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Összefogás a közbiztonságértBuda és Keszi BudakeszinSzent Mihály-napi rendezvények
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a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. 
vezérigazgatója

„A támogatás, amit céloz ez az esemény,  
egy olyan közfeladat javulást eredményezhet, 
amely mindannyiunk érdekét szolgálja”



Eljött a változások ideje
Az elmúlt hónap sem volt eseménytelen Budakeszi 

életében. Előkerült a Duna partjá-ról, így újraavathatjuk 
Wass Albert szobrát. Hidas Mátyást Budakeszi díszpol-
gárává választottuk. A hőségben is rengetegen láto-gat-
tak ki a Családi Napra, annak ellenére, hogy idén nem a 
megszokott helyszínen ren-deztük meg. A képviselő-
testület döntése nyo-mán megfizethető lesz a temetés 
Budakeszin. Új rendőrkapitányt kaptunk, és a városháza 
projekt is befejezéséhez közeledik, a város-üzemeltetés 
pedig kátyúzással igyekszik meg-előzni városunk autó-
sainak téli bajait. Az önkormányzat és a rendőrség össze-
han-golt munkájának köszönhetően megtalálták a másfél 
hónappal ezelőtt ellopott Wass Albert szobrot. Eltulaj-
donítása nagy elkeseredést és felháborodást váltott ki a 
lakosság körében. Annál nagyobb az örömünk, hogy a 
terveink szerint október 23-ai ünnepség keretében újra 
felavathatjuk. A mellszobor ellen-állt az időnek, a 
rossznak, a gonosz-nak. Az ilyen típusú bűncselekmények 
elkövetésének visszaszorítása ér-dekében, a parkban 
folyó munkálatok befejezését követően szeretnénk térf-
gyelő kamerákat elhelyezni. Fokozott a rendőri jelenlét 
Budakeszin. Több lesz a járőr, és a rendőrkapitány ígé-
rete szerint gyalogosan is ellenőrzik majd városunk 
helyszíneit a biztonság fokozása érdekében – nyilatkozta 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottília polgármester asszony. Az 
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folyó munkálatok befejezését követően szeretnénk térf-
gyelő kamerákat elhelyezni. Fokozott a rendőri jelenlét 
Budakeszin. Több lesz a járőr, és a rendőrkapitány ígé-
rete szerint gyalogosan is ellenőrzik majd városunk 
helyszíneit a biztonság fokozása érdekében – nyilatkozta 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottília polgármester asszony.
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70 kg, a választott ételhez szükséges 
hússal támogatta a főzőversenyen 

résztvevőket. Az önkormányzat tűzi-
fát biztosított. 

A jelentkező csapatok kb. 20-25 fő 
részére ízletes bográcsos vagy szabad 

tűzön elkészített ételt főztek.

A versenyre bárki jelentkezhetett: 
gyermekek, felnőttek, családok, ba-
ráti társaságok, civil szervezetek és 

vállalkozások egyaránt.

Az ételeket háromtagú szakmai zsűri 
értékelte és díjazta. 

Káposztás  
ételek kategória:

1. helyezett: Best of 
Kabinet (Budakeszi 
Polgármesteri Hivatal) 
– kapros káposztaleves 
csülök betéttel

2. helyezett: Gyám(ol)
talanok (Budakeszi  
Járási Hivatal)  
– székelykáposzta

3. helyezett: Lóháton Bu-
dakeszin Lovas iskola – 
káposztás szerb pörkölt

Egyéb kategória:

1. helyezett: Kunterbunt 
Tánccsoport – Babos 
tészta

2. helyezett: 
Táltoskönyvek  
– Táltos lecsó

3. helyezett: Demokrati-
kus Koalíció  
– Slambuc

A zsűri különdíjat sza-
vazott meg: az MSZP 
csapatának az ötletes 
tálalásért (bakonyi 
betyárleves)

A verseny abszolút 
győztese a Gyám(ol)
talanok (Budakeszi 
Járási Hivatal) csapata 
lett, akik Józsa Lajos 
szobrászművész által 
készített vándordíjat 
vehették át.

Ezt a vándordíjat az 
nyerheti el véglegesen, 
aki három alkalommal 
abszolút győztes lesz. 

Budakeszi Város Önkormányzata a Családi Nap keretében,  
idén is meghirdette a nagy népszerűségnek örvendő ételfőző versenyt,  

melyre szép számmal érkeztek jelentkezők. 

A főzőverseny  
eredménye

Pörköltek, paprikások,  
tokányok kategória:

1. helyezett: OTP Bank csapata 
 – Gombás csirkepaprikás

2. helyezett: Buda Környéki  
Televízió – médiapörkölt

3. helyezett: Zsiványok gyermek-
csapat – szegfűgombás marha-

pörkölt házi kenyérlángossal

Levesek kategória:

1. helyezett: Csipet-csapat  
(Budakeszi Város  

Önkormányzata) – Palócleves 
flambírozott marhahússal

2. helyezett: Tarkabarka  
Tyúkanyók (Kunterbunt Óvoda) 

– paprikás tyúkhúsleves  
vajas galuskával

3. helyezett: Budakeszi  
Fidesz – kedélyjavító  

tárkonyos pityókaleves
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Közlekedési változások a Volánbu-
szok és a 222-es autóbuszok járata-
inál. November közepén, közbeszer-
zési eljárás keretében választjuk ki  a 
szennyvíztisztító telep kivitelezőjét. A 
képviselő-testület pályázatot írt ki a Fő 
u. 177. szám alatti Rathauskeller pin-
ce bérbevételére, továbbá a Fő u. 229. 
szám alatti ingatlan (régi óvoda épü-
lete és a hozzá tartozó telek) elidege-
nítésére. Lakossági fórumok és ’56-os 
megemlékezés Budakeszin. Beszámoló 
a Szent Mihály-napi vigasságokról.

Budakeszi Város Önkormányzata lehetőségeihez 
mérten nagy hangsúlyt fektet a közösségi köz-

lekedés fejlesztésére, ezért szinte hónapról hónapra 
tudunk beszámolni újabb eredményekről.

Október 1-jétől egy tavasszal megfogalmazódott 
lakossági igényt váltottuk valóra: a Budaörsi úton 
közlekedő Volánbusz járatok – néhány kora reggeli 
járat kivételével – betérnek a Szőlőskert gazdasági 
területre, és megállnak a Tesco és Oázis áruházak 
között kialakított új megállóhelyeken, valamint a 
Szőlőskert utcánál. Ez a szolgáltatásbővülés a he-
lyi közösségi közlekedési igények jobb ellátásán 
túlmenően közvetlen, átszállás nélküli eljutást tesz 
lehetővé Budakeszi nyugati, Barackos városrésze  
és a Park Center bevásárlóközpont között.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is gyorsabban és 
kényelmesebben kereshetik fel hozzátartozóik sírját 
halottak napja időszakában a budakeszi temetőben. 
Az önkormányzat és a BKK megállapodása alapján 
október 26-27-én és a november 1-jei hosszú hétvé-
gén a munkaszüneti napokon szokásos félórás kö-
vetési időnél sűrűbben járnak majd a Széll Kálmán 
tér és Honfoglalás sétány között közlekedő 222-es 
autóbuszok. Ebben az időszakban ismét üzemelni 
fog a Temető utcában a ravatalozó melletti bejárat 
közvetlen közelében tavaly létesített ideiglenes meg-
állóhely.

A közlekedési változásokról részletesebben a 
városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok 6. ol-
dalon található beszámolójában olvashatnak.

A képviselő-testület szeptember 26-ai rendkívü-
li ülésén döntött arról, hogy pályázatot ír ki a Fő u. 
177. szám alatti 236 m2 alapterületű Rathauskeller 
pince bérbevételére, továbbá a Fő u. 229. szám alat-
ti ingatlan (régi óvoda épülete és a hozzá tartozó 
telek) elidegenítésére. Az ingatlanok előzetes idő-
pont egyeztetést (hgabor@budakeszi.hu) követően 
megtekinthetők.

A részletes pályázati kiírások személyesen a 
polgármesteri hivatal 36-os irodájában kérhetők, 
illetve letölthetők a www.varoshaza.budakeszi.hu 
weboldalról. 

Az új bölcsőde kivitelezési munkálatai során 
2013. szeptember 17-én egy munkagép gázveze-
téket szakított el. A Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság tűzoltóinak utasítására a Budakeszi 
Rendőrőrs munkatársai a szomszédos Pitypang 
Sport Óvoda munkatársait felszólították, hogy 
azonnal hagyják el az épületet, mert veszélyben 
lehetnek. Az óvodásokra nem jelentett közvetlen 
veszélyt az elszakított vezeték, azonban az Igazga-
tóság a hiba elhárításáig jobbnak látta, ha a gyer-
mekek nem tartózkodnak a szomszédos ingatlanon. 
Az óvónénik, dajkanénink és Pali bácsi pánik-
mentesen, 5 perc alatt kimenekítették és átvitték a 
gyerekeket a Széchenyi István Általános Iskola tor-
natermébe.  Köszönjük az óvoda és az iskola dolgo-
zóinak a gyors és szakszerű intézkedést. A bölcsőde 
teljes kivitelezése 2014. június 3-án fejeződik be, 
reméljük, nem fog előfordulni hasonló esemény.A 
bölcsőde alapkőletételének ünnepségére 2013. ok-
tóber 18-án, pénteken 10 órakor kerül sor, melyre 
minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

Budakeszin a jelenleg folyamatban lévő legje-
lentősebb fejlesztés az uniós támogatással meg-
valósuló, 3,4 milliárd forint összköltségvetésű 
szennyvízprojekt. A beruházás volumene miatt a 
kivitelező kiválasztása az egész Európai Unióra 
kiterjedő közbeszerzési pályáztatással történik. A 
pályázók október elején nyújthatják be ajánlataikat, 
melyek elbírálása után, november közepén várha-
tó a kivitelező kiválasztása. A beruházást 2015. év 
első felében kell lezárni. Addig le kell folytatni az 
új szennyvíztisztító telep fél éves próbaüzemét is, 
ennek megfelelően a telep építését a kivitelező vár-
hatóan még a közeledő téli hónapokban el is kezdi.

A csatornázás Makkosmária jelentős részét 
érinteni fogja, kiküszöbölve a jövőben a környezet-
szennyezést, illetve a szippantással járó kellemetlen-
ségeket, utánajárást. A beruházás keretében korsze-
rűsítjük a napjainkra már nem megfelelő kapacitású 
csatornarendszert a Munkácsy és a Meggyes utcá-
ban. A csatornaépítés 2014. év tavaszán indul, és a 
jövő év őszéig jelentős részben be is fog fejeződni.

Budakeszi Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete 2013. november 13-án, szerdán 18 
órakora a Makkosmária városrészen élő lakosok 
számára fórumot szervez a területre vonatkozó 
HÉSZ-módosítással kapcsolatban az Erkel Ferenc 
Művelődési Központba. Az eddig beérkezett lakos-
sági vélemények megvitatása mellett beszámolunk 
a tervezés állapotáról is. 

A képviselő-testület 2013. november 20-án, 
szerdán 18 órakor tartja éves közmeghallgatását 
szintén a művelődési központban. A fórum során 
Budakeszi lakossága, a helyi szervezetek képvise-
lői közérdekű kérdéseket tehetnek fel a képviselő-
testületnek, és elmondhatják javaslataikat. Írásbeli 
kérdéseiket 2013. november 13-ig (szerda) várjuk 
a pm.titkar@budakeszi.hu email címre, vagy sze-
mélyesen a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügy-

félszolgálatára. 
A Magyar Televízió Zrt. kezdeményezésére, a 

kormány támogatásával nagyszabású összefogás-
nak lehettünk tanúi és résztvevői országszerte a 
2013. szeptember a 28−29-ei hétvégén. Július vé-
gén „Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!” cím-
mel országos pályázatot írt ki a kormány a települé-
si önkormányzatok részére a rendezvényen történő 
részvétel támogatására. 

A települések a pályázaton lakosságszám arányá-
ban igényelhettek 100 ezer Ft-tól 1,5 millió forintig 
támogatást a kulturális programok megvalósítására. 
Budakeszi is sikeresen pályázott és 650 ezer Ft-ot 
nyert a hétvégi események megvalósítására.

A szeptember 28-án és 29-én megrendezett „Itt-
hon vagy! Szeresd Budakeszit!” Szent Mihály- napi 
vigasságok színes programjait nagy számban láto-
gatták a budakeszi lakosok, melynek csúcspontja 
a vasárnap délutáni műsor volt a Fő téri parkban. 
Szüreti felvonulással, játszóházakkal, hagyomány-
őrző programokkal vártuk a látogatókat, továbbá 
megválasztottuk Budakeszi legdélcegebb „Mihá-
lyát” is, aki a legkiválóbban oldotta meg a próba-
tételeket. Lihebmann Gábor egy évig viselheti a 
Budakeszi Legdélcegebb Mihálya címet, akinek 
ezúton is gratulálunk!

A rendezvény zárásaként a legdélcegebb Mi-
hállyal közösen gyújtottuk meg Budakeszi Szent 
Mihály őrtüzét, mely az összes helyszínen, mind az 
1305 résztvevő településen egyszerre lobbant fel. 
Az őrtűz egykor az együvé tartozás, az otthon szim-
bóluma volt, és most újra közösségformáló erő le-
het. Ezzel a hétvégével lehetőséget szerettünk volna 
biztosítani arra, hogy a budakesziek megismerjék, 
újra felfedezzék közös értékeinket. Bízom benne, 
hogy a hétvégi vigasságok feledhetetlen élményt 
jelentettek a budakeszi lakosok számára.

A pozitív visszajelzések alapján az eseményeket 
– hagyományteremtő szándékkal – a következő év-
ben is megrendezi az önkormányzat intézményi és 
civil összefogással.

A képviselő-testület döntése alapján összehívom 
a „Civil Kerekasztal” fórumot a polgármesteri hi-
vatalban 2013. október 24-én 18 órára. A kezdemé-
nyezés célja, hogy az önkormányzat és budakeszi 
civil szervezetei között az együttműködést erősítse. 
Az alakuló ülésre meghívót kap a 6 legnagyobb 
civil szervezet vezetősége és a képviselő-testület 
minden tagja. Az ülésre minden érdeklődőt szere-
tettel várok. 

Az 56-os megemlékezésekre 2013. október 
23-án kerül sor. A részletes programról a www. 
hirmondo.budakeszi.hu honlapon tájékozódhat.

Szeretettel várjuk a rendezvényekre Budakeszi 
polgárait!

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester
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Testvárvárosunk,  
Lich/Hessen polgármestere  

ismét Bernd Klein lett

Még soha nem választottak meg ilyen magas arányú 
szavazattal Lichben (Hessen) polgármestert! Bernd 
Klein (SPD) elnyerte a leadott szavazatok 64%-át, 
ezzel ismét polgármesterré választották a szavazók.

A város 10 527 szavazati joggal rendelkező polgárából 2013. szept-
ember 22-én 7 825-en adták le szavazatukat. 74,3 %-os volt a rész-

vételi arány.
Ez a szokatlanul magas számú szavazat nagy legitimitást ad Bern 

Klein polgármesternek 
a munkájához.

Klein polgármes-
ter úrnak gratulá-
lunk, és sok sikert 
kívánunk a további 
munkájához! /Herr 
Bürgermeister Klein, 
wir gratulieren Ihnen 
zu den hervorragenden 
Wahlergebnissen und 
wünschen Ihnen viel 
Kraft und Erfolg zur 
weiteren Arbeit!/

Budakeszi Hírmondó és a Budakeszi Európa Társaság:  
Kóthyné Herceg Mária elnök

Forrás: http://www.giessener-anzeiger.de/lokales/kreis-giessen/lich/img13466883.htm
http://www.giessener-allgemeine.de/Home/Kreis/Staedte-und-Gemeinden/Lich/Artikel,-

Endgueltiges-Ergebnis-4914-Waehler-stimmten-fuer-Klein-_arid,448080_regid,
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 4 Olvasói levelek…
HÁLÁSAK VAGYUNK, HOGY VAN ISKOLABUSZ

Budakeszin sok, gyermekes család él, és ahogyan elkez-
dődik az iskola, kicsit megszaporodnak a gyerekneveléssel 
járó apró gondjaink. Például: hogyan jusson el a gyerek reg-
gel idejében az iskolába úgy, hogy közben a szülő se késsen 
a munkahelyről, és a kisebb testvér is beérjen az oviba.

A mi esetünkben erre a nem is apró problémára maga a városi önkormányzat 
segített megoldást találni: NAGYON HÁLÁSAK VAGYUNK, HOGY VAN 

ISKOLABUSZ! A gyerek a közelünkben lévő megállóba akár egyedül is kisétál, 
az iskoláig biztonságosan eljut, esőben, hóban nem ázik-fázik, nem kell cipelnie 
a táskát, tornazsákot. A szülő stressz mentesebben bejut a munkahelyre, közben 
beadja a kisebbet az oviba, de nem kell külön még az iskolához is elkanyarodnia 
a reménytelen reggeli csúcsforgalomban.

Nagyon-nagyon örülnénk, ha ez a kiemelten hasznos, gyerek-és családbarát 
szolgáltatás megmaradhatna a városban. Azt is szeretnénk javasolni, hogy mivel 
az iskolából szeptembertől előre megadott időpontokban engedik haza a gyere-
keket, ezekhez az időpontokhoz igazodva délután hazafelé is legyen iskolabusz. 
Főleg a két kieső városrész, Makkosmária és Nagyszénászug felé, ahogyan reggel 
is innen szedi össze a busz a gyerekeket.Mindennap, tanítás után autóval viszem 
haza az iskolás és óvodás gyermekemet. Sok gyerek gyalogol hazafelé az isko-
latáska alatt görnyedve, amerre mi is járunk. Nagyon elkelne délutáni járat is.

