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Eljött a változások ideje

Az elmúlt hónap sem volt eseménytelen Budakeszi rete szerint gyalogosan is ellenőrzik majd városunk folyó munkálatok befejezését követően szeretnénk térféletében. Előkerült a Duna partjá-ról, így újraavathatjuk helyszíneit a biztonság fokozása érdekében – nyilatkozta gyelő kamerákat elhelyezni. Fokozott a rendőri jelenlét
Wass Albert szobrát. Hidas Mátyást Budakeszi díszpoldr. Csutoráné dr. Győri Ottília polgármester asszony. Az
Budakeszin. Több lesz a járőr, és a rendőrkapitány ígégárává választottuk. A hőségben is rengetegen láto-gatelmúlt hónap sem volt eseménytelen Budakeszi életérete szerint gyalogosan is ellenőrzik majd városunk
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Wass helyszíneit a biztonság fokozása érdekében – nyilatkozta
megszokott helyszínen ren-deztük meg. A képviselő- Albert szobrát. Hidas Mátyást Budakeszi díszpolgárává dr. Csutoráné dr. Győri Ottília polgármester asszony.
testület döntése nyo-mán megfizethető lesz a temetés választottuk. A hőségben is rengetegen láto-gattak ki a
Budakeszin. Új rendőrkapitányt kaptunk, és a városháza Családi Napra, annak ellenére, hogy idén nem a megprojekt is befejezéséhez közeledik, a város-üzemeltetés szokott helyszínen ren-deztük meg. A képviselő-testület
pedig kátyúzással igyekszik meg-előzni városunk autódöntése nyo-mán megfizethető lesz a temetés
sainak téli bajait. Az önkormányzat és a rendőrség összeBudakeszin. Új rendőrkapitányt kaptunk, és a városháza
han-golt munkájának köszönhetően megtalálták a másfél projekt is befejezéséhez közeledik, a város-üzemeltetés
hónappal ezelőtt ellopott Wass Albert szobrot. Eltulajpedig kátyúzással igyekszik meg-előzni városunk autódonítása nagy elkeseredést és felháborodást váltott ki a sainak téli bajait. Az önkormányzat és a rendőrség összelakosság körében. Annál nagyobb az örömünk, hogy a
han-golt munkájának köszönhetően megtalálták a másfél
terveink szerint október 23-ai ünnepség keretében újra hónappal ezelőtt ellopott Wass Albert szobrot. Eltulajfelavathatjuk. A mellszobor ellen-állt az időnek, a donítása nagy elkeseredést és felháborodást váltott ki a
rossznak, a gonosz-nak. Az ilyen típusú bűncselekmények lakosság körében. Annál nagyobb az örömünk, hogy a
elkövetésének visszaszorítása ér-dekében, a parkban terveink szerint október 23-ai ünnepség keretében újra
beruházással bővül az önkormányzat törzsvagyona,
folyó munkálatok befejezését követően szeretnénk térf- felavathatjuk. A mellszobor ellen-állt az időnek, a
de amellett munkahelyeket is teremtünk. Úgy szágyelő kamerákat elhelyezni. Fokozott a rendőri jelenlét rossznak, a gonosz-nak. Az ilyen típusú bűncselekmények
moltuk, hogy 15-20 új munkahely keletkezik. „Sok
Budakeszin. Több lesz a járőr, és a rendőrkapitány ígé- elkövetésének visszaszorítása ér-dekében, a parkban
szeretettel várjuk a gyerekeket jövő szeptemberben!”
rete szerint gyalogosan is ellenőrzik majd városunk folyó munkálatok befejezését követően szeretnénk térf− fejezte be beszédét a polgármester asszony.
helyszíneit a biztonság fokozása érdekében – nyilatkozta gyelő kamerákat elhelyezni. Fokozott a rendőri jelenlét
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott elmonddr. Csutoráné dr. Győri Ottília polgármester asszony. Az
Budakeszin. Több lesz a járőr, és a rendőrkapitány ígéta: a kormány az Új Széchenyi Terv keretében
elmúlt hónap sem volt eseménytelen Budakeszi életérete szerint gyalogosan is ellenőrzik majd városunk
segíti az önkormányzatokat a jó célok elérésében.
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Kedves budakesziek!
Szomorú szívvel tájékoztatjuk Önöket,
hogy nagytiszteletű Merétey Sándor,
református lelkipásztor, Budakeszi
város díszpolgára, életének 83. évében elhunyt. Életéért és szolgálatáért
hálát adó istentiszteleten búcsúztunk
tőle 2013. október 19-én. A budakeszi
temetőben, felesége mellé helyeztük
örök nyugalomra. Nyugodjék békében!

E

lkezdődött az új bölcsőde építése. 2013. szeptember elején az „első kapavágásokkal” elindult
egy közel egyéves munka annak érdekében, hogy
2014-ben birtokba vehessék a kisgyermekek az intézményt. Október 18-án ünnepélyes keretek között
megtörtént az alapkőletétel is. Az önkormányzat 150
millió forintot nyert az építkezésre, és ehhez még
100 millió forint összegű önrész biztosítását vállalta.
Égetően szükséges a bölcsőde építése: szerencsére
sok kicsi emberke születik, s számukra biztosítani
kell a helyet. Idén 7 kisgyerek bölcsődei elhelyezését
kellett visszautasítani helyhiány miatt.
A kivitelezés az ütemterv szerint halad, a határidő
pontos betartásával, várhatóan jövő év őszén adják
át az új épületet. Örömünkre szolgál, hogy az új intézmény 48 kisgyermek ellátását fogja biztosítani
Budakeszin.
Újabb útfelújításról döntött a Képviselő-testület.
2014-ben felújításra kerül a József Attila utca a Barackvirág és Hajós utca közötti szakaszon, továbbá
a Nagy Sándor József utca teljes szakasza megújul.
Az őszi báli szezon kellős közepén járunk. Itt a
hálaadás és a vigasság időszaka. A Székely bált október 5-én, a Széchenyi Általános Iskola bálját október 12-én rendezték. November 9-én a Polgárőr
bál, majd november 16-án a Pitypang Óvoda bálja
kóvetkezik. Minden kedves bálozni vágyót várunk
szeretettel!
Az idősek világnapját ünnepeltük október 3-án.
Az ünnepségen tiszteletünket fejeztük ki időseink
előtt. Gergely Róbert színművész volt a sztárvendégünk, aki énekeivel tisztelte meg a jelenlévő közönséget. Jostein Gaarder szerint: „Az idős emberek
testében mindig ott van az a gyermek, aki valaha

Assisi Szent Ferenchez köthető, aki híressé vált állatszeretetéről, természet közeli, egyszerű életmódjáról.
Ezért is ábrázolják előszeretettel állatok, különösen
madarak társaságában. Figyeljünk oda házi kedvenceinkre, szeressük az állatokat.
Az aradi vértanúkra emlékeztünk október 7-én a
Nagy Sándor József Gimnáziumban. A megemlékezés után emléktábla-koszorúzásra került sor. Ezt követően Török Ignác kiállítását nyitottuk meg a Nagy
Sándor József-emlékházban, amelyet Révkomárom
várostól kaptunk erre az alkalomra. Cserébe a Nagy
Sándor József-emlékkiállítást vittük el Révkomáromba, hogy még szorosabbra fűzzük a Felvidéken
élő magyarsággal való kapcsolatunkat.
Mezei Mária születésének 104. évfordulóját
ünnepeltük. Az ünnepi beszédet és a koszorúzást
követően színes programok várták a Mezei Mária-emlékházba ellátogatókat. A színésznő fotói,
saját berendezési tárgyai, régi hangfelvételei vis�szavezettek minket a múltba, felidézve a művésznő
munkásságát. A Kompánia Színházi Társulat megteremtette a kor hangulatát, és színvonalas műsorral
gazdagította a megemlékezést.
BUDAKESZI ISMÉT PÁLYÁZATOT NYERT!

A képviselő-testület 2013. május 30-ai ülésén döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az Új Széchenyi
Terv Államreform Operatív Program támogatási
rendszeréhez „Budakeszi Önkormányzatának szervezetfejlesztése” címmel. A pályázattal 22 millió
forint, 100%-ban vissza nem térítendő támogatást
nyertünk a hivatal és intézményeinek szervezetfejlesztésére. A projekt célja, hogy ebben az átalakult
feladat-ellátási rendben és finanszírozási környezetben is ésszerűen, fenntarthatóan, költséghatékonyan és megfelelő szervezettséggel tudjuk ellátni
tevékenységeinket, és szolgálni a város lakosságát.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Évtizedes „adósság” teljesül:
felújitják Budakeszi főútját!
Budakeszi főutcája már a rendszerváltás előtti években is jelentős forgalmat bonyolított le, hiszen a helyi igényeken túlmenően a Zsámbéki-medence településeinek lakói is
ezen keresztül közlekednek Budapestre.

A
újoncnak számított a világ történetében. Az összes
többi, amit kívülről látunk, az idő rétegződése.”
Október 4-én ünnepeltük az állatok világnapját a Budakeszi Vadasparkban. Ez nem azt jelenti,
hogy csak ezen a napon kell fokozottan figyelnünk
a körülöttünk élő állatokra. Ez a nap inkább arra
szolgált, hogy felhívja a figyelmet az együttélés szabályaira, arra, hogy éljünk harmóniában a minket
körülvevő élőlényekkel és a természettel. Ez a nap

A pályázat részleteiről és ütemezéséről a későbbiek
során adunk tájékoztatást.
Mindenszentek előnapján, október 31-én − hagyományainkhoz híven − ünnepélyes keretek között
rójuk le tiszteletünket halottaink előtt. A Halottak
napjára tekintettel − a Budakeszi temető könnyebb
megközelíthetősége érdekében − a 222-es autóbuszok október 26-ától szombattól november 3-áig,
vasárnapig munkaszüneti napokon is sűrűbben, 30
perc helyett 12-18 percenként közlekednek. A Temető utcában, a ravatalozó közelében lévő oldalbejáratnál idén is üzemeltetjük a tavaly kialakított
ideiglenes „Budakeszi temető” megállóhelyet, ahol
a Honfoglalás sétány irányába haladó 222-es BKK
járatok mellett az arra közlekedő 758, 779, 788, 794,
795 jelzésű Volánbusz járatok is megállnak.
Az önkormányzat szervezésében, harmadik
alkalommal, idén december 8-án rendezzük meg
a Városkarácsonyt, melynek helyszíne a Városháza előtti tér, illetve parkoló. Lesz süteménysütő
verseny, adventi gyertyagyújtás, hagyományőrző
programok, koncertek, játszóházak és sok más színes program. Idén is ellátogat hozzánk a budakeszi
Mikulás. Szeretettel várjuk Budakeszi lakosságának minden korosztályát!

korábban bazaltkockás burkolatot a ’70-es évek elején szőnyegezték le aszfalttal. Azóta – noha a rendszerváltást
követően a forgalmi terhelése megtöbbszöröződött – az előző évig nem történt rajta komolyabb javítás, pedig a
burkolata oly mértékben használódott el, hogy az már-már a közlekedésbiztonságot is veszélyezteti.
A Fő utca – mint a 8102 sz. országos főút – a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében van. Városunk mindenkori vezetése többször tett kísérletet a közútkezelőnél az útfelület hibáinak megszűntetésére, de ez – hol buszsáv
tervezett megépítésére, hol forráshiányra hivatkozással – mindig meghiúsult. 2010-es hivatalba lépésem óta egyik
legfontosabb feladatomnak tekintettem, hogy közvetlen munkatársaimmal együtt kiharcoljuk az illetékeseknél a Fő
utca felújíttatását. Erőfeszítéseinket végre siker koronázza: Budakeszi Fő utcája Budapest határától a Budaörsi útig
legkésőbb 2014 tavaszán felújításra kerül, ami a gyakorlatban a felső rétegek felmarását és két új aszfaltréteg terítését
jelenti.
Elértük, hogy a Fő utca újraaszfaltozása részévé váljon a kormány 33 milliárdos országos útfelújítási programjának. Ez szervesen illeszkedik a városközpont megújítása érdekében tett eddigi lépéseink sorába, Budakeszi ezáltal
egy több mint 300 millió forint értékű beruházással lesz újra gazdagabb. Bár a várhatóan kb. két hétig tartó kivitelezési munkálatok bizonyára rengeteg türelmet igényelnek majd az erre közlekedőktől, cserébe korszerű, sima úton
autózhatunk Budakeszi Fő utcáján! Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a segítségért minden érintettnek, elsősorban Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő úrnak.
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
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A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
„SOK KICSI SOKRA MEGY” ŐSZI-TÉLI ADOMÁNYGYŰJTŐ PROGRAMJA
Bakács Bernadett alpolgármester asszony
kezdeményezésére még 2012-ben nyílt
meg városunkban a szociális alszámla.
Célja, hogy Budakeszin a váratlanul nehéz élethelyzetbe kerülő családok gyors,
azonnali pénzbeli segítséget kapjanak.

A

gazdasági válság hatása érezhető, sokan elveszítették a munkájukat, a devizahitelek mérhetetlen
terhet jelentenek a családok számára. Egyre több a
nehéz anyagi körülmények között élő család, melyet
érzékelünk a hozzánk fordulók számából.
Tapasztalataink szerint számos esetben fordulhatnak elő olyan váratlan problémás élethelyzetek, amelyek egy azonnali vagy rövid időn belüli segítségnyújtás révén hatékonyan orvosolhatóak, ezzel lehetővé
téve azt, hogy az érintett életkörülményei pozitívan
változzanak. Ugyanakkor a megoldás hiányában olyan
öngerjesztő folyamatok alakulhatnak ki, amelyek a későbbiek folyamán az adott krízishelyzetet egy tartósan
súlyos állapottá alakítják. Az ilyen váratlan negatív
élethelyzetek bekövetkezése különösen a szociálisan
hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegek számára

jelenthet nagy veszélyt, hiszen a problémák megoldására külső segítség bevonása nélkül képtelenek.
A pénzbeli felajánlásokból többek között az alábbi
támogatásokat nyújtjuk: beiskolázási támogatás, iskolakezdési támogatás, utazási támogatás munkahelykereséshez, gyógyszertámogatás, tüzelő hozzájárulás,
közüzemi befizetések támogatása, élelmiszer vásárlása, lakhatási támogatás.
Adományukat befizethetik, illetve átutalhatják az
OTP-ben vezetett HÍD szociális alszámlára, melynek
számlaszáma: 11742348-16935729-00000110, vagy
eljuttathatják közvetlenül a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálathoz, a Fő utca
103-ba.
tel.: 06-23-451-147
e-mail: hid.budakeszi@freemail.hu
honlap: www.hid.eoldal.hu
Köszönjük támogatását!

