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Eljött a változások ideje
Az elmúlt hónap sem volt eseményte-

len Budakeszi életében. Előkerült a Duna 
partjá-ról, így újraavathatjuk Wass Albert 
szobrát. Hidas Mátyást Budakeszi 
díszpolgárává választottuk. A hőségben 
is rengetegen láto-gattak ki a Családi 
Napra, annak ellenére, hogy idén nem a 
megszokott helyszínen ren-deztük meg. 
A képviselő-testület döntése nyo-mán 
megfizethető lesz a temetés Budakeszin. 
Új rendőrkapitányt kaptunk, és a 
városháza projekt is befejezéséhez közel-
edik, a város-üzemeltetés pedig ká-
tyúzással igyekszik meg-előzni városunk 
autósainak téli bajait. Az önkormányzat 
és a rendőrség összehan-golt munkájának 
köszönhetően megtalálták a másfél 
hónappal ezelőtt ellopott Wass Albert 
szobrot. Eltulajdonítása nagy elkesere-
dést és felháborodást váltott ki a lakosság 
körében. Annál nagyobb az örömünk, 
hogy a terveink szerint október 23-ai ün-
nepség keretében újra felavathatjuk. A 
mellszobor ellen-állt az időnek, a 
rossznak, a gonosz-nak. Az ilyen típusú 
bűncselekmények elkövetésének vis-
szaszorítása ér-dekében, a parkban folyó 
munkálatok befejezését követően szeret-
nénk 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 
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 3Kíváncsiak vagyunk 
a véleményükre!

A múlt emlékei érdekes egysé-
get alkotnak a modern építészet 
alkotásaival itt Budakeszin. Ter-
mészeti értékeink is jelentősek, 
gondoljunk csak a Vadasparkra, 
a Budakeszi Erdészeti Arboré-
tumra, vagy a csodálatos klímájú 
kirándulóhelyre, Makkosmáriára. 
Településünkön rengeteg mű-
vész is él. 

A tavalyi évben döntöttünk arról, hogy 
elkészíttetjük városunk turisztikai 

stratégiai tervét. Erre dr. Horváth Endre 
közgazdászt, turizmusszakértőt kértük 
fel, de ehhez természetesen az Önök, a 
budakesziek véleményét is ki szeretnénk 
kérni. A város turisztikai fejlesztésével 
kapcsolatban fórumokat is tartunk. Az 
első már lezajlott, de aki szívesen elmon-
daná ötleteit, javaslatai, azoknak a követ-
kező alkalmakon lesz még erre módja: 
február 5-én, február 12-én és február 
26-án 17 órakor a Polgármesteri Hivatal 
Tanácstermében.

Egy másik témában is ki kívánjuk 
kérni az Önök véleményét, ez a város 
forgalomtechnikai felülvizsgálata. A 
város közlekedési koncepciójának elfo-
gadását megelőzően lakossági fórumot 
tartottunk az Erkel Ferenc Művelődési 
Központban, ahol a helyszínen felme-
rült, reálisan megvalósítható javaslato-
kat is figyelembe vesszük, és beépítjük az 
anyagba. Mint arról már biztosan érte-
sültek, a közeljövőben több nagy fejlesz-

tés valósul meg Budakeszin. Márciusban 
indul a Fő utca felújítása, a munkálatok 
kb. két hónapig fognak tartani. Egy ek-
kora útfelújítás zajjal és közlekedési ne-
hézségekkel is jár, ehhez a közlekedők 
türelmére és megértésére is szükség 
lesz. Azonban remélem, mindannyian 
együtt örülhetünk majd a színvonalasan 
felújított útnak, amelyen biztonságo-
sabb és korszerűbb módon lehet majd 
közlekedni. Emellett hamarosan indul 
a szennyvíztisztító projekt, amelyről 
bővebben olvashatnak a Hírmondóban 
is, és amely közel 4 milliárdos fejlesz-
tés városunkban. Önkormányzatunk 
2012 áprilisában uniós pályázatot nyert 
új szennyvíztisztító telep létesítésére és 
szennyvízcsatorna hálózat megvalósí-
tására, melynek nettó összértéke 3,757 
milliárd forint.  Hosszú hónapokig tar-
tottak a tárgyalások az önerő csökkenté-
sére vonatkozóan, az eredetileg 757 mil-
lió Ft-os önerőt a sikeres tárgyalásoknak 
köszönhetően mintegy 255 millió Ft-ra 
csökkentettük.

Köztudomású, hogy a tavalyi évben 
elkezdődött az új bölcsőde építése, amely 

idén szeptemberben benépesül az apró-
ságokkal. 

Elkezdődött a Dózsa György tér át-
építése is. A téren található termelői piac 
burkolatát felújítjuk és parkolókat alakí-
tunk ki. Ezzel méltó környezetbe kerül a 
piac, felújítjuk az elárusító asztalokat is. 

Ugyancsak nagy előrelépés Budakeszi 
életében az, hogy a kormány döntésének 
köszönhetően 2013. év első felében az ál-
lam átvállalta az önkormányzatok hitelál-
lományának egy részét. Ez városunk ese-
tében a hitelállomány 60%-át, azaz 363,4 
millió Ft-ot jelentett. A kormány ősszel 
meghozott döntése szerint 2014. február 
28-ig átvállalja az önkormányzatok hi-
telállományának fennmaradó részét is, 
mely előzetes számítások alapján 221,6 
millió Ft átvállalását jelenti Budakeszi 
számára. Az adósság átvállalása nélkül 
az önkormányzatot még 2025−2026-ig 
terhelte volna a hiteltörlesztés és kamatfi-
zetési kötelezettség. Mindez új távlatokat 
nyithat, sor kerülhet több önerős beru-
házásra is, így tovább fejlődhet városunk.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester

Tisztelt makkosmáriai Lakosok!
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2014. február 20-án (csütörtök) 18.00 órakor

lakossági fórumot
tart az Erkel Ferenc Művelődési Központban

(2092 Budakeszi, Fő utca 108.).

A lakossági fórum témája:
Makkosmária területét érintő HÉSZ módosítás,

a tervek bemutatása és egyeztetése
Írásbeli kérdéseiket, javaslataikat 2014. február 12-ig (szerda)  

várjuk a pm.titkar@budakeszi.hu email címre vagy személyesen  
a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára. 

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

 Budakeszi Város Önkormányzata nevében
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester
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Városunk önkormányzatának képvi-
selő-testülete 2014. január 9-ei rend-
kívüli ülésén tárgyalta a „Budakeszi 
szennyvízelvezetési és szennyvíztisz-
títási projekt” keretében kiépítendő 
szennyvíztisztító telep és szennyvíz-
csatorna hálózat megvalósítására kiírt 
közbeszerzési eljárásra beadott aján-
latokról szóló előterjesztést.

Mint ismeretes, Budakeszi város történetének 
eddigi legnagyobb beruházásával kapcsolatban 

az önkormányzat képviselő-testülete korábbi hatá-
rozatában elrendelte a közbeszerzési eljárás megin-
dítását. A határozatnak megfelelően a bonyolító cég 
(Exandas Kft.) 2013. július 8. napján megindította a 
nyílt közbeszerzési eljárást. Az eljárásban két aján-
lattevő nyújtott be érvényes ajánlatot.

A PEW Budakeszi Konzorcium  mint közös aján-
lattevő (Penta Általános Építőipari Kft., EuroAszfalt 
Építő és Szolgáltató Kft. és a West Hungária Bau Kft. 

ajánlata 3 085 334 040  Ft összegről és a biológiai 
tisztítás elektromos energia igénye tekintetében 510 
971 kWh fogyasztásról szólt a próbaüzem lezárás 

utáni első évben, valamint 8660 m2 telephely igényt 
fogalmazott meg.

A STRABAG-MML Kft. ajánlata 3.431.604.400 
Ft összegről, 672.768 kWh fogyasztásról szólt a bi-
ológiai tisztítás elektromos energia igénye tekinte-
tében a próbaüzem lezárása utáni első évben, vala-
mint 9675 m2 telephely igényt nevezett meg.

Az előterjesztés alapján a testület a szennyvíz-
elvezetési- és szennyvíztisztítási projekt (KEOP 
1.2.0/09-11-2011-0025) keretén belül szennyvíz-
tisztító telep és szennyvízcsatorna hálózat megva-
lósítása tárgyú feladat ellátásával a PEW Budakeszi 
Konzorciumot bízza meg, és felhatalmazza a polgár-
mestert a kiírásban elfogadott vállalkozási szerződés 
ügyvédi ellenjegyzést követő aláírására.

Mivel viszont a Nemzeti Környezetvédelmi és 
Energia-Központtal érvényben lévő Támogatási 
Szerződés szerinti keret nem nyújtott megfelelő 
fedezetet a szerződés megkötésére a kivitelezővel, 
ezért a képviselő-testülete határozatában kezdemé-
nyezte a Támogatási Szerződés módosítását azzal, 
hogy a projekt megvalósításához vállalta legfeljebb 
347 181 893 Ft saját erő biztosítását.

A Kormány 2013. december 29-ei 
2029/2013. (XII. 29.) Korm. határoza-
tában döntött a támogatási összeg mó-
dosításáról,  és nettó 1.144.415.626- Ft 
többletforrást engedélyezett.

A kormányhatározat megfogalmazta a tá-
mogathatóság kifizetési feltételeit. Így a 
támogatást igénylőnek a közbeszerzési 
eljárást eredményesen le kell zárnia, va-
lamint a támogatást az igénylőnek el kell 
fogadnia, hogy ha a közbeszerzési eljárás 
során alacsonyabb árajánlatot  hirdetnek ki 
nyerteskéne, akkor a támogató jogosult a tá-
mogatási szerződés módosítása során ezen 
alacsonyabb összegnek megfelelően csök-
kentett támogatás támogatási szerződés-
ben történő rögzítésére. A kormány döntése 
kitért arra is, hogy a kiviteli közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában rendelkezésre kell 
állnia a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Köz-
beszerzési Felügyeleti Főosztálya által kiállí-
tott szabályossági tanúsítványnak, továbbá 
a megnövekedett többletforrással arányos 
önerő rendelkezésre állását igazolni kell.
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Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

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

Még idén elkészül 
az új bölcsőde
A KMOP-4.5.2-11 kódjel „Szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése 
Budakeszi Város Önkormányzata 150 millió forintot nyert, 
és ehhez még 100 millió forint összegű önrészt biztosít.

2013. szeptember 2-án az „első kapavágásokkal indult el egy közel 
egyéves munka, az új budakeszi bölcsőde építése.
 
