-
rázolást (…) Külön egységet képeznek a pajzs mo-
tívum köré felépített grafikák. Láthatunk absztrakt 
műveket, kollázsokat, montázsokat, ruhaterveket, 
tévéadások illusztrációit, feliratokat (…) A technika 
is változatos: ceruza, filctoll, zsírpasztell, montázs és 
vegyes technikák.”

Miért is Pajzs a kiállítás címe? „Fekete Edit pajzs 
motívuma egy ívelt, erős parabolavonal része. E 
vonal egy olyan erős támasz, mely védelmet nyújt 
a kívülről jövő ártalmak ellen (…) Az alkotó is egy-

fajta pajzs mögé rejtőzik, védelmet találva az erővo-
nalak mögött. Fekete Edit ezzel a képanyaggal kicsit 
megengedi számunkra, hogy betekintsünk a pajzsa 
mögé, és meglássuk az esendő embert, az érzések 
széles tartományát.”

A megnyitó beszéd végén Vágvölgyi Attila meg-
köszönte a művelődési háznak, hogy helyet biztosí-
tott a kiállításnak, valamint a dolgozóknak a képek 
felrakásában nyújtott segítségéért. Külön kiemelte 
Fekete Edit unokahúgának, Rózsa Juditnak állha-
tatos, fáradtságot nem ismerő munkáját, amelyet a 
kiállítás előkészítésében, megszervezésében végzett. 

Végül egy szép csokor átnyújtása után a kiállítást 
megnyitotta. 

Körbejárva a kiállítást egy-két műről tett benyo-
másomat szeretném elmondani. Nagyon tetszettek a 
számokat bemutató sorozat tagjai, ahogy a számok, 
illetve az alakok görbületei kiegészítik egymást. Ha-
sonlóan megragadott a fúvósok ábrázolása, amint 
megszólaltatják hangszerüket. 

Én mind a mai napig szeretem a meséket, talán 
ezért tetszett nagyon az aladdinos kép, továbbá  A 
cinege kiscipője mesealakjai. Ismerős volt a Vers 
mindenkinek tévéadás illusztrációja. 

A portrék nekem túlságosan elvontak voltak. 
Valóban kellően szuggesztívek, a tekintetek elmo-
sódottak, a szemek szintén. Nyilván jobban kellene 
ismerni a művésznő munkásságát, így közelebb ke-
rülhetünk az alkotásokhoz.

Szabó Tibor Mihály

AZ ILLEGÁLIS SZEMÉTLERAKÁST 
A TÖRVÉNY BÜNTETI! 

Július 20-ára virradó reggelre is-
meretlen tettesek körülbelül 30 
zsák háztartási hulladékot és sittet 
helyeztek el és szórtak szét a Má-
ria-szurdok Natura 2000-es védett 
természetvédelmi terület bejáratá-
nál. A Bodzás-árok bejáratánál el-
helyezett szemetelés elleni táblát is 
kitörték. 

A lelkiismeretes makkosi és nagyszénászugi 
civilek azonnal szemétszedési akciót szer-

veztek.
A BVV Kft.-nek köszönjük a zsákokat, il-

letve a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészet 
területvezető főerdészének pedig a szemét el-
szállítását.

Kérjük, ha valaki látta vagy lefotózta az il-
legális szemétlerakókat, jelentse az illetékes 

rendőrkapitányságon vagy az önkormányzatnál.
Figyeljünk az utcákon, erdőszéleken, fotózzuk 
le az illegális hulladékot lerakó személyeket és 
autójuk rendszámát, bejelentésünkkel segíthe-
tünk abban, hogy környezetünk emberhez méltó 
tiszta és kulturált legyen.

Makkosi Civilek



Rendőrkézen 
a Himnusz-szobor összefirkálói

Egy fiatalkorú és egy gyer-
mekkorú fiú több szobrot 
és tárgyat, többek között 
a Himnusz-szobrot is ösz-
szefirkálta Budakeszi terü-
letén.

A Budaörsi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya indított eljá-

rást rongálás bűntettének megala-
pozott gyanúja miatt egy fiatalkorú 
budakeszi lakos ellen.

A jelenleg rendelkezésre álló ada-
tok szerint a fiú gyermekkorú társá-
val 2013. július 17-én 13 óra körüli 
időben Budakeszi területén - többek 
között- a Himnusz-szobrot, közte-
rületi kapcsolószekrényeket, gázóra 
szekrényt, garázsajtót, valamint jel-
zőtáblákat falfirka elhelyezésével 
megrongálták.