A Fővárosi Vízművek
új szolgáltatása Budakeszin
A szennyvíz-elvezetési és szennyvíztisztítási szolgálatot
Budakeszin november 1-től
a Keszivíz Kft. helyett, a Fővárosi Vízművek fogja ellátni,
ugyanazon a telephelyen a Fő utca 111. szám alatti
ügyfélszolgálati irodában.
A Keszivíz Kft-t érintő ügyek intézése a BVV Kft. telephelyén
történik, az Erdő utca 70. szám alatt, nyitvatartási időben.
A Fővárosi Vízművek ezentúl az ivóvíz szolgáltatás
kapcsán is biztosít ügyfélszolgálatot a Budakeszi lakosok számára
a Budakeszi Fő utca 111. szám alatti irodában.

Bursa
Hungarica
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Budakeszi Város Önkormányzata a
Nemzeti Erőforrások Minisztériumával
együttműködve a 2013/2014. tanévre
kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok
a települési önkormányzat illetékességi
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2013
szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2014 őszén már nem áll fenn,
úgy a 2014/2015. tanév első félévére eső
ösztöndíjat már nem folyósítják.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be
azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói
jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel.
Az ösztöndíj folyósításának feltétele,
hogy a 2013/2014. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.
A pályázat kötelező mellékletei: tanulói
jogviszony igazolás, jövedelemigazolás, a
szociális rászorultság igazolására szolgáló
okiratok.
A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok a
települési önkormányzat illetékességi
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a 2013/2014. tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolások; vagy
felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek; és
a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben
kívánnak részt venni.
A pályázat kötelező mellékletei: tanulói
jogviszony igazolás, jövedelemigazolás, a
szociális rászorultság igazolására szolgáló
okiratok.
A pályázat benyújtási határideje
2013. november 15.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER−Bursa rendszer) egyszeri
pályázói regisztráció szükséges, melynek
elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati
évben regisztráltak a rendszerben, már
nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER−Bursa rendszerbe. A
pályázati űrlapot minden évben újra fel
kell tölteni!
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati
űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a
pályázóknak.
Budakeszi, 2013. október 14.
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

526/2013.: A segédmotor-kerékpárokat
a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. fogja üzemeltetni, valamint
a ZD4THE0046S001432 alvázszámú segédmotor-kerékpárt, a Budakeszi Polgármesteri Hivatalának közterület-felügyelője
a feladatok hatékonyabb elvégzése céljából
használni fogja.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI

473/2013.:
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a KEOP-1.2.0/09-112011-0025 azonosítószámú „Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekthez”
kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri
szolgáltatás elvégzésével, az UTIBER-NOX
konzorciumot (UTIBER Közúti Beruházó Kft. és
NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt., mint közös
ajánlattevőket) bízza meg 99.500,000,- Ft+ ÁFA
összegért.

felelő előlegre jogosult. A támogatási összeg
fennmaradó 70%-át a projekt előrehaladásának
szerződésben rögzített arányában és időszakaiban úgynevezett utófinanszírozású konstrukcióban igényli, az egyes szakaszok megvalósulását
igazoló dokumentumok alapján.
Az utófinanszírozás végett a támogatási összeg
fennmaradó 70%-át Budakeszi Város Önkormányzata folyamatos elszámolás mellett szükség esetén megelőlegezi, amelynek fedezetét a
2014. évi költségvetés biztosítja.

476-477, 540/2013.:
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az EGT-Norvég Finanszírozási
Mechanizmus 2009-2014” (Norvég Alap) által
finanszírozott „Önkormányzati szerepvállalás
ösztönzése, az innovatív társadalomszervezés
és közszolgáltatások nyújtása területén élhetőbb települések kialakítása érdekében” című
pályázaton indulni kíván azzal, hogy a pályázathoz szükséges önrész biztosítására és a
pályázat fenntartására vonatkozóan a pályázat
benyújtása előtt a közvetlenül érintett települések önkormányzataival együttműködési és
pénzeszköz átadási megállapodást köt, melyben
vállalják a települések a rájuk eső önrészt az
alábbiak szerint:
Budajenő Község Önkormányzat, fizetendő önrész mértéke: 3.700 Euró
Páty Község Önkormányzat, fizetendő önrész
mértéke:
16.837 Euró
Perbál Község Önkormányzat, fizetendő önrész
mértéke: 20.366 Euró
Telki Község Önkormányzat, fizetendő önrész
mértéke:
3.861 Euró
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pályázaton indulni kíván azzal, hogy
- a beszerzett hardver üzemeltetési költsége a
beruházási és fenntartási időszak alatt legyen
alacsony,
- a szoftver licenc díja legyen teljes egészében a
beruházás során kifizetve,
- a szoftver forráskódja kerüljön átadásra Budakeszi Város Önkormányzat részére,
- a projekt zárás vége előtt, a fenntartási idő
alatt a projekt fenntartási költségeit a pályázatban résztvevő települések arányosan vállalják.
támogatás formája: vissza nem térítendő,
támogatás mértéke: a projekt elszámolható
összes költségének 95%-a,
megpályázott összeg: a beruházás teljes
költségvetése
1.450.760
EUR
azaz
435.344.061.-Ft.
Budakeszi Város Önkormányzata a megítélt
támogatási összeg maximum 30%-ának meg-

480/2013.:
Budakeszi Város Képviselő-testülete szállítási
szerződést kötött a Tonix 2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 2092
Budakeszi, Rákóczi út 69., képviseli Merkl Antal)
Budakeszi Város közigazgatási területén működő iskolabusz szolgáltatásra 2013. szeptember
2. napjától 2014. január 31. napjáig.
482/2013.:
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nagy örömmel fogadta a Budakeszi Város Német Önkormányzat által „Őseink
emlékére” tervezett emlékmű elhelyezését.
Támogatta a Fő utca 204-210 előtti terület tereprendezésével, és az emlékmű környezetének
rendezésével a BVV Kft-n keresztül.
492/2013.:
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a 2092 Budakeszi,
Kert utca- Domb utca kereszteződésben 1 db
10X dome térfigyelő webkamera beszerzésével
és telepítésével, továbbá a meglévő városi térfigyelő webkamera rendszerhez való integrálásával, valamint üzemeltetésével a Tranzit Network
Távközlési Kft-t bízza meg.
493/2013. :
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a 2092 Budakeszi,
Márity László utca- Konth Miklós utca kereszteződésben 1 db 10X dome térfigyelő webkamera
beszerzésével és telepítésével, továbbá a meglévő városi térfigyelő webkamera rendszerhez
való integrálásával, valamint üzemeltetésével a
Tranzit Network Távközlési Kft-t bízza meg.
497/2013.:
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Rathauskeller Kft-vel 2012. február
29. napján kötött, természetben 2092 Budakeszi, Fő utca 177. szám alatti épület és pincehelyiségre vonatkozó bérleti szerződést, rendkívüli
felmondással, azonnali hatállyal felmondja.

517/2013.:
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy 500.000 forintot biztosít tűzifa vásárlás céljára, és pénzeszköz átadási
megállapodás keretében átadja a Budakörnyéki
Önkormányzati Társulásnak annak érdekében,
hogy a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül megvalósítsa a tűzifa vásárlást
és kiosztást.
523/2013.:
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy
a Budakeszi Hajós utca teljes szakasza, Fűzfa
- Fenyő utcák és a közvilágításának tervezésére
és engedélyezésére kérjen árajánlatokat.
525/2013.:
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy bruttó 100.000.-Ft
előleg megfizetése mellett 1 db Dacia Duster
terepjárót rendel meg, melynek fedezete a
2013. szeptember 13. napján megtartott „Közbiztonsági bál” bevétele, a befizetett közérdekű
kötelezettségvállalások összege, és az önkormányzatok hozzájárulása.
531/2013.:
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Budakeszi Városi Polgárőrség
KKHSz. polgárőr gépkocsijainak szolgálati időn
kívüli parkolói elhelyezésével kapcsolatban hozzájárult ahhoz, hogy:
A FAY016 frsz. Opel Astra típusú polgárőr gépkocsi a Polgármesteri Hivatal előtti szolgálati
parkoló 20. számú parkolóhelyén parkoljon.
A GBJ034 frsz. Opel Frontera típusú polgárőr
gépkocsi a Polgármesteri Hivatal mellett – a Fő
utca páros oldalán lévő parkoló – felső parkoló
öblében, közvetlenül a járda melletti parkolóhelyen parkoljon.
534/2013.:
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a Budakeszi Városi Polgárőrség KKhSz elnökének kérésével, és a szervezet
FAY-016, illetve GBJ-034 forgalmi rendszámú
gépjárműveinek üzemanyag költségeihez 2013.
szeptember 1-től 2014. március 31-ig hozzájárul utólagos kifizetéssel, számla és útnyilvántartás alapján.
539/2013.:
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő
-testülete 2013. évben

527/2013.: A Nagy Sándor József utca tervezéséről és építési engedélyeztetéséről
döntött, hogy az utcát teljes hosszán 2014.
évben felújítja.
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-t, hogy
az utca tervezésére kérjen be 3 árajánlatot,
azt készítesse el a hatályos jogszabályoknak
megfelelően, amelyre 615 000 Ft-ot biztosít.
Városunk önkormányzatának Képviselő-testülete a következő intézkedéseket tette:
Felhatalmazta a polgármestert, hogy a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-vel a
módosított szerződést aláírja, és felkérte a
kivitelezőt, hogy haladéktalanul kezdje meg
a Nagy Sándor József utca kátyúzását és útkarbantartását.
528/2013.: A József Attila utcát a Barackvirág és Hajós utca közötti szakaszon 2014.
évben felújítja.
A Képviselő-testület a következő intézkedéseket tette:
Felkérte Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-t, hogy az utca tervezésére kérjen be 3 árajánlatot, azt készíttesse
el a hatályos jogszabályoknak megfelelően,
amelyre 600 000 Ft-ot biztosít.

„Pest Megye Díszpolgára” címre Balczó Andrást
javasolta.
„Év Sportolója díj” címre, Pest Megye legjobb
testi, értelmi és érzékszervi fogyatékos sportolója kategóriában Szabó Ozor Jánost javasolta.
„Év legjobb Csapata díj” címre, Pest Megye legjobb utánpótlás korosztály csapata kategóriában Budakeszi Labdarúgó Akadémiát javasolta.
„Év Szabadidő és Sport Szervezete díj” címre
Pest Megye legeredményesebb szabadidő és
sport szervezete kategóriában Rúzs Táncegyüttest javasolta

A határozatok teljes pontos szövegét a
varoshaza.budakeszi.hu weboldalon, illetve
az Önkormányzatnál nyomtatott formában olvashatják el.

Tisztelt budakeszi Lakosok!

Tisztelt makkosmáriai Lakosok!

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

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

közmeghallgatási felhívás

lakossági fórumot

tart az Erkel Ferenc Művelődési Központban
(2092 Budakeszi, Fő utca 108.).

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.

A lakossági fórum témája:
Makkosmária területét érintő HÉSZ módosítás,
a tervezés jelenlegi állapota,
a beérkezett lakossági vélemények megvitatása

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

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 Budakeszi lakosságát
és a helyi szervezetek képviselőit!

Tisztelettel várjuk a makkosmáriai városrész lakosságát
és a helyi szervezetek képviselőit!
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Budakeszi Város
Önkormányzat
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Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. szeptember 26-án
megtartott rendkívüli ülésén a jelenlévő 10
fő képviselő egyhangúan, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat
hozta:
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BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
A NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUMMAL KÖZÖSEN

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
A PROHÁSZKA OTTOKÁR KATOLIKUS GIMNÁZIUMMAL KÖZÖSEN

kezdő számítógép-kezelői

alapfokú számítógép-kezelői

TANFOLYAMOT INDÍT

TANFOLYAMOT INDÍT

A részvevők a tanfolyam elvégzésével jobban tudnak alkalmazkodni
az egyre gyorsuló világ adta kihívásokhoz, életlehetőségeik, ismeretek
bővülnek, gyorsabban és fáradság nélkül juthatnak információhoz,
kapcsolatokat ápolhatnak, új barátságokat köthetnek.
Egy új világ tárul Önök elé.

A részvevők a tanfolyam elvégzésével jobban tudnak alkalmazkodni
az egyre gyorsuló világ adta kihívásokhoz, életlehetőségeik, ismeretek
bővülnek, gyorsabban és fáradság nélkül juthatnak információhoz,
kapcsolatokat ápolhatnak, új barátságokat köthetnek.
Egy új világ tárul Önök elé.

Tanfolyamindulás: 2013. november 27., szerda 15 óra.

Tanfolyamindulás: 2013. november 20., szerda 15 óra

A tanfolyam heti egy alkalommal másfél órás.
A tanfolyam díja: 600 Ft/alkalom/fő.
Tanfolyam helye: Nagy Sándor József Gimnázium
(2092 Budakeszi, Széchenyi u. 94.).

A tanfolyam heti egy alkalommal másfél órás.
Tanfolyam díja: 600 Ft/alkalom/fő
Tanfolyam helye: Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium
(2092 Budakeszi, Széchenyi u. 141.)

A tanfolyamra való jelentkezés határideje: 2013. november 20.

A tanfolyamra való jelentkezés határideje: 2013. november 13.
A tanfolyam 10 fő alatt nem indul!

nyugdíjasoknak és szép korúaknak.