Különleges mérföldkő ez az esemény településünk életében, hiszen 
2014 szeptemberében 48 apróság korszerű körülmények között 
kezdheti meg az akár 20 éves nevelési-oktatási folyamatot. 
A bölcsődében 1000 m2-en 4 db 50 m2-es csoportszoba létesül, 
teraszkapcsolattal. A komplexumhoz tartozik egy 200 m2-es ját-
szókert, ezen belül pancsoló, homokozó, valamint 14 parkolóhely. 
Negyvennyolc gyereket tudnak majd egy év múlva fogadni. Égető-
en szükség van az új bölcsődére: Budakeszin igen kevés a férőhely, 
azonban sok gyermek születik, s számukra biztosítani kell a bölcső-
dei férőhelyet.

Budakeszi 
Város 
Önkormányzat

Ilyen 
volt: 

Ilyen 
lesz:

Aláírták a „Budakeszi szennyvízelve-
zetési  és szennyvíztisztítási projekt”  
kivitelezői szerződését január 20-án. 
Közel 4 milliárd forintból új, világvi-
szonylatban is korszerű membrántech-
nológiával működő szennyvíztisztító 
telep épül a Hosszúréti-patak partján, 
s kiépül a szennyvízcsatorna hálózat 
Makkosmárián.

Budakeszi történetének eddigi legnagyobb be-
ruházásával kapcsolatban sikeresen lezajlott a 

közbeszerzési eljárás. Ennek végeredményeként 
a képviselő-testület a szennyvíztisztító telep és a 
szennyvízcsatorna hálózat megvalósítására a PEW 
Budakeszi Konzorciumot bízta meg. 

A szerződés január 20-ai ünnepélyes aláírásán 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester beszé-
dében az álmok megvalósulásának fontosságáról 
beszélt, majd köszönetet mondott Tagai Istvánnak, 
Budakeszi előző polgármesterének, Szabó Ákos Pé-

ter képviselőnek és Serény József volt képviselőnek, 
akik – mint mondta – nagyon sokat tettek azért, 
hogy ez az álom megvalósulhasson. Az uniós tá-
mogatási szerződést 2012 áprilisában írták alá „Bu-
dakeszi szennyvízelvezetési  és szennyvíztisztítási 
projekt” (KEOP 1.2.0/09-11-2011-0025) megvaló-
sítására. 

A projekt összköltsége nettó 3,757 milliárd Ft, 
mely az eredeti szerződést tekintve 71,2%-os uniós 
támogatási arányt rögzített, ehhez az önkormányzat 
hozzájárulása 757 millió Ft volt. Később a város ve-
zetése tárgyalásokat kezdeményezett a kormánnyal, 
amelynek eredményeként a 2013 szeptemberében 
aláírt szerződésmódosítás szerint a támogatási ráta 
93,4%-ra módosult, melyhez az önkormányzati 
hozzájárulás 255 millió Ft-ra csökkent. Így elmond-
ható, hogy gyakorlatilag 255 millió Ft önrészért 
3,757 milliárd Ft értékű beruházás fog megvalósulni 
városunkban.

A projekt keretében új, világviszonylatban is 
korszerű membrántechnológiával működő szenny-
víztisztító telep épül a Hosszúréti-patak partján, a 
Csíki-hegyek alatt. Kiépül a szennyvízcsatorna há-
lózat Makkosmárián, a Gábor Áron utca – Őr utca 
– Besenyő utca – Bolgár utca – Lejtő utca – Törökőr 
utca – Szász utca által határolt területen. A beru-
házás során összesen mintegy 14 km csatorna fog 
megépülni. A kivitelezés − a szennyvíztisztító telep 
hat hónapos próbaüzemével együtt − várhatóan 
2015. első felében fog befejeződni.

Növekvő állami támogatással indulhat a szennyvíz projekt



B
U

D
A

K
ES

Z
I 

H
ÍR

M
O

N
D

Ó
 –

 6 Felmentették 
az igazgatót

A képviselő-testület 2013. 
december 12-ei ülésén dön-
tött arról, hogy meneszti a 
BVV Kft. éléről Kovács Lajos 
Attila igazgatót, aki csak-
nem egy éven keresztül ve-
zette az önkormányzat vá-
rosüzemeltetési cégét. 

Mint azt dr. Csutoráné dr. Győri 
Ottilia polgármester asszony 

lapunknak elmondta: elvárja és 
megköveteli, hogy a polgármesteri 
hivatalban, az önkormányzat intéz-
ményeinél és cégeinél is csak olyan 

személyek dolgozzanak, akik munká-
jukat Budakeszi érdekében kifogásta-
lanul, a lakosság teljes megelégedésére 
végzik.

Az igazgató tevékenységére renge-
teg lakossági panasz érkezett. Jelentős 
problémát okozott több esetben is az 
elvégzett munka szervezetlensége, 
minősége és a ráfordított idő mér-
téke. A Kovács Lajos Attila leváltása 
mellett érvelők szerint az egyeztetett 
terveknek, valamint a teljesítési határ-
időknek a városvezetés és a lakosság 
felé történő figyelmen kívül hagyása 
oly mértéket öltött, amely alááshatja 
az önkormányzat tekintélyét. Az igaz-
gató távozásának szükségszerűségét 
támasztotta alá az a belső ellenőri je-
lentés is, amely közvetlenül a testületi 
ülés előtti napokban látott napvilágot.

A témakörben tartott zárt ülésen 
lemondott a cégben viselt felügye-
lőbizottsági tagságáról először Ohr 

Alajos és Szabó Ákos Péter képviselő. 
Állításuk szerint e lépésüket jelzésnek 
szánták a cégvezetéssel szemben ki-
alakult tarthatatlan helyzetben. A két 
felügyelőbizottsági tag lépését Tóth 
Gábor elnök is követte. Ezután a kép-
viselő-testület többségi döntéssel me-
nesztette az igazgatót, és pályázatot írt 
ki az állás betöltésére, melynek elbírá-
lásáig az addig a polgármesteri hiva-
talban dolgozó műszaki szakembert, 
Badak Zsoltot bízta meg a cégvezetői 
feladatok ellátásával.

A képviselő-testület 2013. dec-
ember 20-ai rendkívüli ülésén Tóth 
Gábor napirend előtt kért szót. A kép-

viselő bejelentette, hogy a Pénz-
ügyi és Költségvetési Bizottsági 
(PKB) elnökségéről is lemond, 
mert az elmúlt időszak történé-
sei alapján a polgármester részé-
ről „bizalomvesztést” érzékel. A 
BVV Kft. igazgatója körül kiala-
kult viták azóta megoldódtak.

A rendkívüli ülésen a kép-
viselő-testület egyebek mellett 
megválasztotta a BVV Kft. új 
felügyelőbizottságát. A testület 

Ohr Alajost és Szabó Ákos Pétert új-
raválasztotta, a háromfős grémium 
Bánhidi Lászlóval egészült ki.

Az új cégvezető megválasztása ja-
nuárban várható. Az önkormányzat 
az új igazgatótól a még eredménye-
sebb munka mellett a BVV Kft. szak-
szerűbb vezetését, a rábízott feladatok 
megbízhatóbb, minőségi ellátását 
várja a lakosság és az önkormányzat 
megelégedésére.

Budakeszi Hírmondó

Lapzarta utan érkezett a hir, 
miszerint a képviselő-testület 
a januar 30-i ülésén az addigi 

megbízott vezetőt,  
Badak Zsoltot valasztotta  
a BVV Kft. igazgatójának.  

Megbizatása  
határozatlan időre szól.

Ingyenes tréningek 
Budakeszin

A tréningeket Budakeszi Város Önkormányzata biztosítja 
az „Értékes vagy!” című projekt keretében.

Jónai Éva Hava és a SEAL-Hungary Alapítvány 
Erőszakmentes Kommunikációs tréningjei 

www.emk.hu
Időpontok: 2014. február 19., március 5. és 19. 14.00

Helyszín: Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

Dr. Sineger Eleonóra “függőség” 
(online játékok-és “kütyü”-függőség, drogok, alkohol, dohányzás, munkafüg-
gés) éa azok kezelési módjaival foglalkozó tréningje – elsősorban a hivatásuk 
folytán gyermekekkel, fiatalkorúakkal foglalkozó budakeszi illetőségű felnőt-

teknek ajánljuk, de minden érdeklődőt szeretettel várunk.

VÁLASZTHATÓ IDŐPONTOK: 
1. február 3., 10. és 17.  14.00–18.00

Helyszín: Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium
2. március 3., 7. és 10.  12.00

Helyszín: Nagy Sándor József Gimnázium

Asszertív Kommunikációs tréning Bajor Beával
VÁLASZTHATÓ IDŐPONTOK: 

1. márc. 27., ápr. 3. és 10.  14.00
Helyszín: Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

2. május 8., 15. és 22.  14.00
Helyszín: Széchenyi István Általános Iskola

3. május 22., 29. és június 5.  12.00
4. Helyszín: Nagy Sándor József Gimnázium

„Drogokról másképpen” 
2014. április 2-án 14 órától, 

kb. 1,5 órás időtartammal a „Drogokról másképpen” című előadáson lehet 
részt venni a fiatalokkal szakmaszerűen foglalkozó kollégáknak Budakeszin,

 az Erkel Ferenc Művelődési Központban.

Jelentkezni telefonon dr. Felsmann-Vass Virágnál a 30/3981993-as számon, 
vagy e-mailben az ertekesvagybudakeszi@gmail.com címen lehet.

A csoportok maximum 15 fővel indulnak, a jelentkezéseket azok 
 beérkezésének sorrendjében regisztráljuk. A képzéseket Budakeszi Város 

Önkormányzata térítésmentesen biztosítja az érdeklődők számára.
Az ingyenes tréningekre várjuk a jelentkezőket!



Felújítjuk a Fő utcát!
Hamarosan megkezdődik a Fő utca fel-
újítása. A Budaörsi úti elágazástól a 
budapesti városhatáráig terjedő mun-
kálatok kivitelezését a STRABAG Álta-
lános Építő Kft. végzi. 

Mint ismeretes, a Fő utca felújítása azért vált ége-
tően szükségessé, mert az útburkolat erősen 

nyomvályús, deformálódott, az emelkedőkben és 
a csomópontok környezetében az úttengely vona-
lára merőlegesen gyűrődött, a buszmegállóöblök 
pedig nem megfelelő teherbírásúak. A közel két 
kilométernyi útszakasz felülete 9 cm vastagságban 
lemarásra kerül, majd két új – úgynevezett kötő- és 
kopó – aszfaltréteget kap, a buszöblök teherbírása 
pedig 35 cm-nyi teljes újraalapozás mellett 20 cm 
bazaltbeton burkolattal kerül megnövelésre. Az 
érintett szakaszon természetesen a közműszerelvé-
nyek szintbe emelése és - szükség esetén - cseréje is 
megtörténik, továbbá a csapadékelvezető rendszer 
is átmosásra kerül. A kivitelezés során – a legrosz-
szabb állapotban lévő szakaszokon – önkormány-
zati forrásból az útszegély cseréjét is elvégeztetjük.