A fiatalokat a járőrök az utcán, 
közterület-felügyelők segítségével 
- állampolgári bejelentés alapján- 
elfogták és előállították a Budaörsi 

Rendőrkapitányságra. A gyermekko-
rú fiút tanúként, fiatalkorú társát gya-
núsítottként hallgatták ki a budaörsi 
nyomozók.

A fiatalkorú fiú ellen a további 
eljárást- szabadlábon hagyása mel-

lett- a Budaörsi Rendőrkapitányság 
folytatja le.

A fiatalok jóvátételi munkaként 
maguk távolították el a szerencsére 
lemosható falfirkákat a tulajdonos 
engedélyével.
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„Szép, mint egy esernyő és egy varrógép 
véletlen találkozása a boncasztalon”

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ-
ban tekinthették meg a 16 éves Lackfi 
Margit kiállítását. A dolog egyik ér-
dekessége, hogy a megnyitó beszé-
det az édesapa, a József Attila-díjas 
Lackfi János költő mondta el.

 

Martus Éva, a Zik-Zak Műhely vezetője, Margit 
tanára méltatta a fiatal művésznő érdemeit: 

„Tizenhat éves kora ellenére érződik rajta átla-
gon felüli gondolkodása, asszociációra érzékeny 
természete, kimagasló rajztehetsége. Gusztusosan 
kidolgozott munkái mélyről jövő tartalommal bír-
nak, mintegy azonosulnak alkotójukkal. Nem fel-
színes ember, munkáin el kell gondolkodni.”

Mivel Margit sokoldalú tehetség, egyelőre 
hobbinak tekinti képzőművészeti munkásságát.

A hangulatos bevezető után a büszke költő-
édesapa mondta el nem mindennapi gondolatait. 
Már az ajánló-megnyitó címe sem volt egyszerű: 
Szókratész börtönben ül, de Szókratész szabad. 
Lackfi János mélyen szántó, ironikus, ízig-vérig 
mai nyelven elmondott beszéde megpróbált nem 
elfogult szülőként szólni, hanem „hűvös elemző” 
maradni. Először a szürreális szó jelentésváltozá-
sain elmélkedett, hiszen a laikus néző hamar rára-
gasztja ezekre az alkotásokra a szürreális jelzőt.

Lackfi Margit műveiben a képek alkotta való-
ság négy kulcsfogalom köré csoportosul. Az első 
az evolúció, ahol az irány nem mindig egyértelmű: 
növényi, rovartani és emberi olvad egymásba, de 
jó példa erre a bús, bálna tekintetű férfi alakja.

A második kulcsfogalom az egyensúly keresé-
se, amelyet jól példáznak a súlytalanságban lebegő 

madárlények vagy a hajmeresztő artistacsoport. A 
macskás-lovas rajz bemutatja, hogy a világ em-
berileg bejárható. Az összenőtt lények kiegészí-
tik egymást, közösséget hoznak létre. A különös 
küklopsz hölgy szintén az egyensúlyt vizsgálja, 
mint ahogy a pisai ferde toronyba oszlopként be-
épült figurák. Az örök kérdés: képesek vagyunk-e 
megtalálni saját lényünk központját, súlypontját, 
helyünket a különböző közösségekben?

A harmadik motívum a szörnyszerűség, ami 
nagyjából azt jelenti, hogy mindentől távol van, 
ami szép. A különböző figurák deformáltak, 
aránytalanul nagyok vagy éppen kicsire összezsu-
gorodattak, sziámi ikrekként összenőttek. Mégis 

nem a provokatív torzot keresi, hanem egyfajta 
szépen-csúnyán túli ős-ábrázatot.

Végül ejtsünk néhány szót a tudatlátásról. 
Lackfi Margit képzettársításai az alkotó, mindany-
nyiunk fejében fogalmazódnak meg. Ezek tudat-
fényképek sorozata, csak győzzük felfogni értel-
müket.

Mindez jó hír: Szókratész szabad, hiába van 
börtönben, hiszen tudata, képzelete, önmegfigye-
lése által végtelen, soha ki nem ismerhető tereket 
járhat be, és járhatunk be mindannyian.