A tanfolyam 10 fő alatt nem indul!
A jelentkezés módja: Személyesen a Budakeszi Polgármesteri Hivatal
első emeleti kettes szobájában, telefonon a 0623/535-711-es
telefonszámon, vagy postán:
Budakeszi Polgármesteri Hivatal (2092 Budakeszi, Fő u. 179.).
A jelentkezésnél kérem, adja meg nevét, telefonszámát és címét!
A tanfolyam során megszerezhető tudás:
alapfokú számítógép-kezelői ismeretek,
alapszintű operációs rendszer és internet használat.

nyugdíjasoknak és szépkorúaknak

Amennyiben a tanfolyam során a csoport létszáma 10-fő alá csökken, az
Oktató elrendelheti a tanfolyam korábbi befejezését.
A jelentkezés módja: Személyesen a Budakeszi Polgármesteri Hivatal
első emeleti kettes szobájában, telefonon a 0623/535-711-es
telefonszámon, vagy postán: Budakeszi Polgármesteri Hivatal
(2092 Budakeszi, Fő u. 179.).
A jelentkezésnél kérem, adja meg nevét, telefonszámát és címét!
A tanfolyam során megszerezhető tudás:
szövegszerkesztési ismeretek

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Budakeszi Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése”
Örömmel számolunk be arról, hogy uniós támogatás segítségével Budakeszi Város Önkormányzata 100 %-ban vissza nem
térítendő támogatást nyert a „ Budakeszi Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése” című, ÁROP-3.A.2-2013-2013-0011
kódszámú projekt keretében.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény és a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő
törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény rendelkezései következtében megváltozott az önkormányzat feladatköre, amely
a polgármesteri hivatal, az önkormányzat által felügyelt intézmények
szervezeti működésében is változásokat tesz szükségessé, ezért a projekt egyik célja a szükséges változások felmérésének, megtervezésének,
megvalósításának és az eredmények visszacsatolásának támogatása.
A projekt keretében megvalósítandó feladat az önkormányzat további költségcsökkentésének, hatékonyságnövelésének módszertani és
gyakorlati kivitelezése annak érdekében, hogy a megváltozott feladatellátási rendben és finanszírozási környezetben is ésszerűen és fenntarthatóan szervezett szolgáltatáskínálattal, kötelező és önként vállalt
feladatokkal szolgálja a város lakosságát.
Az önkormányzatokat érintő, az ellátandó feladatokat jelentősen módosító szervezeti átalakítás (a járási, kormányhivatali rendszer kialakítása, közoktatási rendszer változása) feltétlenül szükségessé teszi
annak megvizsgálását, hogy a külső környezet átalakulása hogyan érinti
az önkormányzat szerepét, működését, továbbá az ehhez történő alkalBudakeszi Város Önkormányzata
Cím: 2092 Budakeszi, Fő u. 179.
Telefon: + 36 23 535710
E-mail: varoshaza@budakeszi.hu
Honlap: www.varoshaza.budakeszi.hu

mazkodás milyen lépéseket igényel és milyen szervezeti változásokra
van szükség.
A 2013. januárban létrejött járások és járási hivatalok következtében
egyes feladatkörök elkerültek az önkormányzattól, például az okmányirodai, a gyámhivatali és gyámhatóságok által ellátott, különböző szociális tárgyú feladatok, illetve egyéb államigazgatási feladatok.
A projekt megvalósítása során megtörténik a jelenlegi szervezeti, működési modell áttekintése annak érdekében, hogy az önkormányzat hatékonyabban tudja ellátni kötelező és önként vállalt feladatait, továbbá
megvizsgálja az ezekkel kapcsolatos fejlesztési lehetőségeket.
Budakeszi város kiemelt térségi szerepkörére való tekintettel, az önkormányzati szolgáltatások emelt színvonalon történő ellátása érdekében indokolt a szervezetfejlesztési tevékenységek megvalósítása.
Ezen feladatok megvalósulása lehetőséget ad az önkormányzati bevételek gyarapításának vizsgálatára is, mely racionalizáltabb és stabilabb
költségvetést eredményezhet.
Megítélt támogatás: 22 000 000 Ft
A projektek szakmai megvalósításának időszaka:
2013. május 30. – 2014. november 30.
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., 1139 Budapest, Váci út 83.,
www.magzrt.hu
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

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

A NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUMBAN

Budakeszi oktatási életének egyik meghatározó eleme a Nagy-Sándor József
Gimnázium. Ismerős ismeretlen riportsorozatunkban
ezúttal az iskolát 1996 óta
vezető dr. Dömötörné Papp
Hargita igazgatónővel beszélgettünk.

lejárt igazgatói mandátum megA
újítása kicsit máshogy történt,
mint eddig volt szokásos: nemcsak a

szokásos fórumok (tantestület, diák
önkormányzat, iskolaszék) tárgyalták meg, hanem a minisztérium két
bizottságán keresztül jutott el az intézményfenntartó központig. Ezután
adta rá áldását Hoffmann Rózsa, a
közoktatásért felelős államtitkár, és
a Szépművészeti Múzeumban rendezett ünnepségen személyesen adta át
a megbízólevelet.
Mint a régi-új igazgatónő elmondta:
1986 óta dolgozik a „nagysanyiban”,
1996 óta pedig igazgatja az iskolát.
Azóta, természetesen, nagyon sok
változás zajlott le az oktatásban. 2004ben nyelvi tagozatot indítottak, azóta 5
éves nyelvi képzést tudnak biztosítani.
A párhuzamos osztályban pedig számítástechnikai és természettudományos képzés folyik.
A rendszerváltozás jelentős változást hozott az iskolarendszerben: megjelentek − színesítve a palettát − a hagyományos 4 osztályos gimnáziumok
mellett a hat- és nyolcosztályosok is.
Ez maga után vonta az iskolák közötti
versenyt is, ami csak jól sülhet el.
Az idén szeptembertől életbe lépett
változások kevésbé érintik a gimnáziumokat, a néhány kezdeti problémát
pedig kezelni tudtuk.
− Milyenek az iskola továbbtanulási eredményei?
− Végzett tanulóink 70−80%-a kerül be valamilyen felsőoktatási intézménybe − válaszolta az igazgatónő. −
Kollégáim rendkívül sokat tettek ezért
a szép mutatóért! A hozzáadott érték
igen magas nálunk.
A gimnáziumban a budakesziek
aránya kb. 30%, tehát elmondható:
főleg körzeti (járási) feladatot látnak
el. „Fontosnak tartom, hogy az itteni
gyerekek inkább ide járjanak, s ne a

INDULÓ KÉPZÉSI FORMÁK:
Gimnáziumunkban a 2014/15-es tanévben két osztályba lehet jelentkezni.
Az „A” osztályban 4 éves gimnáziumi képzés folyik. Az osztály egyik
csoportja emelt óraszámban informatikát, a másik emelt óraszámban
angol és német nyelvet tanul.
A „B” osztályban 5 éves gimnáziumi képzés folyik. Ez a 0. évben
magas óraszámban intenzív angol nyelvoktatást jelent, majd ezt
4 éves gimnáziumi képzés követi – továbbra is emelt óraszámú angol
oktatással. Az osztály fele haladó, a másik fele kezdő csoportban tanulja
a nyelvet.

fővárosba. A szülők egyre inkább felismerik, hogy tanulni itt is lehet, fölösleges a napi 2-3 órai utaztatás.”
Amivel leginkább dicsekedhet az
iskola, az a magas szintű nyelvoktatás.
Kétség nem fér hozzá: a mai gyerekeknek erre fokozottan szüksége van!
1989 óta viseli a mai nevét a gimnázium. Egy olyan történelmi személyiséget kellett keresni, akinek van valamilyen kötődése Budakeszihez. Így
a választás Nagy-Sándor Józsefre, a
későbbi aradi vértanúra. Az iskola névadójának megünneplése mindig komoly esemény az intézmény életében.
A városi ünnepséget is felvállalták.
A gimnázium testvériskolai kapcsolatokat tart fenn a nagyváradi Ady
Endre Líceummal (több mint 20 éve),
illetve folyamatban van a liechti iskolával a kapcsolatfelvétel.
Az iskola komolyan veszi öregdiákjait is: a minden tavasszal megrendezett Nagy-Sándor József-napok
egyik rendezvénye az öregdiák-találkozó. Az idei tanév egyébként a jubileumi, ötvenedik év.
Kétévente szép kivitelű iskolai évkönyvet is megjelentetnek.
Végül magán életéről faggattuk.
1992-ben Mohácsról költöztek Budakeszire. Eredetileg orvos szeretett
volna lenni, de kétszer is elutasították
helyhiány miatt. Aztán elvégezte a
matematika-fizika szakot. Két felnőtt
lánya van, az egyik orvos, a másik
közgazdászként a gazdasági minisztériumban dolgozik.
Szülei erdélyi székelyek, innen
hozta magával különleges nevét, aminek a jelentése: erő, kisugárzás…
Gratulálunk dr. Dömötörné Papp
Hargitának a kinevezéséhez, s kívánjuk: továbbra is legyen − kollégái
és az ő munkája révén is − városunk
büszkesége a családias hangulatú
„nagysanyi”!

A 2014/15-ES TANÉVBEN INDULÓ TAGOZATOK ÉS KÓDOK
Az iskola kódja: 032548

a tanulmányi
terület
kódja

évfolyamok
száma

01

4

02

4

03

5

04

5

tanulmányi terület

felvehető
osztály

felvehető
tanulók
száma

informatika

0,5

16

Emelt szintű nyelvi képzés
(haladó ) német

0,5

16

öt évfolyamos, emelt
szintű (haladó) angol
nyelvi osztály, 0. évf.
nyelvi előkészítő

0,5

16

öt évfolyamos, emelt
szintű (kezdő) angol
nyelvi osztály, 0. évf.
nyelvi előkészítő

0,5

16

FELVÉTELI ELJÁRÁS:
A. Központi írásbeli vizsga:
Az iskolánkba jelentkezők központi középiskolai felvételi vizsgát tesznek.
Amennyiben a tanuló a felvételi eljárás során speciális körülmények
biztosítását kéri, az erre vonatkozó szülői kérelmet és a szakértői
véleményt a központi felvételi vizsgára való jelentkezéskor kell
benyújtani.
B. Szóbeli elbeszélgetés:
A jelentkezőknek nem küldünk külön értesítést a szóbeli beszélgetés
időpontjáról, az időbeosztás megtekinthető az iskola honlapján. www.nsjg.hu
Nem hívjuk be a beszélgetésre azokat a tanulókat, akik félévkor bármely
tantárgyból elégtelen osztályzatot kaptak.
Kérjük, a tanuló hozza magával a beszélgetésre az ellenőrző könyvét!
PONTSZÁMÍTÁS:

01 informatika
központi írásbeli

matematika

50 pont

központi írásbeli

magyar

50 pont

hozott pontok*

50 pont

beszélgetés
összesen:

20 pont
170 pont

02 emelt szintű nyelvi képzés (haladó) német, 03 emelt szintű
(haladó) angol, 04 emelt szintű (kezdő angol)
központi írásbeli

magyar
hozott pontok*
beszélgetés
összesen:

2x 50 pont
50 pont
20 pont
170 pont

* A hozott pontokat az 5., a 6., és a 7.osztályos év végi, valamint a 8. osztályos félévi
osztályzatok átlaga adja (magyar, történelem, idegen nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia).

A FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK:
2013. november 9.
Nyílt nap (800-1200h)
2013. december 10.
J elentkezési határidő a központi írásbeli felvételi
vizsgára
2014. január 18.
Központi írásbeli felvételi vizsga (1000 h.)
2014. január 23.
Pótló központi írásbeli felvételi vizsga (1400 h)

(A pótló vizsgán csak az vehet részt, aki a rendes vizsgáról
orvosi igazolással volt távol. Az igazolást be kell mutatni.)

2014. január 28.
2014. február 22.
2013. február 24.
2013. március 12.
2013. április 18.
2013. június 26.

Az írásbeli dolgozatok megtekintése és az értékelő
lapok átvétele (800-1600 h)
Szóbeli beszélgetés (800 h-tól) A beosztás a honlapon
megtekinthető.
Pótló szóbeli beszélgetés (1400 h-tól)
Ideiglenes rangsor kifüggesztése az iskolában,
megjelenése a honlapunkon
Végleges felvételi jegyzék kihirdetése
Beiratkozás (900-1200 h)

A felvételivel kapcsolatos tudnivalók az iskola honlapján is megtalálhatóak.
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„A Jóisten jó helyre
FELVÉTELI ELJÁRÁS
vezérelt”
A 2014/15-öS TANÉVBEN
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„A futás teljesen kicserél”
A Bécs−Pozsony−Budapest Ultramarthoni futásnak már komoly múltja
van. Három országot, három fővárost,
42 települést érint ez a több mint futóverseny.

egyedülálló ez a verseny Közép-EuróEzsonygészen
pában. 1990-tól rendezik meg, 2006-tól Pois bekapcsolódott. Az összes táv majdnem

320 km, a befutó táv 52 km. A verseny rendkívül
népszerűvé vált az évek során, településünkről is
egyre többen vesznek részt. Ennek egyik oka az is
lehet, hogy nemcsak profik, hanem amatőrök, baráti társaságok is indulhatnak egyre változatosabb
eszközökkel (kerékpár, görkorcsolya stb.).
Czifra Zsuzsanna, a SZIA igazgatónője elmondta, hogy Budakeszi 24 éve célállomásként
szerepel, a célba éréskor 450 sportolót tudnak
fogadni. Az iskola ebédlőjében egy kis rövid fogadást rendeztek a versenyzőknek, a budakeszi
gyerekek az élsportolókkal tették meg az utolsó
métereket, ez rendkívül pozitív hatással volt a fiatalokra.
Október 23-án, nemzeti ünnepünkön félmaraton indult Budapestre, városunkból többen is
indultak.
Rendkívül fontos ez a rendezvény, hiszen a
fiatalok bebizonyíthatják maguknak, hogy ké-

pesek önmaguk legyőzésére, képesek a maguk
elé kitűzött célokat teljesíteni. Később aztán ez
a pozitív élmény a tanulmányi eredményekben is
jelentkezik.
Kanizsár Iván, a BBU Kft. technikai és koordinációs igazgatója, fő szervezője, elmondta:
ez a verseny attól különleges, hogy olyan,
versenyen kívüli kategóriákat is belevettek,
ami lehetővé teszi,
hogy minél többen tudjanak bekapcsolódni.
A futás ugyanis egyre
népszerűbb, az amatőr
versenyzők számára
nagyszerű teljesítményt
jelent a táv teljesítése.
„Budakeszi az egyik
legkedvesebb helyszín,
az a vendégszeretet,
odafigyelés, a verseny
támogatása párját ritkító.”
Nem múlhatott el ez
e verseny (sem) Hellner
Péterné Kata asszony
nélkül. A méltán népszerű tanítónő ezúttal,
mint a Viadal SE egyik
edzőjeként volt jelen. Húsz év óta rendszeresen
segítik Budakeszi sportrendezvényeit. Szerinte a
futás közelebb viszi az embert ahhoz, hogy egészségesebben, harmonikusabban éljen.
A célba ért sportolók a földre lerakott matracokon, tornapadokon pihenték ki fáradalmaikat.
Sok ismerős arcot fedezhettünk fel a pihenők között. Itt van például Csabai Edvin, a Kajak-kenu
Szövetség szakmai igazgatója, 17-szeres maratoni
világbajnok. Elmondása szerint a 320 km-es táv
embert próbáló, óriási fizikai és lelki felkészülés
szükséges a teljesítéséhez.
Vajda Attila olimpiai és világbajnok kenusunk
büszkén említette, hogy három helyet javítottak a
tavalyi helyezésükön, így a 8. helyen végeztek.
Belej Bálint tavaly 3. helyezést ért el, idén
pedig második lett. Másodszor vett részt a versenyen, heti edzésmunkája igen jelentős: 100−150
km. Szerinte a jó futó vékony testalkatú, hatalmas
akaratereje van. A cél természetesen az idén is
győztes Zabari János legyőzése jövőre.
Szabó Tibor Mihály