A munkálatok – az időjárás függvényében – 
várhatóan már február hónapban megkezdődnek 
a buszöblök átépítésével. A felújítás ideje alatt ide-
iglenes buszmegállók kerülnek kijelölésre a jelen-
legi megállók közvetlen közelében, amelyre táblák 
hívják fel a tömegközlekedéssel utazók figyelmét. 
Ezzel egyidejűleg folyik majd a szegélycsere is. Az 
átépült műtárgyak megszilárdulását követően kerül 

sor a marási, majd az aszfaltozási és burkolati jel fel-
festési munkálatokra. A teljes útfelújítás több hetet 
vesz igénybe és a munkavégzés ideje alatt termé-
szetesen kisebb-nagyobb forgalomkorlátozásokra 
kell számítani. A helyi útjainkra történő terelésekre 
várhatóan nem kerül sor, de az érintett útszakasz 
környezetében lakók megnövekedett zajterhelésre 
számíthatnak. Fontos tudnivaló, hogy a napi mun-
kába- és iskolába járás teljes ellehetetlenítésének 

megelőzésére, valamint a kivitelezés felgyorsítása 
érdekében a nagyobb forgalomkorlátozással, de 
kisebb zajhatással járó aszfaltozási munkálatok el-
végzésére az éjszakai órákban, este 20 és reggel 6 
óra között kerül sor. Minden egyéb zajos, de kisebb 
torlódást okozó munkavégzés a nappali órákban – a 
reggeli csúcsidőszakot követően – fog megtörténni. 
A kivitelező a közvetlenül érintett lakókat a fon-
tosabb tudnivalókról írásban is értesíti, a felújítás 
során tapasztalható kellemetlenségekért előzetesen 
is a lakók és a közlekedők megértését és türelmét 
kéri.  A kivitelezéssel kapcsolatos esetleges észre-
vételeikkel a polgármesteri hivatal útügyekkel fog-
lalkozó kollégájához fordulhatnak munkaidőben a 
0623/535-710/0/150 mellék telefonszámán, vagy az 
utugy@budakeszi.hu e-mail címen.

Városunk mindenkori önkormányzatai hosszú-
hosszú évek óta tervezték a Fő utca felújíttatását, 
de erre a tetemes költségek miatt mindeddig nem 
kerülhetett sor. Most kitartó tárgyalásokkal elértük, 
hogy a projekt részévé váljon a kormány 33 milli-
árdos országos útfelújítási programjának. Ez szer-
vesen illeszkedik a városközpont megújítása érde-
kében tett eddigi lépéseink sorába. Budakeszi a Fő 
utca felújításával egy 300 millió forintot meghaladó 
értékű beruházással lesz gazdagabb. 

A több hétig tartó kivitelezési munkálatok – 
melyből a marás-aszfaltozás kb. 2-3 hét – bizonyára 
rengeteg türelmet igényelnek majd az itt lakóktól és 
az erre közlekedőktől, cserébe viszont hosszú évekig 
újra korszerű, sima úton autózhatunk Budakeszi Fő 
utcáján!
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Szelektív hulladékszállítás
Értesítjük városunk Lakosságát, hogy a műanyag- és papírhulladék házhoz 
menő begyűjtésének következő időpontja 2014. február 19-én, szerdán lesz. 

Kérjük, hogy a fenti napon a szelektíven gyűjtött műanyaghulladékot tartalmazó zsákokat, papírkötege-
ket a szokott módon, reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlanuk elé. 

A 2014. év további házhoz menő szelektív begyűjtési napjairól lapzárta után születik megállapodás, így 
arról a Hírmondó következő számában, valamint a Hírmondó és az Önkormányzat internetes honlapján 
fogjuk tájékoztatni Önöket.

Marad a jelenlegi 
hulladékszállító

Továbbra is a Depónia Hulladékke-
zelő és Településtisztasági Kft. végzi 
városunkban a hulladékszállítást, mi-
után összességében a legelőnyösebb 
ajánlatot tette a Budakeszit is magába 
foglaló Közép-Duna Vidéke Hulladék-
gazdálkodási Önkormányzati Társulás 
közbeszerzési kiírására. A közszolgál-
tatási szerződés január 24-én került 
aláírásra.

Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a szemétszál-
lítás lényegében továbbra is a már megszokott 

rend szerint folytatódik településünkön. A kom-
munális hulladék begyűjtése a korábbival azonos 

napokon történik. 
A szelektíven gyűjtött 

hulladékok szállítási rendjéről, a lomtalanításról 
és ezek részleteiről Önkormányzatunk a napokban 
tárgyalásokat folytat a nyertes “régi-új” szolgálta-
tóval a lakosság számára legkedvezőbb feltételek 
biztosítása érdekében. 

Következő lapszámunkban részletes tájé-
koztatást adunk a tárgyalások eredményeiről és 
közzétesszük a 2014. évi hul-
ladéknaptárt. A szolgáltatás 
ára - a kilátásba helyezett újabb 
rezsicsökkentésig - változatlan 
marad.

Ohr Alajos  
városüzemeltetési

 és közlekedési tanácsnok

Minden nap egy 
jobb reggel 

 
Az Egertej Tejipari Kft. iskolatej-prog-
ramja keretén belül, tanulóink január 
közepétől minden reggel finom friss 
tejet, vagy kakaós tejet kapnak kéz-
hez, hogy egészségesen és jobb közér-
zettel  induljon a napjuk, így hatalma-
sat léptünk az egészséges táplálkozás 
irányában.

Mindegyikük nagyon élvezi, hogy reggelenként 
egy kis meglepetés várja: legyen az tej, kakaós 

tej, joghurt, natúr kefír, vagy ömlesztett sajt. Azt ta-
pasztaltuk,  nagyon szeretik, és ízlik a gyerekeknek 
a kapott tejtermék, amely teljes egészében természe-
tes tejből származik, adalékanyagot nem tartalmaz 
vagy csak nagyon kis mennyiségben. Nagyszerű 
lehetőség ez mind iskolánk, mind a tanulónk szá-
mára, hiszen nem mindegyik iskola részesül ebben 
a programban, úgy hogy a szülőknek semmi fajt 
hozzájárulást nem kell biztosítaniuk.

Reméljük, hogy az „Iskolatej 
programmal” is hozzájárulunk, hogy 
minden nap egy kicsivel nagyobb 
mosolyt csalhatunk diákjaink arcára!

Mindenkinek mosollyal és tejjel 
teli napot kívánunk!

Czifra Zsuzsanna, igazgató
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 8 FELHÍVÁS
Kitüntetés, díj 

javaslat tételére
Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által a többszörö-
sen módosított 37/1995. (XI. 2.) szá-
mú rendeletével alapított Budakeszi-
ért emlékérem, valamint a Budakeszi 
Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének többszörösen módosított 
4/1999. (III. 1.) számú rendeletével 
alapított Ifjúsági díj minden év márci-
us 15-e alkalmából kerül átadásra.

A díjak adományozásáról – a tisztelt lakosságtól, 
valamint ifjúsági, társadalmi szervezetektől, 

egyházközségektől, oktatási intézményektől beér-
kezett javaslatok alapján – a képviselő-testület hoz-
za meg a döntését.

A Budakesziért  
emlékérem 
állampolgárok és cso-
portok részére adomá-
nyozható, akik a város 
fejlesztésében, társa-
dalmi, szociális, kul-
turális, gazdasági élet 
bármely ágazatában 
tartósan, kiemelkedően 
hasznos munkát végeztek. 
Egy évben legfeljebb két ki-
tüntetés adható.

Az Ifjúsági díj 
35 éves korig adományoz-
ható annak a budakeszi 
lakosú állampolgárnak 
vagy csoportnak, aki 
kimagasló közéleti 
tevékenységével és 
tanulmányi, sportbeli 
életvitelével Budake-
szinek és korosztályá-
nak elismerését kiér-
demli, és példaértékkel 
követendő utat mutat 
kortársai számára. Évente 
egy díj adományozható.

Kérem, mind a két kitüntetésre külön-külön, 
indoklást is tartalmazó írásos javaslatát legkésőbb

2014. február 20., 
csütörtök 12.00 óráig
postán vagy személyesen a Budakeszi Polgármes-
teri Hivatalban (cím: 2092 Budakeszi, Fő u. 179.), 
e-mailben (pm.titkar@budakeszi.hu), illetve faxon 
(06-23-535-712) eljuttatni szíveskedjen.

Segítőkész együttműködését előre is köszönöm.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester

fotók: Salamon László

Megújul a képviselő-testület 
bizottsági struktúrája 

Rendkívüli ülésén tárgyalta bizottsági 
struktúrájának átalakítását Budake-
szi Önkormányzatának képviselő-tes-
tülete 2014. január 9-én. A Pénzügyi 
és Költségvetési Bizottság, valamint 
a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási 
Bizottság összeolvadásával létrejön a 
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság. 

A helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint 
a képviselő-testület a szervezeti és működési 

szabályzatról szóló rendeletben (SZMSZ) rendel-
kezik a képviselő-testület bizottságairól, melynek 
alapján a testület a bizottság személyi összetételét, 
létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor 
megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bi-
zottság kivételével a bizottságot megszüntetheti.

A döntések előkészítésének, illetve meghozata-
lának minél hatékonyabb, célszerűbb és gyorsabb 
lebonyolítása érdekében a bizottsági struktúra át-
alakítása vált szükségessé Budakeszin. Ennek értel-
mében a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, vala-
mint a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 
összeolvad, helyébe új megnevezéssel a Pénzügyi és 
Fejlesztési Bizottság lép. A létszámkereteket tekintve 
5 fős bizottságok létrehozása indokolt úgy, hogy a 
Képviselő-testület tagjainak szerepvállalása biztosí-
tott legyen ezekben a testületekben.

A bizottságok megfelelő és hatékony működése 
érdekében a 2014. évi költségvetésről szóló rende-
letben ún. bizottsági kereteket állapítanak meg. Az 
új munkamódszer bevezetésével a szakbizottságok 
egyben az anyagi kérdésekben is javaslatot tesznek, 
emiatt a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságnak nem 
lesz szükséges minden esetben a pénzügyeket érintő 
napirendi pontokban véleményt formálni. 

AZ ÁTALAKÍTOTT STRUKTÚRA  
ALAPJÁN  

MŰKÖDŐ BIZOTTSÁGOK:

Pénzügyi és Fejlesztési Bizott-
ság:

Bánhidi László elnök,
Ohr Alajos tag,

Szabó Ákos Péter tag,
Tóth Gábor tag,

Mészner Antal külső tag.

