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

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

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

KEDVES BUDAKESZI POLGÁROK!
Tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket

2013. december 7−8. között,
karácsonyi vásárral egybekötött
VÁROSKARÁCSONYI HÉTVÉGÉRE!

2013. december 7-én, szombaton 18 órakor
Adventi zenés áhítat a Musica Profana Iuvenalis régizene együttessel és a Zákányi Zsolt Református Vegyeskarral

Helyszín: Budakeszi református templom (Fő u. 159.).

2013. december 8. vasárnap programjai
Helyszín: Budakeszi Polgármesteri Hivatal előtti zárt rendezvénysátor (2092 Budakeszi, Fő u. 179.)

10 óra A furfangos krampusz  
− meseszínház a Maskara Társulat előadásában

Jön a Mikulás!

11.30 óra Mese, mese… − Mikulás apó szarvaskája
Gábor Emese meseíró, illusztrátor saját meséiből

11-13.30 óra Karácsonyi utalvány- és csomagosztás a polgármes-
teri hivatalban

(a regisztrált és meghívott rászoruló, Budakeszin élő időseknek és családoknak)

12-14 óra Karácsonyi süteménysütő versenyre  
nevezett sütemények eljuttatása a polgármesteri hivatalba.

(A kiírásról és a nevezés feltételeiről érdeklődni a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban, 
Péter-Szabó Kingánál lehet. Telefon: 0623/535-711, 0630/394-1181,  

email cím: pm.titkar@budakeszi.hu).

13.30 óra Ünnepre készülődve  
− a Tarkabarka Óvoda karácsonyi műsora  

és a szülői tánccsoport fellépése

13.50 óra Ovisok ajándéka  
− a Szivárvány Óvoda gyermekeinek előadásában

14.00 óra Spontán színház  
− a Pitypang Sport Óvoda óvó nénijeinek meglepetés meseelőadása

14.40 óra SZIA karácsonyi műsorcsokra  
−a Széchenyi István Általános Iskola előadásában

14.30−16 óra Karácsonyi süteménysütő versenyre beérkezett 
sütemények zsűrizése. A zsűrizést követően szeretettel várjuk  

a sütemények kóstolására Budakeszi lakosságát!

15.30 óra A Nap születése −  karácsonyi betlehemes koncert
a Talicska banda előadásában

16.15 óra Adventi készülődés  
−a Nagy Sándor József Gimnázium diákjainak műsora

16.30 óra Karácsonyi süteménysütő verseny díjkiosztó ünnepsége

17 óra Adventi gyertyagyújtás

17.15 óra A várakozás ünnepe  
−a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium diákjainak előadása.

17.30 óra Weihnachtszauber der Tanzgruppe Herceg  
− a Herceg tánccsoport karácsonyi varázslata

18.00 óra Száncsengő  
− a Czövek Erna Zeneiskola növendékeinek és pedagógusainak 

előadásában

18.30 óra Csillagfényes csöndes éjjel  
−  az Acapella énekegyüttes előadásában

19.30 óra Tolvai Renáta és 
Kállay-Saunders András közös műsora

Színpad melletti programok, játszóházak, interaktív foglalkoztatók  a polgármesteri hivatalban és a Rathauskellerben.

10−13 óra Karácsonyi ajándék, díszek és üdvözlőlapok készítése a Budakeszi Bölcsőde szervezésében
Karácsonyváró játszóház a Budakeszi Védőnői Szolgálattal

13−17 óra Interaktív karácsonyi játszóház a Kompánia Színházi Társulat és a Mezei Mária Művészeti Iskola pedagógusaival
Adventi egypercesek – ajándékkészítési ötletek gyermekeknek a Nagy Gáspár Városi Könyvtár szervezésében

14−18 óra Mézeskalács készítés az Erkel Ferenc Művelődési Központ játszóházvezetőivel
Karácsonyi kézműves foglalkozás a HÍD Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal

A Városkarácsony alatt megtekinthető a Betlehem kiállítás  a Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház Baráti Kör Egyesület, valamint 
Az én karácsonyom című rajzkiállítás a Szivárvány Óvoda, Pitypang Sport Óvoda és a Tarkabarka Óvoda szervezésében.

A RENDEZVÉNY TELJES IDŐTARTAMA ALATT KARÁCSONYI VÁSÁRRAL VÁRJUK A LÁTOGATÓKAT!
Ízelítőül: lacipecsenye, hot-dog, gyros, mézeskalács, kürtőskalács, kézműves-, tűzzománc-, iparművész termékek, fajátékok,  

forralt bor, sült gesztenye, édesség, kézműves gyertya, ékszer, mesekönyvek és még sok minden más!

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
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 3Kiegyensúlyozott,  
hiány nélküli költségvetés 

TISZTELT BUDAKESZI LAKOSOK!

Már a tavalyi, 2012-es 
évet is egy kiegyensú-
lyozott, hiány nélküli 
költségvetés jellemezte. 
A gazdálkodás folyama-
tai, tendenciái a terveink 
szerint alakultak.

Szüksége is volt a városnak 
erre a stabil helyzetre, mert 

2013-ban struktúraváltás történt az 
önkormányzatok életében is. A ko-
rábbi évekhez képest teljesen új fel-
tételek alakultak ki az önkormány-
zatok számára: az eddigi normatív 
finanszírozást feladatfinanszírozás 
váltotta fel. Az állami támogatás 
az új rendszernek köszönhetően 
30%-ról 70%-ra emelkedett. Ezzel 
szemben 2013 januárjától elvonták 
a befizetésre kerülő gépjárműadó 60%-át, amely meg-
haladja a 60 millió Ft-ot, ugyanúgy az iparűzési adó 
25%-át, amely 96 millió Ft. A 2013-as évtől elvették 
a korábban visszaosztásra kerülő, az államhoz befolyt 
személyi jövedelemadó 8%-át, amely több mint 300 
millió Ft-ot jelentett az önkormányzatunk számára. 

2013 januárjától bevezetésre került a járási rendszer, 
mely a közigazgatás átszervezésének fontos állomása 
volt. Az új struktúra államigazgatási feladatokat vitt el 
az önkormányzatoktól. A járási rendszer kialakításával 
járó átszervezése, valamint a hivatali működés ésszerű-
sítése következtében városunkban a 2013-as év tekin-
tetében a polgármesteri hivatal működése 150 M Ft-tal 
került kevesebbe, mint tavaly. 

Ennek része volt az iskolák átszervezése is. Az ön-
kormányzati feladatok állami támogatását átalakították, 
a korábbi normatív finanszírozásról átálltak a feladatfi-
nanszírozásra. 

2013 januárjától az oktatásügy reformja is megkez-
dődött: a Széchenyi István Általános Iskola, a Nagy 
Sándor József Gimnázium és a Czövek Erna Zeneiskola 
állami fenntartásba került, a működtetés maradt az ön-
kormányzatnál. Pénzügyi szempontból ezek a döntések 
is az önkormányzat költségvetését erősítették és az ok-
tatás szakmai színvonalának emeléséhez is megterem-
tették a feltételeket.

A kormány döntésének köszönhetően 2013. év első 
felében az állam átvállalta az önkormányzatok hitelál-
lományának egy részét is. Városunk esetében a hitelál-
lomány 60%-át, 363 millió Ft hitelt vállalt ált az állam, 
és 2014. február 28-ig átvállalja az önkormányzatok 
hitelállományának fennmaradó részét is. Budakeszi 
esetében ez további 237 millió Ft-ot jelent. 

Összességében így ebben az évben már nem volt 
szükség folyószámlahitel felvételére, és a beruházások, 
fejlesztések is teljes egészében önkormányzati forrás-
ból, hitel nélkül valósultak meg, ezzel elkerülhető volt 
a hitelállomány további növelése.

A 2014. évben szintén hiány nélküli költségvetést 
tervezünk.  Örömmel számolhatok be Önöknek arról, 
hogy Budakeszi Város Képviselő-testülete egyhangúlag 
elfogadta a költségvetési koncepciót, melyről részlete-
sen a 6. oldalon olvashatunk.

A makkosmáriai lakossági fórumon és az éves köz-
meghallgatáson személyesen is találkozhattam Önök-
kel. Nagy volt az érdeklődés mindkét eseményen, de 

különösen a makkosmáriai fó-
rum vonzotta a lakosokat. Ebből 
is látszik, hogy ezen a területen 
sok még a megoldandó feladat. 
A közmeghallgatásra nagy szere-
tettel és várakozással készültem 
annak reményében, hogy minél 
többükkel találkozhatom. Pozi-
tívan értékelem, hogy nagyon 
sokan eljöttek, számos kérdést 
tettek fel, melyekre igyekeztünk 
megnyugtató, konstruktív vá-
laszt adni. Az éves közmeghall-
gatáson – többek között – jelen 
volt az budakeszi őrsparancs-
nok, a BVV Kft. ügyvezetője, a 
hulladékszolgáltatásért felelős 
cég és a temetőnket üzemeltető 
cég képviselője, a járási hivatal 
vezetője, az önkormányzat jogi 
képviselője, az önkormányzati 

intézmények vezetői, a hivatali osztályvezetők annak 
érdekében, hogy mindenki a legszakszerűbb, részletes 
és korrekt választ kaphassa a helyben feltett kérdésére. 
A fórumokról bővebben a 6−7. oldalon olvashatnak.

Október végén megalakult a Budakeszi Civil Kerek-
asztal, melyre a vártnál nagyobb volt az érdeklődés a 
civil szervezetek részéről. Az összefogás és az együtt-
működés iránt tanúsított lelkes hozzáállás nagyon fon-
tos a város fejlődése szempontjából.  Reméljük, hogy a 
jövőben is építeni és szépíteni fogjuk együtt Budakeszit 
(a részletekről a 18. oldalon olvashatnak).

A Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház 
működtetésére az Önkormányzat zárt pályázatot írt ki, 
melyet Budakeszi Német Önkormányzat (BVNÖ) nyert 
el. Hagyományaink ápolását rendkívül fontos feladat-
nak tartom, ezért is támogattam a kezdetektől a BVNÖ 
Tájházzal kapcsolatos elképzelését.

Létrehozzuk az Ifjúsági klubot, melynek célja a 
fiatalok szabadideje hasznos eltöltésének biztosítása, 
programjainak szervezése. Azt szeretnénk, hogy Buda-
keszin minden korosztály megtalálja helyben a számára 
kikapcsolódást jelentő programokat. Egyelőre az Erkel 
Ferenc Művelődési Központ ad otthont ad az ifjúsági 
klubnak, melynek a későbbiekben saját helyszínt kere-
sünk. A programtervben szerepel szakkörök működte-
tése, „bulis” programok szervezése, a fiatalokkal való 
kapcsolatok építése és ápolása. A klub további ifjúsági 
szervezetek csatlakozását várja.

Városunk önkormányzata szeretné megkönnyíteni a 
gyermeket nevelő szülők helyzetét is, ezért megnyitot-
ta a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi 
Tagintézményét, a nevelési tanácsadót, mely a Híd Csa-
ládsegítő földszintjén, a Fő utca 103.-ban fog működni. 
Ezentúl tehát nem kell Budaörsre  vagy  Budapestre 
járni, ha gyógypedagógiai, szakértői beutalóra, fejlesz-
tésre, vagy szakvéleményre van szükség a gyermekkel 
kapcsolatban.

Önkormányzatunk városi karácsonyt szervez dec-
ember 8-ára, szombatra, melyre nagy szeretettel várjuk 
Önöket. Kérem, jöjjenek el! Hozzák magukkal szeret-
teiket, gyermekeiket! Készüljünk együtt az ünnepekre, 
töltsük együtt a Városkarácsonyt is!

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

A tájház 
használatba 

adása
A Budakeszi Helytörténeti Gyűjte-
mény és Tájház működtetésére az 
Önkormányzat zárt pályázatot írt 
ki, melyet a Budakeszi Német Ön-
kormányzat nyert meg. Az ingat-
lan használatára vonatkozó szer-
ződést ünnepélyes keretek között 
írták alá 2013. november 21-én, 
a Budakeszi Polgármesteri Hivatal 
Tanácstermében.

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és 
munkálkodj a jövőn!” − idézett gróf Széche-

nyi Istvántól dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia pol-
gármester asszony. Budakeszire az 1600-as évek 
végén hívták be a svábokat, akik újjáépítették a 
törökök által földig lerombolt települést. Házakat, 
templomokat építettek, földjeiket művelték, otthont 
teremtettek maguknak és utódaiknak. 1945−46-
ban embertelen módon, családokat szétszakítva 

kényszerítették őket új hazájuk elhagyására. A mai 
is itt élő svábok meghatározzák településünk kul-
túráját, gazdagítják értékeinket, hagyományainkat. 
Mai településünk erejét a sokfelől érkezett külön-
böző népek sokfélesége, sajátossága adja. A békés 
egymás mellett élésnek az alapját egymás történel-
mének ismerete, elfogadása és a kölcsönös tisztelet 
adja. Budakeszi vezetése és lakossága elismeri a 
német nemzetiség közösségformáló erejét. Egy 
tájház egy település tárgyi emlékeinek megőrzé-
sére, bemutatására létesülhet. Az itt őrzött tárgyak 
sokat mesélnek a régi Budakesziről, a sváb lakos-
ság életéről, a felnövekvő generációnak az identitás 
érzését erősíti. Az önkormányzat döntése alapján a 
tájház, reményeink szerint, a legjobb kezekbe ke-
rül. Köszönettel adózunk néhai Nagyné Starcz Te-
réziának, aki létrehozta a gyűjteményt, Budakeszi 
korábbi vezetőinek, az Erkel Ferenc Művelődési 
Központnak, aki helyt adott a tájháznak. „Lénye-
ges, hogy az önkormányzat a német nemzetiségi 
önkormányzatot támogatva, velük együttműködve 
alakítsa Budakeszi jövőjét” – jelentette ki a polgár-
mester asszony. Schrotti János, a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat vezetője kifejtette: „Mérföldkő 
a német önkormányzatnak a mai nap, hiszen ko-
rábban is végeztük a hagyományok ápolását, az 
értékeink megerősítését. Most saját kezelésbe ve-
hetjük az intézményt, ami nemcsak a németségé, 
hanem Budakeszié. Aki itt él, ismernie kell, milyen 
volt ez a település régen.” Köszönettel tartozunk a 
jelenlegi városvezetésnek, a képviselőknek, akik 
végig támogattak bennünket, és tudták, a német ön-
kormányzat kezében jó helyen lesz a tájház. „Ígé-
rem, jó gazdák leszünk” − tett ünnepélyes ígéretet 
Schrotti János. A tájház átvételéről szóló szerződést 
ünnepélyes keretek között írták alá.

Szabó Tibor Mihály
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LÁNYOK, ASSZONYOK, NAGYMAMÁK ÉS 
ÉDESSZÁJÚ FÉRFIAK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!

Karácsonyi süteménysütő verseny
a Városkarácsony keretében

2013. december 8-án, vasárnap 13−17 óráig
a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban (2092 Budakeszi, Fő u. 179.)

A versenyen csak házi, otthon készített süteményekkel és 
kitöltött nevezési lappal lehet nevezni. Bárki nevezhet kortól, 

nemtől függetlenül, kivéve a cukrász végzettséggel rendelkező 
személyek. A nevezés és a versenyen való részvétel díjtalan.

Felnőttek kategóriájának fődíja:
2 főre szóló 2 éjszakás wellness hétvége

 félpanziós ellátással 
a hajdúszoboszlói Hotel Járjában***!

Gyermekek, fiatalok kategóriájának 
fődíja:

2 + 2 főre szóló családi belépőjegy 
szakvezetéssel a Budakeszi Vadasparkba, 
vadasparki ajándékok, továbbá 8000 Ft 

értékű Libri utalvány.

Nevezési határidő: 2013. december 6. 11 óra.

A nevezési lap letölthető a Budakeszi Hírmondó honlapjáról, illetve személyesen 
kérhető telefonon a 0623/535-711-es számon (e-mailen kerül megküldésre) és 

személyesen a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) első 
emeleti kettes szobájában.

Nevezési lapok leadhatók e-mailen (pm.titkar@budakeszi.hu), postán vagy 
személyesen a Polgármesteri Hivatalban Péter-Szabó Kingánál (telefon: 0623/535-

711 vagy 0630/394-1181).

A nevezési lapok mellé a sütemény receptjét is kérjük leadni.  
Minden kategóriában az első helyezett receptjét közzétesszük  

a Budakeszi Hírmondó 2014. januári számában.

NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK:

- Gyermekek, fiatalok kategóriája 
(18 éves korig)

- Felnőttek kategóriája 
(18 éves kortól)

A sütemények leadási helyszíne és időpontja:

a verseny napján, 2013. december 8-án, vasárnap 12−14 óráig
a Budakeszi Polgármesteri Hivatal 11-es szobájában.

A megjelölt időpontnál később hozott süteményeket nem tudjuk elfogadni, kérem, 
hogy mindenki próbálja meg az időpontot betartani! A versenyre − nevezett 

kategóriánként − két tepsinyi mennyiséget (kb. 30 x 24 cm-es) szükséges hozni, a 
süteményt felszeletelve kell a helyszínre szállítani.

 
14.30−16.00 óra: Sütemények zsűrizése

A süteményeket öttagú szakmai zsűri értékeli és díjazza.
A zsűrizést követően szeretettel várjuk a sütemények  

kóstolására Budakeszi lakosságát!

16.30 óra Karácsonyi süteménysütő verseny ünnepélyes díjkiosztója
a polgármesteri hivatal előtti téren felállított rendezvénysátorban.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia,   polgármester

Újabb segítség 
a gyermekes 
családoknak
Városunk önkormányzata szeretné 
megkönnyíteni a gyermeket nevelő 
szülők helyzetét, ezért megnyitotta a 
Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Budakeszi feladatellátó helyét (más 
néven: nevelési tanácsadót). A Híd Csa-
ládsegítő földszintjén, a Fő utca 103.-
ban fog működni ez a szolgáltatás. 

Nem kell tehát Budaörsre járni, ha gyógype-
dagógiai, szakértői beutalóra vagy szakvéle-

ményre van szükség a gyermekkel kapcsolatban. 
A logopédiai munka továbbra is az iskolában és 
az óvodákban folyik. Helyben elérhető lesz a 
gyermek fejlődését elősegítő tanácsadás, a család 
nevelési funkcióinak erősítését szolgáló konzultá-
ció és a pszichológiai segítségnyújtás szülőknek, 
pedagógusoknak. A gyermek egyéni és csoportban 
történő fejlesztése is megtörténhet itt. A pedagógi-
ai szakszolgálat állapítja meg, szükséges-e további 
szakértői vélemény, javaslatot tesz óvodai, iskolai 
fejlesztő nevelésre, pályaorientációs beszélgetést 
folytat az érintett fiatallal és a szülőkkel.