 Szabó Tibor Mihály
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− MAKKOSMÁRIA TÖRTÉNETE

Budakeszi mostani városvezetésének tagjaként úgy éreztem, meg kell 
ragadni a lehetőséget, hogy felhívjuk a figyelmet arra a hagyomány-

ra, mely különleges módon kiemeli városunkat a többi település közül. 
Ezért született meg a Makkosi Kegyhely történetét bemutató színmű, 
Varga Lóránt: Kővel, kő nélkül című darabja, és ezért kértem Filó Kris-
tóf plébános atya támogatását egyházközségi képviselő testületi ülésen, 
hogy a makkosi kegytemplom falára tegyünk táblát, melyen minden 
arra járó elolvashatja a zarándokhely történetét, és a közeli tölgyfára 
kitett Mária ábrázolást is cseréljük ki. Kőrösiné dr. Merkl Hilda asz-
szony vállalta, hogy méltó módon elkészíti a tájékoztató szöveget, és az 
ő ötlete volt, hogy a kegykép fotóját kell a közeli tölgyfán elhelyezni. 

A kegytemplom mellett elhelyezett esztétikus, környezetbe illő tábla megalkotásával a lehető legjobb meg-
oldást találták meg a megvalósítók. Kőrösné dr. Merkl Hilda, városunk díszpolgára élére állt annak a kezdemé-
nyezésnek, hogy a civil szervezetek támogatásával bemutassuk a kegyhely történetét az eredeti helyszínen, a 
szeptemberi búcsú időpontjában, hivatásos színészek és a város lakóinak részvételével, Lázár Csaba színész, 
a Katolikus Rádió vezetőbemondójának rendezésében. A megvalósítás forrása az előre eladott jegyek árából 
teremthető meg, ezért kérünk mindenkit, aki szeretné, ha ez városi hagyomány lenne, vegyen részt a produkció 
megvalósításában!                        Bakács Bernadett

Makkosmária, az országosan kedvelt 
búcsújáróhely évtizedek óta sok ide-
gen és környékbeli zarándokot vonz. A 
tavaszi és az őszi búcsú, a minden va-
sárnap fél 12-kor kezdődő szentmise és 
sok érdekes, figyelemre méltó rendez-
vény miatt érdemes ellátogatni a festői 
környezetben fekvő kegyhelyre, mely 
évszázadok óta ismert, és testi-lelki fel-
üdülést nyújt az egyéni látogatóknak, 
családoknak és a nagyközösségeknek. 
A budakeszi iskolák tanulói korábban 
minden madarak és fák napját a kegy-
templom előtti hangulatos téren töltöt-
ték, és örömmel emlékeznek az akkori 
élményekre. A kitelepített budakesziek 
vagy az 1956-ban az országot elhagyni 
kényszerülők hazalátogatásakor első-
ként  Makkosmáriára zarándokolnak.

A kegyhely történetéről azonban nem álltak rendel-
kezésre pontos információk a látogatók számára, 

pedig az tükrözi az elmúlt közel három évszázad min-
den ideológiai és politikai viharát.

A hiányos tájékoztatás pótlására készült az új 
makkosmáriai információs tábla és az új kép a tölgyfá-
ra. Mindez, mint az „igaz” ügyek általában, sok önzet-
len ember támogatásával és munkájával született meg.

Az ötlet felvetődésekor egyszerű tájékoztató füzetet 
terveztem, mely kézbe adható, amit azonban használói 
rendszerint el is dobnak. Ezért egy időtálló változat 
mellett döntöttem, és kaptam azonnal segítséget Rácz 
Istvántól, a Herbárium munkatársától és Gábor Emese 
szobrászművésztől, akik önzetlenségükről és szakmai 
erényeikről már korábban tanúbizonyságot tettek.

A szép tábla grafikai terveit Rácz István készí-
tette, aki e tekintetben valóban 
világméretű tapasztalatokkal 
rendelkezik. Különösen szépek 
a botanikai szempontból hiteles 
csertölgy levelek és a makk, me-
lyeket felhasznált tervében, ezzel 
is utalva a kegyhely nevének 
kialakulására. A templom ko-
rábbi romos állapotát bemutató 
képek a Budakeszi évszázadai 
című könyvből Kőrösi Katalin 
válogatta és szkennelte. A szö-
veget magam állítottam össze, és 
Mózessy Gergely, a Székesfehér-
vári Egyházmegyei Könyvtár és 
Levéltár igazgatója ellenőrizte.  