Oktatási, Közművelődési és 
Jogi Bizottság:

Czifra Zsuzsanna elnök,
Somlóvári Józsefné tag,

Szél Bálint tag,
Enner Patrícia külső tag,
dr. Darkó Jenő külső tag.

Közbiztonsági,  
Környezetvédelmi és  
Közellátási Bizottság:

Somlóvári Józsefné elnök,
Odri Ágnes tag,

Tömösi Attila tag,
Farkas Dániel külső tag,

dr. Kristóf Judit külső tag.
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 9Turisztikai stratégia 
– AVAGY A HELYI MÁRKA ÉPÍTÉSE

Fórumsorozatot szervez Budakeszi Ön-
kormányzata a helyi turizmus fejlesz-
tésének érdekében, ennek első részét 
január 15-én tartották. A rendezvényt 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottília polgár-
mester nyitotta meg, majd dr. Horváth 
Endre turisztikai szakértő tartott elő-
adást a turizmus helyi gazdaságfej-
lesztő hatásairól.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottiliamegnyitójában 
hangsúlyozta, hogy a nyitott tervezés módszer-

tanát használják, ezért minden résztvevő kapott egy 

javaslattételi lapot, amelyen hozzászólhatott a fó-
rumsorozat különböző témaihoz. 

Három pillér köré épült a lakossági megbeszé-
lés: mik a legfontosabb ügyek, kiket kell bevonni a 
munkába és milyen meglévő értékek állnak rendel-
kezésre. Így a résztvevők abban egyetértettek, hogy 
mindenképp ki kell építeni a Budakeszire jellemző 
helyi márkát.

Horváth Endre turisztikai szakértő előadása 
után élénk vita alakult ki arról, hogy a város műkö-
désének mely területein lennének a legsürgősebbek 
a fejlesztések. Az előadó vezetésével megfogalmazó-
dott az egyik legfontosabb kérdés is: melyek a leg-
fontosabb gazdaságfejlesztési céljaink helyi szinten?

A lakossági tanácskozás hangulatából érezhető 
volt, hogy mindenkit érdekel és mozgósít is az ügy, 
hiszen Budakeszi sok olyan adottsággal, értékkel 
rendelkezik, amelyeket jobban ki lehetne használni, 
s amely vonzóvá tehető a városon kívülről érkező 
turisták számára is.

A sorozat következő rendezvényei február 5–én, 
12–én és 26–án (szerdai napok) kerülnek meg-
tartásra az Erkel Ferenc Művelődési Központban 
17 órai kezdettel, ahová továbbra is tisztelettel vár 
minden kedves érdeklődőt Budakeszi Város Önkor-
mányzata.



B
U

D
A

K
ES

Z
I 

H
ÍR

M
O

N
D

Ó
 –

 1
0

Ifjúsági klub nyílt Budakeszin
Megnyílt a Budakeszi Ifjúsági Klub, 
melynek célja a fiatalok szabadideje 
hasznos eltöltésének biztosítása, prog-
ramjainak szervezése.

A tavalyi év végén az önkormányzat meghozta 
döntését: legyen településünkön ifjúsági klub. 

„A helyet a művelődési ház biztosítja, a tartalmat ti 
fogjátok beletenni, gyerekek” − summázta a dolog 
lényegét Fajtha Anita, az ifjúsági klubnak otthont 
adó Erkel Ferenc Művelődési Ház igazgatója. A klub 
létrehozását csakis különböző támogatások igény-
bevételével lehetett megvalósítani. Az önkormány-
zat 200 E Ft-ot biztosított e célra, a Stulwerk Kft. 8 
széket adományozott, a HÍD családsegítő társasjá-
tékokat vásárolt. Bruckner Zoltán szülő 50 000 fo-
rinttal támogatást adott (a támogatók nevét a téglá-
kon olvashatjuk). A művelődési ház saját keretéből 
272 E Ft-t teremtett elő, amelyből Led tévét, Xbox 
játékokat vettek. Az igazgató asszony köszönetet 

mondott munkatársainak, akik sok plusz munkát 
vállaltak a klub megnyitása érdekében.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
asszony első szava szintén a köszöneté volt. „Való-
ban nagyon szép, barátságos, szimpatikus hely jött 
létre, ahol tényleg jól érezhetik magukat a fiatalok. 
Természetesen, nem azt mondjuk meg, hogy itt 
mit lehet csinálni, a mi feladatunk csupán a keretek 
biztosítása. Ti fogjátok tartalommal megtölteni a 
helyet.” A továbbiakban egy kínai mondást idézett: 
„Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, 
ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát, ha terved egy 
életre szól, embert nevelj.” Az egész önkormányzat 
legfontosabb szempontja: az emberközpontúság. A 
klub megnyitásával az ifjúságot szeretnénk bevonni 
a helyi közéletbe. A fiatalok ne „csak” lakjanak Bu-
dakeszin, hanem ez legyen az otthonuk – jelentette 
ki a polgármester.

Bakács Bernadett alpolgármester megemlítette, 
hogy az önkormányzat már 30 évvel ezelőtt szeretett 
volna ifjúsági klubot nyitni. Most sikerült...

Minden gyermek egy végtelen lehetőség. Ezt a 

végtelen lehetőséget sokféle (jó és rossz) erő akar-
ja megnyerni magának. A most megnyíló klub ez 
utóbbi szeretne lenni. „A ti generációtok sok min-
denben többet tud a szülei nemzedékénél. De az 
alapvető helyzeten ez nem változtat: kölcsönösen 
egymásra vagyunk utalva, illetve a szeretet és a biz-
tonság továbbra is a legnagyobb érték. „Várjuk ja-

vaslataitokat: milyen 
helyet szeretnétek, 
ahol jól érzitek ma-
gatokat” − fejezte be 
beszédét Bakács Ber-
nadett. 

Tóth Levente, az 
ifjúsági klub vezetője 
ironikus beszédében 
kifejtette: „Az elég jó 
lenne, ha valaki meg-
tiltaná nekünk, hogy 
klubot alakítsunk. 
Rögtön tudnánk, mit 
kell csinálni. Ez a ke-
gyetlen világ elvette a 
harcolás lehetőségét, s 
most itt állunk, hogy 
valamire jóízűen ne-
met mondhatnánk.”

Az első program 
egy szilveszteri after 

party lehetne, amelyet 
közösen kell létrehozni.

Czifra Zsuzsanna, a 
SZIA igazgatónője min-
denképp üdvözlendőnek tart-
ja a klub létrejöttét. A mai fiatalok 
nem szívesen fogadják a felnőttek által felkínált le-
hetőségeket, és itt alapvetően saját maguk határoz-
hatják meg a programokat, a kereteket. 

Ezután eljött a várva várt pillanat: a polgármes-
ter asszony ünnepélyesen átvágta a szalagot, és ez-
zel hivatalosan is megnyílt Budakeszi legfrissebb 
intézménye. A fiatalok hamar igénybe is vették a 
klubot: hatalmas csocsómeccsek zajlottak, többen 
a bokszzsákot püfölték vagy játszottak az elektroni-
kus játékokkal.

Azt kívánhatjuk, hogy a fiatalok érezzék saját-
juknak a klubot, töltsék el tartalmasan szabadidejü-
ket, lakják be a helyiséget minél hamarabb, teremt-
sék meg második otthonukat. 

Szabó Tibor Mihály 
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Budakeszi Város Önkormányzat 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI

581/2013.: A Budakeszi 
2306/65 hrsz.-ú ingatlant 
telekalakítási eljárással 
megosztja, és a telekala-
kítási eljárást követően 
pályázatot ír ki az ingat-
lan értékesítésére.

582/2013.: A Képvi-
selő-testület elfogadta 
a Budakeszi Városi 
Bölcsőde intézményve-
zetőjének beszámolóját 
a 2012/2013. nevelési 
évről, és 2013. évi tanév-
kezdésről és megköszönte 
a munkáját.

584/2013.: Az Önkor-
mányzat 2013. évi költ-
ségvetésének III. negyed-
évi teljesítéséről szóló 
beszámolóját elfogadta..

585/2013.: A 2014. évre 
vonatkozó költségvetési 
koncepcióját az alábbiak 
szerint fogadta el:
a) A 2014. évre működé-

si hiányt nem tervez.

b) A 2014. évi költség-
vetés tervezésekor a 
bevételek és kiadások 
teljes körű számbavé-
telére kell törekedni. 
A 2014. évi költség-
vetésbe be kell építeni 
a 2013. költségvetési 
év során felvállalt, a 
2014. évi költségve-
tést terhelő kötelezett-
ségeket.

c) A 2014. évi gazdál-
kodás tervezésekor 
érvényesülnie kell a 
hatékonyságnak és 
az ésszerű takarékos-
ságnak a működés 
zavartalan biztosítása 
mellett.

d) A végleges költségve-
tési rendelettervezet 
kidolgozása során 
tovább kell keresni 
a bevételek növelé-
sének és a kiadások 
csökkentésének lehe-
tőségeit.

e) Beruházási hitel 
felvételét kizárólag 
pénzügyileg megtérülő 
beruházáshoz, illetve 
energiahatékonyság 
növelő épületrekonst-
rukcióra tervez felven-
ni az Önkormányzat.

f) A likviditás fenntar-
tásához, a működés 
folyamatos biztosítá-
sához folyószámlahitel 
felvétele szükségessé 
válhat.

g) A KEOP projektre 
elkülönített összeg a 
tényleges felhasználás 
időpontjáig likviditás-
kezelésre fordítható.

h) A folyamatban lévő 
fejlesztéseken túl 
további fejlesztési ki-
adás, csak az alapvető 
működés biztosításán 
túlmenően rendel-
kezésre álló források 
függvényében lehet-
séges.

i) Minden lehetséges fó-
rumon kezdeményezni 
kell a járási területet 
ellátó építés hatóság 
finanszírozásának 
megoldását.

j) A kintlévőségek behaj-
tására 2014. évben is 
kiemelt figyelmet kell 
fordítani.

k) Fontos feladat a 
Nagyszénászugi 
Víziközmű Társulattal 
kapcsolatos készfizető 
kezességből származó 
követelés érvényesí-
tése.

l) Az intézmények ve-
zetői törekedjenek a 
saját bevételeik növe-
lésére.

m) Az Önkormányzat 
lehetőség szerint részt 
kíván venni a közfog-
lalkoztatásban, mely a 
helyi munkanélkülisé-
get csökkenti.

n) 2014. évben adó-
tétel emelést egyik 
adónemben sem 
tervezünk. Fokozott 
figyelmet kell fordítani 
az adókintlévőségek 
csökkentésére, vala-
mint az építményadó 
és az iparűzési adó 
tekintetében az ellen-
őrzésre.