Összehangolja az intézményi pszichológusok 
munkáját.A kiemelten tehetséges gyermekeknél 
korai tehetségazonosítást végez, támogatja sze-
mélyiségfejlődésüket. A 0 és 18 év közötti gyer-
mekek, fiatalok vagy az ennél idősebb, de még 
középiskolába járó tanulók problémáival lehet a 
szakszolgálathoz fordulni.

A rendelésre időpontot kell kérni, a munkatár-
sak minden esetben egyeztetnek a szülőkkel.

Az elérhetőségek: tel/fax: 23 415-400, 23 428-
300, 20/349 36 60, www.borsnevtan.hu.

A nagy gyermeklétszámra tekintettel heti 42 
óra rendelési időt kapott a város. Ez is előrelépés, 
mert pedagógusaink korábban kevésnek találták a 
fejlesztésre szolgáló órakeretet és a fejlesztő peda-
gógusok számát. 

A szakszolgálat kialakítását a BVV Kft. végez-
te, az önkormányzat 1 147 750 Ft-ot biztosított 
az átalakításra, ami be is fejeződött határidőre.  A 
fejlesztő munka megkez-
dődhet, már csak néhány 
apróság szükséges, ami 
otthonossá varázsolja az 
új intézményt.

Reméljük, hogy ezzel 
is javítjuk gyermekeink 
esélyét a boldogulásra.

Bakács Bernadett
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Közvilágítási 
fejlesztések
Budakeszi egyes területein a közvilá-
gítás helyzete nem kielégítő. Bizonyos 
területeken csupán egy-egy lámpatest 
hiányzik, egyes utcákban pedig egyál-
talán nincs közvilágítási hálózat.

Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal az el-
múlt hónapokban sikeres és eredményes tárgya-

lásokat folytatott az ELMŰ-csoport tagvállalataival. 
A megbeszélések első kézzel fogható eredménye-
képpen, október hónapban olyan helyeken kezdődött 
meg a közvilágítás fejlesztése, ahol a lakosok régóta 
várják, hogy sötétedés után is megfelelő közvilágí-
tás mellett, biztonságosabban közlekedhessenek, 
élhessenek. Lám-
patestek kerülnek 
a Kert utca–Patak 
utca környékére, 
ahol az önkormány-
zat a későbbiekben 
egy P+R parkolót 
kíván kialakítani, 
világosabb lesz az 
Erdő utcában, a Gá-
bor Áron utcában 
és a Reviczky utca 
környékén is. Fon-
tos lépéssel kezdtük 
meg a városi közvilágítás fejlesztését, és a folya-
mat nem áll meg: terveink szerint hamarosan újabb 
lámpatesteketeszerelnek fel, és megkezdődik a teljes 
utcákat érintő hálózatfejlesztés is. Az önkormányzat 
megkezdte a Hajós utcában, a Fűzfa és Fenyő utcák-
ban, valamint a nagyszénászugi lakosság szempont-
jából kiemelkedően fontos Domb utcában az újon-
nan létesítendő közvilágítási hálózat terveztetését.  
Biztosíthatom Önöket, hogy a hálózat kiépítését, 
bővítését, a lakossági igények kielégítését folytatjuk, 
és erről az önkormányzati hírforrásokon keresztül fo-
lyamatosan tájékoztatni fogjuk Önöket.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester

Szolgáltatóváltás Budakeszin
Budakeszin a szennyvíz-elvezetési és 
-tisztítási szolgáltatást 2013. novem-
ber 1-jétől a Fővárosi Vízművek Zárt-
körűen Működő Részvénytársaság látja 
el. A 145 éves múlttal és tapasztalattal 
rendelkező víziközmű-szolgáltató a vá-
ros ivóvíz szolgáltatása mellett így már 
a csatornaszolgáltatást is biztosítja. 

Társaságunk a főváros és több Budapest környéki 
település közel 2 millió lakójához juttatja el minden 

nap a friss és egészséges ivóvizet. Csatornaszolgáltatási 
tevékenységet leányvállalataink révén 2004 óta vég-
zünk, 2013. június 1-jétől pedig a Budapesti Központi 
Szennyvíztisztító Telep üzemeltetését is ellátjuk.
Ügyintézés az előző 
szolgáltatónál
Budakeszi területén a szenny-
vízszolgáltatást 2013. október 
31-éig a Keszivíz Kft. végez-
te. Az előző szolgáltató 2013. 
október 31-éig terjedő ügyeinek intézését a Budakeszi 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. (cím: 2092 
Budakeszi, Erdő u. 70. • telefonszám: 06-23-451-305 
• nyitva tartás: hétfő−csütörtök 7.00−15.00, péntek 
7.00−13.00 • e-mail: bvv-kesziviz@budakesziweb.hu • 
postacím: 2092 Budakeszi, Fő u. 179.) végzi.
Az ügyfélszolgálat elérhetőségei
A Budakeszi, Fő u. 111. szám alatti ügyfélszolgála-
ti iroda üzemeltetését a Fővárosi Vízművek vette át, 
ahol 2013. november 6-ától változatlan munkarend-
ben (hétfő: 13.00−18.00, szerda: 8.00−16.00, péntek: 
8.00−12.00) fogadjuk ügyfeleinket. 

A Keszivíz Kft. 06-23-451-777-es telefonszámára 
érkező hívásokat automatikusan átirányítjuk a Fővá-
rosi Vízművek Vízvonalának 06-40-247-247-es tele-
fonszámára.

A budakeszi fiókirodánkban (Budakeszi, Fő u. 
111.) ivóvíz-szolgáltatással és a 2013. november 1-jét 
követő időszakra vonatkozó szennyvízszolgáltatással 
kapcsolatos ügyek személyesen intézhetők. A mű-
szaki ügyek (elvi nyilatkozatok, bekötési igények, 
használatba vételi hozzájárulás, közműegyeztetés) és 

a pénztári befizetések a budapesti személyes ügyfél-
szolgálati irodában intézhetők. 
A Fővárosi Vízművek 
budapesti ügyfélszolgálati 
irodájának elérhetősége:
cím: 1134 Budapest, Váci út 23−27. 
(bejárat a Dózsa György út felől); 
nyitva tartás: hétfő: 8.00−20.00, 
kedd−csütörtök: 8.00−17:00, 
péntek: 8.00−14:00; 
pénztári nyitva tartás: hétfő: 8.00−19.00,  
kedd−csütörtök: 8.00−16.00, péntek: 8.00−13:00.
Új szolgáltatási szerződés
A szolgáltatóváltás miatt ügyfeleink részére hamarosan 
új Szolgáltatási szerződést küld társaságunk. Az új szer-
ződéssel egyidejűleg egy tájékoztató levelet is eljutta-
tunk ügyfeleink részére, amelyben szeretnénk ismertet-
ni a leolvasás és számlázás rendjét, a díjfizetés módját 
és az ügyfélszolgálatok elérhetőségét is.
Nem változnak a díjak
A szolgáltatóváltás a csatornaszolgáltatás díját nem 
érinti, társaságunk az előző szolgáltató által alkalma-
zott – lakossági ügyfelek esetében rezsicsökkentéssel 
módosult – csatornadíjat alkalmazza a továbbiakban is.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
elszállítása (szippantás)

A megrendeléseket a Vízvonal 06-40-247-247-es 
telefonszámán (az 1-es menüpont alatt) név és cím ada-
tok megadásával fogadjuk. A szolgáltatás díja változat-
lanul az előző szolgáltató által alkalmazott díj, melyet 
utólag – a munka elvégzését követően – megküldött 
számla alapján kell befizetni.
Hibabejelentés
Ivóvíz- és csatornaszolgáltatást érintő hibabejelentése-
iket egyaránt a Vízvonal 06-40-247-247-es telefonszá-
mán az 1-es menüpont alatt fogadják munkatársaink a 
nap 24 órájában. 

További kérdéseikkel forduljanak bizalommal mun-
katársainkhoz a 06-40-247-247-es telefonszámon, vagy 
látogassák meg honlapunkat a www.vizmuvek.hu-t. 
Társaságunk célja, hogy a szolgáltatóváltás zökkenő-
mentes, ügyfeleink ellátása zavartalan legyen. 

Köszönjük együttműködésüket!
Fővárosi Vízművek Zrt.

Egy település − egy szolgáltató
Budakeszin a szennyvíz-elvezetési és 
-tisztítási szolgáltatást 2013. novem-
ber 1-jétől a Fővárosi Vízművek Zárt-
körűen Működő Részvénytársaság látja 
el. A 145 éves múlttal és tapasztalattal 
rendelkező víziközmű-szolgáltató a vá-
ros ivóvíz szolgáltatása mellett így már 
a csatornaszolgáltatást is biztosítja.

A fővárosi Vízművek a főváros és több Budapest 
környéki település közel 2 millió lakójához 

juttatja el mindennap a friss és egészséges ivóvizet. 
Csatornaszolgáltatási tevékenységet leányvállalatai 
révén 2004 óta végez, 2013. június 1-jétől pedig a 
Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemel-
tetését is ellátja. 

Törvényi változtatás okán történtek meg ezek a 
változások, amelynek egyik lényeges pontja: egy 
település − egy szolgáltató. A változásokból a bu-
dakesziek keveset fognak észlelni. Budakeszi Város 
Önkormányzata a Fővárosi Vízművekkel folytatott 
tárgyalások során elérte, hogy legyen Budakeszin 

a víz- és csatornaszolgáltatással is foglalkozó ügy-
félszolgálati iroda. Minden dolgozót jogfolytono-
san veszünk át a Keszivíz Kft.-től − jelentette ki 
Haranghy Csaba, a Fővárosi Vízművek vezérigazga-
tója. Így automatikusan vonatkozik rájuk az új mun-
káltatónál érvényes kollektív szerződés minden ele-
me, például a 13. havi fizetés, cafeteria, munkaruha, 

műszakpótlék stb. Azzal, hogy a 
csatornaszolgáltatási tevékenység 
egy nagy szakmai múlttal rendel-
kező szolgáltatóhoz került, ezzel 
mindannyiunk munkája könnyeb-
bé válik – nyilatkozta Király Uzor, 
a Keszi-víz Kft. ügyvezető igaz-
gatója. A Fővárosi Vízművek az 
önkormányzat kérésére 3 év mora-
tóriumot vállalt. Az önkormányzat 
számára nagyon fontosak a Bu-
dakeszin dolgozó szakemberek, 
ezért mindent tőle telhetőt megtett 
a dolgozók érdekében. Pl.: a Fővá-
rosi Vízművek az önkormányzat 

kérésére 3 év moratóriumot vállalt. Dr. Csutoráné 
dr. Győri Ottilia polgármester asszony köszönetet 
mondott a Fővárosi Vízműveknek, aki a tárgyalások 
során végig jó partnernek bizonyult. Megismerve a 
Vízművek vezérigazgatóját, nyugodt szívvel kije-
lenti, hogy a Keszi-víz Kft. régi munkatársai az új 
munkaadónál nagyon jó kezekbe kerültek. 



Makkosmáriai lakossági fórum
Makkosmária Budakeszi egyik leg-
szebb része. A helyi építési sza-
bályzat (HÉSZ) módosításáról, és 
az itt élő embereket érintő egyéb 
aktuális kérdésekről tartott la-
kossági fórumot az önkormányzat 
november 13-án.

Az Erkel Ferenc Művelődési Ház színültig 
megtelt érdeklődőkkel. 

„Önkormányzatunk erről a településrészről kapja 
a legtöbb problémafelvetést, észrevételt” – kezdte 
bevezetőjét a polgármester asszony. Ennek az össze-
jövetelnek a legfőbb témája a HÉSZ-módosítás, ami 
főleg a múltbéli hibák kijavítását jelenti. Kétmillió-
nyolcszázezer forintba került a tervezés.

A mai egyeztetés nem kötelező jellegű, de az ön-
kormányzat nagyon fontosnak tartja a lakossággal 
való egyeztetést. Az alapelv: a zöldterület védelmé-
vel párhuzamosan az infrastruktúra fejlesztése. 

Tóth Gábor elmondta: „Hármas minőségben 
vagyok jelen: egyrészt mint önkormányzati kép-
viselő, másrészt a pénzügyi bizottság elnökeként, 
illetve a városüzemeltetés részéről.” 

Makkosmáriát kétféleképpen vizsgálhatjuk: 
hogyan sikerült a többi településrésszel szem-
beni hátrányát ledolgozni? (Ezt a célt szolgálták  
a Makkosi út karbantartási munkái, mart aszfalt 
leterítése, kátyúzás, csatornatisztítás). Másrész-
ről szükséges a településrész fejlődésének elin-
dítása, ehhez nincsenek meg az ideális feltételek. 
Ennek oka elsősorban az, hogy korábban nagyon 
sok politikai ígéret hangzott el, amelyekből vaj-
mi kevés valósult meg. 

Makkosmária fejlődésének öt eleméről is be-
szélt a képviselő úr. Az első a csatornázási projekt, 
amelynek előkészítése még az idén elkezdődik, 
a kivitelezés pedig jövőre. Az EU 93%-ban tá-
mogatja a projektet, az önrészt az önkormányzat 
biztosítja. A gerincvezeték kiépítésekor minden 
érintett telken egy méter távolságban biztosítják 
a csatlakozási lehetőséget, a telkenkénti rákötést 
mindenkinek magának kell megoldania. 2015-ben 
épül meg a hálózat. A második elem az úthelyreál-
lítás. Kiemelten fontos a Makkosi út, ami terveink 
szerint aszfaltborítást kaphat. A Gábor Áron út 
és a Kert utca tervei most készülnek. Fokozato-
san valósul meg a harmadik elem, a csapadékvíz 
elvezetése. Negyedikként említhetjük a közvi-
lágítás fejlesztését. Ezzel csak lépésről lépésre 
tudunk majd haladni. Ötödik elemként a HÉSZ-
módosítást említette, aminek egyik legfőbb eleme 
a szükséges útszélesség biztosítása. Mindezekben 
a lakosság együttműködésére nagy szükség van.

Dénes György, Budakeszi főépítésze elmondta, 
hogy elsősorban azért szükség van a HÉSZ mó-
dosítására, hogy az értelmetlenül szigorú szabá-
lyokat enyhítsék (pl. útszélesség). Makkosmárián 
gyűjtőutak (ezeket tekinthetjük egy levél fő eré-
nek), kiszolgáló utak (ezek pedig a mellék erek) 
vannak. Az út szélessége fontos kritérium; ha nő 
a beépítettség, akár ugrásszerűen nőhet a forgalom 
is. Hat és fél méter nem lehet a gyűjtőút, 7 méter 
alatt csak költséges védőcsövezéssel férnek el a 
közművek. Másodsorban újra kell gondolni a mi-
nimális telekméret, illetve telekszélesség kérdését. 
(A jelenlegi szabályozás szerint 16 m-nél keske-
nyebb nem lehet a telek.) Ebben a folyamatban 
feltétlenül számítanak a lakosság aktív részvéte-
lére. A harmadik fontos ok a csapadékvíz elveze-
tése. Ha füves árok van, szélesebbek az utak. Ha 

rejtett a csatornavíz elvezetése, akkor jóval többe 
kerül. A kettő közötti egyensúly megtalálása nem 
könnyű feladat. 

A felülvizsgálattól azt várjuk, hogy átlát-
ható és egyszerű szabályrendszer szülessen. A 
HÉSZ-módosítás ütemezése a következő: idén 
júniusban indult el a tervezés, ősszel lakossági 
kérdőívek kitöltése történt, majd lakossági fó-
rum. Jövő februárban kell a képviselő-testületnek 
elfogadnia a tervet, márciusban pedig az állami 
főépítésznek. Ezek után a képviselő-testület vég-
legesen jóváhagyja a tervet. 2014 májusában lesz 
új helyi építési szabályzata Makkosmáriának. 

Nemesánszky Ildikó tervező kijelentette: 
Makkosmária olyan mértékben épül be, amit a 
szabályozás megenged. Egy élhetőbb környezet 
megteremtésére törekszünk. A településszerkeze-
ti terven viszont nem lehet változtatni.” Legfon-
tosabb az utak szélessége, ezen biztonsági szem-
pontok miatt nem változtathatunk. A magán utak 
szélessége viszont az ésszerűség határain belül 
csökkenthető. 

A fórum utolsó részében az előre leadott kér-
désekre válaszoltak a szakemberek, ezekből vá-
logatunk néhányat.

Czakó Gábor a Kalmár utca − Székely utca 
közötti feltáró útról kérdezett. A válaszból meg-
tudhattuk: nincs ennek létjogosultsága.

Dr. Bartók Sándor az Őr utcai erdősávról kér-
dezett. Mivel annyira beépült, fenntartásának 
nincs értelme.

Dr. Kórodi Péter azt vetette fel, hogy a szabá-
lyozási terv olyan térképre készült, amiben több 
hiba is van. 

Gábor Emese az iránt érdeklődött, hogy a 
Törökőr utca végén lévő szakadék áthidalása a 
Domb utca felé megtörténik-e. „Remélem, nem” 
− hangzott Dénes György rövid válasza. 

Dr. Bartók Sándor újabb kérdést vetett fel. 
Vonatkozik-e a 8-m-es szélesség az egyirányú 
utakra is? 

„Ott a jelenlegi állapot konzerválására törek-
szünk.” Az átmenő forgalmat el kell terelni. Ha 
a gyűjtő utak tisztességesen meg vannak építve, 
akkor a többi útról ide kell terelni a forgalmat” − 
válaszolta a tervező asszony.

Dr. Éva András felvetette: ha nem változtat-
ják meg a szükséges minimális telekszélességet, 
akkor a régebben parcellázott keskeny, hosszú 
telkek eladhatatlanok lesznek, hiszen nem lehet 
őket beépíteni, csökkenni fog az értékük. „Ez 
a HÉSZ módosítás egyik fő eleme, hogy ezt a 
problémát áttekintsük, az indokolatlan szigort 
csökkentsük” – volt a főépítész válasza.

Többen tettek fel kérdést a zöldhulladék elszál-
lításával, égetésével kapcsolatban. Ezekre a kérdé-
sekre Ohr Alajos városüzemeltetési és közlekedési 
tanácsnok válaszolt. Közismert, hogy szolgáltató 
váltásra került sor Budakeszin a hulladékszállítás-
ban. Következő év elején visszatérnek erre, újra 
tárgyalják ezt a részét a szerződésnek.