A sokéves hagyományhoz hűen, idén
is Budakeszi adott otthont a neves BBU (Bécs−Pozsony−Budapest
Ultramarthoni) futóverseny utolsó
előtti állomásának. A Széchenyi István Általános Iskola elől rajtolt el október 23-án reggel 9 órakor az 5 napos rendezvény utolsó betétfutása, az
egyéniben is teljesíthető félmaraton.
Több mint 400-an gondolták úgy az
ország minden pontjáról érkezve, de
Budakesziről is szép számban, hogy
lefutják a félmaratoni, 21,1 km-es
klasszikus távot.

inden körülmény megadatott, hogy igazi
M
örömfutásban lehessen részünk: a sok egyéni
induló, illetve az ultratávot teljesítők népes tábo-

ra, valamint a kerékpáros indulok is jó kedvvel
várták a rajtot, amihez a verseny adta eufórián túl
hozzájárult még a remek, zökkenőmentes szervezés (amiért külön köszönet illeti mind a BBU
lelkes csapatát, mind a SZIA vezetőségét), a fantasztikus időjárás és a sok-sok szurkoló, akik biztattak bennünket.
Az útvonal a Knáb János utcáról Telki irányába kifordulva haladt a Temető utcán, s a városhatárt elhagyva az erdőgazdaság után fordult vissza
Budakeszire, ahol a Fő utcára rákanyarodva haladt egészen a Szépjuhásznéig, ahonnan a Jánoshegyi szerpentin− Tündérhegyi út−Mátyás király
út−Istenhegyi út−Nagyenyed utca−Alkotás utca
útvonalon érte el a célállomást, a Csörsz utcai
Sport Maxot.

Budakesziek eredményei
a Budakeszi–Budapest
21,1 km-es távon:

Dr. Fodor László
Huber-Szabó Lőrinc
Gönci Dániel
Hecker Kristóf
Lojkó Zoltán
Lelkes István
Hidas Csaba
Till Gábor
Hornyák Szilvia
Lojkó Bence
Kemény Mónika
Asztalos Gyula

01:33:19
01:43:51
01:44:17
01:44:38
01:51:40
01:58:25
01:59:03
02:03:47
02:06:30
02:16:14
02:20:48
02:20:56

A nagyszabású budapesti utcai (többnyire
a rakpartokon haladó versenyekhez: Vivicitta,
Nike Fél maraton, Spar Maraton Fesztivál stb.)
szokott futók alaposan meglepődtek, hogy jelen
fél maraton pályája igen sok emelkedőt foglal
magában, különösen az Erkel Ferenc utca és a
Himnusz-szobor közötti szakaszon lassult be
érezhetően a mezőny. Mi, budakesziek viszont
− akik városunk csodálatos domborzati adottságainak köszönhetően − kvázi terepfutóknak is
nevezhetjük magunkat, jól álltuk a sarat, szép teljesítményt nyújtottunk, amihez nyilván a „hazai
pálya kötelez” nem mindennapi érzése is nagyban hozzájárult. Izgatottan várjuk a következő
budakeszi futóversenyt. Ha valakit kifelejtettünk
a budakeszi befutók közül, ezúton kérünk elnézést
és kérjük, jelezze, hogy fel tudjuk venni a listára!
Huber-Szabó Lőrinc

9
BUDAKESZI HÍRMONDÓ –

Budakeszi futók szép teljesítménye
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Az aradi
13-ra
emlékeztünk
Idén is megrendezték Budakeszin
az Aradi vértanúk áldozatairól szóló
megemlékezés sorozatot.

„Egy nap alatt
mindenhol talpára állították
Magyarországot”
A budakesziek a Kopjafánál hajtottak
fejet az 1956-os hősök emlékének a
tavaly felavatott Városházával szemben lévő emlékműnél.

Kinga személyi titkár köszöntötte
Plévőéter-Szabó
az egybegyűlteket, különös tekintettel a jelen
Budakeszi Díszpolgárait, egykori és mosta-

z ünnepség az egyik aradi vértanúról elneveA
zett oktatási intézményben, a Nagy Sándor
József Gimnáziumban kezdődött, ahol a tanulók

saját előadásukban mutatták be diáktársaiknak
az Aradon kivégzett hős tábornokok utolsó gondolatait, szavait és a1848-49-es szabadságharc
üzenetét.
Az ünnepség után a megemlékezők a NagySándor József Emlékházhoz vonultak, ahol koszorúkkal rótták le tiszteletüket a Budakeszi hőse,
Nagy Sándor József honvédtábornok emlékére
állított tábla előtt.
Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy az 1848-49-es szabadságharc hősei teremtették meg a polgári Magyarország alapjait.
Azt mondják, az emlékezet életet ad a halál
után, és ezeket az életeket minden magyar szíve,
mint egy-egy láng táplálja tovább. Elvekben, eszmékben, rendezvényekben, és a mai kiállításban is.
Az Észak-Komáromi küldöttség mutatta be a
felvidék hősének: Török Ignác vezérőrnagy életútjáról szóló vándorkiállítást, mely november 8-ig
tekinthető meg az emlékházban.
Dr. Novák Tamás, Észak-Komárom alpolgármestere szerint azért fontosak az ilyen kiállítások,
mert így nem csak nagyvonalakban, hanem részletesebben meg tudják ismerni az érdeklődök a
történelmet és annak fontosságát.
Matsinhe Dénes

ni polgármestereit, a képviselő-testület megjelent
tagjait. Rövid bevezetőjében kiemelte: „1956. október 23. Magyarország és a nemzet szabadságnapja, jelentősége megkérdőjelezhetetlen. Utána
már semmi sem mehetett úgy sem Európában,
sem hazánkban, mint régen.”
Ezután Schmotzer Kristóf, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium diákja szavalt el hos�szabb részletet Nagy Gáspár: Október végi tiszta
lángok c. verséből.
Az ünnepi szónok dr. Csutoráné dr. Győri
Ottilia polgármester asszony volt. „Akkor történt
igazán nagy változás a világban, mikor valaki
először mondja ki a nyilvánvaló dolgokat. Megfogalmazódhatott ez korábban is, de valami miatt
nem mondták ki (illem, gondolatrendőrség, tiltás
stb.). Ezt leginkább 1956. október 23-ának történetével tudjuk bemutatni” − kezdte beszédét a
polgármester asszony. Nem tudni, kik mondták ki
először: egyetemisták, a munkások? Az emberek
egymás mellé kerültek, megérezték, hogy ugyanazt akarják: a szabadságot. Október 23-án a szabadság útra kelt a Műegyetemnél, átkelt a Dunán,
végigsöpört az egész országon. Az élet hamarosan
visszatért a rendes kerékvágásba. Megalakultak a forradalom szervei. A rendszer, amelyet az
erőszak tartott össze, összeomlott. (Budakeszin
beárnyékolta az eseményeket a Sziklai Sándorral
történt családi tragédia.) Október 23-án újra megszületett a magyar szabadságba vetett hit. Kerül,
amibe kerül. Szörnyű árat fizettek hitükért: Márity
László belehalt sérüléseibe, halálra ítélték Bokor
Jánost, Takács Kálmánt; életfogytig tartó börtönbüntetéssel sújtották Straub Jánost, Barabási
Ferencet, Dombi Bélát. Tíz évet kapott Mihály
István, nyolcat Lendvai Dániel, Gárdonyi József,
négyet Dömény László. Hosszú évek börtönbüntetései elől jó néhányan disszidáltak. Ne felejtkezzünk meg a Budakeszi úton megölt két kiskatonára, akiket és másokat is Szentkirályi Klára ápolt.
Áldó imádság mellett kell megemlíteni neveiket!

Az ünnepi beszéd végén Tamási Lajos Piros
a vér a pesti utcán c. közismert versből idézett a
szónok:
„A háromszín-lobogó mellé
tegyetek három esküvést:
sírásból egynek tiszta könnyet,
s a zsarnokság gyűlöletét,
s fogadalmat: te kicsi ország,
el ne felejtse, aki él,
hogy úgy született a szabadság,
hogy pesti utcán hullt a vér.”

A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium
diákjai ünnepi műsort adtak elő, amelyet Iványi
Szabó Rita és Földváry Miklós tanított be.
Az ünnepség végén az emlékezés koszorúit helyezte el a Budakeszi Önkormányzat, a Budakeszi
Német Önkormányzat, a Budakeszi Járási Hivatal, az Erkel Ferenc Művelődési Központ, a Nagy
Sándor József Gimnázium, a Prohászka Ottokár
Katolikus Gimnázium, a Széchenyi István Általános Iskola, a Budakeszi Hagyományőrző Kör,
a Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény, a Budakeszi Széchenyi Baráti Kör, a Budakeszi Szépítő
Egyesület, a Budakörnyéki Székely Kör, a nyugdíjas klub, a Fidesz−KDNP budakeszi szervezete,
majd a megjelent magánemberek.
Szabó Tibor Mihály
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A Jobb Kor Polgári Egyesület a 2006ban felavatott 1956-os Emlékkőnél
rendezett ünnepséggel emlékezett
1956 hőseire.

Szivárvány Óvoda kicsinyei – Bokor Ildikó óvóA
nő által betanított – rövid kis, a hangulatot megalapozó műsorukkal kedveskedtek.

Dalotti Tibor, a Jobb Kor Polgári Egyesület elnöke elmondta, hogy idén az élő hagyományt átadják a

fiataloknak, így aztán ezúttal Dalotti Anna és Keller
Csongor voltak a moderátorok. „Élő ’56-os a vendégünk, ezt a hagyományt szeretnénk megőrizni. A
személyes élmények átadása mindig hitelesebb.”
Ahogy a fiatalok elmondták, az 1956-os forradalomról személyes élményeik nem lehetnek, de megérezték sok félmondatból, elharapott közlésekből:
1956-ban valami rendkívüli dolog történt.
Budakeszi 1956-os történetének sokáig elhallgatott, félremagyarázott eseménye a Sziklai-ügy volt.
Ennek következtében életfogytig tartó börtönbüntetéssel sújtották Straub Jánost, Barabási Ferencet,
Dombi Bélát. Tíz évet kapott Mihály István, nyolcat
Lendvai Dániel, Gárdonyi József, négyet Dömény
László. Hosszú évek börtönbüntetései elől jó néhányan külföldre távoztak.
A megemlékezésen ezután Dombi Lujza, a Sziklai-perben halálra ítélt Dombi Béla leánya mesélt
édesapjáról. „1946-ban került Budakeszire, először
a Vörös Hadsereg útján laktak, majd az Erdő utcába
költöztek. Itt lakom ma is” − kezdte a visszaemlékezést. 1956. október 26-án édesapja Dabasról tért haza
az állatvásárról. A Sziklai-háznál tömörülést látott,
mire odaért, az ismert események már lezajlottak
(Márity László halálos megsebesítése, Sziklai Sándor meggyilkolta Kiss Lajost, majd öngyilkosságot
követett el. Sziklai Sándor „hősi halottá” nyilvánítása már ezen a napon elkezdődött − a szerk.). Mivel az
édesapja jelen volt, bár nem tett semmit, bujdosnia
kellett. A szomszédok bujtatták, de egyszer, amint
hazatért tisztálkodni − elfogták. Előzetesbe került,
súlyosan bántalmazták. A családot állandóan zaklatták: keresték a nem létező fegyvereket… Még a
kútból is kiszívták a vizet, feldúlták a padlást, az istállót. „Borzasztó emlékem volt, amikor egy rendőr
I M P R E S S Z U M
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a − mivel nem tudott bemenni a vemhes kancától az
istállóba − egy lapáttal (!) ütötte-verte. De nem kegyelmezett a baromfiaknak sem!”
Sok tárgyalás után életfogytig tartó börtönre ítélték Dombi Bélát. A következő évben szülei elváltak,
nagyobbik bátyja disszidált, rá maradt az apja gondviselése, a kapcsolattartás. Harmincsoros levelet írhatott, ha többre sikeredett, a felesleget egyszerűen
kisatírozták. Két csomagot küldhetett évente, 1-1
kg-osat…
1962-ben 15 évre csökkentették a büntetését,
1963−68 között több kegyelmi kérvényt is írt, de
mindet elutasították, illetve nem is válaszoltak. Egy
foglár ittasan megrugdosta, megverte, ennek következtében rokkant lett.
1972-ben szabadult, nagyon legyengülve és betegen került ki a börtönből. A következőkben felerősítették, megműtötték, akkor egy évet jósolt neki az
orvos. Erős akarata miatt még 4 évig élt, 1982 januárjában szívinfarktus következtében hunyt el.
„Egész gyerekkorom a megaláztatásokról szólt:
a tanítónő börtöntölteléknek nevezte apámat, nem
játszhattam együtt a többi gyerekkel, sőt még nevelőintézetbe is el akartak vinni. Később sem változott
semmi: lányom − bár kitűnő tanuló volt − nem tanulhatott a budakeszi gimnáziumban.”
A kárpótlási földjét sem tudta elintézni. Akkor
hangzott el a címben szereplő mondat: „Te még mindig Dombi Lujza vagy!”
A megrendítő visszaemlékezés után Kristófi Ágnes énekművész Nagy Gáspár megzenésített versét
adta elő, majd Turgonyi Zoltán filozófiatanár egy
uruguayi költő, Ernesto Pinto Dal azokról, akiket a
holnap megkoszorúz c. versét adta elő.