Több évig éltünk Ausztriában, egy kis faluban, ahol jobbára állattartásból él-
tek az emberek. A gazdaságok közötti hatalmas legelők nagyon szétszabdalták a 
falut. Csak iskolabusszal lehetett megoldani a közlekedést a gyerekek számára, és 
az iskolabusz az ovisokat is szállította. A szülőktől havonta hozzájárulást kértek a 
buszra, ez 15 € körüli összeg volt. Kis, 9 személyes buszokkal szállították a gye-
reket reggel az iskolába, délután haza. Nem háztól házig, ott is ki voltak jelölve a 
megállók. A buszokon hatalmas piros embléma mutatta messziről, hogy gyereke-
ket szállítanak. Sokszor a különböző iskolai kirándulásokra, egyéb programokra 
is használták az iskolabuszt. Nagyon örülök, hogy a mi városunkban is figyel az 
önkormányzat a helyi adottságokra, és − mivel a város egyes részei nehezebben 
érhetőek el a tömegközlekedés hiánya miatt − figyel a gyerekeinkre is, hogy ké-
nyelmesen, biztonságosan tudjanak közlekedni az iskolába! Hálás köszönettel:

Tóthné Nacsa Krisztina
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 5Budakeszi Város 
Önkormányzat 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI

Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Védőnői Szolgálat 
csoportvezető-helyettes 
feladatainak ellátásával 2013. 
augusztus 1. napjától, 2018. 
július 31. napjáig Garamvölgyi 
Virágot bízta meg. A feladat 
ellátásával kapcsolatban, 
munkáltatói döntés alapján, 
havi bruttó 10 000 Ft 
keresetkiegészítést állapított 
meg.

Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkérte a hivatalt, 
hogy az augusztusi testületi 
ülésre dolgozza ki azokat 
a feltételeket, amely a 
gyermekek családi napköziben 
való elhelyezést támogatja. 

Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Budakeszi Nagy 
Sándor József Gimnáziumban 
lévő büféhelyiséget bérbe adta 
Gesztesi Árpádnénak 2013. 
szeptember 1. napjától 2014. 
június 15. napjáig bruttó 40 
000 Ft/hó bérleti díj ellenében. 

Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Budakeszi 
Széchenyi István Áltanos 
Iskolában lévő büféhelyiséget 
bérbe adta Tranger Krisztián 
Mártonnak 2013. szeptember 
1. napjától 2014. június 15. 
napjáig bruttó 60 000 Ft/hó 
bérleti díj ellenében.

Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete a lakosság 
részvételével megvalósuló 
járdaépítési pályázaton részt 
vevő Széchenyi utca 155. 
szám lakójának pályázatát 
támogatta. Az önkormányzat a 
pályázóval megállapodást köt 
a Széchenyi utca 155. szám 
előtti 12 m2 járdaszakasz 

felújítására.

Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy a 
2013. évi lakossági részvétellel 
megvalósuló járdaépítési 
pályázat műszaki ellenőri 
tevékenységével a Kardio-Ép 
Bt.-t (Huszár Zsolt műszaki 
ellenőr, MMK nyilvántartási 
szám 13-52096) bízza meg 
bruttó 150 000 Ft díjért.

Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Budakeszi belterület 
7081 hrsz.-ú kivett saját 
használatú út megnevezésű 
ingatlant az önkormányzat 
térítésmentes tulajdonjog 
átruházását elfogadja.

Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy 
a TÁMOP-5.6.1. B-12/1-
2012-0060 azonosítójú 
„Értékes vagy!” című pályázat 
elemeként a konfliktuskezelést 
segítő képzések megtartását 
biztosító szolgáltató 
szervezetként Életünk a 
Család! Nonprofit Közhasznú 
Kft.-t (1119 Budapest, Csurgói 
út 39. B ép., képviseli: dr. 
Rézné Vitus Csilla ügyvezető) 
bízza meg bruttó 3 670 000 Ft 
értékben; valamint a kortárs 
segítő képzés megtartását 
biztosító szolgáltató 
szervezetként Kortárs Segítő 
Műhely Alapítványt (1021 
Budapest, Lipótmezei út 3., 
képviseli: Zelenák József 
elnök) bízza meg bruttó 1 000 
000 Ft értékben.

Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete a TÁMOP-5.6.1. 
B-12/1-2012-0060 azonosítójú 
„Értékes vagy!” című pályázat 
megvalósításához szükséges 
előadói feladatok ellátásával 
dr. Balogh Sándor igazságügyi 

szakértőt bízza meg 4 előadás 
megtartásával, legfeljebb 
2014. szeptember 18-áig, 
előadásonként bruttó 18 110 
Ft-ért.

Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyta, hogy a 
Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulás a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásra vonatkozó, 
a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatósággal kötendő 
finanszírozási szerződésben 
az Budakeszi Város 
Önkormányzatának 
pénzforgalmi számlaszámát 
jelölje meg a folyamatos 
működés biztosítása 
érdekében, amelyet tételes 
elszámolással elszámol egymás 
közt a két szervezet.

Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy 
elviekben támogatja a 
pedagógiai szakszolgálat 
Budakeszin történő működését. 
Egyben felkérte a Fejlesztési 
és Vagyongazdálkodási 
Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg, hogy a pedagógiai 
szakszolgálat elhelyezése mely 
önkormányzati ingatlanban 
lehetséges.

Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Épülettervezés 
Oktatásáért Alapítványt a 
Budakeszi, Fő utca mentén 
elvégzett építészeti oktatási 
és tervezési munkákhoz 
kapcsolódó előadás 
megtartásához 100 000 forint 
összegű támogatást biztosított.

Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete Szabó Ozor János 
részvételét támogatja bruttó 
100 000 forinttal a 2013. 
évi erőemelő és fekvenyomó 
világbajnokságon.

Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy 
Települési Értéktár Bizottságot 
hoz létre az alábbi tagokkal: 
Erkel Ferenc Művelődési 
Központ vezetője, Keszi-Art 
Egyesület elnöke, Budakeszi 
Szépítő Egyesület elnöke, 
Budakeszi Hagyományőrző 
Kör elnöke, Budakeszi Város 
Főépítész, Bánhidi László 
városfejlesztési tanácsnok, 
Ohr Alajos városüzemeltetési 
és közlekedési tanácsnok 
és Szabó Ákos Péter 
infrastruktúrafejlesztési 
tanácsnok.

Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete kezdeményezi az 
OTP Bank Nyrt-nél és az Erste 
Bank Zrt.-nél a fennálló hitelek 
tekintetében az önkormányzat 
adósságállományának állam 
általi átvállalását, egyben 
vállalta, hogy amennyiben 
szükséges. az önkormányzat 
vállalja az adósságállomány 7 
%-ának megfizetését.

Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete megvásárolja a 
Széchenyi István Általános 
Iskola büféhelyiségében lévő 
beépített konyhabútort és 
fém biztonsági rácsot a Szia 
Büfé Kft.-től bruttó 800 004 
Ft értéken. A megvásárolt 
eszközöket bruttó 25 000 Ft/hó 
bérleti díj ellenében bérbe adja 
Tranger Krisztián Mártonnak.

A határozatok teljes szövegét  
a varoshaza.budakeszi.hu 
weboldalon, illetve az  
Önkormányzatnál nyomtatás-
ban olvashatják el.
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 6 Közlekedés, városüzemeltetés
A városunkban egyes közszolgáltatá-
sok terén a közelmúltban történt vál-
tozásokról és a közeljövőben várható 
fejlesztésekről kérdeztük Ohr Alajos 
képviselőt, városüzemeltetési és köz-
lekedési tanácsnokot 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
− Tanácsnok úr, miért volt szükség a hulladék-
szállítás tekintetében szolgáltatóváltásra?
A korábbi szolgáltató, a Saubermacher Kft. 2012 
decemberében azzal a kéréssel fordult a képvise-
lő-testülethez, hogy − mint akkori ármegállapító 
hatóság − támogassa a szemétszállítás díjának 
2013 januárjától történő, 50%-ot meghaladó 
emelését. Ezt az önkormányzat a lakosság érde-
keinek védelmében határozottan elutasította. A 
cég válaszul 2013. augusztus elejei határidővel 
felmondta a közszolgáltatási szerződését, így a 
szolgáltatóváltás elkerülhetetlen volt.

− Az új szolgáltatóval könnyen egyezségre ju-
tottak az árak és a szolgáltatás tartalma tekin-
tetében?
2013. január 1-jétől a Magyar Energetikai és Köz-
mű-szabályozási Hivatal az ármegállapító ható-
ság, így az árak tekintetében érvényesülhetett a 
kormányzat 10%-os rezsicsökkentési terve. Így le-
hetett mára a szolgáltatás díja – az önkormányzat 
és a kormány jóvoltából – 50%-kal több helyett 
10 %-kal kevesebb. A díjcsökkenés miatt viszont 
nehezen jutottunk megállapodásra a szolgáltatás 
tartalmára vonatkozóan. Még a váltás előtti utol-
só napokban is úgy tűnt, hogy le kell mondanunk 
olyan bevált és megszokott szolgáltatásról, mint a 
házhoz menő szelektív szállítás, de a kitartó és kö-
vetkezetes tárgyalásaink végül eredményre vezet-
tek! Mint az az előző lapszámban megjelent – és 
azóta a számlalevelekben is megküldött – részletes 
szolgáltatói tájékoztatásból is kiderülhetett: lénye-
gében minden korábbi szolgáltatási elem maradt a 
régiben, csupán apróbb változások történtek.

− A szolgáltatás tekintetében zökkenőmentesen 
történt a váltás?
Egy ilyen volumenű változás esetén óhatatla-
nul előfordulnak kisebb-nagyobb problémák. Az 
előző – 2008. évi – szolgáltató váltáshoz képest 
szinte „észrevétlenül” történt meg a váltás, ezúttal 
viszonylag kevés reklamáció érkezett. Ezúton is 
köszönjük a lakosság megértő együttműködését!

− Milyen aktualitásokra hívja fel a lakosság fi-
gyelmét?
Október a lomtalanítás és a veszélyes hulladék 
gyűjtésének a hónapja. Ne feledjék, hogy a szol-
gáltató a lomtalanítást a korábbi gyakorlat szerint, 
csak megfelelő időben – legkésőbb október 18-áig 
– történő, előzetes bejelentés alapján végzi a hó-
nap végéig. A spontán vagy megkésve kihelyezett 
hulladékot, lomot nem szállítják el! Október 12-én 
veszélyes hulladék begyűjtés lesz a Fatelepnél, az 
Erdész téren. Október 30-án házhoz menő szelek-
tív gyűjtés, november 4–9-éig pedig zöldhulladék 
gyűjtés lesz. A fentiekkel kapcsolatosan, kérem, 
olvassák el az előző lapszámunkban megjelent, 
illetve a számlalevéllel megküldött részletes tá-
jékoztatást! Fontos, hogy szállítási napokon a 
kukákat, zsákokat, lomokat időben helyezzék ki, 
ugyanis sok reklamáció oka a megkésve kihelye-

zett hulladék! Kérjük, az üveggyűjtő konténerek-
be ne tegyenek más szemetet, az utcai szemét-
gyűjtő edények pedig nem a háztartási hulladék 
elhelyezésére szolgálnak! Ez utóbbiak betartását 
a közterület-felügyelők járőrözéssel és térfigyelő 
kamerák segítségével ellenőrzik!

KÖZLEKEDÉS
− A közösségi közlekedés terén több fontos vál-
tozás történt az utóbbi időben: meghosszabbí-
tották a 22-es járat vonalát a Park Centerig, 
kibővült a 222-es járat menetrendje, a nyugati 
városrészt is kiszolgálja a 922-es éjszakai járat, 
megjelentek az új Mercedes buszok a budake-
szi vonalakon, hogy csak a leglényegesebbeket 
említsük. De a Barackos városrész és a Park 
Center bevásárló központ közötti egyszerűbb 
eljutást is ígérték… 
Ennek első lépése a 22-es és 222-es járatok me-
netrendjének összehangolása volt a menetjegyek 
átszállóssá tételével. Október 1-jétől viszont már a 
Budaörsi úton közlekedő Volánbusz járatok zöme 
is betér a Szőlőskert gazdasági területre! (A 758-as 
járatok mindegyike betér, de a reggel 8 óra előtt 
közlekedő 779-es jelzésű budaörsi járatok menet-
rendtartási okokból egyelőre nem térnek be.) A 
járatok a betérés során a Szőlőskert utcai megál-
lóban, valamint a Tesco és Oázis áruházak között 
épült új megállókban állnak meg. A járatok me-
netrendjét a mellékelt táblázatban tesszük közzé. 
Fontos tudni, hogy a Volánbusz járatok betérése 
a 22-es BKK-járatok menetrendjét nem érintik, a 
„kék buszok” egyelőre továbbra is a megszokott – 
Vögele áruház melletti – megállót használják.

− Tavaly a halottak napja kapcsán a ravatalozó 
közelében épült ideiglenes megálló szolgálta a 
temetőbe látogatók könnyebb eljutását. Idén is 
tervezik ugyanezt?
Természetesen. Ehhez már megkértük a közútke-
zelői engedélyt, és a szolgáltatókkal is megegyez-

tünk. Október 26-ától minden arra közlekedő, 
menetrend szerinti Volánbusz járat szükség szerint 
megáll a megállóban, a 222-es járatok pedig ezen 
felül az október 26–27-ei, valamint a november 
1–3-ai munkaszüneti napokon 30 perces követési 
idő helyett gyakrabban közlekednek. Ez utóbbiról 
mellékeljük a BKK által megküldött előzetes tá-
jékoztatást. Az ideiglenes megálló elviekben nov-
ember 3-áig üzemel, de amennyiben a közútkezelő 
engedélyezi, akkor az önkormányzat a továbbiak-
ban is üzemelteti.

− Milyen terveik vannak a közösségi közleke-
dés további javítására?
Már megszületett a döntés a Szőlőskert utcai 
megálló Budakeszi városközpont felé vezető 
párjának megépítéséről, valamint a Fő utca–Kert 
utca kereszteződésében lévő megálló és környéke 
rendezéséről, erre a terveink szerint még ősszel 
sor kerül. Jelentős lakossági igényt kielégítő régi 
tervünk a Temető utcában, a benzinkút közelében 
egy „öböl” jellegű megállópár megépítése, mely-
re tervezői árajánlatokat kértünk be. Ha tudunk rá 
forrást biztosítani a 2014-es költségvetésben, ak-
kor már jövőre megépülhet. Az ígéretek szerint a 
BKK hamarosan üzembe helyezi a Dózsa György 
téren és az Erkel utcai buszmegállónál elhelyezett 
ún. „Futár” utas tájékoztató rendszert. A minap 
született megállapodás az érintett felek részéről az 
agglomerációs járatok vonatkozásában a tavasszal 
nagy port felvert „BKK kontra Volánbusz” ügy-
ben. A részletekről a későbbiekben tájékoztatjuk 
olvasóinkat. Ha ügyesen 
„váltjuk aprópénzre” a 
tervezett változásokat, 
abból Budakeszi utazó-
közönsége is profitálhat. 
Mi mindent megteszünk 
ezért a továbbiakban is a 
lehetőségeink szerint.

Ohr Alajos
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 7A 758 és 779 jelzésű Volánbusz járatok indulási időpontjai 
Budakeszi, Honfoglalás sétány megállóhelyről               Budakeszi, Tesco Park Center irányába

óra
munkanapokon munkaszünnapokon

óra
munkanapokon munkaszünnapokon

perc perc

05 05 13 05, 25
06 05 14 25 25
07 05 15 05, 25
08 05, 25 25 16 05, 25 25
09 05, 25 17 05, 25

10 25 25 18 25 25

11 05, 25 19 05, 25

12 25 25 20 25 25

Budakeszi, Tesco Park Center megállóhelyről                 Budakeszi, Honfoglalás sétány irányába

óra
munkanapokon munkaszünnapokon

óra
munkanapokon munkaszünnapokon

perc perc

05 45 14 17, 45 17

06 45 15 17, 45

07 45 16 17, 45 17
08 17, 45 17 17 17
09 17 18 17, 45 17
10 17, 45 17 19 17, 45

11 17 20 17 17

12 17, 45 17 21 17 17

13 17 22

A 22-es járatcsalád közlekedése a halottak napjához kötődő 
munkaszüneti napokon

október 26. október 27. november 1. november 2. november 3.

Követési idő a napközbeni időszakban

22 30 perc 30 perc nem közlekedik 30 perc 30 perc

22A óránként 6 ind. 
(5-15 perc)

óránként 4-6 ind. 
(5-18 perc)

óránként 6-8 ind. 
(5-12 perc)

óránként 6 ind. 
(5-15 perc)

óránként 4-6 ind. 
(5-18 perc)

222 12-18 perc 12-18 perc 12-18 perc 12-18 perc 12-18 perc

Tisztelt Budakeszi Lakosok!

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. november 20-án (szerda) 18.00 órakor

közmeghallgatást
tart az Erkel Ferenc Művelődési Központban (2092 

Budakeszi, Fő utca 108.).

A közmeghallgatás során Budakeszi lakossága, a 
helyi szervezetek képviselői közérdekű kérdéseket 

tehetnek fel a képviselő-testületnek, és elmondhatják 
javaslataikat.

Írásbeli kérdéseiket, javaslataikat 2013. november 13-ig 
(szerda) várjuk a pm.titkar@budakeszi.hu email címre 
vagy személyesen a Budakeszi Polgármesteri Hivatal 

ügyfélszolgálatára. 

Tisztelettel várjuk Budakeszi lakosságát  
és a helyi szervezetek képviselőit!  

Tisztelt Makkosmáriai Lakosok!

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. november 13-án (szerda) 18.00 órakor

lakossági fórumot
tart az Erkel Ferenc Művelődési Központban 

 (2092 Budakeszi, Fő utca 108.).