Balczó Kornélia/Szabó Tibor Mihály
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Budakeszi Város 
Önkormányzat 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI

540/2013.: 
„Az EGT−Norvég Finanszírozási Mecha-
nizmus 2009−2014” (Norvég Alap) által 
finanszírozott „Önkormányzati szerepvál-
lalás ösztönzése az innovatív társadalom-
szervezés és közszolgáltatások nyújtása 
területén élhetőbb települések kialakítása 
érdekében” című pályázat önköltségé-
nek biztosításáról, a pályázat beadásáról 
döntött.

542/2013.:
 A Rathauskeller Kft.-vel 2012. február 29-
én kötött bérleti szerződés azonnali hatá-
lyú felmondását követően fennálló 3 050 
199 Ft összegű követelés ellenértékeként, 
a Rathauskeller Kft. beszámítási kérelmé-
nek részben helyt ad, és a padlófelújítás 
és villanyszerelés 3 501 140 Ft-os teljes 
összegének a felét, 1 750 570 Ft-ot fogad 
el beszámítási értékként. Továbbá, a bér-
leti szerződésben megállapított 600 000 
Ft kaució összegét visszatartja a bérleti díj 
hátralék ellenértékeként, és fenntartja a 
fizetési meghagyásban feltüntetett köve-
teléseit, ebből következően a beszámítás 
figyelembevételével a Rathauskeller Kft.-
vel fennálló követelésének összege: 1 505 
063 Ft.
A Képviselő-testület felkéri dr. Disztós 
Dóra ügyvédet, hogy a fizetési megha-
gyásos, illetve ellentmondás okán perré 
alakuló eljárásban járjon el. 

543/2013.:
 Az Eteles park építési szabályzatában, a 
park területén tervezett ingatlanok 5 mé-
ter magas beépítési paraméterét 6,5 mé-
terre emeli, továbbá a 6 méteres előkertet 
5 méteresre csökkenti, valamint további 
egyeztetéseket kér.

544/2013.: 
A „Budakeszi szennyvízelvezetési és 
szennyvíztisztítási projekt” támogatási 
szerződésének a Nemzeti Környezetvé-
delmi és Energia Központ Nonprofit Kft.-
vel 2012. április 20-án létrejött, 2013. 
szeptember 20-án módosított támogatási 
szerződés költségkeretének módosítását 
jóváhagyta.
A 347 181 893 Ft önerőt a 2014. évi ön-
kormányzati költségvetési rendeletben 
200 000 000 Ft-ot és 2015. évi önkor-
mányzati költségvetési rendeletben 147 
181 893 Ft-ot biztosít. Továbbá a Képvi-
selő-testület javasolja, a projekt megvaló-
sulása határidejének 2015. május 31-ére 
történő megváltoztatását.
545/2013.:
 A „Budakeszi szennyvízelvezetési és 
szennyvíztisztítási projekt” keretében 
készülő előzetes régészeti dokumentáció 
megrendelés 474/2013. határozatát, úgy, 
hogy elfogadja a Magyar Nemzeti Múzeum 
Nemzeti Örökségvédelmi Központ által az 
előzetes régészeti dokumentáció elkészí-
tésére megküldött szerződéstervezetben 
szereplő, mellékelt díjszabás szerinti 3 
099 000 Ft + Áfa árat.

546/2013.: 
A Szőlőskert csomópont– Káposztás–ter-
vezett szennyvíztelep irányú feltáró út 
javasolt vonalvezetéséről elfogadja a ja-
vasolt vonalvezetését.

547/2013.:
 A Budakeszi 1881 hrsz.-ú, természetben 
a 2092 Budakeszi, Fő u. 127. szám alatt 
található, „kivett lakóház udvar” megne-
vezésű ingatlan hasznosítására vonatkozó 
szerződést a határozat melléklete szerint 
jóváhagyja.

548/2013.:
 A Keszivíz Kft. (2092 Budakeszi, Fő u. 
111.) és Budakeszi Város Önkormányzata 
között 2004. július 1-jén, 10 év határozott 
időre kötött, a 2092 Budakeszi, Fő u. 111. 
szám alatti 46 m2 alapterületű irodahelyi-
ségre vonatkozó bérleti szerződést a felek 
közös megegyezéssel 2013. október 31. 
napjával megszüntetik.

549/2013.: 
Budakeszi Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete helyiségbérleti szerződést 
köt a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel (1134 
Budapest, Váci út 23−27.) a Budakeszi 
belterület 1866 hrsz.-ú, természetben a 
2092 Budakeszi, Fő u. 111. szám alatt 
található 46 m2-es önkormányzati tulaj-
donú irodahelyiség és annak rendeltetés-
szerű használatához szükséges egyéb he-
lyiségek bérbevételére 2013. november 1. 
napjától határozatlan időre, havi 100 000 
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 7A 2014-es gazdálkodási tervekről
TÖBB FORRÁS JUT VÁROSFEJLESZTÉSI MUNKÁKRA 

2010 végén az önkormányzat elfogadott 
egy négy évre szóló gazdálkodási koncepci-
ót, melynek előkészítésében magam is rész 
vettem. Az önkormányzatok az ilyen típusú 
előterjesztésekben gyakran rutinszerűen 
közhelyeket sorolnak fel, majd az elfogadás 
után a dokumentumot elteszik az irattárba. 
Ennek a koncepciónak a III. fejezetében 
összefoglaltam az egyes éves költségveté-
sek tervezett karakterét, céljait. Három év 
telt el, a harmadik költségvetés is lezárul 
lassan, érdemes folyamatában is megvizs-
gálni, hogy mire jutottunk ebben az időszak-
ban, meg tudtuk-e valósítani a terveinket.

Kicsit leegyszerűesítve három fő szempont alap-
ján lehet megítélni az önkormányzati gazdál-

kodás minőségét: 
• összességében hiány nélküli gazdálkodást 

folytat-e? - szüksége van működési hitelre, 
vagy nincs

• a napi hivatali, intézményi, alapvető működési 
kiadásait fenntartható módon ki tudja-e gaz-
dálkodni? - hiány keletkezik ebben az egyen-
legben, amit valahogy pótolni kell (vagyonel-
adás vagy hitel), vagy sem 

• van-e az önkormányzatnak saját forrása fej-
lesztésekre, amit vagyon felélés (össz-vagyon 
csökkenése) ill. eladósodás nélkül ér el? 

2011 előtt a fenti pontokban 
nem állt jól az önkormányzat. 
Hiteleket vett fel, vagyont ér-
tékesített a működtetés fenn-
tartásához, nem volt saját for-
rású fejlesztésre pénze.

A gazdasági koncepció cél-
kitűzéseit megvalósítva 2011 
óta évről évre teljesítjük a költ-
ségvetési terveinket és a fenti 
pontokban jó eredményeket 
értünk el. 

2013-ban is teljesítjük a 
magunk elé kitűzött terveket: 
• 2013-ban a város nem vett 

fel hitelt, se hosszú távú 
hitelt, se rövid távú folyó-
számla típusú hitelt

• a működési kiadásokat 
olyan szerkezetűre alakítottuk, hogy a városi 
működés biztonságosan finanszírozható eladó-
sodás és vagyon eladás nélkül

• 2013-ban  60 MFt saját fejlesztést ill. fejlesz-
tési előkészítést hajt végre az önkormányzat, 
valamint a Bölcsőde építés projekt erre az évre 
eső önrészeként és saját részeként közel 30 
MFt-ot finanszíroz.
Most már nem az a kérdés, mint korábban, 

hogy van-e forrás saját fejlesztésekre, hanem 
hogy milyen hatékonyan és milyen gyorsan tudja 

lebonyolítani a város a saját 
fejlesztéseit, projektjeit.

Elkészítettük a 2014. évre 
szóló költségvetési koncep-
ciónkat, amely folytatja az 
elmúlt években megkezdett 
irányokat:
• 2014-ben is a működést 
hiány és hitelfelvétel nélkül 
tervezzük
• a saját forrású fejlesztések 
keretösszege tovább emelkedik

A kormány döntése ér-
telmében az önkormányzati 
adósságkonszolidáció kere-
tében 2014-ben Budakeszi 
is megszabadul további 237 
millió Ft hitelállománytól (az 
ez évi 363 millió Ft felett).

2014-ben is cél a városüzemeltetés színvonalá-
nak további emelése, hatékony városüzemeltetési 
gazdálkodás mellett ennek finanszírozási alapja 
megvan.

Az új szennyvíztelep és csatorna hálózat fej-
lesztés (KEOP) projekt intenzitását közel 94 
%-osra sikerült felnövelni, az így lecsökken-
tett 2014-re esedékes önrész 200 MFt, melyet a 
Keszivíz vagyonkezelésbe adása után befolyt ösz-
szeg illetve ennek kiegészítése fedez, így ennek 
forrása megvan.

A vagyongyarapodást jelentő Bölcsőde építés 
2014-re esedékes önrésze 90 millió Ft, melyet az 
ebben az évben előkészített ingatlan értékesítések-
ből (Etheles Park telkei) tervezzük előállítani. 

A 2014-as költségvetés koncepciója több, mint 
120 millió Ft fejlesztési forrást tartalmaz. Utak 
aszfaltozása (Nagy Sándor József utca, József 
Attila utca Hajós utca utáni része, lakossági rész-
vétellel Reviczky utca), Makkosmária egyes útja-
inak KEOP projekt utáni helyreállításhoz kapcso-
lódó aszfaltozási munkái, járdaépítés, iskolabusz 
vásárlás, közvilágítás fejlesztés szerepel a tervek 
között. 

A koncepció kiadási oldala tartalmazza az Ál-
talános Iskola, a Gimnázium, a Zeneiskola mű-
ködtetését (azaz az épület és eszköz-infrastruktúra 
fenntartását), a Művelődési Ház, a Könyvtár, a 
Bölcsőde, a három óvoda és a Családsegítő fi-
nanszírozását, a szociális támogatásokat illetve a 
Hivatal működtetését. A koncepció azzal számol, 
hogy a jelenleg az önkormányzat által finanszí-
rozott, járási területi hatáskörrel működő Építés-
hatóság költsége kikerül az önkormányzat finan-
szírozási köréből. Biztosítja az önkormányzat 
a közbiztonság szempontjából fontos térfigyelő 
kamera rendszer és a város 24 órás védelmét szol-
gáló Védelmi Centrum működtetését. Támogatást 
tartalmaz a költségvetési koncepció a civil szerve-
zetek és a Német Önkormányzat számára.

Összefoglalva: A négy évre szóló gazdasági 
koncepcióban 2013-ra 50, 2014-re 70 milliót Ft 
saját fejlesztési forrás előteremtését céloztuk meg. 
2013-ban reális a 90 millió Ft elérése, 2014-ben 
pedig 100 millió Ft feletti összeget tervezünk. 
A 2014-es gazdálkodási tervek összhangban a 
2010 végén elhatározott célokkal a stabil műkö-
dés mellett fokozatosan növekvő saját fejlesztési 
forrásokra ad lehetőséget, a következő lépés ezen 
fejlesztési elképzelések megfelelő előkészítése és 
a hatékony lebonyolítás.

Tóth Gábor, pénzügyi bizottság elnöke

Ft + áfa bérleti díj ellenében, évente az 
infláció mértékével növelve, amely összeg 
a rezsiköltségeket nem tartalmazza.

551/2013.: 
Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a BVV Kft. 
beszámolóját a 2012. évi járdapályázat 
végrehajtásáról, azzal, hogy felkéri a pol-
gármesteri hivatalt, hogy a függőben lévő 
ügyeket zárja le.

552/2013.: 
Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi 
járdapályázat keretében végzendő ki-
vitelezési munkákra a melléklet szerinti 
vállalkozási szerződést, egyben felkéri a 
BVV Kft. ügyvezetőjét, hogy ismételten 
vizsgálja meg a pályázók által megadott 
m2 nagyságot az összes pályázat eseté-
ben. Határidő: a döntést követő 15 napon 
belül.

553/2013.: 
Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a járdaépítési pályá-
zat fedezetére 2 000 000 Ft összeget a 
2013. évi önkormányzati költségvetésről 
szóló 3/2013. (III. 06.) rendelet 11. szá-
mú melléklet 1. céltartalék sorának út- és 
járdafejlesztés keretéből, további 300 000 
Ft összeget a 2012. évi pénzmaradvány-
ból biztosít.” Továbbá a Budaörsi út 1−10. 
szám lakóinak a járdaépítési pályázatát 
további 300 000 Ft összeggel támogatja, 
mely a befizetendő pályázati önrészből 
levonandó. 

554/2013.: 
Budakeszi Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a Budapesti Elektromos 
Művek Nyrt.-vel együttműködésben pa-
naszfelvételi pontot létesít az Erkel Ferenc 
Művelődési Központban. A Képviselő-tes-
tület 50 000 Ft + áfa/hó pénzösszegből 
50 000 Ft/hó összeggel megemeli az Erkel 
Ferenc Művelődési Központ 2013. évi költ-
ségvetését, mely összeg fedezetet nyújt a 
panaszfelvételi pont működéséhez.

555/2013.: 
Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hirdetmény nélküli, 
egyfordulós, meghívásos közbeszerzési 
eljárást indít a városi közvilágítási hálózat 
üzemeltetésére és karbantartására a mel-
léklet szerinti tartalommal.

556/2013.: 
Budakeszi Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hi-
vatalt, hogy Budakeszi területén található 
közvilágítási térképet vizsgálja felül, és a 
képviselőkkel történt egyeztetés alapján 
készítse el részletes javaslatát az egyedi 
lámpatestek elhelyezése tárgyában, külö-
nös tekintettel az alábbi utcákra:
- Szász utcában 4 db lámpatest,  Rigli 
utcában 2 db lámpatest,  Zsálya utca és 
Muskátli utcákban 3 db lámpatest,  Hajós 
utca és Reviczky utcák sarkán lévő 1 db 
lámpatest, Hajós utcában 3 db lámpatest.
Budakeszi Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy a közvilágítási lámpatestek 
önszerveződő módon történő kihelyezé-
séről készítsen koncepciót, és terjessze a 
Képviselő-testület elé.

557/2013.: 
Budakeszi Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felkéri a BVV Kft. Felügye-
lő Bizottságát, hogy vizsgálja felül a BVV 

Kft. működését, és a következő képviselő-
testületi ülésen tegyen megoldási javasla-
tokat a működés javítására vonatkozóan.

558/2013.: 
Budakeszi Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a Budakeszi városi térkép 
értékesítésével kapcsolatban nem kíván 
szerződést kötni a Budakeszi Kultúra Ala-
pítvánnyal és a Budakeszi Szépítő Egye-
sülettel.

559/2013.: 
Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Julianus Útikönyvek 
Kiadóval nem készítteti el az útikönyvso-
rozat Budakeszi kiadványát.

560/2013.: 
Budakeszi Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete elfogadja a Budakeszi Me-
todista Gyülekezet felajánlását, miszerint 
az önkormányzat tulajdonában álló Him-
nusz-szobor gipszlenyomatát kiállítási cél-
ból használatba adja a gyülekezet részére.

561/2013.: 
Budakeszi Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a melléklet szerinti tar-
talommal elfogadja dr. Bartos Mária házi 
gyermekorvos beszámolóját a nevelési-
oktatási intézményekben a 2012/2013. 
tanévben ellátott gyermekorvosi felada-
tokról, és megköszöni a munkáját. 

A határozatok teljes pontos szövegét a 
varoshaza.budakeszi.hu weboldalon, 
illetve az Önkormányzatnál nyomtatott 
formában olvashatják el.
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 8 Közmeghallgatás 
– 2013. NOVEMBER 20.

Nagy érdeklődés mellett tartott köz-
meghallgatást Budakeszi Város Önkor-
mányzatának képviselő-testülete, ahol 
a város vezetői évértékelő beszámolót 
tartottak, a lakosság pedig kérdéseket 
tehetett fel. 

Az alábbiakban témakörönként végig követhetjük a leg-
fontosabb kérdésköröket.

Költségvetés
Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester asszony el-
mondta, hogy már a tavalyi, 2012. évet is egy kiegyensú-
lyozott, hiány nélküli költségvetés jellemezte. A gazdálko-
dás folyamatai, tendenciái a terveink szerint alakultak.

Szüksége is volt a városnak erre a stabil helyzetre, mert 
2013-ban a korábbi évekhez képest teljesen új feltételek-
hez kellett alkalmazkodnunk: az önkormányzatok finan-
szírozása is jelentősen megváltozott, hiszen a normatív 
helyett feladatfinanszírozásra tértünk át. Elvonták a befi-
zetésre kerülő gépjárműadó 60%-át, amely meghaladja a 

60 millió Ft-ot; az iparűzési adó 25%-át, amely 96 millió 
Ft. Hosszú évek óta visszaosztásra került az önkormányza-
tokhoz az államhoz befolyt személyi jövedelemadó 8%-a, 
amely több mint 300 millió Ft-ot jelentett évente. 2013. 
évtől ez is megszűnt. 

Az idei év egyik legjelentősebb eseménye volt, hogy 
az állam átvállalta az önkormányzatok hitelállományának 
egy részét. Ez Budakeszi esetében a hitelállomány 60 
%-át, 363 millió Ft-ot jelent. A kormány ősszel meghozott 
döntése szerint 2014. február 28-áig átvállalja a hitelállo-
mány fennmaradó részét is. Budakeszi esetében ez további 
237 millió Ft-ot jelent.

A 2013. évben szintén hiány nélküli költségvetést ter-
veztünk. Budakeszi idén 1,7 milliárd Ft-ból gazdálkodik. 
Ebben az évben már nem volt szükség folyószámlahitel-
felvételére, és a beruházások, fejlesztések is teljes egészé-
ben önkormányzati forrásból, hitel nélkül valósultak meg, 
ezzel elkerülhető volt a hitelállomány további növelése.

Ejtsünk most néhány szót a bevételeinkről! Az Ön-
kormányzat bevételei az adókból (építményadó, telekadó, 
idegenforgalmi adó, iparűzési adó) 854 millió Ft.

Kiadásaink: segélyekre 35 millió Ft-ot, közvilágításra 
33 millió Ft-ot, közétkeztetésre 136 millió Ft-ot, továbbá 
közbiztonsági kiadásokra 12 millió Ft-ot.

Oktatás
Törvényi változás okán 2013. január 1-jétől a Széchenyi 
István Általános Iskola, a Nagy Sándor József Gimnázi-
um, és a Czövek Erna Zeneiskola állami fenntartásba ke-
rült, működtetésük maradt az önkormányzatnál.

Az állam finanszírozza (a Klebersberg Kúnó Intéz-

ményfenntartó Központon keresztül) a pedagógusok, a 
szakmai munkát segítők bérét, illetve a szakmai, dologi ki-
adásokat. Az önkormányzat finanszírozza a működtetéssel 
járó költségeket. 