K Ö Z É L E T I

Szabó Tibor Mihály
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„Hát mit gondolsz, te még mindig
a Dombi Lujza vagy!”
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VÁLASZTÓKERÜLETEK
1. V.K.

Erdő u. 1-61-ig
• Erdő u. 2-68-ig • Erkel u.
1-23-ig • Erkel u. 2-16/B-ig •
Fő u. 2-108-ig • Gyöngyvirág
u. • Mezei Mária u. • Petőfi u.
• Rákóczi u. • Szarvas tér •
Virágvölgy u.

2. V.K.

Erdő u. 63-tól végig • Erdő u. 70-től végig •
Fő tér • Fő u. 110-től végig
• Fő u. 113-tól 193-ig • Hegyhát u. • Jókai u. • Kossuth
köz • Kossuth L. u. • Rózsa
köz

3. V.K. Makkosmária teljes

területe • Gábor Áron u. •
Kert u. 31-től végig • Kert u.
42-től végig • Napsugár köz
• Napsugár u. • Nagyszénászug teljes területe • Erzsébet erdészlak • Erzsébet
puszta • Külterület

4. V.K.

Arany J. u. •
Barack-virág u. • Felkeszi u.
• Honfoglalás sétány • Hunor
u. • József A. u. 103-tól végig • József A. u. 14-től végig
• Kenderföld u. • Kerekmező
u. • Kisérleti telep • Konth M.
u. • Mandula u. • Márity L. út
• Paplanhát út • Szőlő telep
• Vadverem u. • Villám M. u.

5. V.K.

Batthyány u.
12-től végig • Batthyány u.
23-tól végig • Béke u. • Fő
u. 71-től 111/A-ig • Honvéd
u. • Huszár u. • Ifjúság útja
• Jegenye u. • Klapka u. •
Knáb J. u. • Mansfeld P. köz
• Mansfeld P. u. • Széchenyi
köz • Széchenyi u. 56-tól 84ig • Széchenyi u. 63-tól 141ig • Zichy Péter u.

Odri Ágnes Éva

Ohr Alajos

Tóth Gábor

Képviselőcsoport:
Fidesz-KDNP

Képviselőcsoport:
Fidesz-KDNP, frakcióvezető

Képviselőcsoport:
Fidesz-KDNP

Titulus: képviselő

Titulus: városüzemeltetési
és közlekedési tanácsnok, képviselő

Titulus: képviselő

Az 1. sz. választókerület
képviselője

Cím: 2092 Budakeszi,
Rákóczi u. 106.
Telefon: 30/973-0779
E-mail: odriagi@gmail.com
Fogadóóra: telefonos
egyeztetés alapján
Bizottsági tagság: az Oktatási,
Közművelődési és Jogi Bizottság
elnökhelyettese; a Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási Bizottság
elnökhelyettese; a Közbiztonsági,
Környezetvédelmi és Közellátási
Bizottság elnökhelyettese;
a Keszi-víz Kft. felügyelőbizottsági tagja

A 2. sz. választókerület
képviselője

Cím: 2092 Budakeszi,
Rózsa köz 4.

A 3. sz. választókerület
képviselője

Cím: 2092 Budakeszi,
Kert u. 58/B
Telefon: 70/523-2402

Telefon: 23/452-222,
06-30/560-5000

E-mail:
budakeszi.toth.gabor@gmail.com

E-mail: ohralajos@freemail.hu
ohralajos@gmail.com

Fogadóóra: telefonon történt
egyeztetés alapján

Fogadóóra: igény szerint telefonos egyeztetés alapján

Bizottsági tagság: a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság elnöke,
az Oktatási, Közművelődési és
Jogi Bizottság tagja, a Fejlesztési
és Vagyongazdálkodási Bizottság
tagja, a BVV Kft. felügyelőbizottságának elnöke

Bizottsági tagság: a Fejlesztési
és Vagyongazdálkodási Bizottság
tagja, a Keszivíz Kft. felügyelőbizottságának elnöke, a BVV Kft.
felügyelőbizottságának tagja

6. V.K.

Batthyány u. 1-től
21-ig • Batthyány u. 2-től
10/C-ig • Bibó I. u. • Erkel u.
18-tól végig • Erkel u. 25-től
végig • Esze T. u. • Fő u. 1-től
69-ig • Hajós köz • Hajós u.
• József A. u. 1-től 101-ig
• József A. u. 2-től 12-ig •
Kálló Esperes u. • Reviczky u.
• Rózsa u. • Szanatórium köz
• Szanatórium u. • Széchenyi
u. 2-től 54-ig • Széchenyi u.
1-től 61-ig • Tulipán u.

7. V.K.

Ady Endre u. •
Csák József u. • Fenyő u. •
Füredi László u. • Fűzfa u. •
Krúdy Gyula u. • Kuruclesi u.
• Lakos Gusztáv u. • Meggyes u. • Munkácsy Mihály
u. • Pataki Ferenc u. • Szél
u. • Temető u. • Úrbéres u. •
Vásárhelyi Pál u.

Bakács Edit
Bernadett

8. V.K.

Titulus: alpolgármester,
képviselő

Akácfa u. • Bianka u. • Budaörsi út • Dózsa
György tér • Fő u. 195-től
végig • Hársfa u. • Iskola köz
• Kert u. 1-29-ig • Kert u.
2-40-ig • Kinizsi köz • Lugas
köz • Muskátli u. • Nagy Sándor u. • Ösvény u. • Pátyi út
• Prékó • Rigli u. • Széchenyi
u. 143-tól végig • Széchenyi
u. 86-tól végig • Szőlőskert
út • Szüret u. • Táncsics Mihály u. • Tavasz u. • Tiefenweg út • Tölgyfa u. • Tyúktelep Á.F. • Vadász u. • Vastagh
tanya • Vincellér u.

A 4. sz. választókerület
képviselője
Képviselőcsoport:
Fidesz-KDNP

Cím: 2092 Budakeszi,
Barackvirág u. 35.
Telefon: 30/951-3368
E-mail:
bede.bakacs@gmail.com
Fogadóóra:
minden hétfő 15.00–17.00-ig

Bánhidi László

Czifra Zsuzsanna

Képviselőcsoport:
Fidesz-KDNP

Képviselőcsoport:
Fidesz-KDNP

Titulus: városfejlesztési
tanácsnok, képviselő

Titulus: képviselő

Az 5. sz. választókerület
képviselője

Cím: 2092 Budakeszi,
Rákóczi u. 20.
Telefon: 23/450-019,
30/385-5255
E-mail: banhidilaci@freemail.hu
Fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés alapján egyénileg
Bizottsági tagság: a Fejlesztési
és Vagyongazdálkodási Bizottság
elnöke

A 6. sz. választókerület
képviselője

Cím: 2092 Budakeszi,
József A. u. 101.
Telefon: 23/452-166,
30/670-0010
E-mail: czifrazsu@t-online.hu
Fogadóóra: igény szerint
telefonos egyeztetés alapján
a polgármesteri hivatalban
Bizottsági tagság: az Oktatási,
Közművelődési és Jogi
Bizottság elnöke, a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság tagja
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dr. Csutoráné
dr. Győri Ottilia
A 7. sz. választókerület
képviselője
polgármester
Képviselőcsoport:
Fidesz-KDNP
Telefon: 20/368-0958
E-mail:
gyori.ottilia@budakeszi.hu
Fogadóóra:
minden hétfő
13.00–16.00-ig
a polgármesteri
hivatalban

4.

6.

Tömösi Attila

Somlóvári Józsefné

Képviselőcsoport:
Független

Képviselőcsoport: Budakesziért
Függetlenek Egyesülete

Titulus: képviselő

Titulus: képviselő

Cím: 2092 Budakeszi, Pátyi út 7.

Cím: 2092 Budakeszi, Vásárhelyi P. u. 61.

Telefon: 30/525-2643

Tel.: 23/450-410, 30/498-7600

E-mail:
budakeszi.tomosi@gmail.com

E-mail: somi.hugi@freemail.hu,
jozsefne.somlovari@budakeszi.hu

Fogadóóra: előzetes
egyeztetés alapján

Fogadóóra: igény szerint előzetes
telefonos egyeztetés alapján a
polgármesteri hivatalban

A 8. sz. választókerület
képviselője

Bizottsági tagság: a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság tagja, a
Nagyszénászugi Részönkormányzat elnöke

1.

5.

Kompenzációs listáról
mandátumot nyert képviselő

Bizottsági tagság: a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság elnöke, az
Oktatási, Közművelődési és Jogi
Bizottság tagja, a Keszi-víz Kft.
felügyelőbizottságának tagja

7.
2.

8.

Szél Bálint

Kompenzációs listáról
mandátumot nyert képviselő

3.

Képviselőcsoport:
LMP
Titulus: képviselő
Cím: 2092 Budakeszi, Petőfi u. 24.

Cop
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ht ©
200

8 To
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a

p Lt
d.

Kompenzációs listáról
mandátumot nyert képviselő
Képviselőcsoport:
MSZP

Titulus: infrastuktúra fejlesztési
tanácsnok, képviselő

Telefon: 06-30/864-2290

Cím: 2092 Budakeszi,
Megyei út 145.

E-mail:
szelbalint.budakeszi@gmail.com

Telefon: 30/560-3030

Fogadóóra: Telefonon történő
egyeztetés alapján

3.

Szabó Ákos Péter

Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság és a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság tagja.

E-mail: szabo@wdslmail.hu
Fogadóóra: minden hónap utolsó
szerdáján 14 és 16 óra között a
polgármesteri hivatalban
Bizottsági tagság: a Fejlesztési
és Vagyongazdálkodási Bizottság
tagja, a BVV Kft. felügyelőbizottságának tagja
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A budakeszi
srácok diadala
− KIEMELT U 13-ASOK
I. FORDULÓJA BUDAKESZIN
Az OTP Bank Bozsik-programjának
évadnyitó rendezvényét tartották
Budakeszin. A helyi csapat sikeresen
szerepelt.

A tehetség
kibontakozása elsősorban
mentális tényezőkön múlik
Kiss Baranyi Sándornak, az OTP Bank
Bozsik-programjának igazgatójának
egész életét áthatja a sport szeretete. A Budakeszi Labdarúgó Akadémia
alapító tagjának keze munkája már
meglátszik az utánpótlás korosztályok teljesítményén is.

Buda Környéki Televízió Ismeretlen ismerős
A
sorozatában, Kiss Baranyi Sándor életútjáról
beszélt. Bácsalmásról származik, egész családja

iss Baranyi Sándor, a Budakeszi Labdarúgó
K
Akadémia vezetője szerencsés korosztálynak
tartja a 13 éveseket, hiszen még két évig torna-

rendszerben fognak egymással küzdeni, nem
bajnoki pontokért. Tehát a fiatalok önfeledten
játszhatják a focit, megmutathatják a tehetségüket,
megerősödhetnek mentálisan, fizikailag, technikailag, s mindezt az eredmény kényszere nélkül.
A Bozsik-program nagymértékben hozzájárul a
magyar labdarúgás fejlődéséhez. Az utánpótlásra
kell figyelnünk − még akkor is, ha az A válogatott
van a középpontban −, amely komoly sikereket ért
el ebben az évben is a különböző korosztályokban.
Az utánpótlás szakmai rendszere, struktúrája kompatibilis az európai élvonallal. Hisszük, hogy az
idősebb korosztályoknál is minőségi változást fog
eredményezni, csak mindehhez időre van szükség,
ezt türelemmel ki kell várni – mondta Kiss Baranyi Sándor, aki felhívta a gyerekek figyelmét a
szabályok betartására, néhány speciális szabályra,
a fair játékra. Újdonság az is, hogy játékvezetők
„segítik” a mérkőzéseken a fiatalokat.
Bobák Levente, a Budakeszi Alközpont vezetője a tornarendszerről beszélt. A Budakeszi Alközpont 2 körzetet foglal magába (Pilisvörösvár,
Budakeszi), a legjobb 6 csapat vesz részt ezeken a
tornákon, amelyeket kéthetenként rendeznek. Országosan kb. 10 000 gyereknek jelent ez rendszeres mérkőzéseket a tornarendszerben.
Ejtsünk néhány szót a meccsekről is! Öröm
volt nézni a kis legényeket, mondhatom, ügyesen,
meggyőzően játszottak. Kevés volt a kisebb gyerekekre oly jellemző önzőzés. Tudatos mozgások,
szép gólok tarkították a mérkőzéseket. Erőnlétben
is messze felülmúlták a hazaiak a vendégeket (a
Dunakanyar SE-t 3:1-re, a Pilisvörösvári UFC-t 4
: 0-ra verték).
Szabó Tibor Mihály

valamilyen kapcsolatban áll a sporttal. Hétévesen, 1977-ben lett először igazolt labdarúgó, természetesen akkor ez még nem az igazi focizást
jelentette. De a légkör, a sport alázatos szeretete
már akkor jelentőséggel bírt számára.
1983-ban került a KSI-be, ami nagy elhatározás volt, hiszen a felügyeletét meg kellett oldani.
Szerencsére, a család mellette volt. Tizennyolc
évesen edzője nagyon őszintén megmondta neki:
tehetsége véges, valószínű, más területen lesz rá
szükség a labdarúgáson belül. A Nagy- Sándor
József Gimnáziumba került, ahol aktívan részt
vett az iskola sportéletében. Weiperth János testnevelő tanár kiválóan felkészítette, így fel is vették a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
testnevelő-sportszervező szakára (200 jelentkezőből 12-t vettek fel!), amit 1993-ban el is végzett. Először Bácsalmásra került, tanított, illetve
edzősködött. Tíz évet töltött itt, 7 megyei szintű
bajnokságot nyert a bácsalmási gyerekekkel. Hét
éven keresztül a megyei utánpótlás válogatottakat készítette fel.
A következő állomás a Vasas SC volt, ahol
az utánpótlás csapatnak lett az edzője. Rengeteg
tapasztalatot gyűjtött ezalatt a 4 év alatt, tanítványa volt például
Bogdán Ádám,
aki jelenleg az
A
válogatott
kapusa.
2005-ben
alapítója a Budakeszi Labdarúgó Akadémiának, amelyet
német mintára
hoztak létre. Ez
egy merőben
új szemléletű
program. Példaként említette az egyik
alapelvet: a labdarúgás szociális aspektusának kiemelését.
Vagyis: milyen szerepet tölthet be a gyerekek
szocializációjában, milyen szerepe van a település életében, hogyan tud az egyesület közösségi
hellyé válni? A másik alapvetés: a gyerekek legyenek tisztában erősségeikkel, de gyengébb tulajdonságaikkal is. Mindig nyíltan és őszintén
kell kommunikálni a szülőkkel és a gyerekekkel.
„Meg kell tudni mondanunk időben, ki az, aki ki-