A lakossági fórum témája:
Makkosmária területét érintő HÉSZ módosítás,

a tervezés jelenlegi állapota,
a beérkezett lakossági vélemények megvitatása

Írásbeli kérdéseiket, javaslataikat 2013. november 6-ig 
(szerda) várjuk a pm.titkar@budakeszi.hu email címre 
vagy személyesen a Budakeszi Polgármesteri Hivatal 

ügyfélszolgálatára. 

Tisztelettel várjuk a makkosmáriai városrész lakosságát 
és a helyi szervezetek képviselőit!



A hulladék- 
szállítási 
időpontok

Települési (kommunális) hulladék
Elszállítása a korábbi gyakorlatnak 
megfelelően (változatlan napok és 

gyakoriság) történik. 
Az ünnepnapokra eső szállítás az aláb-

biak szerint történik: 
Október 23., november 1., december 

24., 25., 26. napokon a szállítás a 
megszokott rend szerint történik. 

Január 1. helyett a szállítást január 
4-én végezzük. 

Szelektíven gyűjtött hulladék 
Üveghulladék: 

Az üveghulladékok szelektív gyűjtése 
továbbra is az ismert helyeken fellelhe-

tő gyűjtőkonténerekbe történik. 
Műanyag/fém- és papírhulladék: 
2013. október 30., november 20., 

december18. 
Műanyaghulladék gyűjtése áttetsző 

zsákban, amit a lakók maguk biztosí-
tanak.

Papírhulladék gyűjtése kötegelve.

Zöldhulladék
2013. november 4. és 9. között tör-
ténik a kommunális hulladékgyűjtési 
napokon a fenti feltételek mellett a 

BVV Kft. közreműködésével. 
Az elszállítás feltétele, hogy a zöldhul-
ladék (lomb, levelek, fűnyírásból eredő 
hulladék, ágak, gallyak) áttetsző zsák-
ban (120 l), vagy kötegelve (0,1 m3), 
„Depónia” emblémával ellátott „Zöld-

hulladék” feliratú matricával felcímkéz-
ve kerüljön kihelyezésre.

Lomtalanítás 
2013. szeptember 30. és október 25. 

között történik kizárólag telefonos 
bejelentés alapján. 

Jelentkezni október 18-ig lehet az 
ugyfel@deponia.hu e-mail címen vagy 

a 06-22/202-260 telefonszámon.

Veszélyes hulladékok gyűjtése
2013. október 12-én, szombaton 9-14 

óra között.
Helyszín: Erdész tér (a Pátyi úti Fate-

lep előtti parkoló).

A hulladékszállításról bővebben  
a www.hirmondo.budakeszi.hu  

oldalon tájékozódhat.

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2 fordulós nyílt pályá-
zatot hirdet a Budakeszi 57/1 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 
229. szám alatti ingatlan (régi óvoda) elidegenítésére.

Az ingatlan címe:  
Budakeszi 57/1 hrsz.,  
természetben a  
2092 Budakeszi, Fő u. 229.
 
Megnevezése: 
kivett óvoda.
 
Tulajdonos:  
Budakeszi Város  
Önkormányzata -  
1/1 tulajdoni hányaddal.

Telek alapterülete:  
962 m².

Közművek:  
víz, gáz, szennyvíz; 
(fűtés – földgáz).

Épületek nettó alapterülete:  
220 m². 

Építési övezet: Vt1.

Az első forduló egyik felté-
tele 26 000 000 Ft összegre 
fizetési kötelezettség válla-
lása, mely az ingatlan mini-
málára. A második forduló-
ban pályázati feltételeknek 
teljesen megfelelő ajánlatot 
benyújtók között a kiíró nyílt 

licit alkalmazásával dönt az 
értékesítésről 250 000 Ft-os 
licitlépcsővel.

A pályázatok benyújthatók

•	 személyesen a Buda-
keszi Polgármesteri Hi-
vatal (2092 Budakeszi, 
Fő u. 179.) ügyfélszol-
gálatán,

•	 vagy postai úton (2092 
Budakeszi, Fő u. 179. 
címre), legkésőbb 
2013. december 02-án 
12.00 óráig.

A részletes pályázati kiírások térítésmentesen letölthetők  
a varoshaza.budakeszi.hu weboldalról, vagy személyesen átvehetők  
a Polgármesteri Hivatal 36. számú irodájában, ügyfélszolgálati időben.

Az ingatlanok megtekintésére előre egyeztetett időpontban van lehetőség.
Kapcsolat: Hrustinszki Gábor – e-mail: hgabor@budakeszi.hu, telefon: 23/535-718.
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Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete, 1 fordulós, nyílt pályázatot hirdet a Budakeszi 
1 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 177. 
szám alatt található pince bérbevételére.

Tulajdonos:  
Budakeszi Város  
Önkormányzata -  
1/1 tulajdoni hányaddal

Hasznos alapterület:  
236 m2

Hasznosítás ellenértéke:
•	 minimum 100.000 Ft 

+ áfa/hó bútorozatlan 
állapotban,

•	 licitlépcső 10.000 Ft

Ajánlatok elbírálásának 
szempontja a bérleti díj és a 
hasznosítás módja.

A pályázati feltételeknek tel-
jesen megfelelő ajánlatra 
maximálisan 100 pont ad-
ható, a következő arányok 
szerint:

•	 50 pont az ajánlatban 
meghatározott legma-
gasabb ár esetében, 
mely 5-5 ponttal csök-
ken a sorban követke-
ző ajánlati árak esetén,

•	 50 pont az ajánlattevő 
által feltüntetett, az 
Önkormányzat számá-
ra leginkább megfelelő 

ajánlat esetén, mely 
szintén 5-5 ponttal 
csökken a sorban kö-
vetkező legkedvezőbb 
ajánlat esetén. 

Pályázók köre: 
kis- és középvállalkozások.

A pályázatok benyújthatók

•	 személyesen a Buda-
keszi Polgármesteri Hi-
vatal (2092 Budakeszi, 
Fő u. 179.) ügyfélszol-
gálatán,

•	 vagy postai úton (2092 
Budakeszi, Fő u. 179. 
címre), legkésőbb 
2013. november 04-én 
12.00 óráig.

 

PÁLYÁZATOK
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 9Budakeszin  
új szolgáltatást vezet 
be az önkormányzat: 
az adósságkezelést.

Célja, hogy az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévők adóssághelyzetét enyhítse, 
elsődleges célja a lakhatási feltételek 
megőrzése és biztosítása.

Ki jogosult a szolgáltatásra?

a) akinek az adóssága meghaladja  
az 50 000 Ft-ot, de nem haladja meg  
az 500 000 Ft-ot;

b) akinek a tartozása legalább hat havi, 
vagy akinél a szolgáltatást kikapcsolták;

c) akinek legalább hat havi tartozása a 
kérelem benyújtását megelőző 18 hó-
napban keletkezett;

d) akinek háztartásában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200%-át  
(57 000 Ft), egyedül élő esetén 
250%-át ( 71 250 Ft.);

e) akinek a lakásban lévő szobák száma 
− a lakásban együtt élő családtagokat 
figyelembe véve − a 22/1993. (XII.27.) 
önkormányzati rendeletben megállapí-
tott elismert lakásméretet nem haladja 
meg: 70 m² (1−3 főig, 3 fő felett  
további 20 m² lehet személyenként);

f) aki vállalja az adósságcsökkentési  
támogatás körébe bevont, őt terhelő 
tartozás legalább 25%-ának megfi-
zetését, vagy a hitelezővel történő 
megállapodás alapján havi részle-
tekben, esetleg, ha képes rá, egy 
összegben,

g) aki vállalja az önkormányzat által mű-
ködtetett adósságkezelési tanácsadáson 
való részvételt, és fontos, hogy igazol-
ható havi rendszeres jövedelemmel 
rendelkezzen.

Mi vonható be adósságkezelésbe  
Budakeszin?

Az Elmű, valamint a Tigáz felé  
fennálló adósságok.

Az adósságkezelés időtartama  
legfeljebb 18 hónap, amely indokolt esetben 

egy alkalommal hat hónappal meghosz-
szabbítható. Az adósságkezelési szolgáltatás 

adósságkezelési tanácsadásból, adósság-
csökkentési támogatásból és lakásfenntartási 

támogatás megállapításából áll.

Jelentkezés az adósságkezelési szolgáltatásra:

 HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
Családsegítő részlegénél

 2092 Budakeszi, Fő utca 103., tel.:(23) 451-147, 
e-mail: hid.budakeszi@freemail.hu 

Maus Anna családsegítő  
szakmai egység vezető

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

Más esetben is érdemes jelentkezni a HÍD 
Családsegítőnél, ha elmaradt tartozás van, 
mert egyedileg tekintjük át milyen segítséget 
tud nyújtani az önkormányzat. Másrészt így 
tudjuk felmérni, milyen lakossági igény van az 
adósságkezelésre.

Fontos, hogy senki ne hagyja felhalmo-
zódni a törlesztő részletet, vagy egyéb 
adósságát!

A továbbiakban szeretnénk 
majd bővíteni az adósság-
kezelést az elmaradt víz-
számlák és csatorna szám-
lák esetében is.

Bakács Bernadett
alpolgármester

„Erdei kalóz leszek!” 
– KALANDPARK NYÍLT BUDAKESZIN

A Pilisi Parkerdő Zrt. területén lévő 
Vadaspark tőszomszédságában meg-
nyitotta kapuit, és máris a gyerekek 
kedvence lett a Kalandpark.

„Ez az új kalandpark sok örömöt fog nyújtani 
a környék gyerekeinek. Ötféle pályát ala-

kítottunk ki, ezek különböző nehézségűek, élet-
korok szerint. Mivel veszélyes üzemről van szó, 
a szabályok betartása különösen fontos – mondta 
nyi tóbeszédében 
Szabó Ferenc, a 
Pharmainvest Kft. 
ügyvezető igazga-
tója. A legnehezebb 
pálya esetén nem 
árt, ha nincs tériszo-
nyunk (80 méteres 
csúszás), ha tudunk 
koncentrálni, de 
nem hiányozhat az 
erő és bátorság sem. 
A kalandpark egy-
szerre szórakozás és 
ügyeskedés. 

A u g u s z t u s 
1-jétől folyik a pró-
baüzem, és hat hét 
alatt 1500 látogatót 
számoltak, főleg 
gyerekeket. 

Az ügyvezető 
igazgató köszönetet 
mondott a vadas-
park ügyvezető igazgatójának, a Pilisi Parkerdő-
gazdaságnak, a kalandpark építőinek, építésveze-
tőjének, az engedélyező hatóságoknak, hogy nem 
gördítettek akadályt az építkezés elé. Jövőre kom-
binált jegyek bevezetésére készülnek, közös ren-
dezvényeket terveznek a Vadasparkkal. 

Budakesziek figyelem! Minden évben ki lesz 
jelölve egy nap, amikor a budakeszi gyerekek in-
gyen látogathatják a kalandparkot. Úgy gondoljuk, 
hogy ez egy szép, udvarias gesztus.

Szabó Péter, a Vadaspark ügyvezető igazgató-
ja kis történelmi kitekintést tett. Megemlékezett a 
Vadaspark 1979-es nyitásról, amelynek éves szin-
ten 150 000 látogatója volt. Minden évben történik 
valamiféle fejlesztés, ezek körül idén – kétség-
telenül – a kalandpark kiemelkedik. Kiegészíti a 
Vadaspark szolgáltatásait, hiszen eddig csak pik-
nikezni, lovas kocsizni lehetett, most a kalandpark 
is rendelkezésre áll. 

Az ünnepélyes megnyitón jelen volt dr. 
Csutoráné dr. Győri Ottilia, Budakeszi polgár-
mester asszonya is, aki egy Coelho-idézetet hozott 
magával: „Egyetlen kaland többet ér, mint ezer 
egyforma nap, amit kényelemben töltünk.” A ka-
landokra szüksége van az embernek, hiszen olyan 
élethelyzetekbe kerülünk, amilyenekbe a hétköz-
napok során nem kerülhetünk. Ezután nagy taps 
közepette átvágta a kalandpark szalagját, így hiva-
talosan is megnyílt az új intézmény. A polgármes-
ter asszony megjegyezte, azzal a feltétellel vállal-
ta el megnyitót, ha az átadás napján a budakeszi 
gyerekek ingyen kipróbálhatják az új létesítményt. 

Zámbó Péter, a Pilisi parkerdő Zrt. vezérigaz-
gató a fejlesztésekről beszélt. Jelenleg a parkerdő 
területén 2 turistaház felújítása történik. Folyik 

a turista jelzések karbantartása, a források tisztí-
tása. Természetesen a legfontosabb újítás maga a 
kalandpark, aminek küldetése van: a parkerdő a 
gyerekekért! Jövőre a Telki és Budakeszi között, 
a Csergezán-kilátó parkolójának megépítése a leg-
nagyobb feladat. 

A hivatalos megnyitó végén a Buda Környé-
ki Televízió riportere kipróbálta a Kalandparkot. 
A végén kiderült: nem is olyan könnyű kalóznak 
lenni!

Szabó Tibor Mihály
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„A gyümölcsészet olyan, mint a szeretet vallása: 
megnemesíti az emberi lelket…”  

A természeti értékek megőrzését fon-
tosnak tartó Pilisi Parkerdő Zrt.-nek 
köszönhetően megnyílt a Budakeszi 
Tündérkert új, a Zsámbéki-medence 
régi gyümölcsfajtáit bemutató része. 

Zámbó Péter ügyvezető igazgató beszédében 
elmondta: az erdészekre a legfontosabb, leg-

gazdagabb örökség lett rábízva, az erdő. Az erdőt 
ugyanis nem tulajdonba kaptuk, hanem megőrzés-
re. Ezt megértve és elfogadva a Pilisi Parkerdő-
gazdaság a Zsámbéki-medence régi gyümölcsfaj-
táinak megőrzéséra indított mozgalmat.

V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős ál-
lamtitkár beszédében kifejtette: a Vidékfejlesztési 
Minisztérium (VM) ezt a célt, a természeti értékek 
megőrzését a hazai őshonos gyümölcstájfajták 
szaporításáról és forgalmazásáról szóló rendelettel 
segíti. Az államtitkár úr úgy fogalmazott: a hazai 
tájfajták megmentése, megőrzése olyan ügy, amit 
szívesen támogat az ország, a VM is támogatást 
ad erre a célra az Európai Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Alapból, a növényi génmegőrzésre 
szánt forrásokból. Az EU-s támogatás mértéke 
80%-os, 20% az önrész, amit génmegőrzésre lehet 
kapni. Az lenne a kívánatos, hogy mindez vissza-
épülne a mindennapjainkba, egyfajta vidékfejlesz-
tési eszközzé válnék. A tárca olyan jogszabályt ho-
zott, hogy a tájfajták szaporítását, forgalmazását 
egyszerűsített és illetékmentes eljárással lehessen 
elvégezni – fűzte hozzá. V. Németh Zsolt hozzá-
tette: ezeknek a fajtáknak a megőrzése nemcsak 
a biológiai sokszínűség fennmaradását szolgálja, 
de hozzájuk kapcsolódva fennmaradhatnak a ha-
gyományok, „a megőrzött régi receptek”. Ezek a 
fajták nem igényelnek permetezőszert. A családok 
életében minőségi változást jelentene, ha ezeket a 
növényfajtákat újból tudnánk hasznosítani. 

Lomniczi Gergely, a Pilisi Parkerdő szóvivője 
elmondta: a cég a környékbeli gazdák felajánlá-
sai alapján másfél hektáros ültetvényt alapított 
a Zsámbéki-medence régi, hagyományos gyü-
mölcsfajtáinak megmentésére. Megjegyezte: a 
programra 2013 januárjában meghívást kaptak 
a környékbeli lakosok, gazdák, akik oltóvesszőt 
küldtek a környékükön található gyümölcsfákról. 
Számukra a Pilisi Parkerdő Zrt. a megeredt olt-

ványokból átad egy-egy példányt, hogy az egyes 
fajtákat a fák eredeti származási helyén is elültet-
hessék.

Ezután Kovács Gyula erdész-pomológus emel-
kedett szóra. Beszédében kifejtette: hihetetlen az a 

fajtagazdagság, amit az évezredek alatt a Kárpát-
medencében létrehoztunk. 1100 körülről való az 
első almafajta, 1257-ből az első körtefajta leírása. 
Hihetetlenül fontos, hogy ezt a gazdagságot to-
vább vigyük, adjuk át utódainknak. Jó úton járunk, 
hiszen jelenleg a Kárpát-medencében 50-nél több 
ilyen gyűjtemény van (kiemelve a Kalotaszeget, 
Csíksomlyót és Magyarvalkót). Mindenkit arra 
biztatott, hogy próbáljuk felkutatni és megőrizni a 
régi magyar fajtákat, hiszen. „aki múltját elveszíti, 
annak jövője nem lesz.”

Érdekes színfoltja volt az ünnepségnek Szarvas 
József színművész, aki elkötelezett híve társaival 
ennek a mozgalomnak. Ahogy humorosan meg-
jegyezte: „Ambrus Lajos ír a gyümölcsészetről, 
Szarvas József beszél, Kovács Gyula meg csinál-
ja.” Mint elmondta: ahogy fogyott a gyümölcsha-

gyatékunk, úgy fogynak a falvaink és velük együtt 
a kultúránk. Felelősen gondoskodnunk kell régi 
gyümölcsfajtáinkról. 

Szani Zsolt, a VM munkatársa nagy szeretet-
tel és átéléssel beszélt a Zsámbéki-medencéről, 
melynek helynevei mutatják, hogy a honfoglalás 
óta mindig lakott terület volt. A gyümölcster-
mesztés mindig jelentős szerepet játszott az itt élő 
embereknek. A különböző gyümölcsfajták „ujj-
lenyomata” visszatükrözi a környezet éghajlati 
adottságait. 