Mindez pozitív hatást gyakorolt a költségvetésünk-
re, hiszen az önkormányzat hozzájárulása a működéshez 
jelentősen csökkent: a Nagy Sándor József Gimnázium 
esetében ez 25 millió (50%), a Széchenyi István Általános 
Iskola esetén ez 50 millió (35%), illetve a Czövek Erna 
Zeneiskolánál 3 millió (90%) forint. Ugyanakkor az ön-
kormányzati oktatási intézményeknél az állami támogatás 
30%-ról 70%-ra nőtt. Konkrétan: a Szivárvány és Pitypang 
Sport Óvoda esetében a megtakarítás mértéke 89 millió fo-
rint. Idén újból bevezették az állami támogatást a művelő-
dési központ és könyvtár esetében. A működés több mint 
50%-át (16,4 millió) finanszírozza az állam.

2013. november 27-én nyílik meg a HÍD Családsegí-
tő földszintjén a nevelési tanácsadó, így immár helyben 
elérhető a gyermekek fejlődését szolgáló segítségnyújtás. 
A szakszolgálat kialakítása 1,15 millió Ft-ba került, me-
lyet az önkormányzat finanszírozott.  Elmondható. hogy 
- ha az előző ciklusban megvalósult Tölgyfa–Fenyő utcák 
megépítését is beleszámítjuk – mintegy 3,3 milliárd forint 
értékben nyertünk uniós pályázatot, melyhez közel 700 
millió forint önrésszel járultunk hozzá.

Közbiztonság
2013. évben 12 millió Ft-ot költöttünk erre a célra. Szoros 
kapcsolatot ápolunk a Budaörsi Rendőrkapitánysággal, a 
Budakeszi Rendőrőrssel, a Budakeszi Polgárőrséggel, va-
lamint a Budakeszi Védelmi Centrummal.

Térfigyelő kameráinak számát 2013-ban az önkor-
mányzat 4 db-bal növelte (repülőtér, a Meggyes utcai, a 
Márity László utcai, valamint a közeljövőben beüzeme-
lésre kerülő Kert utcai webkamerák), így összesen már 22 
kamera működik településünkön.

Új járőrautó állt szolgálatba a térségben, amely Buda-
keszin is teljesít szolgálatot. A 3,5 millió Ft értékű új Dacia 
Duster terepjáró a kilenc önkormányzat alkotta közbizton-
sági bizottság szervezésében, térségi lakossági összefogás-
sal került beszerzésre.

Városfejlesztés
Az elmúlt 2 évben több pályázat valósult meg: egyebek 
mellett megépült az új Városháza, megújult a Fő téri park, 
a Pitypang Sport Óvodában bővítés és felújítás történt, a 
HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Idősek Napkö-
zi Otthon is felújításra és bővítésre került. Összesen: 915 
millió Ft értékű fejlesztés történt, ebből 638 millió Ft a 
pályázaton elnyert uniós támogatás. Idén megvalósult 
pályázatunk a négy évszakos korcsolyapálya, itt az uniós 
támogatás: 2,6 millió Ft, az önrész: 10%.

Folyamatban lévő pályázatok:
• Az „Értékes vagy!”  ifjúsági bűnmegelőzési pályázat - 

uniós támogatása: 32 millió Ft.
• A „Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” 

beruházási összköltsége 2,6 milliárd Ft. Itt az eredmé-
nyes tárgyalásainknak köszönhetően az önerő mértékét 
közel 30%-ról 7%-ra, mintegy fél milliárd forinttal 
csökkentettük!

• Idén elkezdődött az új bölcsőde építése. A teljes költ-
ségvetése 265 millió Ft, a támogatás mértéke: 149 mil-
lió Ft, az önrész: 116 millió Ft. A befejezés: várhatóan 
2014. júniusban lesz.

• A szervezetfejlesztésre beadott pályázatot megnyertük, 
ami 22 millió Ft uniós támogatást jelent, az önrész 0 Ft.

• Vannak folyamatban lévő, elbírálásra váró pályázataink 
is (megújuló energia pályázat, a sportpálya felújítása, il-

letve a Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítésére 
beadott pályázat). Településünkön a városüzemeltetési 
feladatokat a Budakeszi Városfejlesztési és Városüze-
meltetési Kft. végzi. Kétségtelen, a leglátványosabb terü-
let az aszfaltos utak kátyúzása (1000 m² kijavítása) volt. 
Mart aszfaltos utcákat is kátyúztak, javítottunk, mint pl. 
a Nagy Sándor József utca, Kert utca, Gábor Áron utca, 
a Vadász utca, a Tavasz utca, a Székely utca, valamint az 
Őr utca.  Szólnunk kell még a járdaépítésekről, ami pl. 
a Fő utca páratlan oldalának hosszú, Dózsa György tér-
hez közeli szakaszán valósult meg. Városfejlesztési ter-
veinkben (130 millió forint) főleg aszfaltozási munkák 
szerepelnek, valamint a közvilágítás hálózatfejlesztése.

Közlekedés
Két fontos dolgot emelnék ki: egyik legfontosabb felada-
tunk volt a 22-es járatcsalád fejlesztése, a másik pedig a 
városunkban jelentkező forgalmi problémák orvoslása. 
Mindkét területen jelentős előrelépések történtek, a részle-
teket Ohr Alajos közlekedési tanácsnok úr ismerteti. 

Társadalmi, kulturális élet
Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a mintegy 
50 civil szervezet támogatását, amelyek 2,5 millió forin-
tos támogatásban részesületk. Megalakult a Kulturális Ta-
nácsadó Testület Hámori József professzor úr vezetésével, 
a Budakeszi Idősügyi Tanács Farkas László elnökletével, 
valamint a Budakeszi Civil Kerekasztal, amelynek a mun-
kájában 16 budakeszi civil szervezet vesz részt. 

További terveink között szerepel egy ifjúsági klub 
megalakítása, amely a művelődési házban kap majd he-
lyet. A Budakeszi Német Önkormányzat veszi át a Buda-
keszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház működtetését.

Térségi kapcsolatok
A Budaörsi Kistérség Többcélú Társulás 2013. június 
30-ával megszűnt. Törvényi szabályozás alapján új tár-
sulás alakult, a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás. 
Tagjai (Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Herceghalom, 
Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Tök) közösen 
működtetik a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot. 
Terveink között szerepel a közterület-felügyelet központo-
sítása is.

A polgármester asszony beszámolóját követően bemu-
tatta a hivatal jegyzőjét, dr. Remete Sándor urat, aki e fó-
rum keretében mutatkozott be személyesen Budakeszi 
lakosságának. A jegyző beszámolt az idei változásokról. 
Budakeszi járásközpont lett, itt működik a Járási Hivatal. 
Létrehozták a Budakörnyéki Önkormányzati Társulást, 
illetve 12 település építéshatósági feladatait is Budakeszi 
látja el. „Mindezt úgy valósítottuk meg, hogy 150 millió 
Ft-tal kevesebb a költségvetési kiadás, valamint tízzel ke-
vesebb alkalmazottal dolgozunk.” Legfőbb célkitűzésünk: 
az önkormányzati dolgozók folyamatos továbbképzése, az 
ügyfélbarát ügyintézés.

Czifra Zsuzsanna, az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bi-
zottság elnöke, a Széchenyi István Általános Iskola igazga-
tónője beszédében elmondta: jelentős változások történtek 
idén a köznevelésben, a közoktatásban. Megalakult a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK), Budakeszi 
- mint járásközpont - tankerületi központ is lett. Közismert, 
hogy három közoktatási intézmény került át a KLIK keze-
lésébe, míg az üzemeltetés továbbra is önkormányzati fel-
adat. Fontos, hogy az önkormányzat, az iskolák és a KLIK 
között jó munkakapcsolat legyen. Elmondható, hogy tele-
pülésünkön kiváló a kapcsolat a három intézmény között. 
Köszönet illeti az intézményvezetőket a kiváló együttmű-
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TISZTELT BUDAKESZIEK!
Az elmúlt időszakban több lopás és rongálás, valamint illegális hulladéklerakás 
történt a városi temetőben. Ezért felhívjuk a Budakeszi Városi Temetőbe kilá-
togatók figyelmét arra, hogy a temető rendjének és tisztaságának megőrzése 
céljából, valamint bűnmegelőzési okokból 2013. év november 25-étől − az ed-
dig megszokottól eltérően − a temető nagykapuja zárva lesz. Természetesen a 
személyi közlekedésre szolgáló kapukon keresztül gyalogosan – nyitvatartási 
időben – a temető látogatása továbbra is akadálytalan lesz. 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének a temetőről és a temetkezések rend-

jéről, üzemeltetéséről szóló − többször módosított 
− 36/2011. (VII. 06.) önkormányzati rendelet értel-

mében:  a temetőt a látogatók nyitva tartási időben 
vehetik igénybe. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy 
az időponttól a Budakeszi Városi Temetőbe behajtani 
csak az üzemeltető engedélyével vagy mozgáskorlá-

tozott, illetve idős vagy mozgáskorlátozottat szállító 
gépjárművel lehet előzetes bejelentés alapján. Elő-
zetes bejelentés tehető a temető üzemeltetőjénél, a 
Gyertyaláng Kft.-nél, a 06-30-297-4005-ös vagy a 
06-30-217-9639-es telefonszámokon. A fenti intézke-
déssel egyidejűleg, Budakeszi Város Önkormányzata 
megkezdi a városi temető körüli parkolási helyezet 
felülvizsgálatát. Ezzel egyidejűleg az önkormányzat 
írásban fordul a Temető utca közútkezelőjéhez (Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt.) a temetőkerítés melletti 
területen megfelelő számú parkolóhely és járda kiala-
kítás engedélyezése ügyével kapcsolatban.  

Budakeszi Város Önkormányzata

A TEMETŐ NYILVÁNTARTÁSI RENDJE:
január, február, november és december hónapokban: 7.30-tól 17.00 óráig;
március hónapban: 7.00-tól 17.30 óráig;
április és szeptember hónapokban: 7.00-tól 18.00 óráig;
május, június, július hónapokban: 7.00-tól 20.00 óráig;
augusztus hónapban: 7.00-tól 19.00 óráig;
október hónapban: 7.00-tól 17.00 óráig.

ködésért. A KLIK-hez tartozik a szakszolgálati feladatok 
ellátása is. Még november folyamán adják át a nevelési 
tanácsadót a HÍD Családsegítő Központ épületében. 

Az általános iskola problémái közül kiemelte a régi 
„Forfa” épület kiváltását, ahol jelenleg 12 osztály tanul, és 
itt található az ebédlő is. A másik kérdés az előzővel ösz-
szefügg: a zeneiskola önálló épületben való elhelyezése. 
(Jelenleg ugyanis 5 osztályt helyeztek itt el.) Készítettek 
egy szakmai alátámasztó dokumentumot, amelyet elküld-
tek Hoffmann Rózsa államtitkár asszonynak és Németh 
Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszternek. Ebben megin-
dokolják az új iskola építésének szükségességét, amelyet 
a demográfiai adatok is igazolnak (idén 7 első osztály in-
dult). A források megszerzése óriási probléma, hiszen az 
iskola bővítése 18 tanteremmel kb. 1,8 Mrd forintot venne 
igénybe. „Keressük a pályázati lehetőségeket, az önkor-
mányzati forrásokat” − fejezte be az igazgatónő. 

Ohr Alajos, közlekedési és városüzemeltetési tanácsnok a 
polgármester asszony kérésének megfelelően a két legfon-
tosabb közlekedéssel kapcsolatos kérdésről beszélt: „Ren-
geteg felvetés érkezik a lakosság részéről Budakeszi forga-
lomtechnikai problémáival kapcsolatosan (egyirányúsítás, 
jelzőtáblák, parkolás, stb.). Ezért döntött úgy az önkor-
mányzat, hogy megrendel egy átfogó forgalomtechnikai 
felülvizsgálatot, melyet a Tandem Kft. végez”. Munkájuk 
során felmérik a jelenlegi helyzetet, megvizsgálják a lakók 
és a képviselők észrevételeit, felvetéseit, majd mindezek 
lehetőség szerinti figyelembe vételével elkészítik saját ter-

vezetüket, amelyet az önkormányzat 
fogad majd el egy - januárban, e 
tárgykörben tartandó - lakossági fó-
rumot követően. A megbízás része 
egy rendelet-tervezet elkészítése, 
valamint a teendők fontossági sor-
rendbe állítása és beárazása is, hogy 
az önkormányzat tervezni tudja an-
nak végrehajtását. A tanácsnok el-
mondta, hogy addig is várják a lakók 
forgalmi problémákkal összefüggő 
kérdéseit, észrevételeit, javaslatait, 
melyeket a polgármesteri hivatalba 
kér eljuttatni.

A közösségi közlekedéssel kap-
csolatban egyértelmű javulásról 
számolt be. 2012. december 10-től a 
22-es autóbuszok meghosszabbított 
útvonalon a Tesco – Parkcenterig 

közlekednek 30 percenként. A járat menetrendje tavasszal 
kibővült öt kora reggeli és két késő esti járatpárral. Új be-
tétjáratként 22A jelzéssel közlekednek a buszok a Dózsa 
György térig (a régi vonalszakaszon). 

Februártól kibővült a 222-es busz üzemideje is: immár 
hétvégén és csúcsidőn kívül, valamint a kora reggeli és 
késő esti időszakban is közlekednek a járatok. A halottak 
napja környékén járatsűrítés mellett ideiglenes megálló 
létesült a temetőnél. Új, állandó megállópárt terveznek a 
MOL-kút és a ravatalozó között. Budakeszin belül a vo-
naljegyet átszállójegyként használhatjuk a 22-es és 222-es 
járatok között. 

A 922-es éjszakai járat szolgáltatási területe is bővült a 
222-es járat vonalára történő betérővel.

Jelentős minőségi javulást eredményezett a vadonatúj, 
alacsonypadlós, légkondicionált Mercedes buszok szolgá-
latba állása a 22-es járatcsalád vonalain.

November 16-tól a sofőrnél is lehet jegyet venni, igaz, 
100 Ft-tal drágábban.

A környéki járatokkal kapcsolatban kifejtette, pont 
került a szolgáltatóváltásról szóló vita végére: 2022-ig 
közlekedésszervezőként a BKK üzemelteti az agglome-
rációs járatokat, így a 22-es járatcsaládot is. A Volánbusz 
alvállalkozóként vehet részt a szolgáltatásban, amennyi-
ben megnyeri az erre kiírt tendert. Ami biztos: júliusig 
vadonatúj buszokból álló flotta szállítja az utasokat a teljes 
22-es járatcsaládon! 

Szintén a közösségi közlekedés szolgáltatási színvo-
nalának javulását eredményezte a Budaörs és Törökbálint 

felé közlekedő 758-as és 779-es Volánbusz járatok betéré-
se a Szőlőskert utcába és a Tesco - Parkcenter gazdasági-
kereskedelmi területre.

Kovács Lajos Attila, a BVV Kft. ügyvezetője a városüzemel-
tetés kérdéseivel foglalkozott. Legfontosabb feladatuk az 
utak karbantartása, kátyúzása, tisztítása. Jó lenne gépesí-
teni az utak tisztítását. Természetesen, ez elég sok pénzbe 
kerül, és nem biztos, hogy egy Budakeszi nagyságú telepü-
lésen gazdaságosan ki lehetne használni a gépeket. 

Közeledvén a tél, elmondta: hatékonyabb anyagokat 
fognak használni a síkosság mentesítésre, így kevesebb 
anyagot kell kihordaniuk, és tavasszal kevesebbet kell ösz-
szetakarítaniuk. 

Folyamatban van a Dózsa György téri piac felújításá-
nak, javításának a tervezése is. Télen fel fogják újítani az 
árusító padokat. 

Czentár Ottó, a Depónia Kft. szolgáltatási osztályvezetője 
megemlítette: a szemétszállítás kötelezően igénybe veen-
dő közszolgáltatás. A meghirdetett rendnek megfelelően 
kitett hulladékokat elszállítják. 

Somlóvári Józsefné, a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és 
Közellátási Bizottság elnöke elsősorban a közbiztonságról 
beszélt.

Ez a kérdés mindannyiunk szívügye, hiszen mindenna-
pi életünk minden helyzetében, minden órájában szüksé-
günk van rá, és ha baj van, az azonnali intézkedésre. Óriási 
előrelépés az önkormányzat részéről a közel 3 éve működő 
24 órás Városi Ügyelet. Elérhetőségét nem elég elégszer 
hangsúlyozni: mobil: 06/20 626-2092. Azonnal segítséget 
nyújtanak, intézkednek. Forró dróton vannak, a rendőrség-
gel, a mentőkkel, a tűzoltókkal, a katasztrófavédelemmel, 
a víz- gáz- és csatornaszolgáltatókkal a hibaelhárítással 
érdekében, stb. Nagyon jól működő és szoros a kapcsolat 
a helyi rendőrőrssel és a  polgárőrséggel. „A közterület-
felügyelet hatósági feladatot lát el,  sok esetben büntetni 
kényszerül azokat a polgárokat, akik a KRESZ szabályait, 
valamint a helyi rendelet szabályait megszegik. Ez nem 
népszerű intézkedés, de sajnos szükséges, a mostani la-
kossági fórumon felvetődött panaszok, észrevételek is ezt 
igazolják. A közösségi együttélés alapvető szabályainak 
betartása közös ügyünk!” − fejezte be beszédét az elnök 
asszony.

Balczó Kornélia/Szabó Tibor Mihály

A közmeghallgatásról készült televíziós felvétel megtekinthető  
a www.hirmondo.budakeszi.hu és a www.budakornyekitv.hu honlapokon.
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„Nem az a fontos az ember hány éves, 
csak a szíve legyen fiatal”

Az ENSZ 1991-ben nyilvánította októ-
ber 1-jét az idősek világnapjává. Idén 
Gergely Róbert EMeRTon-díjas ma-
gyar színész, énekes és Némedi-Var-
ga Tímea színésznő műsorával tarkí-
tott délutánt tartottak Budakeszin az 
idősek világnapja alkalmából.

Dr. Csutoráné dr. Nagy Ottilia, Budakeszi pol-
gármestere köszöntötte a megjelenteket. „A 

köszönetnyilvánítás és a megbecsülés napja ez. 
Szüleink, nagyszüleink áldozatos, mindennapi 
munkájának köszönhető.” 