Tanácsai hasznosak voltak. Az időjárás viszontag-
ságait tűrő tábla elkészítését Virágh Szabolcsnak és 
Beának köszönhetem, akik nagylelkűen adománynak 
szánták mind a munkát, mind az anyagot.  A tábla 
fakeretének a környezetbe illeszkedő terveit Gábor 
Emese álmodta meg, és Szilágyi István, valamint Var-
ró László, a Prohászka Gimnázium műszaki szakem-
berei készítették el a gimnázium műhelyében, és szál-
lították  Makkosmáriára, majd állították fel a templom 
oldalán. Köszönet Török Csaba igazgató úrnak, hogy 
engedélyezte munkatársainak a kivitelezést.

A virágládát Rapp Antal és az önkormányzat 
adományozták és szállították Makkosmáriára. Az el-
hanyagolt terep rendezésében Gábor Emese, Csirke 
András, Kőrösi András és jómagam vettünk részt. 
Nagy öröm volt felfedezni, hogy a vastag hordalékré-
tek és csenevész gyomok alatt szépen lerakott, nagy-
méretű bazaltkockák rejtőznek. 

A tölgyfán, mely az eredeti jelenés helyén áll, 
szintén megújult a kép. A kegyképről, melyet  Hen-
rik Josef Falconer festett, Bánkuti Ákos készített két 
fotót. Az ezüstszínű keretet is mutató változat a tábla 
középpontjában található, a tölgyfán keret nélkül je-
lenik meg a gyermekét tápláló Szűzanya teljes szép-
ségében. A fóliázott kép a Budakeszi Kultúra Alapít-
vány ajándéka. A kis esővédő tetővel ellátott fakeret 
és a kép elhelyezése szintén Varró László és Szilágyi 
István munkája. A szükséges anyagi forrásokat a Kő-
rösi család biztosította. 

Dr. Boda Zoltán, a Budapesti Erdészet vezetője, 
aki mindvégig készségesen állt rendelkezésünkre 
szakmai kérdésekben, reményeink szerint segíteni tud 
majd két új pad elhelyezésében, melyekkel a tölgyfa 
környezete teljes egészében méltóvá válhat a Fogoly-
kiváltó Boldogasszony üzenetének közvetítésére. Az 
új információs táblát és a jelenés helyére felerősített 

kegykép fotót Filó Kristóf plébá-
nos úr szentelte meg 2013. június 
30-án a szentmise után összegyűlt 
népes közönség jelenlétében. 

Köszönet mindenkinek, aki 
segített abban, hogy a Makkos-
máriára látogató hazai és külföldi 
zarándokok, kirándulók megis-
merjék a kegyhely történetét, és 
felismerjék a hely szellemének 
mindig időszerű, problémameg-
oldó üzenetét, mert a modern kor 
„rabjainak” (szenvedélyek, kábító-
szer, alkohol, játékfüggőségek stb.) 
szenvedéseire is létezik gyógyír.

Kőrösiné dr. Merkl Hilda

Segíts eljutni 
Budakesziről 
Taskentbe!

A Bamako Summer a Budapest–
Bamako nyári kistestvére. A cél 
minden évben más: idén nyáron 
a végcél Taskent, Üzbegisztán 
fővárosa. 

A rajt Nyíregyházáról indul és 5500 
kilométeres távot kell teljesíteni. A 

Three Brothers Team Budakeszi is indul 
a 2013. augusztus 22-én rajtoló Bamako 
Summeren. A cél megvalósítása érdekében 
támogatókat és szponzorokat keresünk. 

Elérhetőség: 
pannonsverige@gmail.com, 

tel.: +36-70-217-1441

IMPRESSZUM ‒ Budakeszi HÍRMONDÓ 
közéleti folyóirat 

• Alapító és lapkiadó:  
Budakeszi Polgármesteri Hivatal, 2092 
Budakeszi, Fő u. 179., 06(23) 535-710, 

Fax: 06(23)535-712  
• Honlap: www.hirmondo.budakeszi.hu  

 • Főszerkesztő: Balczó Kornélia 
 email:  

szerkesztoseg@budakeszihirmondo.hu 
• Hirdetésfelvétel:  

Tel.: 06(30) 630-8597, szerkesztoseg.
hirmondo@gmail.com  

• lapzárta minden hónap 10-én  
• Nyomdai munkák:  

PALETTA PRESS Kft. Budakeszi,  
Szőlőskert u. 19., 06(23) 451-959  

• Megjelenik 6500 példányban  
• ISSN 1586-2704   

•  Lektorálta: Szabó Tibor Mihály  
•  Fotók: Balogh Ágnes, Nagy Bertalan

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!
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Hazatért a Nepomuki Szent 
Jánosszobor

2013. július 23-án végső helyére ke-
rült Nepomuki Szent János szobra, 
melyet augusztus 11-én 11.00 órakor 
avatnak fel.