A török hódoltság utáni évtizedekben külön-
böző népek jöttek ide, svábok, tótok. Teljesen ter-
mészetes volt, hogy a parasztgazdák 3 nyelven is 
tudtak, és az is, hogy a kultúrák, így a gyümölcs-
kultúra is hatott egymásra. Az állattenyésztés mel-
lett a szőlőtermelés volt a húzóágazat. Ebben nagy 
szerepet játszott Budapest közelsége, amely még 
a gyümölcságazatot is fellendítette. 1959-ben egy 
nagyon alapos, szinte katonai szigorral végrehaj-
tott gyümölcsfaszámlálás volt hazánkban. A budai 
járásban ekkor kétmillió gyümölcsfát számoltak, 
csak Budakeszin pedig 40 ezret! Legjelentősebb 
volt az őszibarack, cseresznye, meggy, alma, dió, 
végül a körte. Ez utóbbi olyan jövedelmezőnek 
bizonyult, hogy ez az özvegyek jussa volt, meg 
lehetett belőle élni. Az utcákat diófák övezték és 
szederfák. Új fajtákat is befogadtak, a teljesség 
igénye nélkül: császárkörte, cukorkörte, Kálmán-
körte, Napóleon-körte; az almák közül az arany 
ranett, jonatán alma, leánycsecsű alma, a téli pi-
ros pogácsa alma, édes alma; az ananász kajszi, 
schlukedli szilva stb. 

A folyamatosság a legnagyobb érték: még a 
saját kertjeinkben megtaláljuk ezeket a fajtákat. A 
tulajdonosoknak meg kellene tartani ezeket a régi 
fajtákat. Egy ilyen gazdaságban a gyerekek mun-
kára nevelése is teljesen egyértelmű. 

Csizmadia Andrea, a Pilisi Parkerdő Zrt. mun-
katársa a telepítés rejtelmeiről beszélt. Az almát 5 
X 5 m, a körtét és a szilvát 6 X 6 m, a cseresznyét 
7 X 7 m sor- és tőtávolságra ültették. Minden gö-
dörbe 15 kg trágyát tettek, ültetés után folyamato-
san locsolták. A tél végén annak rendje és módja 
szerint metszeni kell, a 3. évüket betöltött fák már 
formás kis koronával rendelkeznek. Kb. 160 fáról 
eredtek meg a hajtások, sok esetben csak termés 
után lehet meghatározni a fajtájukat. 

Nádas Anna, a Budakeszi Tájház munkatársa 
a gyümölcsök hasznosításáról mesélt. A budake-
szi svábok gyakorlatias, spórolós emberek voltak. 
Pontosan tudták, melyik gyümölcsöt hogyan lehet 
feldolgozni, miből lesz aszalvány, gyümölcslé, 
lekvár, melyiket eszik meg frissen vagy éppen pá-
linkát főznek belőle. A szilvalekvár, amelyet per-
gamenpapírral fedtek le, évekig elállt, a körtéből, 
cseresznyéből a meggyből befőttet készítettek, de 
készítettek birsalmasajtot is. 

Részt vett a rendezvényen dr. Csutoráné dr. 
Győri Ottilia, városunk polgármestere is. A ko-
rábbi jó kapcsolatra építve, a Pilisi Parkerdőgaz-
daság Zrt. az őshonos fajták budakeszi telepítését 
javasolja. „Nagyon fontos, hogy ezeket az ősho-
nos fajtákat megpróbáljuk megmenteni. Az ön-
kormányzat minden lehetséges eszközzel segíti a 
Tündérkert mozgalmat” − fejezte be rövid tájé-
koztatóját városunk első embere. 

Szabó Tibor Mihály
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Buda és Keszi Budakeszin
Ünnepélyes keretek között hivatalo-
san is bemutatták a nagyközönség-
nek és a sajtó képviselőinek a két 
Przewalski-lovat, melyek a Hortobá-
gyi Nemzeti Parkból érkeztek a Buda-
keszi Vadasparkba.

„Valamikor 15-20 ezer évvel ezelőtt hazánk 
területén, az Alföldön nagy tömegben él-

hettek vadlovak. Az 1800-as évek közepén úgy 
hitték, ez a fajta ló kihalt, mígnem egy Przewalski 
nevű orosz cári tiszt Mongóliában talált ilyeneket. 
Először szamárnak gondolta őket. Óriási világ-
szenzáció lett belőle, amikor kiderült, hogy tulaj-
donképpen rátalált a kihaltnak hitt állatfajra. Nagy 
valószínűséggel ezen állatfajból alakult ki a többi 
ló” – mondata Szabó Péter, a Budakeszi Vadas-
park ügyvezető igazgatója. „Az állatkertek szor-
gos gyűjtőmun-
kája révén az 
1970-es évekre 
a vadló szinte 
teljesen kihalt. 
Ekkor fajtamentő 
programot indí-
tottak az európai 
állatkertek, és 15 
lovat vettek nyil-
vántartásba. Az 
akció sikeresnek 
bizonyult: szerte a 
világban ma újra 
élnek ménesek. 
Magyarországon, 
a Hortobágyon 
2400 hektáros területen mintegy 230 példány fut-
kározik. Ebből kapott kettőt a Budakeszi Vadas-
park, hogy bemutathassa a látogatóknak.”

 Lomniczi Gergely, a Pilisi Parkerdő Zrt. 
kommunikációs vezetője kiemelte: „Külön öröm 

számunkra, hogy dr. 
Csutoráné dr. Győri 
Ottilia, Budakeszi város 
polgármestere is részt 
vett a rendezvényen, és 
nemcsak megcsodálta, de 
Budakeszi város nevében 
jelképesen örökbe is fo-
gadta a két lovat.”  Buda-
keszi címerével ellátott 
tábla fogja mindezt hir-
detni, illetve azt is, hogy 
városunk önkormányzata 
anyagilag is besegít a 
lovak tartásának költsé-
geihez.

Dr. Csutoráné dr. 
Győri Ottilia megjegyez-
te: „Budakeszi városa 
újabb és újabb lendületet 

vesz, és mindent megtesz az új Budakeszi kialakí-
tása érdekében.” Egyúttal nevet is kapnak a gyö-
nyörű csődörök, így innentől kezdve nem „csak” 
két ló, hanem személyesen Buda és Keszi birto-
kolja a kifutót, akik mindenközben békésen leg-

elésztek a háttérben. Mindez 
csak tovább erősíti azt a szo-
ros, gyümölcsöző együttmű-
ködést és jó kapcsolatot, mely 
az utóbbi időben Budakeszi 
város, a Pilisi Parkerdő Zrt. és 
a Budakeszi Vadaspark között 
fonódott. Idén az állatok vi-
lágnapját, jövőre a köztisztvi-
selők napját fogják itt tartani 
a kellemes környezetben.

Szilai Zsolt tréner fog-
lalkozik a két jövevénnyel. 
Mint tudtunkra adta: a két ló 
fő tápláléka a fűszéna és egy 
kevés takarmányrépa. Vi-
szont nagy a területi igényük. 
Az ivari érettségük után (kb. 
3 év múlva) fokozottabb oda-
figyelést fognak igényelni, 

nehogy például agresszívek legyenek egymással. 
Egyébként az „új fiúk”hamar beilleszkedtek, a 
fiatalabb követi az idősebbet, mintha egy kis mé-
nest alkotnának. 

Szabó Tibor Mihály

K Ö Z L E M É N Y
A VIADAL SPORTEGYESÜLET  
(adószám: 19171621-1-13) tisztelettel  

fejezi ki köszönetét minden lelkes támogatójának, 
sportbarátjának, akik a 2012. évi személyi 

jövedelemadójuk 1%-ával támogatták egyesületünket.  
A felajánlott összeg felhasználásáról  

a közgyűlés döntött.

A nagylelkű támogatást a gyermekek jutalmazására, a 
pálya gondozására, felszerelés vásárlására, versenyzőink 

nevezési díjaira, parkolódíj kifizetésére fordítjuk.

Hálásan köszönjük, hogy megtiszteltek anyagi és erkölcsi támogatásukkal.

I M P R E S S Z U M  ‒  B u d a k e s z i  H Í R M O N D Ó  k ö z é l e t i  f o l y ó i r a t 
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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!

Budakeszi Város Képviselő Testülete 
ismét megszavazta, hogy 
tűzifa támogatásban 
részesülhetnek azok, 

akiknek nagyon alacsony a jövedelme,  
vagy tartozás miatt a gázt, 

vagy az áramot kikapcsolták. 

Jelentkezni október 25-ig lehet a Híd  
családsegítőnél vagy az önkormányzat szociális 

ügyintézőjénél az elérhetőség megadásával  
és a rászorultság igazolásával.

Bakács Bernadett
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Összefogás a közbiztonságért

A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési 
Bizottság nyár eleji határozata alap-
ján ezt a bált összefogással, a Buda-
örsi Rendőrkapitánysághoz tartozó, 
Budakeszi Rendőrőrs illetékességi 
területén található 9 település önkor-
mányzata együttműködésével szer-
veztük meg – tájékoztatta lapunkat 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, a Köz-
biztonsági és Bűnmegelőzési Bizott-
ság elnöke.

Ezen határozatot végrehajtás követte, melynek 
következménye ez a péntek 13-ai nap, melyről 

mi azt gondoltuk, hogy biztosan szerencsés lesz 
számukra – nyilatkozta az elnök asszony. – Hiszen 
a bál célja, hogy közadakozásból, járőrözés céljára 
megvásároljunk egy terepjáró autót. Az est végén 
egyértelműen kijelenthető volt, hogy a 3,5 M Ft-os 
autó megvásárlása reálissá vált, hiszen 2,7 M Ft 
gyűlt össze. A fennmaradó összeggel a 9 település 
hozzájárul az autó megvásárlásához.

Budakeszi Rendőrőrs 210 km²-es működési 
területéhez kilenc település tartozik, mintegy 50 
ezer fős lakossággal. A működési terület jelentős 
része erdős, hegyes, dombos, illetve mezőgazda-
sági művelés alatt áll, amelyen terepjáró gépkocsi 
nélkül csak igen nehezen vagy egyáltalán nem le-
het hatékony bűnmegelőzési, valamint közbizton-
sági járőr tevékenységet kifejteni.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia Budakeszi pol-
gármestereként többször hangsúlyozta, hogy a la-
kosságnak joga van a védelemhez. Ehhez jól mű-
ködő, hatékony rendőrségre van szükség, s ennek 
elérése érdekében az Önkormányzat határozott lé-
péseket tett és fog tenni. A közelmúltban rengeteg 
munkával és a tagtelepülések polgármestereivel 
folytatott egyeztetések után a Budakeszi Rend-
őrőrs illetőségéhez tartozó települések * összesen 
nyolc új rendőrt kaptak.

Az új terepjáró megvásárlásával polgármester 
asszonyunk bízik benne, hogy a fokozott rendőri 
jelenlét által a lakosság biztonságérzete növekedni 
fog az összes érintett településen.

Ahhoz azonban, hogy ez a  nemes cél megvaló-
sulhasson, összefogásra volt szükség.

Somlóvári Józsefné, a K. K. K. B. elnöke, ide-
jét nem kímélve rengeteget segített a jótékonysági 
bál szervezésében, lebonyolításában. A közbiz-
tonsági bál sikere eredményességének elősegítése 
érdekében felkérték fővédnöknek, dr. Navracsics 
Tibor miniszterelnök-helyettes és Pintér Sándor 
belügyminiszter urat.

A bálon mindenki térítésmentesen vállalta a 
fellépést: Rékasi Károly színész, dr. Komáromi 
István nyugalmazott r. dandártábornok, rendőr-
főkapitány, Mága Zoltán hegedűművész, Molnár 

Gergely (Mr. Jupiter) bűvész, Némedi-Varga Tí-
mea műsorvezető és a Yasmina Oriental Stúdió. 
Köszönet illeti őket, mert színvonalas műsoruk-
kal, és karitatív hozzáállásukkal hozzájárultak az 
est sikeréhez és a terepjáró megvásárlásához.

„Mindenkinek szüksége van egy olyan közös-
ségre, ahol biztonságban érezheti magát” – jelen-
tette ki Balatoni Mónika, társadalmi kapcsolato-
kért felelős államtitkár, majd így folytatta: „A 
munka közös öröm, s a közös térben megélt él-

Támogatók:
Mága Zoltán hegedűművész és kísérői, Kárpátmedencében Élő Magyarokért Kiemelten Közhasznú Alapítvány (Földes István), Mr. Jupiter (Molnár Gergely) bűvész, Rékasi Károly színművész, 
dr. Komáromi István zeneszerző-énekes, Yasmina és az Oriental Fire (Sárfalvi Éva Jasmina, Börtsök Mónika, Balázs Boglárka, Somlóvári Henriett, Zombory Gabriella, Varga Eszter, Balogh 
Lilla, Némedi-Varga Tímea), dr. Galuska –Tomsits László rendőrezredes, Budaörs rendőrkapitánya, dr. Medveczki Zsolt r.őrnagy, Braczkó Gábor r. főtörzs, Budakeszi Rendőrőrs parancsnok, 
Dr. Mihály István dandártábornok, Pest megye rendőrfőkapitánya, Balatoni Mónika Társadalmi Kapcsolatokért felelős államtitkár, dr. Karádi Anna oszt vez. Globall Football Park és Sport 
Hotel, Polgár András igazgató, Márton Péter, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója...



mény és az összefogás nemcsak egy kis közösség-
nek az értéke, hanem a hazának és nemzetünknek 
is az értéke, mi több: a megmaradásnak is az érté-
ke. Ha az ilyen közösségek összetartó ereje egy-
beforrna, olyan lenne, mint a szél, aztán a patak, 
s majdan különböző folyamok, melyek a végtelen 
tengerbe tornyosulnak.”

A közbiztonság fontosságáról beszélt dr. Mi-
hály István dandártábornok, rendőrfőkapitány 
is: „A közbiztonság az infrastruktúra része, mely 
előállítható, értékesíthető. Amikor valaki kinéz 
magának egy területet a letelepedésre, akkor a 2. 
vagy 3. kérdése az, hogy milyen a közbiztonság. 
Betörések, rablás, garázdaság ügyében mi a hely-
zet, van-e ott ütőképes rendőri erő?”

„Mindig öröm egy ilyen esemény, hiszen az a 
támogatás, amit céloz ez az esemény, egy olyan 
közfeladat javulást eredményezhet, amely mind-
annyiunk érdekét szolgálja” – fejtette ki Márton 
Péter, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ve-
zérigazgatója.

Az esten tiszteletét tette – és adományával hoz-
zájárult e nemes cél megvalósításához – többek 
között Balatoni Monika társadalmi kapcsolatokért 
felelős államtitkár, dr. Karádi Anna,  Csenger-Za-
lán Zsolt országgyűlési képviselő, dr. Galuska-
Tomsits László, a budaörsi rendőrkapitány, a 
Braczkó Gábor budakeszi rendőrőrs-parancsnok, 
dr- Medveczky Zsolt, valamint a Budakeszi Rend-
őrőrs Területén Működő Önkormányzatok Köz-
biztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának tagjai 

(Budajenő, Budakeszi, Nagykovácsi, Telki, Tök, 
Perbál, Páty, Zsámbék polgármesterei), Márton 
Péter, az MNV Zrt. vezérigazgatója, Polgár And-
rás úr,  Globall - Football Park és Sporthotel igaz-
gatója, Érdi  Tamás, az Aramis Kft. igazgatója, 
Herein Gyula, a Budakeszi Interat Kft. igazgatója, 
Farkas Dániel, a Kárpát-medencében Élő Magya-
rokért Kiemelten Közhasznú Alapítvány (Földes 
István) és még sokan mások. A részletes támogatói 
lista feltöltés alatt.

Gróf Széchenyi István szavai a jótékonysági 
bálon is igaznak bizonyultak:

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem 
lehetetlen.”