o) Az Önkormányzat a 
Makkosmária több-
letadót Makkosmária 
településrész fejleszté-
sére kívánja fordítani.

p) Az Önkormányzat a 
Polgármesteri Hiva-
talban dolgozó köz-
tisztviselők illetmény-
kiegészítés emelését 
tervezi.

q) Az Önkormányzat a 
városüzemeltetést 
a 2013. évi szinten 
kívánja finanszírozni.

r) Meg kell vizsgálni az 
önkormányzati ingat-
lanok hasznosításának 
lehetőségét. 

s) Vagyongazdálkodás 
keretében vagyonér-
tékesítésből származó 
bevételt kizárólag 
önkormányzati va-
gyonérték növelő 
beruházásra vagy 
vagyonfelhalmozásra 
lehet felhasználni.

t) Az Önkormányzat 
a  Bölcsőde pályázat 
önrészét elsősorban 
az Etheles Park ön-
kormányzati telkeinek 
értékesítéséből vagy 
egyéb vagyonértéke-
sítésből kívánja finan-
szírozni.

u) A pályázat keretében 
megvalósuló új böl-
csőde esetén tervezni 
kell a működéshez és 
beindításhoz szüksé-
ges költségeket.

v) Az Önkormányzat 
szociális és iskolabuszt 
kíván vásárolni, mely-
hez lakossági gyűjtést 
kezdeményez.

w) Az Önkormányzat a 
következő saját for-
rású beruházásokat 
kívánja megvalósítani:

- temető 1. szakasz,
- közvilágítás hálózat-

fejlesztés,
- közvilágítási lámpa-

testek,
- kisbusz vásárlás,
- a József Attila utca 

aszfaltozása,
- a Nagy Sándor József 

utca aszfaltozása,
- a Reviczky utca aszfal-

tozása,
- a makkosmáriai utak 

kiegészítő aszfalto-
zása,

- a Kossuth utca aszfal-
tozása,

- Temető utca aszfalt 
csere,

- járdaépítési pályázat, 
valamint 

- a Dózsa György tér.

586/2013.: A közvilágí-
tási hálózat üzemelteté-
sére és karbantartására 
vonatkozó közbeszerzési 
eljárással kapcsolatban 
beérkező ajánlatok elbírá-
lásához  a Képviselő-tes-
tület az alábbi összetételű 
bírálóbizottságot hozta 
létre: Ördöghné Füredi 
Edit, dr. Dvoracsek Kata-
lin és Konczvald Gábor.

587/2013.: A Képviselő-
testület, jóváhagyta az 
Önkormányzat 2014. évi 
belső ellenőrzési tervét.

588/2013.: A „Budake-
szi szennyvízelvezetési és 
szennyvíztisztítási pro-
jekt” keretében készült 
Budakeszi Város Local 
Agenda 21 Fenntartható 
Fejlődés Helyi Programja 
2013 című dokumentációt 
a Képviselő-testület elfo-
gadta.

589/2013.: Budakeszi 
Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete, 
mint a Budakeszi Város 

Önkormányzatának kizá-
rólagos tulajdonát képező 
Budakeszi Víz- és Csator-
naszolgáltató Környezet-
védelmi Kft. (rövidített 
elnevezése: Keszivíz Kft., 
Cg. 13-09-067152) és 
a Budakeszi Városüze-
meltetési és Városfej-
lesztési Kft. (rövidített 
elnevezése: BVV Kft., Cg. 
13-09-130253) legfőbb 
szerve kinyilvánítja, hogy 
egyetért a gazdasági 
társaságok egyesülésével, 
a Keszivíz Kft.-nek a BVV 
Kft.-be történő beolvadá-
sával.  
Budakeszi Város Önkor-
mányzatának Képviselő-
testülete, mint a Keszivíz 
Kft., valamint a BVV Kft. 
kizárólagos tulajdonosa 
kijelenti, hogy a Keszivíz 
Kft. BVV Kft.-be történő 
beolvadását követően az 
egyesüléssel létrejövő 
gazdasági társaság tulaj-
donosa 100 %-os mér-
tékben Budakeszi Város 
Önkormányzata lesz, a 
Keszivíz Kft. jogutódlással 
megszűnik, a BVV Kft. 
változatlan társasági for-
mában (kft.-ként) a beol-
vadó gazdasági társaság 
jogutódjaként működik 
tovább.
Budakeszi Város Ön-
kormányzatának Kép-
viselő-testülete, mint a 
Keszivíz Kft. és a BVV Kft. 
kizárólagos tulajdonosa a 
vagyonmérleg-tervezetek 
fordulónapjaként 2013. 
december 1. napját hatá-
rozza meg. 
Budakeszi Város Önkor-
mányzatának Képviselő-
testülete a Keszivíz Kft. 
BVV Kft.-be történő beol-
vadásával kapcsolatban 
a jogszabályokban előírt 
könyvvizsgálói feladatok 
teljesítésével, független 
könyvvizsgálóként a 
CONSULTATIO Gazdasági 
és Adóügyi Tanácsadó 
Kft.-t (1121 Budapest, 
Zugligeti út 6.; adószám: 
10250976-2-43., Cg. 01-
09-062748, nevében eljá-
ró természetes személy: 
dr. Knapp József, kamarai 
tag könyvvizsgáló, MKVK 
tagsági száma: 003909) 
bízza meg.

595/2013.: A Budakeszi 
3100 hrsz.-ú ingatlan 72 
m2-es részének Önkor-
mányzat részére történő  
ingyenes tulajdonjog 
átruházási szerződést 
köt Csuti Árpád Ferenc-
nével (szül. név: Schleer 
Erzsébet, a.n.: Mindler 
Ezsébet, szül. hely, idő: 
Budapest, 1948. 07. 31., 
szig.sz.: 834394 MA, tul.) 
és dr. Teveli Béla Károly-
néval (szül. név: Schleer 

Anna, a.n.: Mindler 
Ezsébet, szül. hely, idő: 
Budapest, 1952. 08. 31., 
szig.sz.: 462243 EA) a 
Budakeszi belterület 3100 
hrsz.-ú ingatlan (továb-
biakban: ingatlan) tulaj-
donosaival az ingatlan 72 
m2-es részére vonatkozó-
an a 2. számú melléklet 
szerint.

597/2013.:
 4 hónap időtartamra 
szolgáltatási szerződés-
kötés történt, 25 000  Ft/
hó összeg ellenében az 
Arkon Zrt.-vel (székhely: 
1016 Budapest, Mészá-
ros u. 58/A,  adószám: 
14085622-2-41, cégjegy-
zékszám: 01-10-045793, 
képviseli: Korbuly Kriszti-
án vezérigazgató) egyes 
önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok elidegenítése 
és bérbe adása tárgyú 
hirdetések megjelente-
tésére.

598/2013.: Ingyenes 
ingatlan használati szer-
ződéskötést kötött a 
Medascot Kft.-vel (szék-
hely: 2040 Budaörs, 
Pántlika u. 16., adószám: 
12698170-2-13, képvi-
seli: dr. Kristóf Judit) a 
Budakeszi 471 hrsz.-ú, 
természetben a 2092 Bu-
dakeszi, Táncsics Mihály 
utca 9. szám alatti ingat-
lan egy részére vonatko-
zóan a melléklet szerint.

599/2013.: Az Infor-
matikai Biztonsági Sza-
bályzat elkészítésével 
a Budakörnyéki Önkor-
mányzati Társulás kere-
tében, a Securicum Há-
lózatbiztonsági Fejlesztő 
és Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársa-
ságot (székhelye: 1026 
Budapest, Riadó utca 7.) 
bízta meg az Önkormány-
zat, melynek fedezetére 
bruttó 252 222 Ft-ot 
biztosított a 2013. évi 
költségvetés terhére.

600/2013.:  Budakeszi 
város védőnői részére 
bruttó 624 173 Ft ösz-
szegű jutalomkeret és az 
ahhoz kapcsolódó járulé-
kok 168 527 Ft fedezetét 
biztosította az Önkor-
mányzat a 2013. július 
01. és 2013. október 04. 
között átutalt OEP-több-
letfinanszírozás terhére.

A határozatok teljes pontos 
szövegét a varoshaza.bu-
dakeszi.hu weboldalon, 
illetve az Önkormányzatnál 
nyomtatott formában ol-
vashatják el.
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Nomads: 
the way of life and customs, tradition

2014. július 25.–augusztus 4.
Kazahsztán, Akmola régió

III. Eurázsiai régiós dzsemborihoz 
támogatókat keresünk

A Kazahsztáni Cserkészszö-
vetség lehetővé tette ma-
gyar cserkészek számára 
is a részvételt a 2014-ben 
megrendezésre kerülő III. 
Eurázsiai régiós dzsembo-
rin. Ez egy egyedülálló le-
hetőség számunkra, hogy 
megismerjük a kazah kultú-
rát, és képviseljük keresz-
tény magyarságunkat ezen 
a nagyszabású eseményen.

A cserkészet a világ legnagyobb 
gyermek- és ifjúsági mozgalma. 

A világ több mint 200 országában 
38 millió cserkész dolgozik egy kö-
zös célért: segíteni a gyermekeket és 
fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett 
felnőttekké váljanak. A mozgalom 
nyitott mindenki számára szárma-
zástól, nemtől, társadalmi és vagyoni 
helyzettől, valamint vallási meggyő-
ződéstől függetlenül. A III. Eurázsiai 
régiós dzsembori azoknak az esemé-

nyeknek a sorába tartozik, amelyeken 
a különböző országokból származó 
fiataloknak nyújt a szervezet találko-
zási lehetőséget.

A kontingens tagjai határon innen 
és túlról érkező fiatal magyar cser-
készek, akik szeretnék személyesen 
megtapasztalni Kazahsztán, Azerbaj-
dzsán, Belorusszia, Moldova, Ukrajna 
és még számos más nemzetből szár-
mazó cserkész kultúráját, nyelvét és 
szokásait.

Ehhez a célhoz kérünk anyagi tá-
mogatást, hogy azok a cserkészek is 
részt tudjanak venni a projektben, akik 
nem tudják fedezni az utazás költsé-
geit. Amennyiben támogatni szeretné 
célunkat, kérjük, keresse a kontingens 
Budakeszin élő tagjait az alábbi elér-
hetőségek egyikén! A dzsembori köz-
hasznú projekt, így az adományozó 
adókedvezményre jogosult.

Tel.: Dohy Anna: 0620 411 8880; 
Keller Csongor: 0620 554 7851
E-mail: dohyanna@gmail.com; 

kellercsongor@gmail.com

A Széchenyi Bank 
vezérigazgató-helyettese 

lesz Szász Károly

A Pénzügyi Szervezetek Álla-
mi Felügyeletének (PSZÁF) 
korábbi elnöke, a budakeszi 
Szász Károly a Széchenyi 
Kereskedelmi Bank vezér-
igazgató-helyettese lesz.