emelkedően tehetséges, illetve csak örömét leli
a fociban. Ez bizony nem könnyű feladat, a szülők, de gyakran a kollégák is nehezen fogadják az
őszinte véleményt.”
„Az ügyes gyerek ugyanis nem egyenlő a tehetségessel” − folytatta. A tehetség kibontakozása elsősorban mentális tényezőkön múlik, azaz a
vele született képességeket képes-e készségekké
formálni? Ehhez lemondásra és következetességre van szükség, hiszen mentálisan el kell tudni
viselni a kevésbé sikeres időszakokat, hogy ezekből is pozitívan kerüljön ki, hogy újult erővel újra
tudja kezdeni.
Az Akadémián összesen 11 korosztállyal foglalkoznak, ez kb. 200 játékost jelent. „Visszatekintve az elmúlt 8 évre, leginkább a szellemiségre vagyok büszke, meg természetesen az elért
eredményeinkre.” Ízelítőül néhány siker: sorra
nyerték a Pest megyei diák olimpiákat (120-140
iskola csapata közül!), az U11-esek az országos
döntő 3. helyezettei voltak, az U13-as korosztály
a kiemelt kategóriában játszik. Minden csapatunk
érmes lett az idén! Mindezt az itt élő gyerekekkel
érték el, ez a település nagyon nagy sikere.
Ki kell emelni: a klubhangulat megteremtése
mellett segítik az egyéniségek felszínre kerülését. Jó néhány éve mindig eljut egy-egy játékos
valamelyik kiemelt utánpótláscentrumba. Név
szerint is megemlítette Erdős Gábort és Demeter
Nándort, akik az országos válogatottban is bemutatkoztak.
A sikerek mögött kell egy biztos háttér. Felesége rajztanár, festő, alkotó ember. Nyilvánvaló,
hogy a másik félnek türelmesnek kell lennie. Jól
kiegészítik egymást. Két fiuk van, mindkettő a
focipályák körül „mocorog”. Fontos célkitűzése:
a gyerekek idejét sporttal lekötni.

A futball valóban a legnépszerűbb sportág hazánkban. A sport minden gyereknek segíthet abban, hogy kitartó, következetes munkával eredményeket érjenek el az életben.
Minden elismerésünk a BLA-ban folyó munkáért, gratulálunk az elért sikerekhez, és kívánjuk: sok örömünk legyen a sok-sok ügyes (és
egyre több tehetséges) fiatalban!

Az Ismerős ismeretlen sorozatunkban ezúttal dr. Hargitay András (alias
Hares), világ- és Európa-bajnok úszó
nyilatkozott a Buda Környéki Televízió munkatársának.

lőször is gyerekkoráról, a kezdetekről mesélt.
ETamáshoz
Kilencéves korában kezdett el úszni, Széchy
került, aki már a kezdetekkor nagy úszó

karriert jósolt neki. 1969-ben Trentóban rendezett
versenyen a KSI úszó szakosztálya tarolt: Soós
Csaba, Verrasztó Zoltán és Hares verhetetlennek
bizonyultak. Már 13 évesen részt vett az ifjúsági
Eb-n, és 13 évesen nyert a 15 évesek között.
Ezen a ponton érdemes megállnunk: nem mehetünk tovább anélkül, hogy ne beszéljünk egy pár
szót Széchy Tamásról, az Öregről. „Ő több volt, mint
edző” − mondta Hargitay András. Eredetileg atléta
volt, de különböző okok miatt nem lehetett nagy versenyző. Először a KSI-s vízilabdázók úszni tudásáért
volt felelős. Ő volt az az edző, aki megtanította úszni
versenyzőit, egészen a világbajnoki győzelemig.
1972-ben a müncheni olimpián, 16 évesen bronzérmet nyert. „Túl fiatal voltam, nem volt meg a
hitem”. Az 1973-ban első alkalommal megrendezett úszó-világbajnokságon a 400 méteres vegyes
úszás bajnoka lett, ezzel a magyar úszósport első
világbajnoki címét szerezte. A következő évben két
Eb-aranyat és egy harmadik helyezést szerzett. Az
1975-ös vb a két vegyes szám elsőségét hódította el.
1976-ban volt a legjobb mindenben, mégis a montreali olimpián „csak” negyedik lett (taktikai, mentális
hiba?). Igen nagy volt az elvárás vele szemben. Az
év elején megrendezett amerikai bajnokságon 400
méter vegyesen az első 3 helyet mi szereztük meg!
A régi társakkal most is találkozik (Soós Csaba, Verrasztó Zoltán). „Olyanok voltunk, mint a
testvérek” − emlékezik vissza. „Zoli sebész orvos,
Csaba a TF-en tanszékvezető. Az élmény rendkívül
összeköt bennünket” − folytatta. Tartalmasan élték
az életüket, ez bizony más, mint manapság. „Az elvégzett munka után jött az eredmény.”
Az 1977-es Eb-n 200 vegyesen lett első. 1978ban a világbajnokságon utoljára szerzett érmet vi-

lágversenyen. A moszkvai olimpián (1980) ismét
negyedik helyezett volt 400 m vegyesen, pedig
fantasztikusan felkészült, de a betegség közbeszólt.
1981-ben még elindult az Európa-bajnokságon, de
már nem tudott döntőbe kerülni.
1982-ben véget ért versenyzői pályafutása.
„Szerencsére, ekkor, hiszen az, hogy hazánk nem
vett részt az 1984-es Los Angeles-i olimpián, nagy
pofon volt a magyar sportnak.”
1982-ben szerzett a TF-en edzői oklevelet.
1985-től 1988-ig az úszó-válogatott kapitánya volt.
Erre az Öreg kérte meg, mert csak úgy lehet dolgozni, ha biztos háttere van… A Magyar Úszó Szövetség alelnöke, 1990. január és 1991. február között
megbízott elnöke volt. A rendszerváltozás körüli
időben igen nagy volt a káosz, szinte létbizonytalanság fenyegetett.
1982-ben diplomázott az Állatorvos-tudományi
Egyetemen. Ezután a budapesti Állatkórház munkatársa lett.
A következőkben családjáról mesélt. Egy budapesti polgári családból származik. Apja zenész volt,
karmester, egyházi kórust vezetett. Ebben a kórusban
énekelt édesanyja. Szülei, elsősorban édesanyja azt
szerette volna, ha zongorázik. Ő a sportot választotta,
leginkább a kerékpár és a lovaglás érdekelte. Később

vízilabdázónak jelentkezett, és önszántából lett úszó.
Kényszeríteni nem érdemes, hiszen „ha belülről nem jön a gondolat, nem fogja megcsinálni a
gyerek.”
Sok minden szeretett volna lenni gyerekkorában: erdész, zongorista és természetesen állatorvos
is. Ehhez a mintát a szomszédban élő család szolgáltatta, ahol mindenki ezt a hivatást választotta.
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„Nagy felelőssége van
a sikeres sportolóknak”

Sopronba azért nem ment az erdészeti iskolába,
mert akkor ott még nem volt uszoda. A montreali olimpia után döntötte el végleg, hogy állatorvos
lesz. Az Öreg nem nagyon bízott ebben. Rengeteget
kellett tanulni, sokat segítettek az egyetem dolgozói, mondhatni mindenki.
− Köztudomású, hogy állatorvosként Budakeszin praktizált. Adódik a kérdés: hogyan került ide?
− Riskó Géza, aki akkor már Budakeszin lakott,
kérdezte meg egyszer: Te, Hares, miért nem veszel
egy lakást Budakeszin. Így kerültem ide.
Úgy jött ide, mintha vidékre jönne: nem volt
gáz, csatorna, telefon, valóban falusias környezetbe
került.
Családi okok miatt ma már nem praktizál városunkban, elvált ugyanis. Így csak a budapesti Állatkórházban dolgozik.
Budakeszi közéleti tevékenysége közismert.
Nagyon sokat tett azért, hogy V. Majzik Mária
Himnusz-szobor című alkotása a megfelelő helyre
kerüljön. „Egy sportolónak hihetetlenül sokat jelent
a Himnusz!”
Két gyermeke van, egyikük sem élsportoló.
A nagyobbik fiú fotózással foglalkozik, rengeteg
munkát fektetett bele. A kisebbik másodéves egyetemista, pilóta szeretne lenni. Mindkettőjükben
benne van a belső tűz, az alázat a munka iránt.
Az is köztudomású, hogy rendkívüli módon
ragaszkodik a hagyományokhoz. Feleségével is a
teremtői rendhez való igazodás hozta össze. Régebben ez határozta meg az ember munkáját (öltözéke,
eszközei, a munka és az élet minden területe). Ebből a legfontosabb az ember lelke, amelynek temploma maga az emberi test.
Fontos problémának tartja, hogy a nők nem tudnak nővé, a férfiak nem tudnak férfivá válni. Ennek
egyik külső jele az emberi ruházat, hiszen az öltözködésünknek tükröznie kell mindent.
Sokoldalúságát bizonyítja, hogy a Szent Korona-tanról komoly előadásokat tart. Ez egy olyan
szakrális erő, amiről ma sem tudunk mindent. A képi
programja irányt tud mutatni, ami minden mai fontos kérdésre választ tud adni, hiszen a teremtői rend
rájuk is érvényes, mint ahogy a Szent Korona-tan is.
Szabó Tibor Mihály
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Köszönet a Aranykereszt
támogatásért
A Budakeszi Erkel Ferenc Kamarakórus és a Budakeszi Szépítő Egyesület
közös szervezésében rendezték meg
2013. szeptember 14-én azt a nagy
sikerű kórustalálkozót, amelynek városunk Erkel Ferenc Művelődési Központja adott otthont, és amely első
rendezvénye volt az ŐSZI KONCERTEK címet viselő zenei sorozatnak.

kórustalálkozón a vendéglátó Budakeszi Erkel
A
Ferenc Kamarakórus mellett a budapesti székhelyű Stella Koncertkórus Egyesület, a budaörsi
Pro Musica kórus, valamint a törökbálinti Lendvai Károly Férfikar vett részt. A közel másfél órás

A hazáért
A magyar Politikai Foglyok Szövetsége
Majzik Mária Magyar Örökségdíjas képzőművész részére
A hazáért Aranyérdemkeresztet adományozza
annak a hazafias és áldozatos munkájának
elismeréséül, melyet a magyar haza érdekében
végzett, fáradhatatlan aktivitással.

2013. október 23.

A budakeszi erős emberek
világbajnokok lettek
2013. szeptember végén Eger városa
POWER NAGYHATALOMMÁ vált egy
hétre, ugyanis a GPC világszervezet
Egerben rendezte meg a Fekvenyomó
és Erőemelő Világbajnokságot.

óriási lehetőség volt a magyar erőemelők
Emirezszámára,
hogy hazai pályán mutassák meg, ki
képes…

koncerten klasszikus és kortárs szerzők – többnyire világi – művei hangzottak el. Külön hangsúlyt
kapott a műsorra tűzött művek kiválasztásában G.
Verdi születésének közelgő kétszázadik évfordulója. Tulajdonképpen ezt az évfordulót ünnepelte
a fellépő négy kórus azzal, hogy a koncert zárásaként Tóth Csaba karnagy vezényletével közösen szólaltatta meg Verdi Nabucco c. operájának
halhatatlan részletét, a Rabszolgák kórusát. A több
mint 100 énekes ajkán felcsendülő operarészlet
méltán gyakorolt mély hatást az egyébként sajnálatos módon meglehetősen gyér létszámú hallgatóságra.
A koncert és az azt követő baráti találkozó sikeréhez jelentős mértékben járultak hozzá mindazok, akik valamilyen módon támogatást nyújtottak számunkra az előkészítő munkák során. Ezért
a támogatásért szeretném a kórusunk nevében is
kifejezni köszönetemet a Budakeszi Hírmondó hasábjain keresztül Budakeszi Város Önkormányzatának, az Erkel Ferenc Művelődési Központnak, a
Budakeszi Szépítő Egyesületnek, a Stulwerk Kft.nek, a helyi Dózsa György téri ABC Áruháznak, a
Penzió-Süllős Kft.-nek, a Stelázsi vegyesboltnak,
a pátyi illetőségű Kozma István, Kukli Gábor és
Székely László uraknak, özv. Gräfl Jánosnénak,
Bán Mihály és Deres Ferenc kiskereskedőknek,
valamint Bokor András József úrnak.
Farkas László
a Budakeszi Erkel Ferenc Kamarakórus vezetője

Naná, természetesen a budakeszi erős emberek
is erre készültek egész évben.
Csodálatos eredmények születtek: a legkön�nyebb női kategóriában: MEZEI KATALIN új
Európa-rekorddal világbajnok lett. KOVÁCS
ANDREA rutinos, magabiztos versenyzéssel szintén világbajnok lett. Junior versenyzőnk, SZIGETI NORBERT új egyéni rekorddal, hatalmasat
fejlődve világbajnoki ezüstérmes lett. Minden
esélye megvan, hogy hamarosan neki szóljon a
Himnusz a dobogó legfelső fokán.
Ha már a tanítványok, a lányok ilyen remekül
szerepeltek, az edzőjük sem adhatta alább: SZABÓ OZOR 3 jó nyomással, új világrekordot felállítva lett a szupernehézsúly világbajnoka!!!!!
(Ozynak már a kezdőfogása is új világcsúcs volt,

majd azt követte még kettő.) További szép eredmények születtek még olyan versenyzőktől, akik
Ozy vezetésével készült a vb-re, de nem Budakeszin laknak.
A versenyzők szeretnének köszönetet mondani
a polgármester asszonynak, dr. Csutoráné dr. Győri Ottiliának és a képviselő-testületnek az anyagi
segítségért, és óriási köszönet Brinda Ferinek,
hogy biztosította és továbbra is biztosítja a nyugodt edzési lehetőséget a kis konditermünkben,
ahonnan továbbra is szeretnénk eljutni a világ élvonalába.