Balczó Kornélia
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Budakeszi: dr. Csutoráné, dr. Győri Ottilia polgármester és családja, Bakács Bernadett, Bánhidi László és családja, Tóth Gábor, Schrotti János, Szél Bálint, Ohr Alajos, Tömösi Attila és 
családja, Czifra Zsuzsanna, Odri Ágnes, Szabó Ákos, Somlóvári Józsefné és családja, dr. Szelenczy Gabriella, dr. Remete Sándor, Till Gábor, Dénes György, Kovács Lajos BVV Kft., Márkus 
Lászlóné, Gazsi László, Farkas Dániel, Budakeszi Polgárőrség, Kovácsné Borbás Csilla, Borsodiné Gláser Krisztina, Kacsó Lászlóné, Uzsoki Gábor, Szlovák Andrea, Sinkóné Margittai Anikó, 
Szücs Jánosné, Holmik Mária, dr.Dömötörné Papp Hargita, Koncz Gertrúd, dr. Kristóf Judit és családja, Paletta Press nyomda, Száraz Anikó, Hursán Klára, Hursán Mihály, Buda Környéki 
Televizió, Balczó Kornélia és családja, dr. Szalay Júlia, dr. Sziptner István, Bernáth Béla, Szine-Java festékbolt, Kórósi Miklós, Gumidoktor (Szalay Zsolt), Elekék, Stadt Étterem, Popper 
Tamás, Konrád László, Varga Mercédesz, Varga Attila, Emma kézimunkaüzlet, Pék Veronika, Pék Balázs, Erkel Ferenc Művelődési Központ (Tóthné Fajtha Anita, Kun Csilla, Nagy Mónika, 
Subicz Attila, Gaál Magdolna), Olánszki Szilvia, Budakesziért Függetlenek Egyesülete, Szegedi Gábor, Hiber Mónika, Tagai István és családja, Szemereki Zoltán, Farkas Gyula, Herein Gyula 
és családja, Móczár Gábor és családja, Mayer Imre és családja, Hidas Mátyás, dr. Bessenyei Tibor, Barabási Julianna, Csidei Balázs és családja, dr. Huszár Éva és családja, dr. Disztós Dóra és 
családja, Uri László és családja. Dobos Lászlóné, V. Kurilla Miklós, Karvaly Nándor és családja, Érdi Tamás és családja. Karaszi János és családja, Aramisőr Kft, Gyertyaláng Kft, Rafael Imre 
és családja, Kopanecz Gábor, ESZEMKÁ, dr. Komáromi József és barátai, Bősze Andrea, Unicredit Bank, Kerekes Mihály, dr. Ostoros Gyula és családja, Keszi-víz Kft., Hidegaszó Kft., Telecom-
fort Szolg. Kft., Crupp és Tsa , Hexon Kft, Codex, Ágoston Zoltán, Menyhei László, Budakeszi Építőipari Kft. (Seregi Deák Péter, Broczkó Máté), Egyesült Acél Kft., Fila Dezső, Hélis Kft., Simó 
Istvánné, Dió Patika, Póczi Patika, Somlai Családi Borpince, Csulak virágbolt, Éva virágbolt, a Virágos (Schlakta család), Uri Zsuzsanna, Jávorka Viktória, Andresz cukrászda, Gräfl cukrász-
da, Budai Gesztenyés Étterem, Hotel Tanne Étterem, Dudok Péter, Fenyőfalvi Franciska, Dudok Étterem és rendezvényház, IN SPIRIT Szépségszalon, Janics Emilía, Lukács Tünde, Popper 
Krisztína, HAIRLINE fodrászat és szépségszalon (Kun Annamária, Füredi Éva, Molnár Boglárka), „Zoli zöldséges” (Műv. Ház), Panoráma Optika (Urbanicsné Varga Henrietta), Stulwerk Kft., 
Rózsa Bernadett, Nestor Kft., dr. Véber János, dr. Darkó Jenő, Meskó család, Szőke család, Pintér Józsefné, Mogyorósi János, Huber Ingatlaniroda, Budakeszi Város Német Önkormányzata, 
Goreczky család, Muzik M. zenekar… Perbál: Varga László polgármester, Kemenczei Kálmán, Klinger József, Pál István, Pregitzer György, Szilágyi László, Vincze László, Wentzel Ferenc, AR 
Hungary, Bálvány Kft., B’rent Kft., Gradiens Kft., Szt. Ferenc Gyógyszertár (Borotsek Ferenc), Walter Vendéglő, Sótonyi Épületgépészet, Perbálablak, Szilágyi László, Mayer József, Zimbó 
Perbál Kft., KorAg-Bau Bt, Gradiens Kft., Pi-pál Bt., Hús-Bázis, Bárány Péter, Szabó Sándor, Prec-forg. Kft. Nagykovácsi: Bencsik Mónika polgármester, Eco System Hungary Kft., Solidus 
Kft., Kotroczó Imre, Kurucz Éva, Puhi-Tárnok Kft., Tóth György, Guba István és családja, Éles Kft., Éles Péter, Dr. Klein Ferenc és családja, Siva-Mont Kft., Brigancz János és családja, Jáger 
Kft., Jáger Norbert, Vedress László és családja, Domus Immo, Sebestyén Ildikó, Fast Car 3000 Bt., Kandikó Rita, Tüzifa Bt., Szalmás János, Szalmás Miklós, NK Pharma Kft., Székelyhidiné, 
Csonka Viktória, Máriássi Lilla, Márkus és Társai Kft., Márkus Pál, Pappné Molnár Afrodité, Fábos Éva, Bódi József, Képes Imréné, Bodkő Kft., Zabolai-Csekme Éva, Gyarmati Sándor, Nakosec, 
Böngésző újság, Kerekesné, Pánczél Katalin, Trendl Ház Étterem, Dr. Klein Ferenc, Neuko Kft., Koszec Gyula. Tök: Balogh Kálmán polgármester, Schütt József, Gruiz Borbála, Champignon 
Kft., Nyakas Pince Zrt., Praktikart Kft., Hús-Bázis Bt., Herceghalom: Polgármesteri Hivatal, Abacus Hotel (Családi Wellness) Zsámbék: Polgármesteri Hivatal, Csenger-Zalán Zsolt 

polgármester, Zsámbéki Közalapítvány, Horgos Zsolt, Zsámbéki Művelődési Központ Telki: Deltai Károly polgármester, Kállai László és családja, dr. Sütő Adrienn, 
Németh Kinga, Szigeti Antal Páty: Zsarnóczai István alpolgármester, Pátyi virágkertészet Budajenő: 

Polgármesteri Hivatal, Budai István polgármester
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Szent Mihály-napi 
rendezvények 2013

Szeptember 28.
Itthon vagy! Magyarország, sze-
retlek! címmel – az M1 népszerű, 
azonos címet viselő műsorához kap-
csolódva – a közmédia a Magyar 
Turizmus Zrt. részvételével hagyo-
mányőrző programsorozatot indított 
Szent Mihály napja alkalmából. A 
szeptember 28–29-i hétvégén kor-
mányzati támogatással a magyaror-
szági települések mintegy negyven 
százaléka ajánlott kulturális, gaszt-
ronómiai vagy egyéb programot, s 
számtalan múzeumot ingyen lehetett 
látogatni. 

Az országos akció egyik célja, 
hogy akár a legapróbb falvak is meg-
mutathassák kulturális, természeti 
értékeiket hagyományaikat, olyanok 
is, amelyeknek nincs lehetőségük 
fesztiválokat rendezni, továbbá cél-
kitűzés az is, hogy visszahozzák a 
Szent Mihály napjával kapcsolatos, 
mára kiveszni látszó hagyományo-
kat is. 

Budakeszi is széles programkí-
nálattal, izgalmas műsorokkal csat-
lakozott a kezdeményezéshez. Mint 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, tele-
pülésünk polgármester asszonya el-
mondta: a települések pályázat útján, 
lakosságszám arányában igényelhet-
tek 100 ezer Ft-tól 1,5 millió forintig 
támogatást a kulturális programok 
megvalósítására. Városunk 650 000 
Ft-ot nyert a hétvégi események 
megvalósítására.

„Haj vitézek! haj elébe!...”

A Szent Mihály-napi rendezvény-
sorozat kezdő programja a Határtól 
határig örömfutás, amelynek során 
a vállalkozó kedvű budakesziek vé-
gigfutották a kb. 2500 m-es távot a 
Himnusz-szobortól az Erdész térig. 
Csípős, de gyönyörű napos idő-
re ébredtünk, a friss hideg időben 
mintegy százan kezdték el a beme-
legítést.

A legfontosabb az alapos 
bemelegítés

A futás helyszíne a Fő út me-
netirány szerinti jobb sávja, melyre 
meg is kaptuk az engedélyt a Ma-
gyar Közút Zrt.-től. Arendezvény és 
forgalom biztosítását, irányítását a 
Budakeszi Rendőrőrs és a Polgárőr-
ség kollégái segítették. A résztvevők 
felsorakoztak, és a polgármester asz-
szony jelt adott az indulásra. A távot 
kb. 15−25 perc alatt teljesítették, 
kortól, edzettségi foktól függően. 
Most sem a győzelem volt a fontos, 
hanem a részvétel…

A start pillanata

A délelőtt folyamán Halász Ju-
dit adott koncertet Apa, figyelj rám! 
címmel a művelődési központban, 
ahol egy tűt sem lehetett leejteni. 
Minden jegy elkelt. A hétvége alatt 
ez volt az egyetlen belépődíjas 
program, az összes többi esemény 
ingyenes látogatását biztosította az 
önkormányzat.

Este a tánczenét játszó LIMuZS 
zenekar házibulijával várta az érdek-
lődőket. A zenekar 10 éve működik, 
a neves budapesti szórakozóhelynek, 
a Cotton Clubnak állandó zenekara 
volt, játszottak a West End Hilton-
ban és a Kempinski szálló bárjában 
is, mindenütt nagy sikerrel. Ilyen 
előzmények után nem csoda: sikere-
sek voltak Budakeszin is. 

Szeptember 29.

„Vasárnap mindenki menjen temp-
lomba!”

Legalábbis így szólott államala-
pító Szent István királyunk törvé-
nye. A szokásos nyolc, illetve tíz 
órai szentmise után a makkosmáriai 
Fogolykiváltó Boldogasszony kegy-
templomban folytatódott a katolikus 
hívek számára a Szent Mihály-nap. 
A napos, szeles, csípős időben sokan 
zarándokoltak fel a makkosi szent 
területre, a Fogolykiváltó Boldog-
asszony búcsújára.

Ima a Fogolykiváltó Boldogasz-
szonyhoz

„Szentséges Szűz Mária, Fogoly-
kiváltó Miasszonyunk! Gyermeki 
bizalommal fordulunk Hozzád. Légy 
közbenjárónk Isten előtt! Nemzetün-
ket végzetes veszély fenyegeti. Test-
véreink közül sokan szenvedélyeik 
rabságában sínylődnek. Az alkohol, 
a kábítószerek, a nikotin mértékte-
len élvezete, a zabolátlan testiség 
szenvedélye pusztít közöttünk, dön-
ti romba a családi otthonokat, sor-
vasztja nemzetünket. Történelmünk 
válságai során őseink Hozzád for-
dultak és Te meghallgattad őket, 
Áldott Nagyasszonyunk. Légy ma 
is végzetes bajunkban közbenjá-
rónk! Isten adjon erőt a lelki harc-
ban, hogy megszabaduljunk szen-
vedélyeink rabigájából. Különösen 
irgalmadba ajánljuk azokat, akikért 
felelősek vagyunk: családunk tagjait 
és a jövő zálogát, a magyar fiatalo-
kat. Fogolykiváltó Boldogasszony, 
Krisztusnak Szent Anyja és nekünk 
is Édesanyánk, légy közbenjárónk 
szent Fiadnál!

Ámen” 

„Szűz Mária, könyörögj  
érettünk!”

Szent Mihály-napi vásár

Indul a szüreti felvonulás

Jé, ismerősök  
csodaszép ruhában…

„Hétpróbások”

A Fő téri parkban sok-sok érdeklődő 
volt kíváncsi a vásárra, a különböző 
rendezvényekre, de leginkább a Leg-
délcegebb Mihály versenyre. A leg-
délcegebb Mihály választásra bárki 
jelentkezhetett, nem volt szükséges 
a névazonosság, szeretettel várták a 
Gergelyeket, Zoltánokat, Józsefeket, 
Gellérteket egyaránt. A jelentkezők 
az alábbi versenyszámokban próbál-
hatták meg ügyességüket, szellemi 
és fizikai erejüket:

1. ördöglakat
2. karikahajítás 
3. diótörés
4. kötélhúzás
5. találós kérdések
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Néhány mondat 
Szent Mihályról

A katolikus hagyomány sze-
rint Szent Mihály (Mihály 
arkangyal) egyike a 7 ark-
angyalnak (főangyalnak), 
ő a mennyei hadak nagy 
vezére és győztes harcosa. 
Ünnepnapja szeptember 
29. Jelképe hatalmas kard-
ja, mellyel legyőz minden 
gonoszt, akaratereje hatal-
mas, mint ahogyan ő maga 
is. Isten iránti hűsége meg-
ingathatatlan.

Leghíresebb cselekedete: az Isten 
ellen fellázadt Sátánt (Lucifert) 

eltiporta, és lándzsájával átszúrta, 
majd letaszította a földre.

„Aki Szent Mihály-nap után szal-
makalapban jár, attól nem kérdeznek 
tanácsot” − Szent Mihály-napi nép-
szokások

A magyar néphagyományban 
Szent Mihály ott van a haldoklók 
mellett, segít itt hagyni a földi vilá-
got, átkíséri a lelkeket a túlvilágra. 
Ehhez a jelenséghez kapcsolódik a 
Szent Mihály lova elnevezés. Innen 
a magyar néphagyományban a Gön-
cölszekér másik neve, Szent Mihály 
szekere, sőt, a Tejút egyik középkori 
neve Szent Mihály útja.

Szent Mihály arkangyal ünnepe, 
aki a hagyomány szerint a túlvilág-
ra érkező lélek bírája és kísérője. 
Ez a nap a gazdasági év fordulója 
(a gazdasági évet lezáró ünnepek 
szeptembertől novemberig tartot-
tak). A Szent György-napkor legelő-
re hajtott állatokat ilyenkor hajtották 
vissza. E nappal megkezdődik az ún. 
kisfarsang ideje, a lakodalmazások 
őszi időszaka, mely Katalin napjáig 
(nov. 25.) tart. E naphoz is kapcsoló-
dik női munkatilalom. Aki ilyenkor 
mos, kisebesedik a keze, aki pedig 
mángorol, annak egész évben dörög-
ni fog a háza felett az ég. 

Gyergyó hegyi pásztorai ezen 
a napon tartották a farkas ünnepet, 
hogy a jószágot hazaterelés idején 
megoltalmazzák az ordasok kártéte-
létől. Csíkmenaság pásztorai szintén 
Szent Mihály napján térnek vissza 
a havasokról, és elhányják, számba 
adják, azaz télire gazdáik gondvise-
lésére bízzák a jószágokat. Az áldo-
másra a gazdák és pásztorok együtt 
veszik meg a pálinkát. A gazdák 
kenyeret, a pásztorok pedig sajtot 
hoznak. A számadót főhelyre ültetik, 
fejére koszorút tesznek. A mulatság 
furulyaszó mellett, reggelig tart, 
amikor a pásztort ünnepélyesen, út-
közben táncolva kísérik haza. 

Országszerte emlékezetesek 
voltak a szentmihályi vásárok. 
Ilyenkorra már megforrt az újbor, 
innen a szegedi tanyák népének aj-
kán olykor hallható Borszűrő Szent 
Mihály elnevezés. Most már kez-
dődhet a kisfarsang, vagyis a lako-
dalmazásnak őszi, Katalin napjával 
záruló időszaka. Apátfalván a legény 

Szent Mihály napján vitte el a lány-
nak a jegykendőt, ha még Katalin 
napja előtt meg akartak esküdni. 
Nem hiányzik természetesen a há-
laadás készsége sem. A múlt század 
derekáról származó följegyzés sze-
rint Gölnicbánya vasbányász népe 
Szent Mihály napján ünnepélyesen 
felvonulva, földíszített vasrudakat, 
gazdag érctufákat, viaszgyertyákat, 
pénzajándékot szokott az egyháznak 
felajánlani. 

Torockó népe Szent Mihály nap-
ját egészen a középkor szellemében 
ünnepli. A múlt században az első 
kenyérből az arkangyal ünnepén 
még mindenki úrvacsorához járult. 
Utána a sírokat keresték föl. E ha-
gyománynak eredeti eucharisztikus, 
egyúttal halottakat istápoló szándéka 
kétségtelen. 

Szent Mihály napja az őszi nap-
éjegyenlőség tájára esik, mintegy 
ott áll a sötét tél kapujában. Göcseji 
mondás szerint: Szent Mihály öl-
töztet, Szent György vetkőztet. A 
szegedi szólás is érthető: fél, mint 
a cigány Szent Mihálytól. Másként: 
áldott Szent György, átkozott Szent 
Mihály (tréfás). Szamosháton mon-
dogatják: aki Szent Mihály-nap után 
szalmakalapban jár, attól nem kér-
deznek tanácsot.”

6. rönkhajítás
7. célba dobás.

A legjobban teljesítő Gergely, 
Attila vagy éppen Mihály a főnye-
remény mellett egy teljes évig bir-
tokolhatja a Budakeszi legdélcegebb 
Mihálya címet, fehér lovon vagy 
csak a szekéren körbe is mehet a 
gyermekekkel a rendezvény terüle-
tén, továbbá a polgármester asszony-
nyal együtt közösen, este meggyújt-
hatja Budakeszi őrtüzét.

Jóleső érzéssel néztük a zömé-
ben középkorú férfiakat, mennyire 
komolyan vették a feladatokat, önfe-
ledten játszottak a nézők legnagyobb 
örömére.

Hétprobások

A hangulatos versenyt végül is 
a képen látható Lihebmann Gábor 
nyerte meg.

A siker első pillanatai…

Hagyományőrző  
programok
A budakeszi rendezvények szerves 
részei a hagyományőrző programok, 
melyek most sem maradtak ki a re-

pertoárból. Fellépett a Szivárvány 
Óvoda, Széchenyi István Általános 
Iskola, Nagy Sándor József Gim-
názium, Tarkabarka – Kunterbunt 
Szülői Tánccsoport és a Kompánia 
Színházi Társulat Talicska együttese.

Ők mindig sikeresek − a Szivár-
vány Óvoda kicsinyei

Este a Szigony zenekar koncertjét 
hallgathattuk meg, mely táncházzal 
zárult. A zenekar régi falusi zeneka-
rok hagyományait követve játszott 
gyimesi és moldvai csángó népze-
nét. Ezt követően közösen átvonul-
tunk a művelődési központ melletti 
parkoló területére, ahol a rendezvény 
zárásaként polgármester asszonyunk 
a legdélcegebb Mihállyal közösen 
meggyújtotta Budakeszi őrtüzét. Az 
őrtűz érdekessége, hogy az összes 
helyszínen, mind az 1305 települé-
sen egyszerre lobbant fel Szent Mi-
hály tüze, ami az együvé tartozás, az 
otthon szimbóluma volt egykor, és 
most újra közösségformáló erő lehet.

Az összegzés, a tanulságok levo-
nása természetesen majd az elkövet-
kezendő napok, hetek feladata lesz. 
Annyi bizonyos: a hagyományte-
remtő szándékkal indított rendez-
vény sikeresnek bizonyult.

Szabó Tibor Mihály
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„Ez egy olyan kezdeményezés, 
aminek mindenki örül”

 − VÉDJÜK MEG A REZSICSÖKKENTÉST!

Az újonnan létrehozott Pest megyei 
2. sz. választókerületben, Budaörsön 
nagygyűlést tartottak megvédendő a 
kormány rezsicsökkentő politikáját.

Pest megyében, a 2. sz. választókerületben 24 
ezren csatlakoztak az aláíráshoz − jelentette 

be Csenger-Zalán Zsolt, országgyűlési képviselő. 
Országosan 2,2 millió ember írta alá ezt az aláírás-
gyűjtő ívet. 