 

A vezérigazgató-helyettesi poszt 
felügyeleti engedélyhez kötött, 

az engedélyezést a bank megindítot-
ta. Jelenleg a Széchenyi Kereskedelmi 

Bank Zrt.-
nél vezér-
i g a z g a t ó -
h e l y e t t e s i 
pozícióban 
Deák Klára, 
Havas Lász-
ló és Laka-
tos Zsolt 
dolgozik.

Az Or-
s z á g g y ű -
lés tavaly 
szeptember 
16-án fo-
gadta el a 

Magyar Nemzeti Bankról (MNB) 
szóló törvényt, amely összevonta a 
jegybankot és a Pénzügyi Szerveze-
tek Állami Felügyeletét, az utóbbi 
megszüntetésével. Október 1-jétől a 
jegybank látja el a pénz-, tőke- és biz-
tosítási piac felügyeletét, továbbá a 
PSZÁF korábbi fogyasztóvédelmi és 
piacfelügyeleti funkcióit. A PSZÁF-
vezetők megbízatása szeptember 30-
ával szűnt meg. 

InfoRádió/MTI
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Magyar kultúra napi megemlékezés

Budakeszi egyik szimbólumánál, a 
Himnusz-szobornál tartották január 
22-én, a magyar kultúra napján a szo-
kásos megemlékezést.

A rendezvény kezdetén a Budakeszi Népdalkör 
csoda szép népdal összeállítása alapozta meg az 

ünnepi hangulatot.

Dr. Csutoráné dr. 
Győri Ottilia, városunk 
polgármestere ünnepi 
beszédében elmondta 
„1989 óta, immár 25 éve 
emlékszünk meg arról a 
nevezetes eseményről, 
hogy Kölcsey Ferenc 
1823. január 22-én tisz-
tázta le Szatmárcsekén 
a Himnuszt, amely 
nemzeti imádságunkká 
vált”. Egy Szent László-
ról szóló legenda szerint 
egy névtelen katona sa-
ját ujjával akadályozta 
meg a királyt is szállító 
szekér kerekének szét-
esését. Mi lehet ennek a 
történetnek a tanulsága? 
Vannak olyan helyzetek 
az életben, amikor nem a 
körülményeken, hanem 
a saját hozzáállásunkon 
múlnak a dolgok. A sa-
ját életünk szekere is 
hasonló, hiszen fontos, 
hogy mi mit teszünk 
életünk nehéz helyzetei-
ben. Képesek vagyunk-e 
a nehéz pillanatokban 
tartást, önbizalmat, bá-
torságot mutatni? Aki 
nem tudja, hogy milyen 
értéket képvisel, az nem 
lehet magára, népére, 
közösségére büszke. A 
kultúra ápolása, ismerete 
nemzeti öntudatunk alappillére. Ezen a nevezetes 
napon alkalom nyílik arra, hogy nagyobb figyelmet 
szenteljünk hagyományainkra, felmutassuk és to-
vábbadjuk múltunkat, gyökereinket idéző tárgyi és 
szellemi emlékeinket. 

A beszédet gróf Teleki Pál miniszterelnök, föld-
rajztudós egyik gondolatával folytatta: „Ha mi nem 
tartjuk meg a magunk mivoltát, a magunk lelkisé-
gét, a nemzetnek a maga mivoltáról vallott felfo-
gását, amely itt ezen a helyén a világnak, ebben az 
időben és térbeli tájban az egyedüli lehető, földrajzi-
lag és népileg adott, abban az esetben megszűnik a 
nemzet Európának egyik nemzete, alkotóeleme len-
ni. Akkor emberek leszünk csak, porszemek, széjjel-
hullunk, és soha többé felismerhetők nem leszünk.”

„Bízzunk benne, hogy Budakeszi élő, eleven tele-
pülés, hogy dinamikus fejlődése a kultúra területén 
sem áll meg” − fejezte be megemlékezését a polgár-
mester asszony.

Kovács Krisztina, a Nagy Sándor József Gimná-
zium tanulója Petőfi Sándor Magyar vagyok című 
versét szavalta el.

A műsor elhangzása után a megemlékezés virá-
gait helyezték el a Budakeszi Önkormányzat, a Szé-
chenyi István Általános Iskola, a Nagy Gáspár Vá-
rosi Könyvtár, az Erkel Ferenc Művelődési Központ 
és a Budakeszi Népdalkör képviselői.

A Himnusz-szobor csodálatos harangjátékával 
fejeződött be a magyar kultúra napi ünnepség.

Szabó Tibor Mihály
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Polgárőr jótékonysági bál

A karácsonyi ünnepkör lezáródása 
után, a farsangi időszak egyik vissza-
térő eseménye − immár negyedik éve 
− a polgárőr bál, melyet idén is a mű-
velődési házban rendeztek meg.

Mint Farkas Dániel Gábor, a Budakeszi Városi 
Polgárőrség elnöke elmondta: az idei rendez-

vény immár a negyedik alkalom. „Szeretettel várjuk 
a polgárőröket, rendőröket, mindenkit, aki segíteni 
szeretne nekünk.” A jótékonysági bál bevételét az új, 
egységes formaruha megvételére szeretnék költe-
ni, reményeik szerint mintegy 20-30 db-ot tudnak 
majd venni. 

A Budakeszi Városi Polgárőrség kiváló kapcso-
latot tart fenn a budakeszi önkormányzattal. Tavaly 
50 000 Ft/hó üzemanyag-hozzájárulást biztosított az 
önkormányzat a polgárőrség számára. 

Érdi Tamás, a Figye-lő-őr Kft. ügyvezetője 
elmondta, hogy ők üzemeltetik a Budakeszi Vé-
delmi Centrumot. 
Először kísérleti jel-
leggel működtették a 
térfigyelő webkamera 
rendszert, melynek az 
önkormányzat viselte 
a költségeit. Amely te-
lepüléseken térfigyelő 
rendszer működik, 
70-80%-kal jobb lett a 
közbiztonság. Buda-
keszin jelenleg 24 órás 
szolgálatot tartanak. 
A városi polgárőrök 
rengeteg esetben segí-
tettek a rendőrségnek 
(gyanús, körözött sze-
mélyek, lopott autók). 
Tavaly 385 esetben ke-
resték meg a budakeszi 
polgárok a Budakeszi 
Városi Polgárőrséget. 

A rendezvényen 
tiszteletét tette dr. 
Csutoráné dr. Győri 
Ottilia, településünk 
polgármestere is, aki 
emlékeztetett, hogy 
2013-ban a polgár-
őrséget Budakesziért 
emlékéremmel tüntet-
ték ki. A polgármester 
asszony megköszönte a 
polgárőrök fáradtságot 
nem ismerő munkáját, 
és reményét fejezte ki: 
továbbra is kiváló lesz 
az együttműködésük. 

A jótékonysági est 
hangulatát Molnár 

Gergely (Mr. Jupiter) bűvész mutatványai fokozták, 
aki egyébként maga is polgárőr.

A talpalávalóról DJ Árpi gondoskodott. A 80-as 
éveket idéző zenére sokan ropták a táncot.

Szabó Tibor Mihály

Ismét itt a 
hagyományos 
báli szezon!

Szerte az országban, de a világon sok más helyen a 
farsanggal megérkezik a báli szezon is. A karácsony 
elmúltával, vízkereszttel kezdődik, tehát január 6-ától 
egészen hamvazószerdáig, vagyis március 9-éig bálok 
hosszú sorát látogathatjuk.

Nincs ez másként Budakeszin sem, hiszen a bálok nemcsak az önfeledt 
szórakozás, a tánc időszakát jelentik, hanem minden közösség meg-

mutatja ilyenkor saját kulturális értékeit is. A bálok emellett már a régi 
időktől a párválasztás, az udvarlás helyszínei, vagy ragyogó alkalmak  az új 
és újabb kapcsolatok építésére.

A farsangi időszak ismertebb magyar báljai: 
Magyar Szent István-bál, Orvosbál, Operabál,  
Újságíróbál, Svábbál, Mazsike, Hanuka-bál,  
Prágai magyar bál, New York-i tulipános bál.

Bálok Budakeszin
  2014. 01. 18. 20.00 h Polgárőr jótékonysági bál

  2014. 02. 01. 20.00 h NSJG farsangi bálja  

  2014. 02. 08. 20.00 h Tarkabarka Óvoda farsangi bálja

  2014. 02. 15. 20.00 h Pitypang Sport Óvoda farsangi bálja

  2014. 02. 22. 19.00 h Székelykör farsangi bálja

    2014. 02. 28. 20.00 h Nemzeti Bál

 2014. 03. 01. 19.00 h  Sváb bál



 Nyugdíjas pótszilveszter
Budakeszi Város Nyugdíjasklubjai 
2014. január 9-én megtartották pót-
szilveszteri vigasságukat az Erkel Fe-
renc Művelődési központban, ahol kö-
zel százan mulattak.

A Borostyán és a Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub 
szervezésében a már hagyományosnak mond-

ható pótszilvesztert idén is megtartották az Erkel 
Ferenc Művelődési központban a szépkorúak.

A Himnusz és a Székely Himnusz közös elének-
lésével kezdődött a rendezvény.  Majd a Nyugdíjas 
Klubok vezetői Dr. Mészáros Árpádné (Borostyán), 
és Arányi Imréné (Fenyőgyöngye)  köszöntőjével 
üdvözölték az új esztendőt. Páran verset is szavaltak, 
s végül Veress Ferenc talpalávalójára elkezdődött a 
tánc, ami késő estig tartott. A mulatságból nem 
maradhatott ki a sok-sok finom sütemény, a bor, a 
pálinka sem, az eszem-iszom, dínom-dánom.

A hangulatot elnézve, egy jó kedélyű összeröffe-
nés semmi képen sem korfüggő.

Balogh Ágnes
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BÜKI PÉTER:
 Meserajzok 

kiállítás
Mint Büki Péter elmondta, egy éve fest 
aktívan. Mivel vannak gyerekei, adó-
dik a téma: a mesékhez készíti műveit. 
Embert általában ritkán rajzol, viszont 
állatokat, növényeket, házakat gyak-
ran, főleg fókát, rókát, madarat, halat. 
Leginkább fejből rajzol.

A kiállítás megnyitóját Papp Mátyás tartotta. 
„Büki Péter rajzai elvarázsolnak bennünket, 

elvisznek egy olyan világba, amihez valaha, gye-
rekként közünk volt. Ez tele van színekkel, játékos-
sággal, kedvességgel, mosollyal” − kaptuk meg a 
hangulati bevezetőt. Büki Péter mellőzi az egyenes 

vonalakat, művei tele vannak kanyarral, ívekkel, 
hullámokkal. Úgy érezzük, hogy ez a világ nemcsak 
a rajzain érvényesül, hanem családja hétköznapjain 
is jelen van. 