Miniszteri elismerés
Tarnai Richárdnak
2013. 10. 22-én Hende Csaba honvédelmi miniszter a Honvédelemért
Kitüntető cím első fokozatát adományozta Tarnai Richárdnak, Pest megyei kormánymegbízottnak október
23-a alkalmából. Az elismerést Budapesten Vargha Tamás, a Honvédelmi
Minisztérium parlamenti államtitkára
nyújtott át.

honvédelem ügye érdekében huzamos időn át
A
végzett, kiemelkedő tevékenységért a Honvédelemért Kitüntető cím első fokozatával ismerték
el Tarnai Richárd munkáját. Pest megye kormánymegbízottja, mint a megyei védelmi bizottság
elnöke irányította a Dunakanyarban nyár elején
levonuló rendkívüli árvíz elleni munkálatokat. Az
ünnepélyes átadót Maléter Pál özvegye, Gyenes
Judith is megtisztelte jelenlétével.

BUÉK építészeti kiállítás nyílt Budakeszin a polgármesteri hivatalban.
Tizenhat budakeszi építész hozta el
munkáit erre a rendezvényre.

ártfai-Szabó Gábor építész elmondta: ennek a
B
kiállításnak az a küldetése, hogy az építészet,
az épített környezet fontosságára, jelenlétére hív-

ja fel a figyelmet településünkön. Az építészeti
színvonal emelését várhatjuk ettől a kiállítástól.
Az is egyértelmű, hogy ezt a kiállítást itt, az önkormányzat épületében rendezik, hiszen minden
fontos ügyben ide jövünk.
A kiállítást dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, városunk polgármestere nyitotta meg. Beszédének
elején Ferencz Marcell, Ybl-díjas építész szavait
idézte: „Az ember első, nyomot hagyó megnyilvánulása a rajz. A gyermekrajz az emberi tudat
felragyogásának útja (…) A gyermekrajz csodája,
hogy egyszerre teremt hangot, szómagot, alkot fogalmat, emel alakot, vázol teret, és feszít mesebeli
történeteket (…) Mindezt egy vonallal képes egy
vonalba sűrítve közölni.”
A kiállítás, amelyet az építészet világnapja
alkalmából nyitottak meg, bepillantást enged a
művészek műhelytitkaiba. A polgármester as�szony javasolta a településünkön élő mintegy száz
építésznek, hogy alkossanak egy egyesületet, és
szeretettel várja őket az alakuló Civil Kerekasztal
munkájában.
Dr. Déry Attila, Ybl-díjas építész elmondta:
ezek a rajzok nem egyszerűen műszaki rajzok, ha-

nem valamely tervező személyiségének is a lenyomatai.
Az építészet, − mint az ujjlenyomat − személyhez kötődő
művészet. Azért vált annyira
személyessé, mert az alkotók
nem maradtak meg a műszaki
tervezés területén, ezen túlmenően képzőművészekké váltak.
Minden eddiginél jobban
jelen van a számítógép, a számítógépes programok mintha
mindenkit egy mederbe akarnának terelni, a rajzolás által
azonban önmagunk lehetünk.
Szabó Tibor Mihály

Építészeti gyermek
rajzverseny
A gyermeki kreativitás határtalan. Ezt bizonyították azok a lelkes kisgyerekek, akik elindultak ezen a versenyen.

énes György, Budakeszi főépítésze nem is fukarkodott a dicsérő szavakkal: a művet száD
zadfordulós környezetbe helyezte az alkotó, a környezet fontosabb, mint maga az épület,
komplex mű, nagyformátumú alkotás, futurisztikus, szürrealisztikus kompozíció… A díjazot-

tak egy-egy csokival, kisebb ajándéktárggyal lettek gazdagabbak, és sok-sok biztató szóval az
elkövetkezendőkre…
Szabó Tibor Mihály
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„A rajzolás által önmagunk lehetünk”
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A Martin-kereszt újraáldása
a budakeszi temetőben

A budakeszi temetőben a felújított
Martin-keresztet 2013. okt. 20-án
Filó Kristóf plébános úr áldotta meg.
A 91 évvel ezelőtt felállított kereszt
egy kicsit az elmúlt évszázad történetét is reprezentálja.

„H

atalmas élmény volt felújíttatni a keresztet, ilyen szép korpusz sehol sincs az országban” – mondta Herein Gyula.
Martinné Szakál Mónika mint családfakutató
elmesélte, hogy 1770-es években Zsámbékra,
Mányra, majd Budakeszire költözött család meghatározó szerepet játszott Budakeszin. Martin
János és Frankhauser Anna házasságából nyolc
fiú született. A nyolcból hetet szinte egyszerre
sorozták be a Monarchia hadseregébe az I. világháború frontjaira harcolni. Hatan közülük hazatértek, az ötödik fiú, Mátyás halt meg 1915-ben.
Az egyedül itthon maradott József − hálából a
Jóistennek −, hogy hazavezérelte testvéreit, sárga budai mészkőből kőkeresztet állíttatott, amit
eredetileg a Pátyi és a Budaörsi út között helyeztek el. Későbbiekben a kereszt a Budakeszin és
környékén élő lakosoknak a búzaszentelés helyszíne lett.
Az ötvenes években − ismerve a kommunista
diktatúra logikáját − ismeretlenek ledöntötték a
keresztet. A helybeliek elásták a keresztet, így
tudták megmenteni. 1963-ban id. Herein Gyula
titokban a temetőbe szállíttatta és felállíttatta.
1992-ben restaurálták.
2013-ban, az újraállítás 50. évfordulóján Jóna
Gyula kezdeményezésére, a Herein testvérek szervezésében egy újabb összefogás jött létre, amely
célul tűzte ki a kereszt ismételt restaurálását és
környezetének rendbetételét. A keresztet Schall
Nándor kőfaragó, az öntött vas korpuszt Klinger
Ottó hozta rendbe. A szobor festése Mészöly Zsófia festő-restaurátor munkáját dicséri. A kereszt
környezetének kőmunkáit Sváb Márton, a kerítést
és a mécsestartóit Bodola Lajos készítette.
A szertartás méltóságát Filó Kristóf plébános
úr biztosította. A kereszt méltóságteljesen üdvözli ezentúl is a temetőbe látogatókat.
Szabó Tibor Mihály

A harmadik
kereszt

HARMADIK
KERESZT
A képén a harmadik kereszt fotója látható, amelyet saját magam
készítettem. Az alkotás öröme
mellett szomorúságot csak azért
éreztem, mert a két kereszt vasmisés plébános úr, atyai jó barátom − több mint harminc éven
át Budakeszin szolgált − sírjáról
tűnt el egy éve és néhány hete.

Martin-kereszt újraáldása után október
A
20-án, Filó Kristóf plébános úr megáldotta az új keresztet is dr. Németh László
MÁSODIK
KERESZT

atya sírján Remélem, a harmadik kereszt
már kiállja az idők és korunk erkölcsi kríziseinek próbáját is.
Üdvözlettel: Szemereki Zoltán
Budakeszi rendszerváltoztató polgármestere
(1990-2002)
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Merétey Sándor
református
lelkipásztor
(1930−2013)
Családtagjai, lelkésztársai, munkatársai és szeretett budakeszi gyülekezete október 19-én hálaadó istentiszteleten vettek búcsút nagytiszteletű
Merétey Sándor református lelkipásztortól. „Mint a szép híves patakra
a szarvas kívánkozik, /Lelkem úgy
óhajt Uramra és hozzá fohászkodik”
– szólt a 42. zsoltár az Isten kegyelméből a nagytiszteletű úr által „életre
segített” budakeszi református templomban.

z igehirdetést Fónagy Miklós esperes úr JáA
nos evangéliuma 21. részében olvasható ige
alapján végezte: „Így szólt Jézus Simon Péterhez:

Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél?
Ő pedig így felelt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged! Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az
én bárányaimat!”
A temetési igehirdetés az ige alapján felidézte,
hogyan kapott elhívást nagytiszteletű Merétey Sándor az Úrtól a lelkipásztori szolgálatra, hogyan talált
hű társra feleségében, hogyan érkezett Budakeszire,
a II. világháború által idesodort református családokból létrejött gyülekezetbe segédlelkészi, majd lelkészi beosztásba. Az egyházi-hitéleti szempontból kedvezőtlen légkörű hatvanas-hetvenes években egyre
épült, növekedett a gyülekezet, a református lelkészt
és nejét lassan faluszerte jól ismerte mindenki, több
generáció számára lettek ők Sanyi bácsi és Kati néni.
A gyülekezeti élet számos területén tevékenykedtek

annak érdekében, hogy Isten igéje, az evangélium
Budakeszin ismert legyen és követőkre találjon. Az
istentiszteletek, keresztelők, konfirmációk, esküvők
mellett több mint négy évtizeden át szerveződtek a
kirándulások, pingpongcsaták, bibliakörök, irodalmi
estek, ünnepi megemlékezések, karácsonyi ajándékozások, szeretetvendégségek, missziós látogatások,
és alakultak ki beszélgetések, viták minden korosztály részvételével.
Az 1990-es évektől újabb gyülekezeti közösségek formálódására nyílt alkalom (cserkészcsapat,
2000 után pedig kórus, Protestáns Kör), ezek létrejöttét is támogatta, segítette Sanyi
bácsi. Ebben az időszakban született meg a nagy elhatározás is:
a gyülekezet új templom építését
kezdeményezi. Merétey nagytiszteletű úr fáradhatatlanul járta a világi és egyházi fórumokat a szükséges engedélyek, pályázatok,
anyagi eszközök megszerzéséért.
Az erőfeszítések és az Istenbe
vetett bizodalom gyümölcseként
1999 októberében került sor az
új budakeszi református templom
felszentelésére.
Mindezek mellett Merétey
nagytiszteletű úr a református
egyházban más fontos területeken
is szolgált: volt a református levéltár igazgatója, zsinati tanácsosként többféle munkakört is betöltött, és igazgatóként irányította a
balatonszárszói Soli Deo Gloria
konferencia-központ fizikai és
lelki újraépítését. A budakeszi
templom felszentelését felesége
már nem érhette meg. Házasságukat két gyermekkel, majd két
unokával áldotta meg az Úr. Sanyi
bácsi szolgálatát, a település életét
alakító tevékenységét Budakeszi
díszpolgári címmel ismerte el.
2006-ban vonult nyugdíjba, de
ameddig egészsége engedte, nem
szakadt el a budakesziektől, a gyülekezettől.
A Sanyi bácsi életéért és szolgálatáért hálát adó
istentiszteleten, a temetési igehirdetést követően
Horváth Erzsébet volt budakeszi segédlelkésznek,
a református zsinati levéltár igazgatójának hangfelvételen az alkalomra rögzített imája hangzott el,
majd a Zsinat részéről Tarr Zoltán zsinati tanácsos
úr, a budakeszi gyülekezet részéről Karasszon
Mihály gondnok úr, a települési önkormányzat részéről dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
asszony idézte föl az elhunyt lelkipásztor életének
és szolgálatának egy-egy területét.
A szertartást követően az istentiszteleten résztvevők a budakeszi temetőbe kísérték utolsó földi
útjára nagytiszteletű Merétey Sándort, és felesége
mellett helyezték örök nyugalomra.
Marosi Zsuzsa
Budakeszi Város Önkormányzata
saját halottjának tekinti Merétey Sándort.

Ohr Alajos
(1932–2013)

Ohr Alajost 81 éves korában,
hosszan tartó, példás türelemmel
viselt súlyos betegsége elragadta
tőlünk. Utolsó útjára 2013. október 25-én kísértük a budakeszi
temető ravatalozójából.

szeretett férjet, édesapát és nagypapát
A
római katolikus vallás szertartása szerint kísértük imádott unokája, Szilvike mellé, végső nyughelyére. Hála és köszönet a
Teremtőnek, hogy Őt rendelte nekünk!
Ohr Alajos önkormányzati képviselő

Távirati cím:
Ohr Alajos, 2092 Budakeszi, Rózsa köz 4.
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Budakeszi Könyvtári
Napok 2013
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
családját a Keszi-Art Egyesület

4. Karácsonyi Karitatív
Kiállításának
megnyitó ünnepségére.

Köszöntőt mond: dr. Csutoráné
dr. Győri Ottilia Budakeszi polgármestere,
a kiállítás fővédnöke.
A kiállítást megnyitja: dr. Darkó Jenő
történész kandidátus, és Dévényi János
festőművész a Keszi-Art Egyesület elnöke.
Közreműködik:

Dévényi-Győrffy Imola

a Járdányi Pál Zeneiskola növendéke
hegedűn,
és Fóris

Szilárd zongoraművész.

Helyszín:
Kálvin terem, Budakeszi Fő u. 159.
Időpont: 2013. november 17. (vasárnap),
istentisztelet után 11 órakor.
A kiállítás megtekinthető
2013. november 17-től december 22-ig
vasárnaponként 11-12 óra között,
és telefonos egyeztetéssel: 06 30 368 8003
Üdvözlettel és köszönettel: Dévényi János

Isten éltesse!
Dudok Jánosnét, Marika nénit 77. születésnapján köszöntette: dr. Csutoráné
dr. Győri Ottilia polgármester as�szony és Somlóvári Józsefné képviselő,
a K.K.K. Bizottság elnöke.