Zsigó Róbert, országgyűlési képviselő, a Fidesz 
szóvivője elmondta: ez az összejövetel a 100 ha-
sonló fórum egyike. A legfőbb célja: megköszönni 
az embereknek az aláírásukat, illetve tájékoztatni 
szeretnék a résztvevőket, mit tettek, mik a terveik. 
Hosszú évek után az első január, ami nem áreme-
léssel kezdődött, különösen, ami a közüzemi díjakat 
illeti. Év végére 20%-kal olcsóbb lesz Magyaror-
szágon a gáz, villany és távfűtés díja! 

Az egész intézkedéssorozatnak az a fő hozadéka, 
hogy két százalék alatt van hazánkban az infláció, 
5,2%-os a nyugdíjak növekedése. Lényeges dolog 

az is, hogy megerősödtek a fogyasztóvédelmi ha-
tóságok, s ma már törvény rendelkezik: a helytelen 
számla kiállítójának 10 000 Ft kötbért kell fizetnie.

Egy kérdésre válaszolva: a szóvivő legfontosabb 
feladata az emberek tájékoztatása a közélet esemé-
nyeiről. Másodszor: az ellenzéki megszólalásokra 
való reagálás, főleg, ha ezek nem igazak, nem hi-
telesek. Főleg sajtótájékoztatóval és sajtóközlemé-
nyekkel kommunikálunk. „Gyorsnak és hitelesnek 
kell lennünk.”

Csenger-Zalán Zsolt az országgyűlés őszi prog-
ramjáról tájékoztatott. Ha megszavazzák a törvénye-
ket a rezsicsökkentésről, 20%-kal lesz olcsóbb az élet. 
Egy átlagos magyar családnak évi 100 E Ft megtaka-
rítást jelent mindez. (Úgy gondoljuk, ezt lekicsinyelni: 
nehezen magyarázható felfogás! − A Szerk.)

Várható, hogy az ellenzék támadni fogja az 
újabb rezsicsökkentést, Brüsszel sem fog megdi-
csérni bennünket. A közmű cégek nagy részét át-
játszották külföldi tulajdonba a korábbi szocialista 

kormányok, nyilvánvaló az érdeksérelem. A multik 
hazai szekértolói (pl. Bajnai Gordon, a bankárkor-
mányok egyéb tagjai), mindent megtesznek azért, 
hogy ezeket az intézkedéseket „visszacsinálják”. 
Ezért is fontos, hogy magunk mögött tudhatjuk en-
nek a majd’ két és félmillió lakosnak az aláírását. 

Török István, a budaörsi Fidesz elnöke meg-
köszönte az önkéntesek áldozatos munkáját, akik 
rengeteget tettek azért, hogy csak Budaörsön több 
ezren aláírták az íveket. Az emberekhez könnyen 
eljutott a kormány szándéka, így nagyon segítőek 
és készségesek voltak. 

Jelen volt a rendezvényen dr. Csutoráné dr. Győ-
ri Ottilia, városunk polgármestere is. Elmondta: na-
gyon sok fontos dolog hangzott el a fórumon. Pél-
dául: létezik egy ingyenes panaszvonal (06 80 205 
386), ahol az emberek reklamálhatnak a nem meg-
felelően kiállított közüzemi számlák ügyében. Szó 
volt az alapvető élelmiszerek árának csökkentésé-
ről, amit lehet áfa csökkentéssel is megoldani. 

Szabó Tibor Mihály
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Ingyenes panaszvonal

Arra biztatok minden fogyasztót, hogy álljon ki magáért és az őt 
megillető rezsicsökkentéséért! Ha valaki úgy ítéli meg, hogy a 

szolgáltató nála nem érvényesítette a rezsicsökkentést, úgy eljárást 
indíthat a kormányhivatalnál, az eljárás feltétele, hogy a kérelem be-
nyújtásakor igazolni tudja, hogy előtte már a szolgáltatóhoz is fordult 
panaszával.

Ingyenes panaszvonalon az emberek reklamálhatnak a nem megfe-
lelően kiállított közüzemi számlák ügyében. 

Panaszvonal: 06 80 205 386
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármestere 
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8 Quo vadis, Cérnahangverseny?

Idén ősszel a negyedik évadot nyit-
ja a Cérnahangverseny sorozat. Most 
még nagyobb lendülettel kezdődtek 
a munkák Szalóczy Dóra ének-zene-
tanár életében. A négyrészes kon-
certsorozat számos újdonságot és 
érdekességet tartalmaz. Dóri nénivel 
beszélgettünk...

 

– Az előző koncertsorozatok sikere alapján mi-
lyen elvárásokkal kezdett az új évad programjá-
nak szervezéséhez?
– Bizakodva indulok neki az új koncert évadnak, 
mert már nem vagyok egyedül. Sok minden válto-
zott, fejlődött az elmúlt évadhoz képest.

Idén egy erre a célra létrehozott alapítvány és a 
mögötte álló kiváló kuratórium segíti a munkám. 
Ebben a közösségben van neves zeneművész, ze-
netanár kolléganő, de cérnahangos szülő is.

Az október 19-én  induló gyermeksorozatot 
már rendezett, alapítványi keretek között szeret-
ném elkezdeni, ehhez minden készen áll.

– Milyen újdonságokra számíthat a közönség?
– Nem szeretnék mindent elárulni, de annyit el-
mondhatok: a gyermekhangversenyekből négy 
koncert lesz, ezek színes, izgalmas előadások lesz-
nek, neves előadóművészekkel. Ez a korábbi évek 
6 előadásához képest kicsit más.

Hagyományosan minden évadot Eckhardt Gá-
bor Liszt-díjas zongoraművész nyitja meg mindig 
megújuló, felnőtteket is lebilincselni képes, humo-
ros előadásával.

Koncertlátogatóktól kapott visszajelzé-
sek eredményeként, azok kérésére lesz játékos 

dzsessztörténet a Benkó 
Dixieland fiatal művé-
szeivel. Folytatódik az 
„Operácska” sorozat is, 
Rossini: Hamupipőkéjé-
vel, színpadias megjele-
néssel, tehetséges fiatal 
operaénekesekkel.

Nem győzöm hang-
súlyozni, hogy ezek az 
előadások elsősorban 
iskolás korosztálynak 
szólnak, de tapasztala-
tom szerint a szülők is 
élvezik a koncerteket.
– Úgy hallottam, ta-
vasszal, készül egy kü-
lönlegességgel is...
– Valóban. A következő tervem egy felnőtteknek 
szóló sorozat. Már többször kérdezték tőlem a 
szülők: „Nekünk nem lesznek hangversenyeink?” 
A megvalósulásig sok még a munka, a terv és az 
elszántság megvan, és az is biztos, az első, fel-

nőtteknek szóló műsor 
márciusban lesz (a többi 
maradjon meglepetés).

Újdonságokról még 
annyit, hogy idén ked-
vezményes bérletbe 
vontuk a jegyeket, így 
az eddigiekhez képest 
kedvezőbb áron láto-
gathatóak a koncertek, 
pedig sem az előadások 
színvonalából, sem a 
program összeállításból 
nem engedtünk. Emellett 
megmaradt a helyszínen 
vásárolható jegy,  igaz, 
az nem annyira kedvező, 
mint a bérlet.

 – Minden ilyen derűs 
a koncertek körül?
– Örülök, ha így látszik, 
s bár nem panaszkodom, 
a valóság kicsit más. A 
koncertsorozat ismertsé-
ge elmarad az elvárható-
tól. A rendszeres koncert-
látogatók visszajelzése 
pozitív. Még mindig sok 
olyan emberrel találko-
zom itt Budakeszin vagy 
a kistérségben, akik nem 
is hallottak a koncertek 
lehetőségéről. Pedig ez 
a sorozat Budakeszié és 
a kistérségé! Büszke va-
gyok, hogy épp Budake-

szi ad otthont ennek a sorozatnak.
Nem titok, az igényes előadások finanszírozása 

is évről évre nehezebb. Alapítványunk a háttérben 
folyamatosan dolgozik támogatói körünk bővíté-
sén. Sokszor azt érzem, ez nehezebb, mint a kon-
certek megszervezése, pedig támogatók nélkül a 
koncertek elhalnak.

Mindamellett hiszünk a támogatás erejében, 
ezért minden koncerten mi magunk is szeretnénk 
egy-egy sokgyermekes  családot támogatni.
– Vannak támogatói e nemes célnak?
– Igen, hála Istennek! E nélkül nem is tudnám 

folytatni ezt a sokrétű munkát, missziót.
A már megkapott, illetve még hiányzó támo-

gatásokról csak annyit, hogy a jegybevételek a 
tényleges koncert költségeknek csak egy részét 
(hozzávetőlegesen jelenleg a felét) fedezik, a fenn-
maradó részt támogatásokból kell egyelőre bizto-
sítanunk. Így azt tudom mondani, sok támogatónk 
van, de nem elég, folyamatosan igyekszünk meg-
felelő mecénásokat találni. Cél, hogy minél kevés-
bé legyünk kitéve a támogatók jó szándékának, 
bevételeinket sokkal inkább a közvetlen jegybevé-
telekből biztosítsuk, még akkor is, ha ez a világon 
mindenütt a lehetetlennel egyenértékű célkitűzés.

Köszönöm a pénzbeni és a nem pénzbeni támo-
gatóinknak is, hogy továbbvihetjük azt a zászlót, 
amire az van írva: „A zene mindenkié!” 

B.G.

A koncertekkel kapcsolatos részletek: 
cernahang.hu

FELHÍVÁS
14-20 éves korú fiatalok részére

Ifjúságsegítő-
kortárssegítő 

képzést indítunk 
a résztvevők részére 

díjtalanul 

Budakeszi Város Önkormányzatának 
támogatásával. A képzés akkreditált, 
az azt elvégzők a végén tanúsítványt 

kapnak.

A képzés kezdete: 
2013. október 14. 16 óra

Helye: Híd Szociális és Gyermek-
jóléti Intézményi Társulás  

(Erdő u. 83.)
A foglalkozások heti egy napon 
(hétfőn) 16-19 óráig tartanak.

Jelentkezni a kortarssegites@ksma.hu 
email címen, valamint Vass Virágnál a 

30/3981993-as számon lehet.

Várjuk a segítő szakmák, a szociális terület 
iránt érdeklődő, elkötelezett fiatalok jelent-

kezését.
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Életveszély miatt kellett  
kivágni a makkosmáriai 

megdőlt, idős fát
Több civil szervezet és makkosmáriai lakos jelezte, hogy tegnap a Makkosi-ré-
ten, a templom előtt kivágták az egyik legszebb,  legvastagabb törzsű ősfát. A 
Hírmondó szerkesztősége utánajárt az eseménynek, a Pilisi Parkerdő Zrt. köz-
leménye szerint az idős fa megdőlt és életveszély miatt kellett kivágni.

A Pilisi Parkerdő Zrt. közleménye:
Csak a másik, koros fa néhány ága tartotta meg 

azt az idős tölgyet, amely az ismert kegy-
helyen, a Budakeszi és Budapest határán lévő 
Makkosmárián a Mária-út jelzett ösvénye fölé dőlt 
az elmúlt héten. Bár a fa töve látszólag egészséges 
volt, az elmúlt időszak szeles időjárása következ-
tében a mintegy 20 méteres tölgy gyökereinek egy 
része elszakadt, a dőlő törzs megemelte a gyökér-
tányért, a lombkorona ágai azonban szerencsére 
fennakadtak a szomszédos fa koronájában. Az 
életveszélyes helyzetet a területet kezelő Pilisi 
Parkerdő Zrt. munkatársai kedden a megdőlt fa 
ledarabolásával megszüntették. A zarándokút jel-
zését hordozó másik idős fát sikerült megmenteni, 
az időben érkező segítség megelőzte ennek kidőlé-
sét a ránehezedő több tonna súly alatt. A kidőlt fát 
alpin technikával, a koronarésznél kezdve darabol-
ták le, így a munka nem okozott olyan sérüléseket, 
ami a másik fa kivágásához vezetett volna, és nem 
tört össze a dőlő fa koronája alá került tájékoztató 
tábla sem.

A makkosmáriai kegytemplom előtt álló tisztá-
son több igen idős tölgy áll, melyek makktermé-
sük alapján a hely névadójának számítanak. A fák 
kora pontosan nem ismert, de helytörténeti adatok 
alapján legalább 250-300 évre becsülhető. Az 
igen magas kor miatt több fa koronája is szárad, 
a jövőben hasonló esetekre sajnos számítani kell. 
Idén tavasszal a mostani helyszíntől nem messze 

is kidőlt egy öreg kőrisfa, amely szerencsére nem 
okozott kárt. Éppen ezért az erdőgazdaság az el-
múlt években már több alkalommal ültetett nagy-
méretű, földlabdás csemetéket a tisztásra, hogy a 
kegyhely jellegét, képét a jövő generációk számá-
ra megőrizve ki tudják váltani az életkoruk végére 
érő, esetleg elpusztuló idős fákat.

A Pilisi Parkerdő Zrt. a kidőlt, öreg tölgy he-
lyén a korábbi esetekhez hasonlóan új csemetét 
ültet az őszi ültetési időszakban Makkosmárián.

Budapest, 2013. szeptember 25.

Pilisi Parkerdő Zrt.

Dr. Gálhidy László erdészeti programvezető 
(WWF Magyarország) állásfoglalása: 

Mint országos természetvédő civil szervezet, 
ritkán foglalkozunk az egyedi fák fenntartá-

sával kapcsolatos problémákkal. Nincs is átfogó 
ismeretem az országos helyzetről, így leginkább 
magánjellegű (részben szakmai) véleményt tudok 
mondani.

Egyfelől örvendetes, hogy az ország számos 
pontján megőrződtek idős fák − amelyek kezdet-
ben talán inkább társadalmi/helytörténeti/kulturá-
lis indíttatásból, mint természetvédelmi megfon-
tolásokból − kerültek védelem alá. Szerencsére, 
ma már sok ismeretünk van arról is, hogy az idős 
fák önmagukban − egyenként is − komoly termé-
szetvédelmi értéket képviselhetnek, különösen 
egy olyan tájban, ahol alig van idős fa, holt fa stb. 
(Érdekes és idevágó jó példa, hogy a Debreceni 
Egyetem parkjában, ahol naponta sok százan for-
dulnak meg, nem távolították el az elpusztuló idős, 
kocsányos tölgyek törzseit, hanem álló holtfaként 
− „torzóként” − az utolsó pillanatig igyekeznek 
megőrizni.)

A balesetveszély viszont olyan szempont, 
amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ha 
a veszélyes fák a helyükön maradnak, és utóbb 
vagyonban/életben kárt okoznak, az éppen a ter-

mészetvédelmi/kulturális értékek megvédésére 
irányuló törekvéseknek árthat. Minél gyakrabban 
előfordul az ilyesmi, annál többen fogják követel-
ni az akár idő előtti beavatkozásokat is, vagy nézik 
esetleg rossz szemmel az olyan helyeken álló idős, 
halott ágakkal rendelkező fákat is (kirándulóhe-
lyek tágabb környezete stb.), ahol semmi szükség 
a bolygatásukra.

A képek alapján a makkosmáriai tölggyel alig-
ha lehetett volna mást tenni, ami sajnálatos, de 
tényként kezelendő. Mindenki érdeke − főleg a 
többi idős fáé −, hogy egy ilyen helyzetet a kezelő 
minél előbb, szakszerűen megoldjon. 

Dr. Gálhidy László erdészeti programvezető/WWF Magyarország 

Kutya  
a játszótéren

Ma 3 tízéves körüli fiút és két 
kutyát zavartam el a játszótér-
ről, ahová 4 éves kisfiammal be-
tértünk ovi után kicsit játszani.

A nagyfiúk először csak megnyugtattak, 
hogy megkötik a kutyákat, amik felett 

láthatóan ők is elvesztették az uralmukat, 
majd amikor kértem őket, hogy vigyék ki 
a kutyákat, visszaszóltak, hogy nem tiltja 
semmiféle tábla, hogy a kutya benn legyen 
a játszótéren.

Megígértem nekik, hogyha tábla kell, 
akkor gondoskodni fogok róla, bár azt 
gondolom, ekkora gyerekeknek maguktól 
is lehetne annyi eszük, hogy a kutya nem 
játszótérre való.

Nagyon szép, bekerített játszóterek 
vannak Budakeszin, amiket rendben is 
tartanak, de kicsit el kellene beszélgetni 
a gyerekeinkkel, hogy mit szabad és mit 
nem a játszótéren, és lehet, hogy jó ötlet 
lenne pár tiltó táblát is kitenni, mert ezek-
ben a fiúkban azért volt annyi, hogy kivi-
gyék végül a kutyákat, talán a táblákra is 
figyelnének.

Tisztelettel:
Tóthné Nacsa Krisztina
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222 éve született 
a legnagyobb magyar

Gróf Széchenyi István 1791. 
szeptember 21-én született. 
A politikus, író, polihisztor, 
közgazdász, a Batthyány-
kormány közlekedési mi-
nisztere – eszméi és tevé-
kenysége által –,  a modern, 
új Magyarország egyik meg-
teremtője. Gróf Széchenyi 
Istvánra szeptember 20-án 
emlékeztek meg Budake-
szin, a Széchenyi utca – Te-
mető utca sarkán lévő em-
lékműnél.

A Széchenyi Baráti Kör társaság 
által felállított mellszobornál 

megrendezett ünnepségen tiszteletét 
tette dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, 
Budakeszi polgármestere is.

Széchenyi a magyar politika egyik 
legkiemelkedőbb és legjelentősebb 
alakja volt, akinek nevéhez a magyar 
gazdaság, a közlekedés, a külpolitika 
és a sport megreformálása fűződik. 
Számos intézmény névadója, köztük 
a budakeszi Széchenyi István Általá-
nos Iskoláé is, melynek igazgatónője 
mondott beszédet az ünnepségen.