Szerepet kapnak műveiben a mesei elemek is: 
paloták, királyok, királykisasszonyok, lovagok, sár-
kányok, katonák stb. Különösen centrális képei ki-
válóak, ahol a színek, formák bevonzzák a néző te-
kintetét a mű közepébe, „mintha egy kakaós csigát 
elkezdenénk belülről enni.”

A művek természeténél fogva Péter el tud sza-
kadni a valóságtól. Alkotásaiban megjelenik egy 
olyan alkotott világ, amelynek lenyomatai lépten-
nyomon megjelennek hétköznapi tárgyainkban.

A kiállítás megnyitója után Simó Péter magyar 
népdalokat adott elő, hegedűn kísérve saját magát. 

A siker biztos lehet, hiszen a kiállítás megnyitó-
ján nagyon sok gyerek is részt vett, elvarázsolva őket 
Büki Péter érdekes világa.

Szabó Tibor Mihály
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 „Az időt nem mi mértük, 
de az időben 

mi méretünk meg...”
Nagy Gáspár Kossuth-díjas költőre em-
lékeztünk egy versünnep keretében, 
neve napján a Prohászka Ottokár Kato-
likus Gimnáziumban.

Gondolták volna kedves Olvasóink, hogy „Gazsi”, 
azaz Nagy Gáspár költő, író már 7 éve nincs kö-

zöttünk? 2007. január elején szólította őt az Úr magá-
hoz, de azóta is életünk része, itt van közöttünk. 

A Prohászka Ottokár Gimnázium aulájában tartott 
versünnep háziasszonya Kőrösiné dr. Merkl Hilda, a 
Széchenyi Baráti Kör elnöke volt, aki megnyitóját egy 
magvas Prohászka-idézettel kezdte: „A kultúra az is-
teni gondolatok megvalósítása.” Majd így folytatta: „A 
valódi költészet isteni, égi üzenetet közvetít a Földön 
küszködők számára. Nagy Gáspár ilyen költő volt.”

Először Szakolczay Lajos irodalomtörténész mél-
tatta Nagy Gáspár munkásságát. Kiemelte: már az 
1975-ben megjelent Koronatűz c. kötetében látszott: 
soha nem tagadta meg, honnan indult, s hová érke-
zett, hiszen az ember a szülői házhoz, a körülmények-
hez ragaszkodik, hiszen innen hozza a szokásokat, a 
hitet, az erkölcsi tartást. Nagy Gáspár költészetében 
a paraszti valóság, a bibliai látomás és a modern kor 
ötvöződik. Álljon példaként a következő idézet: „kata-
pultos szamárháton röpíts szavad ki a kertből/ ezért a 
mákszemnyi kincsért lopd el szíved Názáretből.”

A rövid beszéd további részében kiemelte: Nagy 
Gáspár prózáját kevéssé ismerjük, pedig érdemes el-
olvasni az 1995-ben megjelent Augusztusban, Ludvík 
Jahn nyomában (legény-részlet) c. regényét, illetve no-
vellásköteteit.

A következőkben Szabó András előadóművész 
az Öreg pap esti tűnődő imája c. Nagy Gáspár-verset 
szavalta el, amelynek érdekessége, hogy dr. Németh 
László egykori plébános úrnak írta, aki tevőlegesen 
sokat tett a Prohászka gimnázium létrejöttéért, ahol 
ez a rendezvény is zajlott. Ezután az Égi megbízás c. 
alkotást mondta el, amely Kondor Béla emlékének állít 
emléket. 

Köztudomású, hogy Nagy Gáspár nagyon szeret-
te Balassi Bálint személyiségét, költészetét.  1591-ben 
írt, a Kegyelmes Isten című, fantasztikus hatású versét 
műsora végén idézte Szabó András.

Nagy Gáspár rengeteget tett azért, hogy beinduljon 
hazánkban a Magyar Katolikus Rádió. Itt volt mun-
katársa Juhász Judit, aki a Vallomás c. önéletrajzi mű-
vének részleteivel emlékezett a költőre. „Eligazodási 
nehézségeim nem voltak, bármennyi 180º-os fordulat 
volt is életemben.” Számára két embertípus létezett: az 
igazmondó és a hazug. A Bemutatkozás karácsonykor 
c. alkotása 1973-ban jelent meg a Magyar Ifjúságban, 
amelyben kifejtette: „a költészet a töretlen gerincűek 
kopogtatása.”

A következő műsorszámban Faragó Laura ének-
művész Gárdonyi Géza Füveskönyvből adott elő rész-
leteket.

Nagy Gáspár jó ismerője volt a magyar irodalom-
nak. Ahogy korábban említettem, Balassi Bálintot 
tekintette kedvenc költőjének. Sudár Annamária elő-
adóművész Nagy Gáspár Esztergomi apokrif c. alkotá-
sát szavalta el rendkívül szuggesztíven. A mű Dobokai 
Sándor Györgytől, Balassi gyóntatópapjától szárma-
zik. Az első hiteles leírás a költő haláltusájáról. Utolsó 
szavai így hangzottak: „Tuus miles fui Domine. Tua 
castra secutus sum” („A Te katonád voltam, Uram. A 

Te seregedben szolgáltam”.). Az értékes dokumentum 
a Pannonhalmi Apátság Főkönyvtárában található. De 
Dobokai Sándor György évek múltán, emlékezetből, 

hogy a költőt megidézhesse hallgatóságának, rakos-
gatta össze szavait.

Ezután Sudár Annamária egy vidám Balassi-mű-
vet, egy Júlia-verset (az Ötvenötödik címűt) adta elő. 
(A vers alcíme megéri, hogy pontosan leírjuk: Mind-
ezekre is a versszerző találmányokra, kiket a könyör-
gése után ide írt, midőn Juliától sem izenetbe, sem 
levélbe semmi választ nem vehetne, búsul magában, 
és sápolódván azon, hogy menekedhessék meg Julia 
haszontalan szerelmétől, Cupido tanácsot ad neki).

Befejezésül Weöres Sándor Rongyszőnyeg c. írásá-
ból adott elő részleteket a művésznő.

A műsor Lázár Csaba színész, rendező produkci-
ójával folytatódott, aki Nagy Gáspár Boldog karácso-
nyom c. írásából adott elő részleteket. Engem nagyon 
megkapott a következő mondat: „Csuda tanító néni 
csodát tett” – utalva arra, hogy a kisfiú Nagy Gáspár 
milyen hamar megtanult olvasni, és mennyire szerette 
az olvasást. 

A következő zenei blokkban Huzella Péter, a köl-
tővel egyidős legendás zenész, a Kaláka együttes tagja 
megzenésített verseket adott elő.

Rubold Ödön színművész Dsida Jenő Kóborló dél-
után kedves kutyámmal c. versből adott elő részleteket. 

Illusztris vendége volt az összejövetelnek Szabó Fe-
renc atya, jezsuita szerzetes, író, költő, műfordító, a Va-
tikáni Rádió magyar adásának főszerkesztője, aki nagy 
tisztelője volt Nagy Gáspárnak. Október magasában 
című, önéletrajzi elemeket is tartalmazó prózájából 
olvasott fel részleteket. 

Az est egyik híres meghívottja Orosz István Kos-
suth-díjas grafikusművész volt, aki nemcsak a nagy, 
világmegváltó beszélgetésekben volt társa, hanem 
gyakran a focipályán is. Számomra örvendetesnek 
bizonyult Orosz István csodálatos verseit hallgatni. 
Egészen különleges hangulat, gazdag szókincs jellemzi 
ezeket a verseket. 

A Buda Környéki Televízió riportere azt kérdezte 
az est háziasszonyától, hogy milyen ember volt Nagy 
Gáspár „civilben”? Kőrösiné dr. Merkl Hilda vála-
szában elmondta, hogy a legszebb jelző: nagybetűvel 
EMBER volt. Őszinte, megértő, következetes, magával 
szemben nagyon szigorú, mindenhol és mindenki sze-
rette. Sokat tanult tőle, mindig meríthetünk műveiből. 

A versünnep végén a kivetítőn a Félelem túli tar-
tomány című naplójából láthattunk részleteket, ahol 
megszólalt maga a költő is. 

Csodálatos esténk volt. Együtt tölthettük az időt 
Nagy Gáspárral, aki verseiben, műveiben továbbra is 
köztünk van, irányítja lépéseinket. 

Szabó Tibor Mihály
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éjjel-nappali 
hóügyelet 

működik 

Tel.: 06 30/903-4062

Balesetveszélyes lehet a téli erdei séta
Az elmúlt napok párás, kö-
dös és hideg időjárása miatt 
a Pilisi Parkerdő területén, 
főként a magasabban fek-
vő régiókban több helyen a 
10 centimétert is elérheti a 
fákra rakódott, fagyott zúz-
mararéteg vastagsága. A je-
lenség a téli erdők életében 
megszokott és természetes 
folyamat, de komoly baleset-
veszélyt jelent a Parkerdőbe 
látogató turisták számára. 

A Pilisi Parkerdő Zrt. arra kéri 
a kirándulókat, hogy saját 

biztonságuk érdekében lehetőleg 
kerüljék el vagy fokozott figyelem-
mel látogassák a Pilis, Visegrádi-
hegység 500 méternél magasabban 
fekvő területeit és kirándulóhelyeit 
(például Dobogó-kő és környéke), 
illetve az ilyen időben különösen 
nehezen járható szurdokvölgyeket, 
mint például a Rám-szakadékot. 

Az elmúlt napok ködös és hi-
deg időjárása miatt a magasabban 

fekvő erdőkben a fákra vastag, he-
lyenként 10 centiméternyi zúzma-
raréteg rakódott. A fák egy része 
− különösen az öregebb erdőállo-
mányokban − nem bírja el ezt a 
többletsúlyt, emiatt ágak törhet-
nek le és fák dőlhetnek ki, veszé-
lyessé téve a túrázást. 

Az alacsonyabb területeken 
továbbra sem fenyegeti veszély a 
túrázókat: általában az 500 méter-
nél alacsonyabban fekvő kirándu-
lóhelyek, így például a Kő-hegyi 

menedékház ezekben a napokban 
is biztonságos célpontjai az erdei 
barangolásoknak. Kérjük ugyan-
akkor a kirándulókat, hogy túráik 
tervezésekor fokozottan figyeljék a 
Pilis, Visegrádi-hegység területére 
vonatkozó időjárási előrejelzése-
ket, és ha túra közben veszélyesnek 
ítélt útszakaszhoz érnek, inkább 
forduljanak vissza, megelőzve így 
az esetleges baleseteket. 