Az a korosztály, akit ma ünnepelünk, kevésbé 
használja a facebook-ot. A polgármester asszony 
azonban itt talált egy kedves idézetet: „Ha eljön 
majd a nap, amikor majd öregnek látsz, légy hoz-
zám türelmes (…) Jussanak eszedbe azok a pilla-
natok, amikor én tanítottalak rendre. Ha beszélek 
Hozzád, és sokszor elismétlem ugyanazt, kérlek, 
ne szakíts félbe.”

A mai, rohanó világban sokszor megfeledke-
zünk alapvető kötelességeinkről. Mindig próbál-
junk időt szakítani szüleinkre, nagyszüleinkre, 
tágabban a város idős korúira. 

Az önkormányzat − lehetőségeihez képest − 
segíti az időseket. Harmincketten vettek részt a 
kormány által hirdetett üdülési akcióban. Az ön-
kormányzat − a két helyi gimnázium aktív rész-
vételével − számítógépes tanfolyamot szervezett 
a város időseinek. 

Idén június 3-án megalakult a Budakeszi Idős-
ügyi Tanács, amely segíti az önkormányzat idő-
sekkel kapcsolatos munkálatait. A szervezet elnö-
ke Farkas László. 

A tél közeledtével megin-
dult a szociális tűzifa prog-
ram, a Híd Családsegítő várja 
a rászorultak jelentkezését. 

Az önkormányzat igyek-
szik megtalálni azt a pozitív 
energiát, jóságot, szeretetet, 
ezért az idősek világnapjá-
ra meghívta Gergely Róbert 
színművész urat, illetve Né-
medi-Varga Tímea énekesnőt, 
hogy szórakoztassák város-
unk időskorúit. 

A művésznő gyanútlanul, 
nézőként érkezett Budake-
szire, egyszer csak Gergely 
Róbert a színpadra hívta. A 
művész úr persze ezt előre 
eltervezte…

Gergely Róbert elmondta, 
hogy boldogan jöttek város-
unkba. A nagyszüleinktől 

hallhattuk ezeket a 
dalokat. „A mi felada-
tunk, színészeknek, 
hogy ezeket a régi da-
lokat ápoljuk, vigyük 
tovább” − vallotta 
Gergely Róbert. 

A műsor végén 
Gergely Róbert és 
Némedi Varga Tí-
mea megénekeltette a 
nagyérdeműt.   

Szabó Tibor Mihály 



Nyugdíjas tanárok találkozója Budakeszin
Budakeszi mintegy 14 ezer fős lakossá-
gából 23% (kb. 3500 fő) 60 év feletti, 
mondhatni nyugdíjas. Közülük először a 
pedagógusokat hívta baráti találkozóra 
a nemrég alakult Idősügyi Tanács.

A megjelenteket Farkas László, az Idősügyi Tanács 
elnöke köszöntötte, aki elmondta, hogy az önkor-

mányzat kezdeményezésére 2013. június 3-án megala-
kult a Budakeszi Idősügyi Tanács. Tizenkét állandó tagja 
mellett 3 főt delegált az önkormányzat. Az eltelt néhány 
hónapban nagyon sokat dolgoztak: az alakuló ülés óta há-
rom ülést tartottak, megalkották a szervezeti és működési 
szabályzatukat, a 2014-es munkatervet, amelyben rögzí-
tették: mikor, milyen rendszerességgel fognak ülésezni. 
Elsődleges feladatuknak tekintik a mintegy 3500 hatvan 
év feletti megszólítását. Alapvető céljuk: hidat képezni az 
önkormányzat és a város idős lakosai között. Próbálják 
őket bevonni a közéletbe, megpróbálják problémáikat 
felmérni, és javaslatokat tesznek azok megoldására.  

Az Idősügyi Tanács szükségesnek tartja a rendszeres 
találkozást a város nyugdíjas pedagógusaival. Őket vi-
szonylag könnyű összefogni, mert rendre, rendszeresség-
re voltak szokva, és erre nevelték is mindig az ifjúságot. 
(Engedjen meg az Olvasó egy személyes megjegyzést: 
1977-től 1991-ig magam is itt tanítottam kezdő tanárként. 
Nagyon sokat tanultam az itt jelenlevőktől; nemcsak a 
szakmát, hanem emberségből is leckét kaptam.) Azt is 
támogatandónak tartják, hogy létrehozzanak egy nyugdí-
jas pedagógus klubot. Szeretnénk, ha nem egyszeri alka-
lomról lenne szó, hanem rendszerességgel ismétlődnének 
ezek az események. Szeretnénk, ha az Idősügyi Tanáccsal 
is, és egymással is rendszeresen találkoznának.  

A legtisztességesebb dolgok egyike, hogy s nyug-
díjas pedagógusokat szólítsák meg elsőként, akik világ 
életükben „szürke eminenciásként” szolgálták a társa-
dalmat. Mindez összhangban van a város önkormány-
zatának idősügyi stratégiájával.A nyugdíjas tanárok 
találkozója óta eltelt néhány nap alatt meglehetősen po-
zitív visszajelzéseket kapott Farkas László úr. Ezekből 
egyértelműen kitűnik, hogy a szóban forgó pedagógu-
sok nagyon szívesen vennének részt ilyen, vagy ehhez 
hasonló találkozókon. 

Nem véletlen, hogy éppen Erkel Ferenc születésének 
203. évfordulóján ültek össze. Farkas László ugyanis a 
Budakeszin működő Erkel Ferenc Kamarakórus veze-
tője. „Így sikerült a születésnapot összehozni a kórussal, 
illetve a nyugdíjas pedagógusokkal. A későbbiekben ter-
mészetesen szeretnénk a nyugdíjas óvodapedagógusokat 
is bevonni a párbeszédbe.”

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, városunk polgármes-
tere megköszönte az Idősügyi Tanács eddigi munkáját: 

„Bízom benne, hogy a tanács munkája kisugárzik a tele-
pülés egyéb részeire is.” Szorgalmazta, hogy a nyugdíjas 
pedagógusok alakítsák meg klubjukat, amely megfelelő 
szervezeti kereteket biztosít a munkához, a programok 
megszervezéséhez. 

„A pedagógiai munka a szép, lassú, hosszú esőhöz 
hasonlítható, ami jól megáztatja a földet és a benne lévő 

magocskákat. A magocskák aztán kihajtanak, termőre 
fordulnak.” – mondta a polgármester asszony.

Több résztvevő kiemelte: nagyon örülnek a klub lét-
rejöttének, így rendszeresen találkozhatnak a régi kollé-
gákkal. Berlinger Józsefné megjegyezte: „Egy kicsikét 
visszafiatalodik az ember.”

Szabó Tibor Mihály

Mennyi szeretet fér  
egy cipősdobozba?

  www.ciposdoboz.hu  - megnézhető. 
Baptista Gyülekezet, Budakeszi, Széchenyi u. 50/a 

Leadási idő: 2013. december 1−18. 
Ügyfélfogadás:  hétfő, csütörtök            10−12 óra 
                           kedd, szerda, péntek    15−17 óra 
                           szombat                        10−19 óra 
                           vasárnap                       12−16 óra

Kis Árpádné Pető Anna
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 I. világháborús 
hősökre  

emlékeztünk 
halottak napján

Az I. világháborús emlékműnél mél-
tóképpen emlékeztünk halottak nap-
ján az I. világháborúban elesett 186 
budakeszi hősre. 

Fajtha Anita, az EFMK igazgatója rövid beszé-
dében kifejtette: „Ezek a hősök példát mutat-

tak a jövendő nemzedékének kötelességtudatból, 
helytállásból, hazaszeretetből.” Az I. világháború 
mély nyomot hagyott a mai ember gondolkodá-
sában. Átalakították Európa politikai rendjét, a 
hősök emlékművei ott állnak minden városban, 
faluban, az élmények mind a mai napig hatnak. 

Itt, Budakeszin 1930-ban Martinelli Jenő 
szobrászművész alkotása látható, amelyet a város 
2011-ben a Budakeszi Szépítő Egyesület kezde-
ményezésére felújított.

Pfendtner József, a szépítő egyesület elnökhe-
lyettese rövid történelmi visszatekintést nyújtott. 
Magyarország 1867 óta az Osztrák−Magyar Mo-
narchia részét képezte. 1914. június 28-án hadat 
üzentünk Szerbiának. A császár úgy gondolta, 
hogy az őszi levélhullás idejére a katonák haza 
fognak térni. Már a kezdet kezdetén nagy veszte-
ségeket szenvedtünk, amit aztán a későbbiekben 
nem is tudtunk kiheverni. Nagy csapás volt továb-
bá, hogy 1915-ben volt szövetségesünk, Olasz-
ország az antant oldalán belépett a háborúba, és 
velük 5 komoly ütközetet vívtunk. A keleti fron-
ton is súlyos véráldozatokat szenvedtünk, a közös 
hadsereg 1916 végéig 1 millió katonát veszített!

1918 őszén a háborút elveszítettük, a monar-
chia szétesett.

„Amikor megemlékezünk a 186 budakeszi 
hősről, hajtsunk fejet a háború többi áldozata 
emléke előtt is!” − fejezte be beszédét Pfendtner 
József.

A beszéd elhangzása után az emlékezés koszo-
rúinak elhelyezése következett. 

Szabó Tibor Mihály   

Halottainkra emlékeztünk
A Hagyományőrző Kör Asszonykóru-
sa csodálatos énekével kezdődött a 
program. Ünnepi beszédet Kőrösiné 
dr. Merkl Hilda mondott. „Halotta-
inkra emlékezünk, rájuk gondolunk 
november első napjaiban” − kezdte 
beszédét az igazgatónő. Élet költö-
zik ilyenkor a temetőbe, mi azonban 
elcsendesedünk. Ilyenkor tanulunk 
valami nagyon lényegest, nélkülöz-
hetetlent: lassan, csendben megválni 
mindentől és mindenkitől, ami egykor 
fontos volt. 

Az elcsendesedésre, és em-
lékezésre azonban nekünk, 

élőknek van nagy szükségünk. A 
mai ember a halál kultúrájában él, 
miközben retteg a haláltól, pedig 
ez az egyetlen biztos ténye éle-
tünknek. 

Az Emlékezés Keresztjére fel 
kell nézni, hiszen földi céljainkat 
csak a magasba irányuló tekin-
tettel érhetjük el. Ha a jóságnak 
és a szeretetnek csak a morzsáját, 
az igaznak és a fénynek csak egy 
sugarát hoztuk létre, már megvolt 
életünk értelme. „Az Emlékezés 
Keresztje emlékeztessen eltávozott szeretteink-
re − akiket nagyon sok esetben távoli országok 
földje fogadott be −, és szívünkbe vésett feladata-
inkra az élőkkel és az egész teremtett világunkkal 

kapcsolatban. És ne csak ilyenkor, novemberben” 
− fejezte be beszédét Kőrösiné dr. Merkl Hilda. 

A beszéd elhangzása után a koszorúzás követ-
kezett: a Zwickl Fúvószenekar alkalomhoz illő 
zenéjére elhelyezték az emlékezés virágait Buda-
keszi Város Önkormányzata, a Budakeszi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, Budakeszi Járási 
Hivatal, a Nagy Gáspár Városi Könyvtár, a Nagy 
Sándor József Gimnázium, a Széchenyi István 
Általános Iskola, a Borostyán Nyugdíjas Klub, a 
Hagyományőrző Kör, a Budakeszi Helytörténeti 
Gyűjtemény Baráti Egyesület, a Budakeszi Szé-
pítő Egyesület, a Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub, 
a Széchenyi István Baráti Kör, a Fidesz-KDNP 

budakeszi szervezete, valamint az Erkel Ferenc 
Művelődési Központ megjelent képviselői.

Szabó Tibor Mihály
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„Nem tudunk a hős  
fogalmával mit kezdeni”

„A megemlékezés mindig visszás érzé-
seket kelt bennem” – kezdte beszédét 
a halottak napja vigíliáján, a II. világ-
háborús emlékműnél a megemlékezés 
szónoka, dr. Darkó Jenő, a történettu-
dományok kandidátusa. 

„A szekularizáció utolsó rohamaként a mai em-
ber nem tud különbséget tenni a szakrális és a 

profán között. Márpedig a temető szakrális tér, ezért 
nem érzem magam feljogosítva, hogy bármilyen 
közszereplésre használjam a sírkertet” − magyarázta 
a visszás érzéseit a szónok. Ezért támogatja települé-
sünk önkormányzatának azon döntését, hogy jövőre 
már május utolsó vasárnapján, a hősök napján emlé-
kezzenek meg hőseinkről.

Korunk nemcsak a szakralitásra nem fogékony, 
de a hőskultusz sem jellemző manapság. Szemléle-
tünk és értékeink eltávolodtak a régebbi korok hős 
szemléletétől. Nem tudunk kellő magyarázatot talál-
ni a hősök halálára. Esetleg racionális magyarázatot 
mondhatunk, ez a mai kor embere számára tanító 
jellegű lehet. Ha azonban a történések belső össze-
függéseit keressük, nehezebb a dolgunk. Nem biztos, 
hogy adekvát választ kapunk: miért áldozták fel éle-
tüket legjobbjaink valamilyen, általuk kitűzött célok 
érdekében. Elsikkadnak az egyéni sorsok, az egyéni 
áldozatok. A magyar történet legvérzivatarosabb év-
százada volt az úgynevezett hosszú XX. század (a 
XIX. század közepétől kiindulva): két elbukott for-
radalom és szabadságharc, két világháború elvesz-
tése. A két világháború között lényeges különbség 
az, hogy míg az I. világháború hőseire a vesztesek 
és a győztesek is megemlékezhettek. A II. világhá-
ború megítélésére rányomja bélyegét Németország 
Endlősung politikája. De innen gyorsan eljutunk 
hazánk szovjet megszállásáig, a kommunista hata-
lom túlkapásáig, s többek között a budakeszi svábok 
kitelepítéséhez. Egyszerűen fogalmazva: még emlé-
kezni sem lehetett hőseinkre, kitelepített hozzátarto-
zóinkra.  A mai kor emberének el kell jutnia odáig, 
hogy tudomásul veszi Krisztus megváltó békéjét. Ha 
ez nem sikerül, marad az értelmetlen félelem és a 
bosszúvágy (szemet szemért…).

„Sokakat a nemzet emlékezete emelt a hősök 
közé. Így lettek hőseink ’48 és ’56 hősei. Rájuk em-
lékezve gondoljunk azokra, akik életüket áldozták 
hazánkért és a szabadságért” − fejezte be gondola-
tokat ébresztő beszédét dr. Darkó Jenő.  A beszéd 
elhangzása után a koszorúzás következett: a Zwickl 
Fúvószenekar alkalomhoz illő zenéjére elhelyezték 
az emlékezés virágait Budakeszi Város Önkormány-
zata, a Budakeszi Német Nemzetiségi Önkormány-
zat, Budakeszi Járási Hivatal, a Nagy Gáspár Városi 
Könyvtár, a Nagy Sándor József Gimnázium, a Szé-
chenyi István Általános Iskola, a Borostyán Nyug-
díjas Klub, a Hagyományőrző Kör, a Budakeszi 
Helytörténeti Gyűjtemény Baráti Egyesület, a Buda-
keszi Szépítő Egyesület, a Fenyőgyöngye Nyugdíjas 
Klub, a Széchenyi István Baráti Kör, a Fidesz-KDNP 
budakeszi szervezete, valamint az Erkel Ferenc Mű-
velődési Központ megjelent képviselői.

Szabó Tibor Mihály

„Az emberek 
gerincét  

megtörték  
a Kádár- 

rezsimben”
Halottainkra emlékeztünk minden-
szentek napján, a halottak napja elő-
estéjén Márity Lászó és Barabás Fe-
renc ‘56-os mártírok sírjánál.

„Olyan élettörténetek vannak a budakeszi hő-
sök sírjaiba bezárva, amelyek azt mondatják: 

menj és cselekedj!” – mondta Bakács Bernadett, Bu-
dakeszi alpolgármestere.  Az ’56-ban elkezdett har-
cot a ma élő generációknak kell befejezni.  1989−90-
ben, a rendszerváltoztatáskor ugyanis nem ugyanaz 
volt a lelkülete a népnek, mint ’56-ban, amikor is 
erkölcsi kényszerből egy birodalommal szemben, 
félelem nélkül kiállt a jogaiért. „Az emberek gerincét 
megtörték a Kádár-rezsimben” − folytatta az alpol-
gármester asszony. 

A Kádár-rendszer nyilvánosan, a közmegegyezés 
alapján kényszerített hazugságokat a népre, s az em-
berek azért fogadták ezeket el, hogy megőrizhessék 
a magánélet látszólagos háborítatlanságát. Így aztán 
az emberek pesszimisták, nem bíznak egymásban, 
nincsenek kapcsolataik, nincs reményük. Azt is tud-
juk, hogy a párt elit átmentette gazdasági hatalmát, 
a kapcsolatait. Külföldi vállalatokkal szövetkezve 
állandóan támadnak bennünket, gyakran külföldön 
is rossz hírünket keltik.  „’56 hősei világítótornyok 
életünkben: jelzik nekünk a helyes utat. A mi öröksé-
günk véghezvinni a forradalom eszméit, a vértanúk 
által megkezdett utat nekünk kell befejezni” − fejez-
te be beszédét a megemlékezés szónoka.  A megem-
lékezés a Szózat közös éneklésével zárult.

Szabó Tibor Mihály
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Lovasíjász 
Európa- 

bajnokunk

Törökországban, Usakban rendezték 
meg a hatodik Lovasíjász Európa-baj-
nokságot 2013. szeptember 25-27. 
között, amelyen 17 nemzet 49 ver-
senyzője indult.

A budakeszi Ruszák Mátyás győzelmével vég-
ződött a küzdelem, Matyi lovasíjász Európa-

bajnok lett.
Ruszák Mátyás koreai stílusban első helyezést, 

magyar stílusban harmadik helyezést ért el, össze-
sítettben megszerezte a végső győzelmet.

2012. augusztus 29. és szeptember 2. között 
Magyarországon, Verőcén rendezték meg az ötö-
dik Nyílt Lovasíjász Európa Bajnokságot, amelyet 

Kassai Lajos nyert meg. Akkor Matyi negyedik 
helyezést.

2013 májusa óta Matyi a híres ópusztaszeri 
Akhal Teke Ménes lovascsapatának főállású tagja, 
a Történeti Emlékparkban a lovasbemutatók egyik 
kulcsembere lett. A Nyílzáporon a Keszi Íjászok 
büszkeséggel köszöntötték Matyit.