„Bármily szerencsétlen helyez-
tetésű legyen is az ország, bármily 
láncok által legyen is lebilincselve 
a nemzet, előbb-utóbb mégis szaba-
dabb létre vív, ha lakosaiban a polgá-
ri erény tiszta vére buzog. S viszont 
akármilyen boldog fekvésű legyen 
is egy ország, bármily szabadságok-
kal bírjanak is lakosai, lassan-lassan 
mégis rabigába görbed, ha romlott 
a tiszta erkölcs s polgári erény nem 
fénylik többé.”

Így írt a Széchenyi István gróf 
a polgári erényről, arról a magatar-
tásról, világszemléletről, felelősség-
tudatról és cselekvésvágyról, ami 
számára egész életében az egyetlen 
lehetséges utat jelölte ki.

Amikor Bécsben bejelentette, 
hogy hidat akar építeni Pestnél a 
Dunára, Metternich foghegyről ve-
tette oda neki: Hidat?! Széchenyi, mi 

maga? Utász???
Így aztán a gróf úr tiszta vérű 

arisztokrataként hátat fordított a 
Habsburgok udvarának, és szenve-
délyes barátságot kötött Wesselényi 
Miklóssal, azzal az erdélyi úrral, aki-
nek léte maga volt a rebellió, akitől 
– sok egyéb Isten adta érték mellett 
– leginkább a meg nem alkuvást le-
hetett megtanulni. És a gróf meg is 
tanulta.

Később szerepet vállalt Batthyány 
Lajos első felelős magyar kormá-
nyában. A közlekedésügyet irányító 
Széchenyi egyre csak vitatkozott a 
rebellis és liberális Kossuth Lajossal, 
akinek politikai stílusa, vérmérséklete 
tökéletesen idegen volt tőle. A gróf úr 
mégis tette a dolgát, kétségek között 
hányódva, a tébollyal viaskodva szol-
gálta hazáját. Széchenyi István képes 
volt kívülről szemlélni a forradalmat, 
úgy, hogy pontosan tudta, akkor is 
részt kell vállalnia a magyar nemzet 
sorsfordító, a szabadság esélyével 
kecsegtető vállalkozásában, ha lelke 
mélyén irtózik minden zűrzavartól.

Széchenyi gróf mindig pontosan 
tudta, mit kell tennie, és bizonyára 
azt is tudta jól, hogy a haza érdekében 
vállalt önemésztő, önfelfaló hevülete 
egyenes úton vezeti őt a döblingi tra-
gédiáig.

Mégsem tehetett mást, mert aki 
lelkében polgár, annak az efféle 
sorsfordító helyzetekben nincs sok 
választása. Szorítja őt a tisztesség 
parancsa, a hűség kényszere, a fele-
lősség terhe.

Arisztokratából lélekben polgárrá 
válni, ez maga a felemelkedés.

A gróf maga mondta: az ember 
annyit ér, amennyit használ. Az igazi 
polgár mindig használni akar.

Széchenyi István a szó igaz értel-
mében volt a haza legnagyobb pol-
gára.

És ezen nem változtat az sem, 
hogy a mai napig mindannyian, 
őszinte tisztelettel, gróf úrként emle-
getjük őt.”

Czifra Zsuzsanna, igazgató 
Széchenyi István Általános Iskola

„A zene és különösen az éneklés 
megszépíti az életet,

megszelídíti az indulatokat,  
gyógyítja a sebeket!

Akik valaha együtt énekeltek,  
azok soha nem felejtik el egymást.”

A Budakeszi Hagyomány-
őrző Kör Asszonykórusa 
2013. szeptember 22-én 
ünnepelte fennállásának 20 
éves évfordulóját. Ebből az 
alkalomból német nemzeti-
ségi kórustalálkozót tartott 
a Prohászka Ottokár Katoli-
kus Gimnáziumban. 

A műsorban felléptek: Sziget-
szentmárton, Soroksár, Budaje-

nő, Solymár, Zsámbék és Budakeszi 
német nemzetiségű kórusai. Közre-
működött a Kunterbunt Óvoda szü-
lői tánccsoportja és a Czövek Erna 
Zeneiskola Fúvószenekara.

A műsor kezdetén gyertyagyúj-
tással és néma felállással megemlé-
keztünk Nagyné Starcz Teréziáról, 
aki a Hagyományőrző Kör elnöke 
és kórusunk vezetője volt. 

A születésnaposokat és a je-
lenlévőket dr. Csutoráné dr. Győri 

Ottilia polgármester asszony kö-
szöntötte, akitől minden kórustag 
külön névre szóló oklevelet kapott 
társadalmi és közösségi munkája 
elismeréseként.

Schrotti János, a Budakeszi Vá-
ros Német Önkormányzatának el-
nöke is külön köszöntötte a kórust 
és a résztvevőket.

A Landesrat elnöke, Kreisz 
László úr egyedi ajándékkal lepte 
meg az ünnepelteket.

Bruckner Józsefné, Gál Gyuláné, 
Herein Gyuláné, Schrotti Jánosné, 
Szirmai Jenőné, Werle Ferencné – a 
kórus alapító tagjai emléklapot kap-
tak lelkiismeretes munkájukért.

Ezen kórustalálkozó nem jött 
volna létre, ha szponzoraink nem 

lettek volna segítségünkre. Ezúton 
is köszönjük:

Budakeszi Város Önkormány-
zatának anyagi támogatását, a Pro-
hászka Ottokár Katolikus Gimnázi-
umnak, amely a helyet biztosította 
számunkra, Menczinger Tibornak, 
aki a fellépő kórusok karnagyai-
nak  megajándékozását segítette, 
Lukács Mónika és Resszer Gábor 
virágkereskedőknek, akik a női 
kórusvezetők megajándékozásáról 
gondoskodtak, Gräfl Jánosné Irén-
ke néninek, aki a szikvizet adta, a 
Budakeszi Kultúra Alapítványnak, 
amely Budakeszi-naptárt biztosított 
a fellépő kórusoknak, Gaál Magdol-
nának, az Erkel Ferenc Művelődéi 
Ház dekoratőrének, aki az ízléses és 
esztétikus táblát készítette, a Gräfl 
Cukrászdának a gyönyörű és fan-
tasztikus tortáért, ami meglepetés 
volt minden kórustag és jelenlévő 
részére, melyen a 20 éves kórus 
fényképe volt látható, a Czövek 

Erna Zeneiskola fúvószenekarának, 
élükön Szita Csaba karnagynak, 
akik a műsor végén a jó hangulatot 
megteremtették, a legnagyobb kö-
szönet Franke Lászlót és feleségét 
Marikát, illetve a kisegítő személy-
zetet illeti, akik fenséges pulyka-
pörkölttel és galuskával készültek 
a kórustalálkozón résztvevők meg-
vendégelésére.

Az egész kórus nevében köszö-
nöm Nagy Gábornak és Bokor And-
rásnak a hangosítást, mellyel szin-
tén hozzájárultak a találkozó sikeres 
lebonyolításához.

„Aki szépen énekel, kétszer 
imádkozik!”

Bokor Józsefné Rapolder Ildikó 
Hagyományőrző Kör



Budakeszieket díjazott a  
100 éves Magyar Síszövetség

A Budai Gesztenyéskertben ünnepel-
te a síelők nagy családja a Magyar Sí 
Szövetség századik születésnapját, 
melyet 1913-ban alapítottak. A Via-
dal SE is a meghívottak között lehe-
tett jelen, Hellner Pétert, mint edzőt, 
Hellner Szelinát, mint magyar bajno-
kot díjazták.

A centenárium alkalmából 2013. szeptember 
5-én és 6-án a sportágat népszerűsítő, színes 

programok várták a vendégeket.
A jeles évforduló a bajnokok 

köszöntésére is alkalmat adott. Dr 
Kaszó Klára elnök, Kapitány Ildi-
kó főtitkár, Gótzy Antal alelnök, 
Schaffer János egykori sífutó, 
Kovács Barna szövetségi kapi-
tány köszöntötték a hazai sísport 
legendáit.

135 magyar bajnok és a síspor-
tért kimagaslóan tevékenykedő 
személy vehette át az alkalomra 
készített emlékplakettet.

A 25 éves Viadal SE elköte-
lezett a sporttal tenni akarók tá-
borában, több száz kisgyermeket 
vezetett be a síelők csodálatos 
világába, az utánpótlás nevelésben 

is jeleskedik, magyar bajnokokkal gazdagította 
hazánkat.

A 2013-14-es síszezon is hamarosan elkezdő-
dik, hiszen az egyesület minden 
évben október első szombatján /
most október 5-én/ szervezi az 
első találkozót a sí-rajongók kö-
rében itt Budakeszin. Délután 
15 órakor indul a szezon száraz-
edzésekkel, majd a gulyás-par-
tival egybekötött pálya lerakás 
után a műanyagpályás edzések 
is megkezdődnek.

Köszöntjük a 100 éves Ma-
gyar Sí Szövetséget, a 25 éves 
Viadal Sport Egyesületet! Re-
méljük, a síelők tábora egyre 
bővül, élvezve ezt a páratlan 
mozgáskultúrát eredményező 
sportágat!
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Több száz ingatlannal várjuk tisztelt ügyfeleinket!

Budakeszi felső részén 
120 m2 lakóterületű, 
4 szobás(+3 szobás 
szuterénlakással) 
téglaépítésű önálló 

CSALÁDI HÁZ 

ELADÓ.

Irányár: 39,5 mFt.

Budakeszin 72 m2 
lakóterületű, kétszintes, 

felújított, garázsos 

HÁZRÉSZES 
ingatlan rendezett tulaj-
doni viszonyok mellett 

ELADÓ.

Irányár: 12,9 mFt

Budakeszi óvárosi lakó-
övezetében, Erdő u-ban 

32 m2-s, 2 szobás, 
felújított  

HÁZRÉSZES 
ingatlan  

1200 m2-s telekkel 

ELADÓ.

Ára: 7.800.000.- Ft

Németh Piroska
2092 Budakeszi, Fő u. 38. 

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

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

E-mail: nemetingatlan1@pr.hu

Németh Ingatlaniroda - Minden ami ingatlan

Budakeszi felső részén 
110 m2 kétszintes, 

garázsos,  
téglaépítésű önálló 

CSALÁDI HÁZ 

ELADÓ.

Irányár: 24,9 mFt

Villaházak, 
családi házak, 
használt- és 

újépítésű 
lakások, 

házrészek, 
telkek

széles választékával 
várjuk 

Tisztelt Ügyfeleink 
érdeklődését.

Újra szólt 
a Rock!

Hagyományteremtő módon az Erkel 
Ferenc Művelődési Központ adott is-

mét helyszínt, a VI. Rock-keszinek, ahol a 
Budakeszin és Buda Környékén élő fiatal, 
amatőr zenekarok mutathatták meg mit 
tudnak. A zenészek nem kértek gázsit a 
fellépésért, így a rock kedvelői ingyen él-
vezhették az estét.

A legfiatalabb fellépő 17 éves volt, 
a többieknek pedig csak véletlenül volt 
őszes a hajuk. Ők az örök fiatalok. 

A – balhé nélküli – este ismét remek 
hangulatban telt el, melyről az Úton, az 
Elvileg Blues Band, a MegHát, a Roller 
Riders, a Kispárna és az Ősszájú zeneka-
rok gondoskodtak.

B. K. 
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 „Élelmiszer 
segélyezési 
program”

A HÍD Szociális és Gyer-
mekjóléti Szol gálat „Élel-

miszer segélyezési prog ram”-
ot indított.  Tapasztaljuk, 
hogy Budakeszi város nehéz 
anyagi helyzetben élő család-
jainak, sajnos egyre nagyobb 
igénye van a tartós élelmi-
szerek adományozására, ezt a 
megkeresések is bizonyítják.

Ezért úgy döntöttünk, 
hogy elkészítjük ezt a prog-
ramot, amellyel összekötjük 
az adományozókat a krízis-
helyzetbe kerülő lakosokkal. 
Programunkon keresztül az 
összegyűjtött tartós élelmi-
szer-adományokat osztjuk 
szét a rászorulók között. Re-
méljük, hogy ezzel a progra-
munkkal is segíteni tudunk 
a nehéz élethelyzetbe került 
embertársainkon. 

 

Hogyan  
támogathatja 

programunkat? 
Programunkat támo-
gathatja tartós élel-
miszerek, tisztálkodó/
tisztítószerek felajánlá-
sával. Amiket várunk: 
olaj, tészta, szósz, 
levespor, cukor, mo-
sópor, kakaó, konzerv, 
tea, rizs, tartós tej, 
tisztálkodószerek.

 Horváth Ágnes
HID Szociális és Gyermekjóléti 

 Szolgálat
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Az adományokat a HÍD 
Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgálat gyűjti. 

Cím: 2092 Budakeszi,  
Fő u. 103. 

Tel.: 06/23-451-147
 

Támogatását köszönjük!

„Egyetlen helyes gondolat  
megfordíthatja a sorsot.”           /Seneca/

Az Európai Parlament al-
elnökét, Surján Lászlót 
hívtuk Budakeszire azért, 
hogy városunk lakói első 
kézből tájékozódhassanak 
az EU-ban hozott döntések 
hatásairól. Vendégünk lesz 
még Harrach Péter, a KDNP 
alelnöke, frakcióvezető, és 
Csenger-Zalán Zsolt, or-
szággyűlési képviselő.

Az október 11-én, pénteken délután 
hat órakor, az Erkel Ferenc Mű-

velődési Házban kezdődő fórumon le-
hetőség lesz arra, hogy a budakesziek 
elmondják véleményüket, vagy kérdé-
seket tegyenek fel az őket érintő prob-
lémák kapcsán. Jövőre országgyűlési, 
európai uniós parlamenti és helyhatósá-
gi választások lesznek.

Helyesen dönteni csak hiteles infor-
mációk alapján lehet. Sokan próbálják 
elhitetni, hogy ilyesmi nem létezik, és 
minden igazság csak korlátozottan ér-
vényes. Azt ajánlom, bárkit hallgatunk, 
vizsgáljuk meg, milyen célokat tűz ki, 
és mit tett korábban, hogy az általa meg-
hirdetett célokat elérje. Ha összhangban 
van a szó és a tett, akkor – jó eséllyel – 
hiteles emberrel van dolgunk. 

Nem kapott nagy nyilvánosságot 
itthon, hogy Surján László, akit 2012-
ben az EP alelnökévé választottak, 
megbékélési folyamatot indított el a 
közép- kelet-európai országokkal, a 
Charta XXI. mozgalom keretében. 
Szlovákiában megrendítő, baráti fo-
gadtatásra talált ez a törekvés, és köl-
csönös bocsánatkérés kísérte. Nemrég 
Böjte Csaba  felhívást tett közzé a bé-
kés együttműködés érdekében  Beth-
len Gábor fejedelemmé választásának  
400. évfordulóján: „ Sokan kérdezge-
tik, hogy mit kellene tegyünk ma, eb-
ben az indulatoktól túlhevített, felboly-
dult világban népünk, egyházunk, a 
világ megmaradásáért? Bethlen Gábor 
zászlaját szeretném a gyermekeinkkel 
magasba emelni,… azért…, mert Er-
dély aranykorának a nagy fejedelme 
képes volt Erdély népeit meggyőzni, 
hogy együtt, közösen jobb, könnyebb 
élni, mint külön-külön, haraggal, gyű-
lölettel egymásnak feszülni.”  A tár-
sadalmi béke az EU-ban és itthon is 
fontos politikai cél.  

Ma a társadalmi béke szolgálatnak 
egyik módja, hogy törvényi szabá-
lyozással is védjük a kiszolgáltatott 
helyzetbe került embereket. Példa erre, 
hogy a KDNP törvényjavaslatot nyúj-
tott be a végrehajtói tevékenység kor-

látozására, és a családi csődvédelem 
megteremtésére. 

A társadalmi békét szolgálja a mél-
tányos teherviselés. A fenntartható 
fejlődés pedig megkívánja, hogy gátat 
szabjunk a profit maximalizálásának. 
A rezsicsökkentés folyamatát ezért in-
dította el a kormány.  Minden átalakítás 
elkerülhetetlenül érdeksérelemmel jár, 
és nem könnyű jól kezelni ezeket a hely-
zeteket. Fontos, hogy országos és helyi 
szinten is úgy keressük a megoldásokat, 
hogy a társadalmi békét szolgáljuk, még 
a választások időszakában is.

„Ha nem tudod, melyik az igazabb 
két nézet közül, válaszd a becsületeseb-
bet” – írja Joseph Joubert.

Október 11-én, pénteken este hat 
órakor, a művelődési házban megrende-
zett találkozón lehetőség lesz a nézetek 
mérlegelésére. Ki-ki elmondhatja, mi-
ben látja az aktuális társadalmi prob-
lémák megoldását, vagy közvetlenül 

a képviselőktől 
tájékozódhat az 
őt érintő intézke-
désekről.

 Szeretettel 
várunk minden 
érdeklődőt! 
Bakács 
Bernadett

Fizetett politikai hirdetés

 A P R Ó -
H I R D E T É S E K 

ANGOL TANÍTÁS gyerekek-
nek, DISZLEXIÁS gyere-
keknek és felnőtteknek 

Budakeszin.  
Tel.: 06/20-395-1219.

 
Zeneakadémiát végzett 

zongoraművész több éves 
tapasztalattal (zongorakísé-
rettel) magánórákat vállal.  
Tel.: 06/70-517-2962

 
Budakeszin 2 db 50 m²-es 
helyiség, külön-külön is, 

raktárnak kiadó.  
Érdeklődni lehet:  

30/396 1285.
 