Zsámbéki-medencében elsőként Budakeszi 
emelt szobrot a szent tiszteletére. A régi, Szent 

György-templom (mely a mai budakeszi címeren 
is látható), új harangját az ő tiszteletére szentelték 
1713-ban. 1769-ben Nepomuki Szent János a tele-
pülés védőszentjei közé tartozott.

A Havas Boldogasszony-plébániatemplom 
mellékoltárát Nepomuki Szent Jánosról nevezték 
el, a templom oromzatán álló két szobor közül az 
egyik szintén őt ábrázolta. A mai Erdő utcai busz-
megállónál a 18. század végén még egy kápolna 
állt, mely feltehetően Nepomuki Szent János-ká-
polna lehetett. 

A szobor, amelynek eredeti talapzata részben 
megmaradt, a 18. század közepe óta állt valahol a 
Dorfgraben (Fő utca menti árok) mentén, a temp-
lom közelében. A második világháború előtt már 
a mai Fő utca 211. számú ház udvarán találjuk, az 
Erdő utca torkolatával szemben, nem messze az 
elpusztult kápolnától.

A második világháború után a kommunista rend-
szer esztelen pusztításának áldozata lett. Ismeretlen 
tettesek valamikor az 1960-as években összetörték, 

majd egy időre feledésbe merült. A rendszerváltás 
után dr. Siklósi Gyula régész rátalált az eredeti ta-
lapzat két nagyobb darabjára, amelyekről kiderült. 
A talapzatot restauráltatta, majd elbeszélések és 
korabeli analógiák alapján Varga Zoltán szobrász-
restaurátor rekonstruálta magát a szobrot is.

A tervek szerint az újjászületett szobor a temp-
lom alatt futó patak közelében, a templomlépcső 
mellett állt volna, ám az akkori plébános, dr. Né-
meth László atya ehhez nem járult hozzá, ráadásul 
az akkori települési önkormányzat sem támogatta 

a szobor felállítását. A régész ezért a szobrot Buda-
jenőre vitette át a Tante Susanne étterem udvarába, 
ahol a budajenői plébános fel is szentelte.

Budai Istvánnak, Budajenő polgármesterének 
közbenjárásával a szobor 2012 decemberében 
visszakerült Budakeszire. A Szépítő Egyesület – 
budakeszi polgármestere és a BVNÖ támogatá-
sával – a szobrot rekonstruáltatta, és 2013. július 
23-án végső helyére, a Havas Boldogasszony-
plébániatemplom lépcsőjének patak felőli oldalán 
felállították.

Bár eredetileg Nepomuki Szent János ünnepén, 
május 16-án szerették volna a szobrot felavatni, de 
erre csak augusztus 11-én, 11.00 órakor kerül sor.

B. K. 
Forrás: Gellér Dávid:  

Hazatér a Nepomuki Szent János-szobor

Orgona  
és trombita

koncert
A budakeszi római katolikus temp-
lomban 2013. július 13-án nagysikerű 
orgona- és trombitakoncert volt. Köz-
reműködött Kecskés Mónika orgona- 
és csembalóművész, a pesti ferences 
templom orgonistája, valamint két 
trombitaművész-palánta: Szirmai 
Jenő és Szávin Viktor. 

Az ingyenes koncert sokakat vonzott ezen a 
gyönyörű nyári estén. 

A modern technikának köszönhetően nem 
csupán hallani, de látni is lehetett az előadókat.  
A Huber-Szabó Lőrinc szervezésében megrende-
zett koncertet a résztvevők kivetítve élvezhették.

Fotók: Borda Mihály

Szeleczky Csabát káplánnak nevezték ki
Az újmisés Szeleczky Csa-
bát – a budakeszi plébáni-
ára – káplánnak nevezte ki 
Spányi Antal megyéspüs-
pök, 2013. augusztus 1-jei 
hatállyal.

Szelecky Csaba a főtisztelendő 
Filó Kristóf kanonok, plébános 

úr munkatársaként, az ő irányítása és 
útmutatása alapján végzi szolgálatát.