Berlinger Gábor

A Budakeszi Czövek Erna 
Alapfokú Művészeti Iskola 

fúvószenekarának története

Engedjék meg, hogy bemutatkozásul 
ismertessem a zenekar történetét:

A Zenekar Vámos István vezetésével alakult 
meg 1996-ban. Az első évben Vámos István, 

majd 1997-től 2002-ig Fritscéné Ambrus Gabriella 
vezette az együttest. A kezdeti időkben a zenekar 
megszilárdította repertoárját, és sikerült elérnie, 
hogy körülbelül 20 fős létszámmal működő együt-
tessé bővüljön

Alulírott Szita Csaba 2003 óta vezetem a zene-
kart. Folytattuk a Gabriella által elkezdett munkát, 
és sikerült továbbfejlődnünk. A repertoár kiszéle-
sedett, és a kottatár a kb. 50 anyagból 200-250-re 
duzzadt. A zenekar rendszeresen részt vesz fúvós-
fesztiválokon és kistérségi fesztiválokon is (Sós-
kúti Wind Session Festivál, Biatorbágyi Wind Ses-
sion fesztivál, Budakeszi Wind Session fesztivál, 
Etyeki Wind Session fesztivál, Tápiószentmártoni 
fesztivál).

Az utóbbi években is számos városi és városon 
kívüli rendezvényen léptünk fel, ahol a gyerekek 
neves személyiségeknek játszottak. Nagyné Starcz 
Teréz kezdeményezésére, és segítségével elkezd-
tük ápolni a budakeszi sváb hagyományokat is. 
Azon kívül, hogy számos, jelenleg már zenemű-
vészeti főiskolán tanuló növendék kezdte nálunk 
pályafutását, játszottunk együtt neves jazz muzsi-
kusokkal, Csepregi Gyulával és Finok Zoltánnal, 
és velünk lépett fel először Janicsák Veronika, aki 
jelenleg már országosan ismert szólóénekes.

A félévenként megtartott zeneiskolai nagykon-
certeken kívül sok helyeken játszottunk az utóbbi 
években.

2008 óta rendszeres közreműködői vagyunk a 
júniusi úrnapi körmeneteknek.

2012: március: a budakeszi svábok kitelepíté-
sére rendezett megemlékezés és koszorúzás.

május: német nemzetiségi búcsú a Budavári 
Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében 
Máriamakkon.

június: Erkel-napi koszorúzás Budakeszin az 
Erkel-szobor előtt.

A  Częstochowai Fekete Madonna Budapesti 
Szent István Bazilikai ünnepségén.

www.youtube.com/watch?v=1SRutFD1GDE  
A zenekar 7.09-től hallható.

augusztus: budakeszi búcsú
november: lámpás felvonulás Márton-napon 

Budakeszin.
Márton-napi felvonulás a Budai Várban a Bu-

davári Német Nemzetiségi     Önkormányzat szer-
vezésében.

2013: március: a budakeszi svábok kitelepíté-
sére rendezett megemlékezés és koszorúzás.

május: német nemzetiségi búcsú a Budavári 
Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében 
Máriamakkon.

június: Erkel-napi koszorúzás Budakeszin az 
Erkel-szobor előtt.

Sportpályaavató a pesthidegkúti általános isko-
lában, itt készültek az alábbi képek.

augusztus: budakeszi búcsú.
szeptember: koszorúzás és emlékülés Szé-

chenyi István születésnapjára emlékezve 
2013. szeptember 20-án (pénteken) 16.30 órakor.

Szeptember 22: nemzetiségi kórustalálkozó 
Budakeszin.

November 8: Lámpás felvonulás Márton-napon 
Budakeszin.

November 10: Márton-napi felvonulás a Budai 
Várban a Budavári Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat szervezésében.

A november 10-i Budai Várban megtartott 
lámpás felvonuláson felkérést kaptunk egy jövő 
évre tervezett sváb búcsúra. Ezt a Budavári Német 
Nemzetiségi Önkormányzat szeptemberben a Má-
tyás-templom előtt tartja majd, amennyiben meg-
kapják a szükséges területfoglalási engedélyeket.

Következő fellépéseink:
2014. március: Budakeszi Sváb bál.
2014. április:    Budakeszi németek kitelepíté-

sének évfordulója.
Szita Csaba



„A sportolásban mindenki győztes”

Para Erőemelő Magyar Bajnokságot ren-
deztek november második hétvégéjén 
Budakeszin. Ozy révén a sportág egyik 
fellegvárának tekinthető városunk.

Dr. Csutorááné dr. Győri Ottilia polgármester asz-
szony köszöntötte a résztvevőket. „Budakeszin 

hagyománya van az erőemelő sportnak, köszönhetően 
Szabó Ozor Jánosnak, Ozynak. Mindenki azért jött 
ide, hogy nyerjen. A sportolásban mindenki győztes, 
hiszen ha csak saját magát győzi le, ha saját korlátait 
lépi át, már győztesnek tekinthető.”

A megnyitó beszéd végén Jurij Vlaszov, szovjet 
súlyemelő-világbajnoktól idézett egy ide illő gondo-
latot: „…Hirtelen minden elcsendesedett. (…) Olyan, 
mintha egy hatalmas erejű fénynyaláb járná át a tes-
ted. E percben meggyőződéssel hiszed, végtelen erők 
birtokán vagy. Nincs nagyszerűbb az életben, mint ez 

a fehéren izzó pillanat, és 
hajlandó vagy újból, akár 
évekig is dolgozni, hogy 
ezt újra megízleld.”

Sok sikert és örömet 
kívánva fejezte be a be-
szédét a polgármester 
asszony.

Gömöri Zsolt, a Ma-
gyar Paralimpiai Bizott-
ság elnöke elmondta: 
„Nyugodt vagyok, itt, 
Budakeszin jó helyen van 
ez a sportág. Ozy szépen 
szervezi és kézben tartja a 
dolgokat. Sok segítséget 
kapnak a város vezetésé-

től. Köszönet érte a városunk első emberének.”
Szabó Ozor János, Ozy őszinte lelkesedéssel be-

szélt a sportágról. „Kemény, őszinte munka folyik 
ebben a sportágban. Heti 3 edzéssel készülünk. Mi-
nőséget szeretnének hozni, reméljük hogy ez az ered-
ményekben is meg fog mutatkozni.” Ozy egyébként 
4-szeres világbajnok, 21 éve edző. „Fantasztikus érzés 
tanítványaimat látni a dobogó legfelső fokán” – nyi-
latkozta. Ezután két ajándékot nyújtott át: az egyiket 
a polgármester asszonynak, megköszönve a sok se-
gítséget, illetve Csaba Attilának, a Magyar Szkander 
Szövetség elnökének. 

Érdekes színfoltja volt a rendezvénynek Kasza 
László (Papa), aki szintén világbajnok. „Fejben kell 
megcsinálni mindent, nemcsak az erő számít” − 
mondja el hitvallását a veterán sportoló. „Nekem ez 
az életem, 72(!) évesen nem akarok lemaradni a fia-
taloktól.”

Szabó Tibor Mihály  
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POWER STATION 
ERŐEMELŐ MAGYAR BAJNOKSÁG

1-1 kategóriában óriási csaták voltak. 6 országos  
rekord születet és a hazaiak örömére a legnagyobb nyomás  

is Budakeszin maradt Ozy jóvoltából!

NŐI VERSENYEREDMÉNYEK:
 45 kg  1. Nadja Gyalog (Ukrajna)
 50 kg  1. Mezei Katlin (Power Station SE)
 2. Jana Csuva 45 kg (Ukrajna) 
 55 kg  1. Kovács Andrea 55 kg (Power Station SE) 
 61 kg  1. Bazsó Barbara (Erőnlét SE) ÚJ ORSZÁGOS  CSÚCS!
 
FÉRFI VERSENYEREDMÉNYEK:
 49 kg 1. Tunkel Nándor 140 kg (Power Station SE) ÚJ ORSZÁGOS CSÚCS!
 2. Várhegyi Krisztián 73 kg (Power Station)  ÚJ ORSZÁGOS JUNIOR CSÚCS!
 54 kg 1  László István Zsolt 127 kg (Erzsébetváros SE) ÚJ ORSZÁGOS  CSÚCS!
 59 kg 1. Tóth Istávn 143,5 kg (Power Station SE) ÚJ ORSZÁGOS  CSÚCS!
 65 kg 1. Karhut Zoltán 100 kg (Power Station SE)
  72 kg 1. Kis Viktor 117 kg (Power Station SE)
  2. Kotorman László 117 kg (Balázsi SE)
  80 kg 1. Cedric Nwang 160 kg (Szenegál)
  2. Goda Gábor 120 kg (Ajka)
  88 kg  1. Mohácsi János 105 kg (Power Station SE)
  97 kg  1. Bolgárfalvi Béla 120 kg (Gruber SC)
 107 kg 1. Galyas Ákos 130 kg (Power Station SE)
+107 kg 1. Szabó Ozor 206 kg (Power Station SE) ÚJ ORSZÁGOS  CSÚCS!
                 2. Szávai Csaba 205 kg (Havnna SC)
                 3. Csóri József 82 kg (Erőnlét SE)



B
U

D
A

K
ES

Z
I 

H
ÍR

M
O

N
D

Ó
 –

 1
6

A Keszi-Art 4. Karitatív  
karácsonyi vására

A Keszi-Art Egyesület Karitatív kará-
csonyi kiállítást szervezett a budake-
szi Kálvin-teremben. A segíteni vágyó 
művészek alkotásaik felajánlásával 
támogatják a rászoruló embereket, a 
nagycsaládosokat.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
elmondta, hogy „Ennek a karitatív kiállítás-

nak és vásárnak az az érdekessége, hogy nemcsak 
szeretteinknek vásárolhatunk értékes műveket, ha-
nem olyanoknak is, akiket nem is ismerünk.”

Az önkormányzat idén 2 millió forintot tud adni a 
rászorulóknak, nagycsaládosoknak. A Családi napon 
befolyt összegből 70 gyereknek tudtak venni tanév-
kezdő csomagot. Fél milliót költöttek tűzifa vásárlá-
sára. Az önkormányzat a saját eszközeivel a továb-
biakban is támogatja az egyesületet, a művészeket.

A kiállítást hivatalosan Dévényi János, a Keszi-
Art Egyesület elnöke nyitotta meg:

„Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de 
az Úr azt nézi, ami a szívben van.”

Városunk legszebb 
kiállító termét a Buda-
keszin és vonzáskör-
zetében élő képző- és 
iparművészek alkotásai 
töltik meg fénnyel, moz-
gással és élettel. Dévényi 
János hálásan köszönte a 
művészeknek, hogy ön-
zetlenül és nagylelkűen 
felajánlották műveiket 
erre a jótékonysági ki-
állításra, melynek célki-
tűzése, hogy a helyben 
élő nagycsaládosok és 
egyedül élő idős embe-
rek kézzelfogható segítséget kapjanak. A kiállítást 
4. alkalommal rendezik meg ezen a helyszínen − a 
polgármester asszony fővédnökségével −, amely 
lassan Budakeszi képzőművészeti életének fon-
tos részévé válik.  A kiállító művészek azokra az 
embertársaikra gondolnak, akik egészségi, szoci-
ális körülményeik miatt többségében sajnos nem 
tudnak eljönni erre az alkalomra. Kiállításukat 

úgy rendezték meg, 
hogy a különböző mű-
fajú, eltérő technikájú 
és témájú alkotások 
egymást kiegészítve, 
harmonikus összhatás-
ban érvényesüljenek.  
Ez a tárlat a művészet 
eszközeivel mutatja be 
mindazt, ami a Keszi-
Art Egyesület tagjait 
foglalkoztatja. 

Felfedezhetjük a 
tájképeken természeti 
környezetünk egye-
dülálló szépségét, a 
tökéletesség utáni 
vágyakozásunkat, az 
elmúlást, az újjászüle-
tést, a feltámadást. 

„Az ember örök dilemmája, hogy ki vagyok én, 
miért is vagyok a világon, mely értékek határozzák 
meg tetteimet és sorsomat. A művészetben, soha 
nem a szakmának vagy a közönségnek kell megfe-
lelni, hanem a belső igényességnek, a hitelességnek 
és az őszinteségnek. A művészet homorú tükröt tart 
elénk, amelyben ráismerünk saját emberi vonása-
inkra, de ugyanakkor a művészet csodálatosan ki-
emel a mindennapi valóságból, a művészet egység-
be hozza a test−lélek−szellem hármasságát. 

A művészet hidat épít az emberek között, és 
oltja a szépség utáni vágyakozásunkat.” – mondta 
az egyesület elnöke, majd hozzátette:

„Ezzel a csoportos kiállítással azt üzenjük vá-
rosunknak és magyar népünknek, hogy vannak 
morális és szellemi értékeink, amelyek nélkül 
lehet, de nem érdemes élni. Ne azt vegyük észre, 
ami elválaszt bennünket egymástól, hanem tegyük 
a hangsúlyt arra, ami összeköt bennünket, keres-
sük meg a közös nevezőt, ami alapján együtt tu-
dunk működni egymással. Budakeszi egyedülálló 
helyzetben van, mert alkotó művészei segítő kezet 
nyújtanak a köztünk élő rászorulóknak. Szükség 
van az összefogásra, a szókimondásra, a cselek-

vésre. Olyan időket élünk, amikor egyre nagyobb 
embertömegek lába alatt csúszik meg a talaj, pá-
lyakezdő fiatalok keresik a megkapaszkodási lehe-
tőséget, az állásukból elbocsátott munkanélküliek 
megélhetést szeretnének, a támasz nélkül maradt 
idős emberek pedig további segítséget.”

Bízom benne, hogy ez a kiállítás olyan aján-
dékozási lehetőséget nyújt a budakeszi művé-
szet szerető közönség számára, amelyet ezúttal 
sem fognak elszalasztani. Önök most abban a 
szerencsés helyzetben vannak, hogy nem csak 
gyönyörködhetnek az alkotásokban, de karitatív 
kiállításhoz szabott mértékletes árakon meg is vá-
sárolhatják azokat.  

Dr. Darkó Jenő történész a befolyt összeg sor-
sáról beszélt. A Katolikus Karitász és a református 
gyülekezet között fele-fele arányban osztják szét.  
A karitatív kiállítást december 22-éig lehet meg-
tekinteni, és a művek megvételére is addig van 
lehetőség.

A megnyitón Dévényi-Győrffy Imola hegedű-
játékában gyönyörködhettünk, zongorán kísérte 
Fóris Szilárd.

Szabó Tibor Mihály

A megvásárolható fotókat megtekinthetik személye-
se a Kálvin teremben (Budakeszi, Fő út 159.) vagy a 
hirmondo.budakeszi.hu weblapon.

Fotók: Vágvölgyi Attila

Alkotóműhely 
nyílt helyben

A kreativitás igen fontos a mai világ-
ban. Budakeszin, a Fő utca 239.-ben 
egy rossz állapotú házat 2 hét alatt fel-
újítottak, és alkotóműhelyt nyitottak 
az érdeklődők számára.

A rossz állapotú, régi házat a 6 művész 2 hét alatt 
rendbe hozta. Puskás Krisztina, alapító elmond-

ta: 2 hete álmodta meg, hogy alkotóházat kell lét-
rehozni. Korábban sokat foglalkozott gyerekekkel, 
kerámia alkotótáborokat tartott nyaranta. Úgy gon-
dolta, miért ne lehetne ezeket a táborokat a nyári 
szüneten kívül is folytatni. Olyan alkotóházat szeret-
nének létrehozni, ami alkotásra neveli a gyerekeket. 
Három szakma képviselői oktatják majd a gyereke-
ket a szakma rejtelmeire. Az elkészült műveket a kis 
alkotók hazavihetik. Vitkó Mária keramikus a „kerá-
miatermet” mutatja be: „láthatók itt a helyiségben a 
hagyományos paraszti világ tárgyai (gyertyamártók, 
kancsók), de vannak itt modern tárgyak is, pl. rappó 
edények. Gyakorlás után bárki elkészítheti ezeket a 
tárgyakat.”Nagy Ibolya nemezelő mesterségről me-
sélt: már a honfoglalás korában ismert volt. A birka 
szőréből készítették a nemezt, amelyből sok mindent 
lehet készíteni (ruhaneműket, mobiltokot, ruha-ki-
egészítőket). Zabani Hajnalka bútorfestő elmondta, 
az ódon hangulatú helyiségben kétféle bútor találha-
tó: antik bútorok felújítva, illetve retró bútorok, ame-
lyek vissza lettek öregítve. Nagy divat manapság a 
provence-i stílus, ennek megismertetésére tanfolya-
mot terveznek. Fő céljuk, hogy közelebb hozzák az 
embereket a művészetekhez. A kreativitás örömmel 
telíti el az embereket.

Az alkotóműhelyben kiállított művek megvásá-
rolhatók, az alábbi telefonszámon lehet érdeklődni: 
06-20-227-9268.

Szabó Tibor Mihály 



Golden cAge 
kiállítás

Kisteleki Dóra, a budake-
szi grafikusművész a mű-
vészcsalád legfiatalabb 
tagja. Kiállítása a buda-
örsi Jókai Mór Művelődé-
si Központban december 
13-áig tekinthető meg.

A kiállítást Koppány Szilvia, az 
ArtDepo tulajdonosa nyitotta 

meg, aki a családról mondott egy-
két mondatot. Az édesapa, Kistele-
ki Zoltán előadóművész, az édes-
anya selyemfestő művész. Dóra 
már gyerekkorában magába szívta 
a művészetek iránti szeretetet. 

Végigtekintve a műveken, 
alapvetően két témát lehet meg-
különböztetni: a kortárs költők 
ihlette művek, illetve a szabad 
asszociációk. „Kisteleki Dóra 
műveit senkihez sem hasonlítható 
szín, forma és szimbólumrend-
szer jellemzi. Megannyi miniatűr 
kép adja a kerek egészet. Mindez 
a körülvevő világ elemeit szim-
bolizálja. A képek pulzálnak, 

dinamikusan mozognak” − mél-

tatta a fiatal művésznő alkotásait 
Koppány Szilvia. 

A kiállítás címét adó kép (an-
gol szójáték) mondanivalója: mer-
jük-e elhagyni a kipárnázott világ 
védelmét, kényelmét, hogy meg-
leljük szuverén szabadságunkat?

A fiatal művésznő kifejtette: 

nehezen találta meg a saját hang-
ját, „kb. 18 éves koromra kiöm-
löttek a dolgok a rajzon keresztül 
magamból.” Legfontosabb témája 
a kortárs versek (pl. Juhász Ferenc 
művei) alapján készített illusztrá-
ciók. Művei természetesen sze-
mélyes gondolatait, küzdelmeit 
tükrözik. A képek készítése köz-
ben folyton változnak elképze-
lései. Fő motívumai: könny, eső, 
lázadás, elszállás, szabadságvágy. 
„A készítés folyamata folytonos 
küzdelem, elsősorban önmagam-
mal.” Majd egy nagyon megható 
mondattal fejezi be rövid önval-
lomását: „a régebbi képeimet már 
nem annyira szeretem, az újakat, 
ha valaki meg akarná venni, nem 
szívesen adnám.”