 

FAKIVÁGÁS 
Veszélyes fák ágankénti 

lebontással való kivágása. 
Koronaalakítás, száraz, 

beteg részek eltávolítása. 
Igény szerint ágak darálása, 

szállítása.  
Tel.: 06(20) 485-6547, 

Kovács Sándor
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Reményiné  
Gerencsér-Starcz 
Irén 
(1939–2013) 

 „Ne nyugta-
lankodjék a ti szí-
vetek: higgyetek 
Istenben, és higy-
gyetek énbennem. 
Az én Atyám há-
zában sok hajlék 
van. ... És ha majd 
elmentem, és he-
lyet készítettem 
nektek, ismét el-
jövök, és magam 
mellé veszlek tite-
ket, hogy ahol én 
vagyok, ott legye-
tek ti is.” (Jn. 14.)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy REMÉNYI-
NÉ GERENCSÉR-STARCZ IRÉN 2013. szept-
ember 12-én életének 74. évében elhunyt.

Felejthetetlen halottunk földi maradványait 
2013. szeptember 30-án 15 órakor a Budakeszi te-
mető ravatalozójából a katolikus vallás szertartása 
szerint helyeztük örök nyugalomra.

 Gyászolják leánya, veje, unokái, valamint a 
kiterjedt rokoni, baráti köre.

  DRÁGA EMLÉKE SZÍVÜNKBEN ÉL!

P R O G R A M A J Á N L Ó  2 0 1 3  O K T Ó B E R
IDŐPONT PROGRAM HELYSZÍN

10.05. 20.00 Székelykör Szüreti Bálja Erkel Ferenc Művelődési Központ

10.05. 20.00 Orgona- és énekhangverseny Budakeszi Római Katolikus templom

10.07. 12.00 Aradi vértanúk emlékünnepe Nagy Sándor József Emlékház

10.07. 
-10.11. 18.00 Budakeszi Könyvtári Napok Nagy Gáspár Városi Könyvtár

10.08. 19.00 Dumaszínház - Kovács András 
Péter Erkel Ferenc Művelődési Központ

10.10. 19.00 Somfai Kara Dávid keletkutató 
előadása Szent László Közösségi Ház

10.11. 18.00 dr. Surján László fóruma Erkel Ferenc Művelődési Központ

10.13. 16.00 Zwickl Polka Partie Erkel Ferenc Művelődési Központ

10.15.-
10.16. 08.00 Jobb agyféltekés intenzív 

rajztanfolyam Erkel Ferenc Művelődési Központ

10.17. 19.00 Luther és az antiszemitizmus Kálvin terem

10.18. 16.00 Nosztalgia Party Erkel Ferenc Művelődési Központ

10.19. 10.00 Cérnahangverseny - Zongora 
Eckhardt Gáborral

Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnázium

10.20. 11.00 Kovács Emil Lajos festőművész 
kiállítása Kálvin terem

10.23. 09.00

Bécs-Pozsony-Budapest 
Ultramarathon Nemzetközi 

Félmarathon–Kolonics 
Emlékfutás

Budakeszi, SZIA

10.25. 16.00 „Tökmag” játszóház Erkel Ferenc Művelődési Központ

10.26. 10.00 Bőröndmese Erkel Ferenc Művelődési Központ

10.31. 18.30 A reformáció emléknapján 
zenés-irodalmi ünnepi áhítat Budakeszi Református Templom

 A P R Ó H I R D E T É S E K 

K I A D Ó  Ü Z L E T H E L Y I S É G E K 
Közterületről megközelíthető 3 db üzlethelyiség (15 m2–31 m2 –13 m2) 

önálló közműmérőkkel és vizesblokkal, egyben, illetve külön-külön 
kiadó a Fő u. 111. sz. alatt, a Fő tér és Széchenyi u. közötti átjáróban, 
a korábbi női-férfi fodrászat és kozmetika helyén, egyedi igényeknek 

megfelelő belső kialakítási lehetőséggel. 
A szolgáltatás kiskereskedelem céljára kiváló. Jó megközelíthetőség, 
nagy átmenő gyalogos forgalom és közeli ingyenes parkolóhelyek. 

További információ a 06-30-9490-636 telefonszámon. 
 

Keres? Kínál? Eladna? Venne?  
Hirdessen nálunk! Apróhirdetés 30 szóig 1 600 Ft+Áfa. 

Hirdetésfelvétel: e-mail: szatibo54@gmail.com, tel.: 06(23) 455-097 
vagye-mail: budakeszihirdetes@gmail.com, tel.: 06(20) 912-7451
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október 31.  

18.30  

A REFORMÁCIÓ EMLÉKNAPJÁN  

ZENÉS-IRODALMI  

ÜNNEPI ÁHÍTAT  

A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN. 

Trónra lépésének négyszázadik 
évfordulójára Bethlen Gábor erdélyi 

fejedelemre emlékezünk és felidézzük 
uralkodásának legmaradandóbb 

eredményét, az általa alapított nagyenyedi 
református kollégiumot.

Közreműködők:  

Császár Angéla  
és Papp János színművészek,  

a budakeszi Zákányi Zsolt  

Református Vegyeskar. 

Az áhítaton a budakeszi protestáns felekezetek 

lelkészei szolgálnak.

Budakeszi Protestáns Kör

Orgona- és 
énekhangverseny

2013. október 5-én, szombaton este 20 órakor 

orgona- és énekhangverseny lesz a budakeszi 

katolikus templomban (Budakeszi, Fő u. 192.).

Közreműködik:

SZILÁGYI 

GYULA 

- orgona 

és 

SZELES 

PÉTER 
- ének

Elhangzanak Bach, de Lange, Lidon, Coelho 

művei.

A belépés díjtalan, a koncertezőket kivetítjük!

Mindenkit szeretettel várunk!
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Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve 
a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet 
tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sike-
res nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka 
átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 
évesen mindössze 
egy nyelvből volt bi-
zonyítványuk. Életük 
nagy felfedezésének 
érzik a módszerrel 
való megismerkedést. 
Azóta ugyanis Vi-
rág kilenc, Blanka pe-
dig tizenhárom nyelv-
ből szerzett középfokú 
nyelvvizsgát. Zsófi pe-
dig 18 éves „kreatív 
nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként már 
tíz nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesítmé-
nye korosztályában egyedülálló.

Könnyedén, három-négyhavonta tettek kö-
zépfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizá-
rólag a Kreatív Tananyagot használták. Figye-
lem, manapság gyakori, hogy a középfokú 
nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele nem 
veheti át diplomáját!

A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 nyelv-
vizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka 
Magyarországon. Három dolog, amiért érde-
mes ezzel a tananyaggal tanulni:

1. A könyvben sze-
replő 8000 kétnyelvű 
mondatrész, mondat 
és a hanganyag 
megtanít beszél-
ni – tanári segítség 
nélkül.

2. A könyv tartal-
mazza a középfokú 
nyelvvizsga nyelvi 
anyagát – ezt a lá-

nyok eredményei is bizonyítják.

3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tar-
tásra, sőt – újra elővéve – bármikor felfrissít-
hetjük vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy be 
kellene iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.

További információ az alábbi honlapon talál-
ható, illetve az előadáson, ahol elmondjuk a 
titkot, hogyan lehet minden olyan emberből 
sikeres nyelvtanuló, aki valóban komolyan 
gondolja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY 

– HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

Hudi Tibor 06-30/318-4953
www.kreativnyelvtan.hu

Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek  
bemutatója Budakeszin!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló 
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ,  
SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ, 

PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ
tananyagok megtekinthetők és 

 21990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

Budakeszin az Erkel Ferenc  
Művelődési Központban (Fő u. 108.) 2013. 

október 21-én (hétfő) 17-19 óráig.

Törökbálinton a Munkácsy Mihály Művelő-
dési Házban  

(Munkácsy M. u. 83.) 2013. október 18-án 
 (péntek) 17-19 óráig.

Budaörsön a Lakótelepi Közösségi Házban 
(Lévai u. 34.) 2013. október 25-én (péntek) 17-19 óráig.





Eljött a változások ideje
Az elmúlt hónap sem volt eseménytelen Budakeszi 

életében. Előkerült a Duna partjá-ról, így újraavathatjuk 
Wass Albert szobrát. Hidas Mátyást Budakeszi díszpol-
gárává választottuk. A hőségben is rengetegen láto-gat-
tak ki a Családi Napra, annak ellenére, hogy idén nem a 
megszokott helyszínen ren-deztük meg. A képviselő-
testület döntése nyo-mán megfizethető lesz a temetés 
Budakeszin. Új rendőrkapitányt kaptunk, és a városháza 
projekt is befejezéséhez közeledik, a város-üzemeltetés 
pedig kátyúzással igyekszik meg-előzni városunk autó-
sainak téli bajait. Az önkormányzat és a rendőrség össze-
han-golt munkájának köszönhetően megtalálták a másfél 
hónappal ezelőtt ellopott Wass Albert szobrot. Eltulaj-
donítása nagy elkeseredést és felháborodást váltott ki a 
lakosság körében. Annál nagyobb az örömünk, hogy a 
terveink szerint október 23-ai ünnepség keretében újra 
felavathatjuk. A mellszobor ellen-állt az időnek, a 
rossznak, a gonosz-nak. Az ilyen típusú bűncselekmények 
elkövetésének visszaszorítása ér-dekében, a parkban 
folyó munkálatok befejezését követően szeretnénk térf-
gyelő kamerákat elhelyezni. Fokozott a rendőri jelenlét 
Budakeszin. Több lesz a járőr, és a rendőrkapitány ígé-
rete szerint gyalogosan is ellenőrzik majd városunk 
helyszíneit a biztonság fokozása érdekében – nyilatkozta 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottília polgármester asszony. Az 
elmúlt hónap sem volt eseménytelen Budakeszi életé-
ben. Előkerült a Duna partjá-ról, így újraavathatjuk Wass 
Albert szobrát. Hidas Mátyást Budakeszi díszpolgárává 
választottuk. A hőségben is rengetegen láto-gattak ki a 
Családi Napra, annak ellenére, hogy idén nem a meg-
szokott helyszínen ren-deztük meg. A képviselő-testület 
döntése nyo-mán megfizethető lesz a temetés 
Budakeszin. Új rendőrkapitányt kaptunk, és a városháza 
projekt is befejezéséhez közeledik, a város-üzemeltetés 
pedig kátyúzással igyekszik meg-előzni városunk autó-
sainak téli bajait. Az önkormányzat és a rendőrség össze-
han-golt munkájának köszönhetően megtalálták a másfél 
hónappal ezelőtt ellopott Wass Albert szobrot. Eltulaj-
donítása nagy elkeseredést és felháborodást váltott ki a 
lakosság körében. Annál nagyobb az örömünk, hogy a 
terveink szerint október 23-ai ünnepség keretében újra 
felavathatjuk. A mellszobor ellen-állt az időnek, a 
rossznak, a gonosz-nak. Az ilyen típusú bűncselekmények 
elkövetésének visszaszorítása ér-dekében, a parkban 
folyó munkálatok befejezését követően szeretnénk térf-
gyelő kamerákat elhelyezni. Fokozott a rendőri jelenlét 
Budakeszin. Több lesz a járőr, és a rendőrkapitány ígé-
rete szerint gyalogosan is ellenőrzik majd városunk 
helyszíneit a biztonság fokozása érdekében – nyilatkozta 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottília polgármester asszony. Az 
elmúlt hónap sem volt eseménytelen Budakeszi életé-
ben. Előkerült a Duna partjá-ról, így újraavathatjuk Wass 
Albert szobrát. Hidas Mátyást Budakeszi díszpolgárává 
választottuk. A hőségben is rengetegen láto-gattak ki a 
Családi Napra, annak ellenére, hogy idén nem a meg-
szokott helyszínen ren-deztük meg. A képviselő-testület 
döntése nyo-mán megfizethető lesz a temetés 
Budakeszin. Új rendőrkapitányt kaptunk, és a városháza 
projekt is befejezéséhez közeledik, a város-üzemeltetés 
pedig kátyúzással igyekszik meg-előzni városunk autó-
sainak téli bajait. Az önkormányzat és a rendőrség össze-
han-golt munkájának köszönhetően megtalálták a másfél 
hónappal ezelőtt ellopott Wass Albert szobrot. Eltulaj-
donítása nagy elkeseredést és felháborodást váltott ki a 
lakosság körében. Annál nagyobb az örömünk, hogy a 
terveink szerint október 23-ai ünnepség keretében újra 
felavathatjuk. A mellszobor ellen-állt az időnek, a 
rossznak, a gonosz-nak. Az ilyen típusú bűncselekmények 
elkövetésének visszaszorítása ér-dekében, a parkban 
folyó munkálatok befejezését követően szeretnénk térf-
gyelő kamerákat elhelyezni. Fokozott a rendőri jelenlét 
Budakeszin. Több lesz a járőr, és a rendőrkapitány ígé-

rete szerint gyalogosan is ellenőrzik majd városunk 
helyszíneit a biztonság fokozása érdekében – nyilatkozta 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottília polgármester asszony. Az 
elmúlt hónap sem volt eseménytelen Budakeszi életé-
ben. Előkerült a Duna partjá-ról, így újraavathatjuk Wass 
Albert szobrát. Hidas Mátyást Budakeszi díszpolgárává 
választottuk. A hőségben is rengetegen láto-gattak ki a 
Családi Napra, annak ellenére, hogy idén nem a meg-
szokott helyszínen ren-deztük meg. A képviselő-testület 
döntése nyo-mán megfizethető lesz a temetés 
Budakeszin. Új rendőrkapitányt kaptunk, és a városháza 
projekt is befejezéséhez közeledik, a város-üzemeltetés 
pedig kátyúzással igyekszik meg-előzni városunk autó-
sainak téli bajait. Az önkormányzat és a rendőrség össze-
han-golt munkájának köszönhetően megtalálták a másfél 
hónappal ezelőtt ellopott Wass Albert szobrot. Eltulaj-
donítása nagy elkeseredést és felháborodást váltott ki a 
lakosság körében. Annál nagyobb az örömünk, hogy a 
terveink szerint október 23-ai ünnepség keretében újra 
felavathatjuk. A mellszobor ellen-állt az időnek, a 
rossznak, a gonosz-nak. Az ilyen típusú bűncselekmények 
elkövetésének visszaszorítása ér-dekében, a parkban 
folyó munkálatok befejezését követően szeretnénk térf-
gyelő kamerákat elhelyezni. Fokozott a rendőri jelenlét 
Budakeszin. Több lesz a járőr, és a rendőrkapitány ígé-
rete szerint gyalogosan is ellenőrzik majd városunk 
helyszíneit a biztonság fokozása érdekében – nyilatkozta 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottília polgármester asszony. Az 
elmúlt hónap sem volt eseménytelen Budakeszi életé-
ben. Előkerült a Duna partjá-ról, így újraavathatjuk Wass 
Albert szobrát. Hidas Mátyást Budakeszi díszpolgárává 
választottuk. A hőségben is rengetegen láto-gattak ki a 
Családi Napra, annak ellenére, hogy idén nem a meg-
szokott helyszínen ren-deztük meg. A képviselő-testület 
döntése nyo-mán megfizethető lesz a temetés 
Budakeszin. Új rendőrkapitányt kaptunk, és a városháza 
projekt is befejezéséhez közeledik, a város-üzemeltetés 
pedig kátyúzással igyekszik meg-előzni városunk autó-
sainak téli bajait. Az önkormányzat és a rendőrség össze-
han-golt munkájának köszönhetően megtalálták a másfél 
hónappal ezelőtt ellopott Wass Albert szobrot. Eltulaj-
donítása nagy elkeseredést és felháborodást váltott ki a 
lakosság körében. Annál nagyobb az örömünk, hogy a 
terveink szerint október 23-ai ünnepség keretében újra 
felavathatjuk. A mellszobor ellen-állt az időnek, a 
rossznak, a gonosz-nak. Az ilyen típusú bűncselekmények 
elkövetésének visszaszorítása ér-dekében, a parkban 
folyó munkálatok befejezését követően szeretnénk térf-
gyelő kamerákat elhelyezni. Fokozott a rendőri jelenlét 
Budakeszin. Több lesz a járőr, és a rendőrkapitány ígé-
rete szerint gyalogosan is ellenőrzik majd városunk 
helyszíneit a biztonság fokozása érdekében – nyilatkozta 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottília polgármester asszony. Az 
elmúlt hónap sem volt eseménytelen Budakeszi életé-
ben. Előkerült a Duna partjá-ról, így újraavathatjuk Wass 
Albert szobrát. Hidas Mátyást Budakeszi díszpolgárává 
választottuk. A hőségben is rengetegen láto-gattak ki a 
Családi Napra, annak ellenére, hogy idén nem a meg-
szokott helyszínen ren-deztük meg. A képviselő-testület 
döntése nyo-mán megfizethető lesz a temetés 
Budakeszin. Új rendőrkapitányt kaptunk, és a városháza 
projekt is befejezéséhez közeledik, a város-üzemeltetés 
pedig kátyúzással igyekszik meg-előzni városunk autó-
sainak téli bajait. Az önkormányzat és a rendőrség össze-
han-golt munkájának köszönhetően megtalálták a másfél 
hónappal ezelőtt ellopott Wass Albert szobrot. Eltulaj-
donítása nagy elkeseredést és felháborodást váltott ki a 
lakosság körében. Annál nagyobb az örömünk, hogy a 
terveink szerint október 23-ai ünnepség keretében újra 
felavathatjuk. A mellszobor ellen-állt az időnek, a 
rossznak, a gonosz-nak. Az ilyen típusú bűncselekmények 
elkövetésének visszaszorítása ér-dekében, a parkban 

folyó munkálatok befejezését követően szeretnénk térf-
gyelő kamerákat elhelyezni. Fokozott a rendőri jelenlét 
Budakeszin. Több lesz a járőr, és a rendőrkapitány ígé-
rete szerint gyalogosan is ellenőrzik majd városunk 
helyszíneit a biztonság fokozása érdekében – nyilatkozta 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottília polgármester asszony.
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