Mint felszentelt pap, újabb te-
rületek nyíltak meg a lelkipásztori 
szolgálatban: a szentmiseáldozatok 
bemutatása, a gyóntatás, valamint a 
betegek és haldoklók megerősítése a 
szent kenettel. 

Spányi Antal levélben kérte 
Szelecky Csabát arra, hogy töreked-
jék arra, hogy a papi életben ne csak 
a gyakorlati jártasságot szerezze 
meg, hanem a szentek tudományá-
ban, az imádságban és a lelki életben 
is egyre elmélyüljön: folyamatosan 
törekedve az életszentségre és a lel-
kipásztori szeretetre. 

Balczó Kornélia
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Megrongálták, 
élet veszé
lyessé vált

BUDAKESZIN,  
A HUNOR UTCA ELEJÉN  

TALÁLHATÓ EMLÉKMŰVET  
MEGRONGÁLTÁK.

Az elkövetők feltehetően ittas fiata-
lok, akik „csak brahiból” másztak fel 
az emlékműre és rángatták azt meg.

A rángatás eredményeképpen a kő talpazaton 
álló szobor tartóoszlopa elvált a talpazattól, 

ezzel az balesetveszélyessé vált. Az emlékmű ja-
vítási munkálatának végéig a rendőrség a területet 
lezárta. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy 
saját érdekükben – a javítás befejezéséig – ne 
menjenek a szobor közelébe!

TÁJÉKOZTATÓ 

Felhívom a tisztelt Lakosság figyelmét,  
hogy a Budakeszi Rendőrőrsön panaszfelvétel  

és bejelentési lehetőség  
hétfőtől csütörtökig 07 óra 30 perctől  

16 óráig, illetve pénteken 07 óra 30 perctől  
13 óra 30 percig biztosított  
személyesen vagy telefonon. 

Hétfőtől csütörtökig 16.00 órától, péntekenként 
13.30-tól, munkaszüneti napokon és ünnepnapokon 
bejelentéseiket a Budaörsi Rendőrkapitányságon 
szíveskedjenek megtenni, tekintettel arra, hogy 
ügyelet biztosítására jelenleg nincs lehetőség a 

rendőrőrs épületében.
 

E L É R H E T Ő S É G E I N K : 

Budakeszi Rendőrőrs: 

06/23-450-007
Budaörs Rendőrkapitányság: 

06/23-505-400
Ingyenesen hívható segélyhívó számok: 

107,112

PEST MEGYEI 
RENDŐR-

FŐKAPITÁNYSÁG

BUDAÖRSI 
RENDŐR  -

KAPITÁNYSÁG

BUDAKESZI 
RENDŐRÖRS

2092 Budakeszi, 
Dózsa György tér 25.

 Tel/Fax: 
06-23/505-007  

2 baleset 2 nap alatt
Budakeszin és a környéken megszaporodtak a közlekedési balesetek. Az el-
múlt napokban, városunkban két komolyabb közlekedési baleset is volt.

Budakeszi határában, a Budakeszi úton két autó frontálisan ütközött. Lapunk úgy tudja, hogy a baleset-
nek két komoly sérültje van. A baleset miatt hatalmas dugó alakult ki. A helyszínre érkező rendőrök 

azonnal megkezdték a rend helyreállítását és megindulhatott a forgalom.
Budakeszin, a Fő úti parknál egy autó villanyoszlopnak ütközött.
A nagy melegben tompulnak a reflexek a hőségben, nem ritka, hogy elkalandozik a sofőr figyelme, 

melynek következményei súlyosak lehetnek. Ajánlatos 10.00 és 16.00 között elkerülni az autóval való 
közlekedést, mert a kánikulában a koncentrációkészség is alacsonyabb. Aki mégis útnak indul, legyen 
nála megfelelő mennyiségű frissítő és időnként álljon meg egy rövid pihenőre.

A nyári nagy melegre való tekintettel Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, budakeszi polgármestere foko-
zott figyelmességre kéri a járművezetőket.                                                             Fotók: Huber-Szabó Lőrinc



Budakeszi 
tolvajok

Ismeretlen személyek 2013. június 
30-án 11 óra körüli időben megjelen-
tek Budakeszin egy étteremben, majd 
a sértett figyelmét elterelték és a pul-
ton-, látható helyen- hagyott Asus 
típusú laptopot eltulajdonították. Az 
étteremben lévő biztonsági kamerák 
rögzítették az elkövetőket.

A Budaörsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki 
a képen látható férfiakat felismeri, jelenlegi 

tartózkodási helyükről, vagy a bűncselekmény-
nyel kapcsolatban érdemleges információval ren-
delkezik, hívja a Budaörsi Rendőrkapitányságot 
a 06-23/505-400 telefonszámon, illetve tegyen 
bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 
„Telefontanú” zöld számán (H–Cs: 8-16, P: 8-13), 
a 107, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszá-
mok valamelyikén.
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Kata babát keressük
Kislányunk még nincs 3 éves, és 2 
héttel ezelőtt elhagyta (elhagytuk) 
Budakeszin a számára nagyon fon-
tos játékpajtását, kisbabáját, amivel 
állandóan együtt játszott, sírt, neve-
tett…

Azóta sír utána és nem pótolja semmi ennek a 
babának az óriási hiányát és sajnos sem Ma-

gyarországon belülről, sem külföldről nem tudjuk 
beszerezni.

Kérem, jelentkezzen a becsületes megtaláló, 
hogy helyre tudjon állni a kis gyermek lelke!

Köszönettel: 
Ny. Cseh Katalin, Budakeszi, 

Tel.: 0630/625-3136 Az elveszett Kata baba

P R O G R A M A J Á N L Ó  2 0 1 3  A U G U S Z T U S
08.02. 15.00 Véradás Budakeszin Erkel Ferenc Művelődési  

Központ

08.02. 20.00 Gyere velünk éjszakai 
kalandra!

Erkel Ferenc Művelődési  
Központ

08.10. 20.00 Bednárik Anasztázia 
Orgonakoncertje

Budakeszi Római Katolikus  
templom

08.11. 11.00 Nepumuki Szent János szobor 
felszentelése

Budakeszi Római Katolikus 
 templom

08.11. 15.00 Tükrös szív és festett fakanál 
- Budakeszi Búcsú

Budakeszi Helytörténeti  
Múzeum és Tájház

08.25. Családi Nap Farkashegyi repülőtér

BEDNARIK ANASZTÁZIA 
orgonaestje 
a budakeszi katolikus 
templomban 
2013. augusztus 10-én, szombaton este 8 órakor

MŰSOR:
J. S. Bach: c-moll prelúdium  
és fúga BWV 546

J. S. Bach: Korál a 147.  
kantátából

J. S.  Bach: D-dúr  
prelúdium és fúga BWV 532

R. Schumann:  C-dúr kánon,  
Asz-dúr kánon 

F. Mendelssohn-Bartholdy:  
B-dúr szonáta

R.  Schumann:  
IV. B-A-C-H fúga

J. S.  Bach: d-moll toccata  
és fúga BWV 565 A belépés díjtalan, az orgonistát kivetítjük.
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Nemzeti dohányboltok Budakeszin

Július 17-től csak a koncesszióval 
rendelkező nemzeti dohányboltok 
árusíthatnak cigarettát és egyéb do-
hánytermékeket. Bemutatjuk a buda-
keszi dohányboltokat, hol lehet a jö-
vőben cigarettát vásárolni. Videó!

A koncessziós jogot nem nyert trafikok, boltok, 
szórakozóhelyek július 16-án éjfélig árusíthat-

nak cigarettát, azok, akik ezt a rendelkezést meg-
szegik, súlyos büntetésre számíthatnak.

 Azok a kiskereskedők, akik nem nyertek kon-
cessziós jogot, július 16-ig értékesíthetik meg-
maradt készletüket. Erre a gördülékeny átmenet 
érdekében volt szükség, illetve azért, hogy a jö-
vedékiadó-bevételek folyamatosan teljesüljenek. 
Attól lehetett ugyanis tartani, hogy azok a kiskeres-
kedők, akik 2013. július 1-jét követően nem foly-
tathatják a dohány kiskereskedelmi tevékenységet, 
már májusban sem rendelnek újabb dohánytermé-
ket, nehogy a készletük beragadjon. Ha valamelyik 
vállalkozás a határidő után engedély nélkül árul 
cigarettát, súlyos pénzbüntetésre számíthat, ami öt-
milliótól ötszázmillió forintig terjedhet.

 A régi dohányárusító helyek szigorú ellenőr-
zésre számíthatnak. A Magyar Nemzet korábbi 
beszámolója szerint az adóhatóság július közepén 
országos vizsgálat-sorozatot indít. A vámhatóság 
munkáját a közterületfelügyelők és a polgárőrök 
is segítik majd, mégpedig úgy, hogy tájékoztatást 
adnak arról, hol találkoztak feltételezhetően enge-
dély nélküli dohányforgalmazással.