Szabó Tibor Mihály  
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Budakeszi felső részén 
120 m2-s, 4 szobás, 

duplakomfortos,  
téglaépítésű  

CSALÁDI HÁZ 
670 m2-s telken eladó.

Irányár: 39 MFt

Budakeszi óvárosi 
lakóövezetében 390 m2 
lakóterületű, kétgene-
rációs családi ház 718 

m2-s telken eladó.

Az ingatlan egészség-
ügyi központnak is 
kiválóan alkalmas.

Irányár: 65 MFt

Zsámbékon  
75 m2 alapterületű, 

garázsos önálló  

CSALÁDI HÁZ 
720 m2-s telken eladó.

Tetőtér beépítésre 
előkészítve.

Irányár: 20,5 MFt

Németh Piroska
2092 Budakeszi, Fő u. 38. 

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

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

E-mail: nemetingatlan1@pr.hu

Németh Ingatlaniroda - Minden ami ingatlan

Budakeszi óvárosi 
lakóövezetében  

32 m2-s, 2 szobás, 
felújított 

HÁZRÉSZES 
ingatlan 2000 m2-s 

telekkel eladó.
Az ingatlan 

tetőterezhető.

Ára: 7,8 MFt

Budakeszin,  
Barackosban 92 m2-s 

 II. emeleti,  
erkélyes, garázsos, 
igényes társasházi  

LAKÁS eladó.

Irányár: 23,5 MFt

PROGRAMAJÁNLÓ 2013. DECEMBER
IDŐPONT PROGRAM HELYSZÍN

12.04. 18.00

István, a szent király  
- Smohay András 

művészettörténész  
előadása

Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnázium

12.05. 18.00 Jazz-Rock Klub II. Budakeszi város

12.06. 09.30
Bon-bon matiné  

- Görömbölő Kompánia:  
Mikulás kesztyűje

Erkel Ferenc 
Művelődési Központ

12.07. 18.00 “Várj, ember szíve, készen!” 
adventi zenés áhítat

Budakeszi Református 
Templom

12.07. 18.00 Mikulás napi  
kézilabda est

 Széchenyi István 
Általános Iskola

12.07. 18.30
Ne zárkózz el!  

- előadás Benczúr Emese 
munkáiról

Evangélikus  
gyülekezeti terem

12.08. 10.00 Városkarácsonyi hétvége Polgármesteri Hivatal

12.08. 13.00 Karácsonyi  
süteménysütő verseny Polgármesteri Hivatal

12.08. 16.00 Zwickl Polka Partie Erkel Ferenc 
Művelődési Központ

12.11. 17.00 „Ötórai mese” Nagy Gáspár Városi 
Könyvtár

12.11. 18.00 A vidékfejlesztés  
és a natúrparkok

Erkel Ferenc 
Művelődési Központ

12.12. 15.00
Budakeszi Város 
Nyugdíjasainak  

Karácsonyi Ünnepsége
Erkel Ferenc 

Művelődési Központ

12.12. 19.00
Beszélgetés 

Szathmáry Olga Ottilia 
költőnővel

Szent László  
Közösségi Ház

12.13. 16.00 Nosztalgia Party Erkel Ferenc 
Művelődési Központ

12.14. 17.00 Adventi koncert Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnázium

12.17. 18.00
Hagyományos  

kultúra, profán és egyházi 
szokások

Tarkabarka Óvoda

12.17. 19.00 Dumaszínház  
- Dombovári István

Erkel Ferenc 
Művelődési Központ

12.19. 18.00
A Szentegyházi  

Gyermekfilharmónia 
hangversenye

Budapest

12.21. 19.00
A Szentegyházi  

Gyermekfilharmónia 
hangversenye

Páty, katolikus 
templom

12.28. 19.00 Évzáró Rojtos táncház Erkel Ferenc 
Művelődési Központ

12.31. 23.30 Szilveszter  
a Himnusz-szobornál Himnusz-szobor
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8 Megalakult a budakeszi civil kerekasztal

A képviselő-testület döntése alapján 
a polgármester asszony összehívta az 
alakuló Civil Kerekasztalt. A kezdemé-
nyezés célja, hogy az önkormányzat 
és Budakeszi civil szervezetei között 
az együttműködést erősítse. Az ala-
kuló ülésre meghívót kapott a 15 leg-
nagyobb civil szervezet vezetősége és 
a képviselő-testület minden tagja. 

Mint dr. Csutoráné dr. Győri 
Ottilia polgármester asszony 

elmondta, a képviselő-testület 
szeptember 26-ai ülésén döntött 
a civil kerekasztal megalakítá-
sáról. Eredetileg a 6 legnagyobb 
civil szervezetre gondoltak, ké-
sőbb ez kibővült 15-re. Végül a 
Budakeszi Hírmondó hasábjain 
gyakorlatilag minden civil szer-
vezet képviselőit meghívták. 

Mintát a Pest megyében 
működő civil kerekasztal adta, 
amelynek megalakulását a me-
gyei nagycsaládosok egyesülete 
kezdeményezte. Így a megyei 
önkormányzattal együttműkö-
dő, konzultációs fórum jött létre, ahol az értékek 
és az érdekek mentén kiválóan tudnak együttmű-
ködni. Kikérik a véleményüket nagyon fontos 
kérdésekben, megtárgyalják a megyében élők 
életminőségére vonatkozó javaslatokat. Nem 

szigorúan bizottsági rendszerben működnek: ha 
olyan téma van, ami a civil szervezeteket is érin-
ti, összehívják őket.

Hasznos és jó kezdeményezés ez, reméljük, itt 
helyben, Budakeszin is hasonlóan sikeresen fog 
működni. 

A civil szervezetek munkája gazdagítja vá-
rosunkat, eddig is számos rendezvényen vettek 
részt közösen az önkormányzattal. Gondoljunk 
csak a Kopjafa és környékének rendezésére, az I. 

világháborús emlékműre, vagy a Segítő Szentek-
kápolnára. 

Az önkormányzat − az utóbbi 3 évet tekint-
ve − támogatta a civil szervezeteket: 2011-ben, 
1100 ezer forinttal, 2012-ben kétmillió, idén pe-

dig 2,5 millió Ft-tal. A pénzeszközökön kívül inf-
rastrukturális háttérrel is támogatják őket.

„Az együttműködésnek egyik fontos formája 
lehet, hogy a különböző pályázatokon közösen 
indulunk, egymás partnerei leszünk” − mondta a 
polgármester asszony.

Fajtha Anitának, az Erkel Ferenc Művelődési 
Központ igazgatójának − látva a sok ismerős ar-
cot − déja vu érzése volt: 2009-ben már szó volt 
egy hasonló szervezet, a Közművelődési Tanács 

létrehozásáról, de végül is ez nem 
valósult meg. Kifejtette: a mű-
velődési ház nem működhet jól 
civil szervezetek nélkül, viszont 
ez fordítva is igaz: a civil szerve-
zetek jól működő közösségi ház 
nélkül nem sokat tehetnek. Az 
intézmény nyitott a civil szerve-
zetekkel szemben, számos ren-
dezvényüknek ad otthont, több 
esetben együtt tudnak pályázni. 

A Buda Környéki Televízió 
riporterének kérdésére a polgár-
mester asszony elmondta: a civil 
szervezetek kérésére lesz civil re-
ferens, létrehoznak egy közös le-
velezési listát, egy honlapot, ahol 
a programok könnyen követhető-

ek lesznek. „A lakosság is nyer ebből a kezdemé-
nyezésből, hiszen az a célunk, hogy a budakeszi-
ek jól érezzék magukat, szeressék településüket, 
és ezért az önkormányzat is mindent megtesz.” 

Szabó Tibor Mihály

Közeledik a tél, már leeset az első hó 

A hóeltakarítás és a síkosságmentesítési feladatok hatékony ellátása ér-
dekében Budakeszi Város Önkormányzata megbízta a Budakeszi Vá-

rosfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.-t a hóeltakarítási ütemterv elkészí-
tésével és a munka elvégzésével. A BVV Kft. az ütemtervnek megfelelően 
gondoskodik arról, hogy havazás esetén a hó eltakarítása pár órán belül 
megtörténjen annak érdekében, hogy Budakeszi lakossága a téli időszakban 
is akadálymentesen közlekedjen az utakon. 

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a téli időszakban fokozottabb figyel-
met fordítsanak a saját portáik előtti járda szükség szerinti hóeltakarítására, 
illetve síkosságmentesítésére a balesetek elkerülése és a biztonságos gyalo-
gos közlekedés érdekében. Környezetbarát síkosságmentesítő szóróanyag, 
10 kg-os kiszerelésben a BVV Kft. telephelyén (Erdő u. 70.) munkaidőben 

beszerzési áron megvásárolható.
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„Ezek a képek a  
lelkem kivetülései”

Fehér Irén, Budakeszin 
élő festőművész kiállítását 
nézhetjük meg Budapesten 
a Hotel Mercure Museum-
ban. Az érdeklődők novem-
ber 30-áig tekinthetik meg 
a kiállítást.

Fehér Irén festőművész Gyöngyös-
halászon született, 1984 óta lakik 

Budakeszin. Két éve készül erre a 
kiállításra, mindig új anyagot állít ki. 
„A képeimben belülről építkezem. 
Mindig törekedtem arra, hogy műve-
im magamból, ne kívülről legyenek. 
Ezek a képek teljesen belülről jön-
nek” − vallotta. Már gyerekkorában 
is gazdag fantáziája volt, most is ér-
zékeny a mögöttes dolgokra: hogyan 
működik a 3 D-n túli szellemi veze-
tés, és mi dolgunk, mi mit keresünk 
a világban? „Mindig a lélek szelleme 
adja meg nekem, mit fogok kiállíta-
ni” – nyilatkozta a művésznő.

A kiállításon a világhírű Csillag-
szemű táncegyüttes táncosai mutat-
ták be hangulatos táncukat. 

A kiállítást Ghyczy György festő-
művész nyitotta meg: Ha végignéz-
zük a kiállítást, akkor megismerjük, 
nem kell egy szót sem szólnunk. Fe-
hér Irénnek érdekes művészi érdek-
lődése van (ruhatervezés-kivitelezés, 
nemezelés), a 90-es évek elején „rá-
kapott” a festészetre. „Mára egy na-
gyon érett, világos gondolkozású, ki-
tűnő művész lett belőle” − hangzott 
Ghyczy György dicsérete. „Egyér-
telműen emocionális művész, szinte 
minden képén erős érzelmi töltés 

vehető észre. Ösztönösség, belülről 
jövő természetesség jellemzi. Képeit 
ugyanakkor − az ösztönösség mellett 
− alaposan meg is tervezi. Hajszál-
vékony színrétegek egymásra építé-
se, ahol a háttérbe szorul a megfes-

tett figura (A kék születése). Egészen 
finom, különleges attitűd figyelhető 
meg benne. (…) Az is megfigyel-
hető, hogy modelljei közeli kapcso-
latban vannak a művésszel. Nem 
hagyományos módon módokkal te-
remt feszültséget, az egyensúlyt, ha-
nem egész kicsi tónuskülönbséggel 
hatnak képei. (…) Szinte Gulácsy-
szerű varázslatos világot épített fel” 
−  jellemezte Fehér Irén művészetét 
Ghyczy György. 

Szabó Tibor Mihály

 A zene hullámai 
− M. SARLÓS ERZSÉBET KIÁLLÍTÁSA

M. Sarlós Erzsébet igazi 
sokoldalú művész. Ezúttal 
festményeiből, szobraiból 
nyílt kiállítás a művelődési 
házban. 

A kiállítás megnyitó rendezvénye 
kezdeteként M. Sarlós Erzsébet 

Az első nap előtt című versét Dávid 
Adorján, a Nagy Sándor József Gim-
názium tanulója szavalta el. Utalva 
a kiállítás címére idéznék egy sort a 
versből: „A zene dallamlovakon el-
vágtatott.” Ezután a kiállításnak helyt 
adó Erkel Ferenc Művelődési Központ 
igazgatója mutatta be a művésznő pá-
lyafutását. Mózes Erzsébet néven szü-
letett 1941-ben Budapesten, 1967 óta 
él Budakeszin. Gyerekkorától érdek-
lődött a különböző képzőművészetek 

iránt, 14 évesen egy franciaországi 
gyermekrajz kiállításon első helyezett 
lett. Tizenhat éves kora óta verseny-
szerűen evezett. Sikeres sportoló lett, 
kimagasló sportteljesítményekkel 
képviselte hazánkat: kétszeres Eb-
bronzérmes, a mexikói olimpián 2. he-
lyezést ért el. Közben tanári diplomát 
szerzett, Budapesten, majd 28 évig a 
szomszédos Pátyon tanított, Páty köz-
ség díszpolgára. 1996 óta nyugdíjas, 
azóta csak a művészetekkel foglalko-
zik, sokféle anyaggal és technikával 
dolgozik. Legfontosabb díjai: 1994. 
Pest megyei amatőr képzőművészeti 
kiállítás I. díj, Néprajzi Múzeum 2003. 
Nagydíj, Iparművészeti Múzeum 
2004. Aranyfokos díj. Sokfelé állítja ki 
műveit, néhányat kiemelve: Néprajzi 
Múzeum, Vajdahunyad vára, Sop-
ron, Keszthelyi Múzeum, Országos 
Széchenyi Könyvtár, Sportmúzeum, 
Róma, Budakeszi.

A mai napon megnyitott kiállítással 
adózunk Erkel Ferenc és Czövek Erna 
munkásságának is. M. Sarlós Erzsébet 
műveiben fellelhetőek Erkel Ferenc 
zenei munkássága és a sakk iránti sze-
retete. A zene és a képzőművészetek 
kapcsolata mindig érdekes kérdéseket 
vet fel. Például: hogyan fest le dolgo-
kat, érzéseket a zene, hogyan késztet 

alkotásra a zene egy festőt. A köszön-
tő után Szávin Márk klarinétművész 
előadásában gyönyörködhettünk, aki 
nem mellékesen a művésznő unokája. 
Egyébként a művésznő másik unoká-
ja is zenész. Barcsik Hédi, a Czövek 
Erna Zeneiskola igazgatónője nyitotta 
meg a kiállítást. Beszédében kiemelte: 
M. Sarlós Erzsébet itt bemutatott alko-
tásai kapcsolatosak a zenével. „Mind-
egyik alkotása elvarázsol.” Világunk-
ban minden mindennel összefügg. A 
kiállítás kapcsán két nem mindennapi 
zenészre emlékezünk, akik a zene 
tengerének hullámait felkorbácsolták. 
Munkásságuk a mai napig mozgásban 
tartják a zenei életet. 

Mindketten ott voltak egyedi in-
tézményeink születésénél (Operaház, 
Zeneakadémia, a vidéki zeneiskolai 
hálózat kiépülése).  Megszólalt maga 

a művésznő is. Elmondta, világ életé-
ben szerette a zenét, kárpótolják mun-
kái, amelyek az emberekhez szólnak. 
A zene lelki húrokon játszik, össze-
egyeztetni a festészettel igen nehéz.  
Az evezés mint sport a másik alap-
vető élménye. „Muzsikált a ritmusos 
evezés, a víz” − vallotta.”  A zenéhez 
való kapcsolódása a tanításában is 
megmutatkozott. A zenés órákon si-
került megszerettetni a komoly zenét, 
rajzóráira is bevitte a zenét. A gyereke-
ket ez feldobta, visszaköszön ez 30 év 
után az osztálytalálkozókon. 

A Buda Környéki Televízió ripor-
terének kérdésére kifejtette: Budakeszi 
kiváló hely az ihletnyerésre, hiszen 
a hegyek, az erdők, a napfény játéka 
fantasztikus lehetőséget biztosítanak. 
A természet szép, ha észrevesszük, és 
ezt be tudjuk fogadni. 

A legbüszkébb a férjére, gyereke-
ire, unokáira. „Szépet álmodtam, s ez 
teljesült” − fejezte be vallomását.  

Legvégül megszólalt sporttársa, 
Papp Kornélia, 4-szeres Európa-baj-
nok: „Mindig csodáltam fantáziáját, 
sokoldalúságát. Minden anyagból ké-
pes kihozni csodálatos alkotásokat. A 
kiállítás kihozta hihetetlen fantáziáját, 
tehetségét.”

Szabó Tibor Mihály

Alapítványi 
Közlemény

A Bede Anna Élő Hit Alapítvány a Fiatalok Támogatására az elmúlt 
karácsonyon 280 ezer forinttal támogatta a pályázó, rászoruló, és 

nagycsaládos diákokat a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban. 
Az alapítványt egy nagycsalád hozta létre - gyermekükre emlékezve, aki 
nem érte meg azt a kort, hogy ebbe a gimnáziumba járhasson, - azzal a 
szerény céllal, hogy egy kicsivel több öröm jusson a köztünk élő csalá-
doknak. Az alapítvány bevételei az 1% felajánlásokból, adományokból 
és az egymilliós tőke kamataiból származnak. Az alapítvány működési 
költségeit az alapítók fizetik, így minden adomány a diákokhoz jut el. 
Az alapítványi összeg kamatai nagyon lecsökkentek, ezért kérjük, aki 
teheti, adománnyal segítse a tanulók támogatását. 

Alapítványunk közhasznú, a befizetett összegről igazolást adunk.

Számlaszámunk: 11600006-00000000-04022253
Erste Bank Hungary ZRT., 1138 Budapest, Népfürdő u.24-26, 

Alapítványunk adószáma: 18674310-1-13
Köszönettel: az alapítók dr. Bede Antal és Bakács Bernadett
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A közművelődés megújítása Budakeszin
Tóthné Fajtha Anita, az Er-
kel Ferenc Művelődési Köz-
pont vezetője a napokban 
vehette át a Pest megyei 
közművelődésben eltöltött 
10 éves időszak után a ki-
tüntető ezüst gyűrűt és az 
elismerő oklevelet. Az igaz-
gatónővel a budakeszi köz-
művelődésről és turizmus-
ról beszélgettünk.

Mióta dolgozol Budakeszin?
2008-ban egy népművelői pályá-

zatra jelentkeztem, nem volt fontos, 
hogy vezető beosztásba kerüljek. Fon-
tos volt viszont, hogy akkor, harmadik 
kisfiam megszületése után közelebb 
dolgozhassam családomhoz.