Idén is igen változatos programokkal
sikerült olvasóinkat megörvendeztetni. Célunk volt, hogy ne csak a szépirodalom kedvelői találjanak számukra
kedves programot.

któber 7-én, hétfőn rögtön ennek jegyében
O
Szendi Gábor előadására gyűlhettek
össze az érdeklődők, hogy a ma divatos

paleolit táplálkozásról hallhassanak.
A népes hallgatóság 2,5 órán át érdeklődve hallgatta az új táplálkozási
irányzat elméleti alapvetését, majd
természetesen a gyakorlati kérdésekre
is kitért az előadó, aki a vitaminok témakörével is kibővítette mondandóját.
Az előadás majd a kérdések után a közönség megkóstolhatta a paleolit konyha két remekét, az előírásoknak teljesen
megfelelő fasírtot és süteményt.
Szerdán rendhagyó programon vehettek részt az érdeklődők: Nagy Réka vezetésével a
biblioterápiába nyerhettünk betekintést: egy, a titok
kérdését boncolgató Szabó Magda-novella kapcsán
nemcsak az adott műről beszélgettünk, hanem ki-ki
a saját életét is átgondolhatta az ott felmerült szempontok alapján, és elmondhatta, amit ebből a többiekkel megosztani gondolt. Az összejövetel ezúttal
nem terápiás célú volt, de hasonló módon súlyos
problémákkal is lehet foglalkozni.
Csütörtökön a helytörténet szerelmesei gazdagíthatták ismereteiket Salamon András előadásával. A
vetített képes előadáson megismerhettük Budakeszi

és környéke régi épületeit, azok történetét. A szerző
nemcsak könyveket ír a témában, hanem maga is
küzd sok, egykor szebb napokat látott épület helyrehozataláért vagy legalább azok műemléki védettségéért – szerencsére sok esetben sikerrel. Az előadás
végén a helyi közlekedés történetét is felvázolta, és
külön érdekességként bemutatta, milyen meg nem
valósult, de érdekes tervek születtek az 1900as évek elején a kötött pályás közlekedés
megvalósítása érdekében – nem egynek
Budakeszi is része lett volna.
Pénteki programunkkal a gyerekeknek – és szüleiknek – kedveskedtünk.
Molnár Krisztina Rita nemrég megjelent mesekönyvét – Maléna kertje
– mutattuk be. A beszélgetőtárs Szabó
T. Anna volt, és vendégünk volt a kötet
illusztrátora, Simonyi Cecília is. A műből is felolvastak részleteket, és a megírás körülményeiről is beszélt a szerző.
Az illusztrációkat külön is kiállítottuk,
és azokat meg is vásárolhatták az érdeklődők. Az
előadás után a könyvben szereplő kuglófból csemegézhettünk, majd a gyerekek kézműveskedhettek
Simonyi Cecília vezetésével. Ez utóbbi rendezvényünket a Szépírók Társaságának A könyv utóélete
című programja is támogatta.
A program az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatba illeszkedett.
A könyvtári napokat a Nemzeti Kulturális Alap
támogatta.
Szőts Dávid

Balesetet okozott
TOVÁBB HAJTOTT

Nem állt meg segítséget nyújtani egy személygépkocsi sofőrje, miután balesetet okozott Budakeszin. A Budaörsi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztálya indított eljárást segítségnyújtás elmulasztása miatt. Szemtanúk jelentkezését várják.

arika néni 1955 –től lakik családjával Budarendelkezésre álló adatok alapján az ismeretlen elkövető az általa vezetett ezüst-metál színű, Suzuki Ignis
M
keszin. Férjével: Dudok Jánossal az Erdészeti
Tudományos Intézetnél dolgoztak, majd nyugdíjba Atípusú személygépkocsival 2013. augusztus 22-én 18 óra körüli időben Budakeszi belterületén közlekevonulásukat követően, 1992-től családi vállalkozás- dett– az Erdő utcából balra kanyarodott Budakeszi, Fő utcára, Páty irányába–, ahol a jelzőtábla ellenére nem
ként vezették a Telki úton, a Muflon szobor melletti
„Dudok Éttermet”. Mára átadták a stafétabotot: fiuk,
Péter viszi tovább a családi vállalkozást.
A Dudok házaspárnak két gyermekük, négy unokájuk és egy dédunokájuk van.
Isten éltesse mindkettőjüket sokáig, erőben,
egészségben, szeretetben, boldogságban!

biztosított elsőbbséget a neki jobbról, Budapest felől érkező segédmotoros kerékpárnak. A segédmotoros kerékpár vezetője,- hogy az ütközést elkerülje,- hirtelen fékezett és elesett. A személygépkocsi sofőrje nem állt
meg és nem nyújtott segítséget a sértettnek, aki az esés következtében súlyos sérülést szenvedett.
A Budaörsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a balesettel kapcsolatban érdemleges
információval rendelkezik, hívja a 06-23/505-400 telefonszámot, illetve tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán (h.-cs.: 8-16,
p.: 8-13), továbbá a 107, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

IDŐPONT

PROGRAM

HELYSZÍN

Mesefoglalkozás alsó tagozatos
Erkel Ferenc Művelődési Központ
gyerekeknek

2092 Budakeszi, Erdő u. 83.

11. 05.

16.30

ÁLLANDÓ PROGRAMOK:

11. 06.

19.00

Bödőcs Tibor önálló estje

Erkel Ferenc Művelődési Központ

Kéthetente Szerda délután 13 órától

11. 08.

18.00

Németh Zsigmond pilóta
élménybeszámolója

Kálvin terem

Hetente Csütörtök délután 13-tól

11. 09.

10.00

Múltidéző túra Budakeszi
határköveihez

Budakeszi város

Kéthetente Kedd délután 14 órától

11. 09.

10.00

M. Sarlós Erzsébet: Zene
hullámai c. kiállítása

Erkel Ferenc Művelődési Központ

11. 11.

18.00

Az engem néző isten
– zenés irodelmi műsor

Nagy Gáspár Városi Könyvtár

APRÓHIRDETÉSEK

11. 13.

18.00

11. 14.

19.00

Dr. Salamin András: A svájci
hun völgy különös története

Szent László Közösségi Ház

Társasházkezelés, közös képviselet szakképesítéssel, műszaki és jogi háttérrel.
Tel.: 06-30/280-9717,
e-mail: lkocsis@netstar.hu

11. 16.

09.00

Budakeszi Börze

Kálvin terem

11. 16.

10.00

Cérnahangverseny - Jazz mese
Benkó Dixieland Band tagjaival

Prohászka Ottokár Katolikus
Gimnázium

11. 16.

18.00

VOX NOVA baptista férfikar
jótékonysági koncertje

Budakeszi Református Templom

11.17.

11.00

Keszi-Art Egyesület 4.
Karácsonyi Karitatív Kiállítása

Kálvin terem

11. 21.

19.00

A magyar népzene motívumai
a barokk zenében

Kálvin terem

11. 23.

10.00

Helytörténeti szombat Gyertyaöntés

Budakeszi Helytörténeti Múzeum
és Tájház

11. 23.

10.00

Alma együttes koncertje

Erkel Ferenc Művelődési Központ

12. 12.

19.00

Szathmáry Olga Ottilia költőnő

Szent László Közösségi Ház

FILMKLUB

KÁRTYA/SAKKPARTI
KAPASZKODÓ KLUB

Budakeszin a Hegyhát u. 5. sz. alatt lévő
750 m²-es − összes közművel rendelkező
− panorámás építési telek eladó.
Érdeklődni lehet: 06 (30) 505-1989
vagy a 06 (23) 452-590-es telefonszámon.
Kedves pótnagymama gyerekvigyázást
vállal Budakeszin, referenciával.
Tel: 23/456-441
A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium
részmunkaidős testnevelő tanárt keres
november 4-i kezdéssel. Jelentkezés
önéletrajzzal az igazgato@prohaszkabudakeszi.hu email címen.
Azonnali kezdéssel, németül jól beszélő
munkatársnőket keresünk németországi idős-beteg házi ápolói munkára,
jelentkezés: 06-70-4084844, info@
pflegedienst7x24.de
FAKIVÁGÁS
Veszélyes fák ágankénti lebontással való
kivágása. Koronaalakítás, száraz, beteg
részek eltávolítása. Igény szerint ágak
darálása, szállítása.
Tel.: 06(20) 485-6547, Kovács Sándor
Keres? Kínál? Eladna? Venne?
Hirdessen nálunk!
Apróhirdetés 30 szóig 1 600 Ft+Áfa.
Hirdetésfelvétel:
e-mail: szatibo54@gmail.com ,
tel.: 06(23) 455-097 vagy
e-mail: budakeszihirdetes@gmail.com,
tel.: 06(20) 912-745

Lakossági fórum makkosmáriai
Erkel Ferenc Művelődési Központ
lakosoknak

Budakeszi börze
A börzén lehetőséget teremtünk az
otthon már feleslegessé vált holmik –
tulajdonosoktól történő – árusítására
(jó minőségű ruhák, cipők, kiegészítők, játékok stb.).

izárólag saját használt dolgokat lehet eladásra
K
kínálni – garázsvásár mintájára – az eladók
szabta árakon. Az árusításra csak előzetes regiszt-

ráció alapján lehet jelentkezni 2013. november
10-éig, mivel a terem befogadóképessége korlátozott. Regisztrálni lehet: e-mailben: edit.kemeny@
gmail.com vagy telefonon: 06-30-4629114. Az
árusítás a szervezők által biztosított asztalokon
történik. Az asztalok bérleti díja (helypénz): 1000
Ft/asztal, mely összeget a helyszínen kell majd
befizetni. A Budakeszi börze jótékonysági rendez-

vény: a befolyt helypénzt a református presbitérium a rászorulók és a gyerekek karácsonyi ajándékozására fordítja.
A szervezők remélik, hogy elérik céljaikat:
– segítünk megszabadulni a feleslegessé vált,
de eladható holmiktól,
– segítjük jó minőségű, használt dolgok megvásárlását, mérsékelt árakon,
és nem utolsósorban:
– segítjük a rászorulók és gyerekek karácsonyi
megajándékozását.
A Budakeszi börzét siker és érdeklődés esetén
januárban folytatjuk!
Szeretettel és izgalommal várjuk az eladókat és
minden vásárolni kívánó érdeklődőt november 16án 9–13 óráig a Kálvin terembe (Fő u 159.)!
A szervezők a budakeszi református gyülekezet tagjai

Németh Ingatlaniroda - Minden ami ingatlan

Budakeszin,
Erdő utcában 32 m2-s,
2 szobás felújított,
hőszigetelt, tetőtér
beépítési lehetőséggel

HÁZRÉSZ

2000 m2-s telekkel

ELADÓ.

Ára: 7,8 MFt.

Budakeszi felső
részén, 120 m2
lakóterületű, 4 szobás,
teljes szuterénrész
beépítéssel önálló

CSALÁDI HÁZ
ELADÓ.

Budakeszin, erdővel
határolt lakóövezetben
115 m2 lakóterületű,
egyszintes

VILLAHÁZ

494 m2-s telken

ELADÓ.

Budakeszin
kulcsrakész új építésű
társasházi lakások
16,9 MFt-tól
– 23,9 MFt-ig
(lakásnagyságtól
függően)

2 HÉTEN BELÜLI

Irányár: Több
39,5 MFt
Irányár:
38,5
MFt
KÖLTÖZÉSSEL
száz ingatlannal
várjuk
tisztelt
ügyfeleinket!

ELADÓK.

Budapest, II. kerületben, Adyligeten 160 m2
lakóterületű, 4 szobás,
duplakomfortos,
garázsos, hőszigetelt

IKERHÁZ FÉL
ELADÓ.
Irányár: 37 MFt

Németh Piroska

2092 Budakeszi, Fő u. 38.
www.nemethingatlan.hu
Nyitva tartása: H-P 10-18-ig
Tel.: +36(23) 451-729
+36(20) 390-55-98,
E-mail: nemetingatlan1@pr.hu
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BUDAKESZI HÍRMONDÓ –

HÍD SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
IDŐSEK KLUBJA

BUDAKESZI HÍRMONDÓ –
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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 díszpolgárává választottuk. A hőségben is rengetegen láto-gattak ki a Családi Napra, annak ellenére, hogy idén nem a
megszokott helyszínen ren-deztük meg. A képviselőtestület 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 autósainak téli bajait. Az önkormányzat és a rendőrség összehan-golt munkájának köszönhetően megtalálták a másfél
hónappal ezelőtt ellopott Wass Albert szobrot. Eltulajdonítása 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 térfgyelő kamerákat elhelyezni. Fokozott a rendőri jelenlét
Budakeszin. Több lesz a járőr, és a rendőrkapitány ígérete 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 életében. 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 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 autósainak téli bajait. Az önkormányzat és a rendőrség összehan-golt munkájának köszönhetően megtalálták a másfél
hónappal ezelőtt ellopott Wass Albert szobrot. Eltulajdonítása 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 térfgyelő kamerákat elhelyezni. Fokozott a rendőri jelenlét
Budakeszin. Több lesz a járőr, és a rendőrkapitány ígérete 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 életében. 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 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 autósainak téli bajait. Az önkormányzat és a rendőrség összehan-golt munkájának köszönhetően megtalálták a másfél
hónappal ezelőtt ellopott Wass Albert szobrot. Eltulajdonítása 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 térfgyelő 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 életében. 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 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 autósainak téli bajait. Az önkormányzat és a rendőrség összehan-golt munkájának köszönhetően megtalálták a másfél
hónappal ezelőtt ellopott Wass Albert szobrot. Eltulajdonítása 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 térfgyelő kamerákat elhelyezni. Fokozott a rendőri jelenlét
Budakeszin. Több lesz a járőr, és a rendőrkapitány ígérete 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 életében. 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 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 autósainak téli bajait. Az önkormányzat és a rendőrség összehan-golt munkájának köszönhetően megtalálták a másfél
hónappal ezelőtt ellopott Wass Albert szobrot. Eltulajdonítása 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 térfgyelő kamerákat elhelyezni. Fokozott a rendőri jelenlét
Budakeszin. Több lesz a járőr, és a rendőrkapitány ígérete 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 életében. 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 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 autósainak téli bajait. Az önkormányzat és a rendőrség összehan-golt munkájának köszönhetően megtalálták a másfél
hónappal ezelőtt ellopott Wass Albert szobrot. Eltulajdonítása 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 térfgyelő kamerákat elhelyezni. Fokozott a rendőri jelenlét
Budakeszin. Több lesz a járőr, és a rendőrkapitány ígérete szerint gyalogosan is ellenőrzik majd városunk
helyszíneit a biztonság fokozása érdekében – nyilatkozta
dr. Csutoráné dr. Győri Ottília polgármester asszony.