A dohánytermékek kiskereskedelme július 
1-jétől állami monopóliummá vált, az állam kon-
cessziós szerződéssel engedheti át az értékesítést 
az erre pályázóknak. Múlt csütörtökig a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit (NDN) Zrt. ak-
kori tájékoztatása szerint több mint 5200 nemzeti 
dohánybolt nyílt meg. A nemzeti dohányboltokkal 
vagy elkülönített értékesítési hellyel még nem ren-

delkező kistelepülésekre az NDN Zrt. ideiglenes 
ellátókat jelöl ki.

Budakeszin a következő személyek nyer-
tek koncessziót: Besenyei Anita, Gräfl Mag-
dolna, Keszler Attila Zoltán, Kis László Gusz-
táv, Kosinszky Richárd Viktor, Krupp Zoltán, 
Nagyfejeő Tiborné, Szőke Gergő Tamás

  
Budakeszin a következő címeken lehet do-

hánytermékeket vásárolni: Fő utca 43-45., Fő 
utca 53., Széchenyi u. 55., Fő utca 116., Fő utca 
212,, Dózsa György tér 1/A. (CBA), Bianka út 1. 
(Tesco-nál), Temető u. - MOL kút

Forrás: MTI/Nemzetidohany.hu

TÁJÉKOZTATÓ

Vízszintes:  1. A magyar államiság 
egyik jelképe.  11. Majd később.   12. … 
foglyai,  Jean-Paul  Sartre  drámája.    14. 
Eszköz, szerszám.  15. Hazai pénzintézet. 
16. Tanú egynemű betűi.  17. Figyel.  18. 
Az  egyik  szülő.  20. Idegen  főnévképző.  
21. Működő  vulkán  Szicíliában.  22. Év, 
németül.  23. Részvénytársaság, röviden.  
24. A részeshatározó egyik ragja.  27. Az 
a  további. 29. Az  oxigén  és  a  hidrogén 
vegyjele.    30. Gépkocsik  elhelyezésére, 
őrzésére  szolgáló  helyiség.  32. A hajnal 
istennője az ókori római mitológiában.  34. 
Mosópor márka.  35. A múlt idő egyik jele.  
36. Azonos  betűk.    37. Egymást  követő 
betűk.   38. Száz kilót nyom.  41. Connie 
…,  angol  gyermekénekes  (2000−).   43. 
1083-ban szentté avatott államalapító 
királyunk.

Függőleges:  1. Vajdasági  kisváros.    2. 
Német elöljárószó.  3. Klasszikus kötőszó.  
4. Nádszál!  5. Az Etna belseje!  6. Olasz 
hangzói.  7. Párosan őröl!   8.  Országos 
Tanács,  röviden.    9. A  nobélium  és  az 
oxigén  vegyjele.  10.  Valamely hormon 
hatását gátló, antitestként képződő anyag. 
11.  A Dunakanyar egyik ékessége, 
itt született a vízszintes 42. sz. alatti 
királyunk.  13. Község Tolna megyében, 
Bonyhád  közelében.    17. De  mennyire!, 
bizalmasan.    19. Félig  nyitott,  angolul 
(AJAR).    25. Időben  utána.    26. Üzemi 
takarékpénztár  volt.   27.  Angolna, 
németül.   28. Ital,  zeneszó mellett  vigad.  
31. Gabonanövény.  33. Olyannak, 
olyanként, választékosan.  39. Szintén ne!  
40. Este közepén!  41. Római 55. 

Szent István ünnepére

A megfejtést küldjék el szerkesztőségünk  
e-mail címére (szerkesztoseg@budakeszihirmondo.hu), vagy vágják ki  

(de fénymásolatot is elfogadunk) és személyesen vagy postán juttassák el  
a Polgármesteri Hivatalba (Budakeszi, Fő utca 179.).

Az előző számban megjelent rejtvény megfejtése: erdei iskola, vakáció, Balaton, fagyi

A helyes megfejtők közül a főszerkesztő ajándékát, egy-egy óriás gabonapelyhet 
nyertek: Verő Ágnes, Pócsi Lajosné, Huszár Barbara

A NYEREMÉNY ÁTVEHETŐ A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN. 

A nyertesnek gratulálunk!
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