Egy év határozott idejű megbízás 
után - az akkori képviselő-testületnek 
köszönhetően - maradhattam. Kocsis 
Lizával – az akkori igazgatóval – jó 
volt az együttműködés, ő fővárosi 
szemszögből látta a dolgokat, én vi-
déki tapasztalatokkal – Vecsés hasonló 
sváb hagyományú település, mint Bu-
dakeszi –, ezért a hagyományápolás 
és a civil szervezetek a szívemhez 
mindig is közel voltak. Mint népmű-
velő a marketing, a pályázatírások és a 
szokásos adminisztratív dolgok voltak 
a fő feladataim, emellett több nagyobb 
rendezvényt lebonyolítása, mint az 
akkori Budakeszi Kulturális Hetek, 
Budaörsi Kistérségi Fesztivál vagy 
a mára már nem csak helyszínében 
megújult Családi Nap Fesztivál. 

2011 márciusa óta megbízott ve-
zetőként irányítottad a kulturális 
központot, majd tavaly decemberben 
a képviselő-testület kinevezett intéz-
ményvezetőnek. Melyek voltak az 
önkormányzat elvárásai, mit sikerült 
megvalósítani ez alatt a szűk egy év 
alatt?

A képviselő-testülettel jó kapcso-
latot ápol intézményünk. Ismerem a 
testület elvárásait, és a fenntartóval is 
sikerült megismertetni az intézmény 
szakmai működését. A kölcsönös 
együttműködés kialakulásában fontos, 
hogy az önkormányzat a szakmai költ-
ségeket és a szakmai bevételi lehető-
ségeket ismerje, mivel közfeladat az, 
amit mi ellátunk: nem véletlen a neve 
„közművelődés”.

Fontosnak tartom a pályázatok fi-
gyelését, szakmai pályázatok készíté-
sét, akár civil szervezetek bevonásával 
is. 

2011. évtől a városi nagyrendezvé-
nyeket az önkormányzattal közösen, 
több civil szervezet bevonásával ren-
dezzük, így tudunk hatékonyabban és 
nagyobb látogatottsággal dolgozni.

A civil szervezetekkel nagyon jó 
az együttműködés, ez látható a városi 
színes programkínálatban. A civilek 
bevonását legfőképpen a hagyo-

mányőrző rendezvényeken láthattuk 
az elmúlt években. 

 Fontos ennél a szakmánál, hogy 
mindig nyitott szemmel kell lenni. Bu-
dakeszin ez így működik a civilekkel 
való kapcsolatunkban is. Meggyő-
ződésem, hogy az a közművelődési 
intézmény dolgozik jól, aki jó kap-
csolatot ápol a civil szervezetekkel és 
megfelelő kapcsolatot tart a közműve-
lődési intézménnyel. Ugyanis sem a 
civil szervezet, sem a közművelődési 
intézmény nem lenne teljes, ha nem 
tudnának együttműködni.

Azt minden civil szervezet megérti, 
hogy ha egy önkormányzati fenntartá-
sú intézmény segít nekik, attól még 
övék a rendezvény, viszont cserébe 
(szakmai munka, technikai segítség, és 
pénzügyi forrásteremtés), megérdemel 
annyit, hogy fel van tüntetve, meg van 
említve hogy az EFMK „támogatásá-
val”, „együttműködésével”, „segítsé-
gével” valósult meg a rendezvény.

Mi ilyen szempontból is mi tudunk 
szakmailag segíteni, nagyobb nyilvá-
nosságot biztosítani számukra.

Melyek voltak a legsikeresebb pél-
dái ennek az összefogásnak? 

Februárban a kultúrházak éjjel-
nappal rendezvényére is beemeltük 
például a - civil kezdeményezésre el-
indult - farsangi felvonulást, mely így 
kapott országos nyilvánosságot.  Az 
elmúlt évben sikerült létrehoznunk 
színvonalas rendezvényeket, együtt-
működve az önkormányzattal, vala-
mint a Kompánia Színházi Társulattal, 
a Betűtésztával, a Mezei Mária Művé-

szeti Iskolával, az INNÉT Alkotó Kö-
zösséggel és a Keszi Íjászokkal.

Ilyen szép példa a gyereknap is, 
mely idén két új helyszínnel bővült.   
Nagyobb összefogással, az önkor-
mányzattal, a Budakeszi Gyermek-
köztársasággal, a Lóháton Budakeszi-
vel, a SZIA-val, rengeteg vállalkozás 
és civil szervezet összefogásával való-
sítottuk meg a gyerekek örömére.

A városi rendezvények úgy nőhetik 
ki magukat, ha minél több együttmű-

ködő partner van, mert az önkormány-
zat akkor fog felfigyelni rá és akkor 
fogja támogatni.

Az elmúlt években a városi meg-
emlékezéseket is a civil szervezetek-
kel és az oktatási intézmények össze-
fogásával rendezzük meg. Nem lehet 
például egy Erkel-napot elképzelni a 
Budakeszi Szépítő Egyesület nélkül, 
mert tiszteletben kell tartani, hogy 
1985-ben ők indították el a rendez-
vényt, kezdeményezték az emléktábla 
és a szobor állítását.

Egy új „vállalkozásba” is bele-
kezdtetek, amely Budakeszi törté-
netében ez idáig nem kapott kiemelt 
figyelmet: a turizmus. Felújították 
a Nagy-Sándor József-emlékház és 

Idegenforgalmi Információs Pont 
létesült benne. Honnan jött az ötlet, 
milyen eszközöket kaptál a fejlesztés-
hez? 

2012 májusában a város rehabili-
tációs pályázat keretében felújította a 
Nagy-Sándor József emlékházat. Az 
önkormányzat minket kért fel, hogy 
tartalommal töltsük meg a házat, és le-
gyen az EFMK egyik tagintézménye.

Budakeszi Város Önkormányza-
ta feladatul tűzte ki Budakeszi város 

turizmusának fellendítését. Célunk, 
hogy a városunkba érkező turisták 
megismerjék természeti látnivaló-
inkat, valamint építészeti, vallási, 
kulturális értékeinket. Kihívást jelent 
számunkra ennek a feladatnak a meg-
valósítása.

Pest megyét áttekintve, nagyon 
kevés az a közművelődési intézmény, 
amelyik felvállalja a turizmussal kap-
csolatos feladatokat is. Más telepü-
léseken általában külön Tourinform 
Irodák működnek erre a célra. .

Az épület emlékházként működik, 
melyben Nagy Sándor József aradi 
vértanú emlékkiállítását mutatjuk be. 
A tablók anyaga Nagy-Sándor József 
életéről, munkásságáról és Buda ost-
romának bemutatásáról ad hiteles in-
formációt, különös tekintettel arra az 
időszakra, amikor a hadvezér Buda-
keszin tartózkodott. Mindezek mellett 
az Idegenforgalmi Információs Pont, 
turisztikai tájékoztatást és ezzel össze-
függő  szolgáltatásokat tesz lehetővé.

A feladat kivételezéséhez bruttó 
650 E Ft-ot biztosított az önkormány-
zat, melyből a kiállítás anyagát, az 
emlékház bútorzatát és az információs 
szolgáltatáshoz szükséges számítás-
technikai eszközöket finanszíroztuk, 
illetve 4 órában biztosítunk szakem-
bert a működtetésére.

Az Idegenforgalmi Információs 
Pont honlapja 2012 évben már elké-
szült, annak aktualizálása folyamato-
san történik (http://turizmus.budake-
szi.hu).  

A fentieken túlmenően a jövőben 
a vallási, a kulturális, a zöld turizmust 
kívánjuk elsősorban fejleszteni. Fon-
tosnak tartjuk, hogy a turizmushoz 
kötődő szolgáltatások, vállalkozások 
jelenjenek meg a honlapon. 

2013. január óta Oszlánszki Sylvia, 
idegenforgalmi munkatárs dolgozik a 
turisztikai projekteken.

A Himnusz-szobornál is egyre 
több turistacsoportot látni... 

2012-ben megalakult civil kezde-
ményezésre egy munkacsoport a Him-
nusz szobor népszerűsítésére és annak 
környezetének rendbetételére. Intéz-
ményünk (IIP) a szobor látogatására 
csoportokat fogad idegenvezetéssel. 
Az ide látogató csoportok részére kü-
lönféle csomagprogramokat kínálunk, 
mint pl. a Himnusz szobor látogatását 
V. Majzik Mária emlékkiállításának 
megtekintési lehetőségével. Ezúton is 
külön köszönöm Szuhánszky Gábor 
lelkész úrnak, a metodista gyülekezet 
vezetőjének, hogy az általunk kísért 
csoportokat szívesen fogadja. A turis-
ták körében népszerű célpont a Mezei 
Mária Emlékház is, ahová szintén biz-
tosítunk idegenvezetést.

A teljes cikk a Hírmondó webolda-
lán olvasható.

Berlinger Gábor
Fotók: Salamon László
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„Aki énekel, kétszer 
is imádkozik”

A Zákányi Zsolt Református Vegyes 
Kar Budakeszi kulturális életének 
egyik ékessége. Az adventi időszak 
közeledtével érdeklődtünk: hogyan 
készülnek a szokásos adventi kon-
certjükre?

Kádár Ágota karnagy 2007 óta, Zákányi Zsolt 
halála óta vezeti a 20-25 fős kórust. „Nagyon 

szép, gyümölcsöző a kapcsolat közöttünk, inspi-

ratívak vagyunk egymásnak” − vallja a kórusról a 
vezetője, aki elmondta, hogy a zenét mentsvárnak 
tekintik ebben az elanyagiasodott világban, ami a 
problémákat is megoldja. 

Nagyobb ünnepeken megjelennek egy-egy mű-
sorral, templomi szolgálattal. Vidékre is mennek, 
más kórusokkal együtt is szerepelnek. A mostani, 
adventi koncert repertoárjába szeretnének valami 
újat belevinni. 

Ambrózyné Zákányi Emőke, a Nemzeti Ének-
kar tagja elmondta, ha csak teheti, részt vesz a kó-
rus próbáin. Édesapja, a Liszt-díjas karnagy Záká-
nyi Zsolt alapította a kórust 2000-ben, és 2007-ig 
vezette. Halála után a kórus − a nemrég elhunyt 
Merétey Sándor tiszteletes úr javaslatára − felvette 
alapítója nevét. Dicsérte édesapja utódját, a lelkes 
Kádár Ágotát. A kórusnak egyébként nemcsak re-
formátus tagja van, minden felekezetből várják az 
új tagokat. A kórus összetartó ereje a zene szerete-
te, illetve Isten dicsérete. Felelevenítette édesapja 
hitvallását: „A zene, az éneklés szebbé és gazda-
gabbá teszi az ember személyiségét.” Kedvenc 
kórusműve a Szárnyas szó, amit Bárdos Lajos ki-
fejezetten Zákányi Zsoltnak, illetve a kórusnak írt. 
Ennek első sorát idézte: „Előbb kopik el a kőszirt, 
előbb fogy el a fa az erdőből, mint a dalosból az 
ének, a szárnyas szó.”

Marosi Zsuzsa presbiter, az egyik kórusszerve-
ző kifejtette: nagy szervezési munkát igényel egy 
(adventi) koncert előkészítése, létrehozása. Idén 
− egyeztetve az önkormányzattal − a Városkará-
csony egyik rendezvénye lesz az adventi koncert, 
mely december 7-én 18.00 órakor lesz a reformá-
tus templomban. „Mindenkit szeretettel várunk, 
aki szeret zenét hallgatni, aki a zene hangja mellett 
el tud gondolkodni: kit is várunk karácsonykor?” 
− mondta a presbiter asszony. A koncert ingyenes 
lesz, de adományokat a kórus működésére és a 
szervezésre elfogadnak. 

Szabó Tibor Mihály

Meghívó
A Budakörnyéki Natúrparkért 

Egyesület (BNE)
– több érintett szervezettel és 

hivatallal együtt –
előadóülést szervez

a vidékfejlesztés  
és a natúrparkok

 témakörben.

A rendezvény helye: Budakeszi, Erkel 
Ferenc Művelődési Központ (Fő u. 

108.).
Ideje: 2013. december 11. (szerda) 

– 18 óra.

Felkért előadó: V. Németh Zsolt 
parlamenti államtitkár úr

(Vidékfejlesztési Minisztérium).

A részvétel ingyenes. 
Minden érdeklődőt szívesen látunk.

A rendezők nevében: 
Dr. Darkó Jenő, a BNE elnöke

PROHÁSZKA OTTOKÁR 
KATOLIKUS GIMNÁZIUM

2092 BUDAKESZI, SZÉCHENYI U. 141.

TÁJÉKOZTATÓ A FELVÉTEL RENDJÉRŐL 
A 2014/2015-ös TANÉVRE

A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium felvételt 
hirdet a 2014/2015-ös tanévre

- 8 évfolyamos nappali rendszerű gimnáziumi kép-
zésre,
- 5. évfolyamra az alábbi tanulmányi területeken:

A tanulmá-
nyi terület 

kódja:
A képzés tartalma: 

01 Német nyelv oktatása kiscsoportos ke-
retek között. A diákok 5–6. évfolyamon 
latin örökségünk tantárgyat tanulnak, a 
9. évfolyamtól felveszik a második élő 
idegen nyelvet. Hittan oktatás kötelező. 

02 Angol nyelv oktatása kiscsoportos ke-
retek között. A diákok 5–6. évfolyamon 
latin örökségünk tantárgyat tanulnak, a 
9. évfolyamtól felveszik a második élő 
idegen nyelvet. Hittan oktatás kötelező.

• OM-kód. 032460
• Telephelyi kód: 001
A jelentkezési lapon mindkét tanulmányi terület meg-
jelölhető! 
A felvételi kérelmek elbírálásakor  
• a tanulmányi eredményeket (50%-ban), 
• a magyar nyelvi és matematika központi 
írásbeli vizsga eredményeit(50%-ban), vala-
mint 
• a vallási elkötelezettséget vesszük figyelembe.
Mivel iskolánk vallási-világnézeti értelemben elkötele-
zett a Római Katolikus Egyház irányában, így a jelent-
kezőtől és szüleiktől elvárjuk, hogy nyilatkozatukkal 
biztosítsák ezen elkötelezettség elfogadását. 
FONTOS HATÁRIDŐK:
•	 december 02., 18.00 – Szülői fórum
•	 december 10. – Jelentkezés a központi 

írásbeli felvételi vizsgára a vizsgát szervező 
intézményben / központi jelentkezési lap az 
Oktatási Hivatal, illetve az iskola honlapjáról 
letölthetőjanuár 18., 10.00 – Központi írás-
beli felvételi vizsga 

•	 január 23., 14.00 – Pótló központi írásbeli felvé-
teli vizsga (a pótló vizsgán csak az vehet részt, 
aki a rendes vizsgáról orvosi igazolással volt tá-
vol. Az orvosi igazolást a pótvizsga napján be 
kell mutatni!)

•	 január 30., 8.00–16.00 – Írásbeli dolgozatok 
megtekintése, értékelő lapok átvétele

•	 február 14. – Jelentkezési és tanulói adatlap 
leadási határideje

•	 március 01., 8.00–14.00 – Regisztráció
•	 március 03., 14.00–18.00 - Pótregisztráció
A jelentkezési lappal egyidejűleg kérjük leadni a tit-
kárságon a következőket:
•	 a jelentkező félévi értékelésének fénymásolatát, 
•	 a harmadik évfolyamon kapott év végi bizonyít-

vány fénymásolatát, 
•	 a központi írásbeli eredményét,
•	 a tanuló saját magáról kézzel írott jellemzését,
•	 plébánosi vagy lelkészi ajánlást (formanyomtat-

vány letölthető az iskola honlapjáról, november 
11-étől)

A regisztráció során  megismerkedünk leendő diákjaink-
kal és szüleikkel: 
•	 Ismerkedő beszélgetésre várjuk leendő diákja-

ink szüleit (lehetőleg mindkét szülőt, gondvise-
lőt). 

•	 Egyéni beszélgetés keretében vizsgáljuk a leen-
dő diákok vallási, világnézeti, felekezeti ismere-
teit, elkötelezettségét.

A regisztrációra a jelentkező hozza magával:
•	 tájékoztató füzetét. 

Kérdéseikkel kérjük, keressék Jámbor Erzsébet 
igazgatóhelyettest a23-451-946-os 

telefonszámon, vagy e-mailben: 
jambor.erzsebet@prohaszka-budakeszi.hu. 

Honlapunk: www.prohaszka-budakeszi.hu.

Szeretettel várjuk jelentkezésüket, és jó fel-
készülést kívánunk!

HÍD Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat Idősek Napközi Otthona

Elérhetőségei:
2092 Budakeszi, Erdő u. 83.

Telefon: (23) 451-147

PROGRAMOK:
 December 2. hétfő, 10 óra:  Adventi gyertyagyújtás
 11 óra: Egészségünkért! – klub 
 December 3. kedd, 14 óra:  Kapaszkodó Klub
 December 4. szerda, 10 óra:  Rejtvényfejtés közösen
 13 óra:  Filmklub
 December 5. csütörtök, 13 óra:  Kártya- és sakkparti
 December 6. péntek, 10 óra:  Mikulás ünnepség
 December 9. hétfő, 10 óra:  Adventi gyertyagyújtás
 11 óra:  Egészségünkért! – klub 
 December 11. szerda, 10 óra:  Rejtvényfejtés közösen
 December 12. csütörtök, 13 óra:  Kártya- és sakkparti
 December 13. péntek, 10 óra:  Luca-napi „vigasságok”
 December 16. hétfő, 10 óra:  Adventi gyertyagyújtás
            11 óra:  Egészségünkért! – klub 
 December 17. kedd, 14 óra:   Kapaszkodó Klub 

karácsonya
 December 18. szerda, 10 óra:  Rejtvényfejtés közösen
 December 19. csütörtök, 11 óra:  Idős Klub karácsonya
      13 óra:  Kártya- és sakkparti
 December 23. hétfő, 10 óra:  Adventi gyertyagyújtás
           11 óra:  Egészségünkért! – klub 
 December 31. kedd:  B. ú. é. k. 2014!



 A P R Ó H I R D E T É S E K 
 

Budakeszin, a Zichy Péter utcában, 
egy jó állapotban lévő, 50 m²-es,  
2 szobás, 2. emeleti panellakás 

12,5 millió Ft-ért eladó.  
Érdeklődni: 06 20-468-4620 

telefonon.
 

FAKIVÁGÁS 
Veszélyes fák ágankénti lebontás-
sal való kivágása. Koronaalakítás, 
száraz, beteg részek eltávolítá-
sa. 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



Eljött a változások ideje
Az elmúlt hónap sem volt eseménytelen Budakeszi 

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

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

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