Pilisi Parkerdő Zrt.
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rendelés 
nyílt Budakeszin

Mindig örvendetes, ha 
egy kicsivel jobb lesz 
településünk orvosi 
ellátása. Ezúttal egy 
fiatal szakember, Il-
lés Emil szájsebészeti 
magánrendelésével 
gazdagodott a palet-
ta.

Mindjárt pontosítanunk 
kell: szájsebészeti ma-

gánrendelés nyílt a Fő utca 
179. sz. alatti orvosi rende-
lőben, tehát az OEP ezt nem 
finanszírozza. Mivel Buda-
keszin ilyen jellegű rendelés 
még nem volt, érdeklődéssel 
várjuk a fiatal szakember je-
lentkezését. 

Mint Illés Emil elmond-
ta, hazánkban a szájsebészet hiányszakmának számít, így nem csodálható, 
hogy egy-egy kórháznak igen nagy az ellátási területe. Időpontot valamilyen 
kezelésre 6-8 hétre kapunk. És addig...?  Ha valaki nem akarja kivárni ezt a 
határidőt, magán rendelésre próbál bejutni, ami nyilvánvalóan meggyorsítja 
az ellátást. Itt a lehetőség Budakeszin, dr. Illés Emil szeretettel várja Önöket 
a központi orvosi rendelőben hétfőnként 15.00−19.00 óráig. Bejelentkezni a 
0620 396-1321-es telefonszámon lehet.

Szabó Tibor Mihály

EKG szűrés 
Budakeszin

Február 11-én 16.00–19.00-ig 
Budakeszi Város Önkormányzat 

KKK Bizottsága a Dió Patika melletti 
orvosi rendelőben előjegyzéssel 

EKG szűrést szervez.
Bejelentkezés  0630/489 16 29



B
U

D
A

K
ES

Z
I 

H
ÍR

M
O

N
D

Ó
 –

 1
9

Megújul a kétszáz éves 
emlékkereszt

Budapestről Budakeszi felé haladva, a 
Korányi Szanatórium környékén szo-
katlan dolog történik. Nekiláttak a több 
mint 200 éves kőkereszt felújításához.

Hidas Mátyás, a Budakeszi Szépítő Egyesület 
elnöke röviden összefoglalta a kereszt felállí-

tásának történetét. A 18. sz. végén Budakesziről 
rengeteg követ szállítottak a fejlődő-épülő Pestre. 
A dombra 6 ló húzta fel a jól megrakott sráf szeke-
reket. Itt a pótlovakat levá-
lasztották. Egy alkalommal 
− a szekér megállása után − a 
bányatulajdonos fia leugrott, 
és az erdő felé elszaladt. Rög-
tön nem vették ezt észre. Este 
keresték csak a fiút, akit vé-
gül meg is találták. Hogy élve 
vagy halva, ez nem derült ki 
egyértelműen. Megvizsgálva 
az akkori halotti anyakönyvi 
kivonatokat, valószínű nem 
halt meg a kisfiú. Minden-
esetre azt tudjuk, hogy az apa, Jankovics Antal 1801-
ben felállíttatta a keresztet, a J. A. monogram mellett 
az 1801-es évszám is jól látható. 

Az időjárás viharai mellett időnként a politikai 
viharok is megviselték a keresztet. Éppen ezért itt 
volt az ideje a felújításnak. Az egyesület összefogott 
a budakeszi és a XII. kerületi önkormányzattal, és 

közös erőfeszítéssel nemcsak 
a kereszt újul meg, hanem a 
környéke is. 

A felújítás elvégzéséhez szükséges volt az emlék-
kereszt környezetében az elburjánzott növényzetet 
ritkítani, melynek során sajnálatos baleset történt: 
egy lehulló ág letörte a kereszt felét. Ez a kis baleset 
a restaurátor munkáját kissé megnehezíti, de nem 
módosítja a késő tavaszi, kora nyári átadás időpontját. 

Szabó Tibor Mihály 

 A P R Ó -
H I R D E T É S E K 

Kiadó lakást/házrészt keresek  
Budakeszin, a Temető utca vonalától észak-

ra. A kiadó lakás/házrész paraméterei: 
-60-100 nm-es, -erkélyes vagy kertkapcso-
latos -cirkófűtés vagy házközponti egyedi 

méréssel -Fő út és szervizút, valamint 
tetőtér, panel és belső kétszintes ingatlan 

kizárva! 
E-mail: keszialberlet@gmail.com, 

tel.: 20/499-9844
 

„FEHÉR ORCHIDEA TÁRSKÖZVETÍTŐ!” 
Ha magányos és komoly társra vágyik, hívja 

bizalommal irodánkat!  
Tel.: 06 70/420-3307, 06 30/974-1056 
E-mail cím: orchideak200@gmail.com 

Budaörs, Templom tér 19. 
Honlap: www.feherorchidea.hu

 
KIADÓ ÜZLETHELYISÉG 
80 m2 üzlethelyiség kiadó a  

Fő utcán, 2014. február 1-jétől.  
Érdeklődni telefonon: 0630/5773940

 
Villanyszerelés, EPH készítés, bojlerjaví-

tás, hibaelhárítás, lakásfelújítás. 
Tel.: 06/30 9249-680.

 
FAKIVÁGÁS 

Veszélyes fák ágankénti lebontással való 
kivágása. Koronaalakítás, száraz, beteg 
részek eltávolítása. Igény szerint ágak 

darálása, szállítása.  
Tel.: 06(20) 485-6547, Kovács Sándor

 
Keres? Kínál? Eladna? Venne? 

Hirdessen nálunk! 
Apróhirdetés 30 szóig 1 600 Ft+Áfa. 

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

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

tel.: 06(20) 912-7451 

Helyey 
László 

(1948–2014)

2014. január 3-án tragikus 
hirtelenséggel, életének 66. 
évében elhunyt Helyey László 
Jászai Mari-díjas magyar szí-
nész. Fellépéseinek egyik utol-
só állomása Budakeszi volt.

 

A karizmatikus színészt és a felejt-
hetetlen, tán egyik legjellegze-

tesebb szinkronhangot (tk. Mátyás 
király és G. Depardieu örökös magyar 
hangját) az egész ország gyászolja.

Helyey Lászlóról Budakeszin is 
meg kell emlékeznünk: 2013 január-
jában tiszteletét tette a Budakörnyéki 
Székelykör farsangi mulatságán, ahol 

szívbe markoló részletet olvasott fel az 
1100 év Európa közepén című műből.

A Buda Környéki Televízió kér-
désére akkor elmondta, hogy − bár 
nem székely származású − rendkívül 
szereti Székelyföldet, és nagyon kötő-
dik ahhoz a miliőhöz. A szoros von-
zalom pedig akkor alakult ki, amikor 
részt vett Bayer Zsolt és Nemes Tibor 
előbb említett című ismeretterjesztő 
filmjének munkálataiban mint narrá-
tor, amikor is körbejárták Nagy- Ma-
gyarországot. Tavaly januári jelenése 
immár a harmadik és sajnos egyben 
utolsó jelenése is volt a Budakörnyéki 
Székelykör bálján.

 Huber-Szabó Lőrinc
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„Emlékezzél meg az útról, amelyen hordozott téged az Úr!”  5Móz 8,2

70 éves a református egyházközség
2014. március 30-án az ünnepi is-
tentiszteletet követően nyílik meg a 
Kálvin-teremben az a kiállítás, ahol a 
megalakulásának 70., az egyházköz-
séggé válásának 65. és az új temploma 
felszentelésének 15. évfordulójáért Is-
tennek hálát adó budakeszi református 
gyülekezet dokumentumokban, fény-
képeken mutatja be történetét.

A kiállítás létrejöttét a Polgári Magyarországért 
Alapítvány és a Közigazgatási és Igazságügyi 

Hivatal/Balassi Intézet Pro Renovanda Cultura 
Hungariae programja támogatja. 

A gyülekezet az első presbitériuma (a gyüleke-
zet választott világi vezetősége) 1944-ben alakult 
meg, 1949. január 1-jétől vált anyaegyházközség-
gé, innentől készülnek a presbitériumának jegy-
zőkönyvei. A gyülekezetet az elmúlt hetven évben 
szolgáló lelkipásztorok: dr. Tunyogi Csapó András 
1938−1945, dr. Falussy Sándor 1946, dr. Nagy Gyula 

1946−1947, Fónagy Zol-
tán 1947−1962, Merétey 
Sándor 1962−2006, Bo-
ros Péter 2006-tól.

Az alábbiakban köz-
readjuk annak a magnó-
felvételnek a szó szerinti 
lejegyzését, amelyben 
Deézsi János, a budake-
szi református gyüleke-
zet egykori presbitere 25 
éves szolgálatának jubi-
leumi alkalmával 1987. 
július 19-én visszaemlé-
kezett a gyülekezet ala-

kulásának első éveire.
„Életem alkonyát érezve, egészségemben megfo-

gyatkozva, el kell mondjam a Budakeszi Református 
Egyház – mint anyaegyház – eredetének a króniká-
ját, mivel erről írásos dokumentum – tudomásom 
szerint – nincs. Sajnos, akik ebben áldozatos hittel 
munkálkodtak, már nem élnek, még nekem adatott 
meg az, hogy elmondhatom, hogy emléküket meg-
őrizzem.

1939. május elején kerültem családommal Bu-
dakeszire. Akkor mi voltunk a 14. magyar ajkú 
család, aki itt élt. Ezek közül 5 vagy 6 család volt 
református és evangélikus. Református gyülekezet 
még nem volt. Feljártunk az Erzsébet Szanatóri-
umba (ma Korányi Szanatórium, ill. kórház), ahová 
vasárnaponként a fasori egyháztól egy lelkész jött 
ki, és istentiszteletet tartott a betegeknek, valamint 
a Budakesziről felment családok tagjainak. Persze a 
sáros és fagyos időben ez elmaradt. A szanatóriumi 
istentisztelet megszervezését, a helyiség biztosítását 
Hajnal Anna nővér szervezte, és segítője Győri Sán-
dor és Gacs Imre cipész volt, akik ott dolgoztak.

A budakeszi gyülekezet résztvevői ismerkedés 
céljából Bayer [más források szerint Breuer] bácsi-
hoz fordultak, aki nyugdíjas honvéd altiszt volt, és 
azt tanácsolta, hogy béreljünk egy helyiséget hely-
ben, és a szanatóriumi lelkészt kérjük meg, hogy ne-
künk külön tartson istentiszteletet. Bayer bácsinak 
sikerült az Erdő utca 100.-ban egy helyiséget bérel-
ni, a kis létszámú – kb. 10-14 fő − részére. Lelkészi 

szolgálatot a budapesti fasori esperes úrtól engedé-
lyezve kaptunk. Így Budakeszi szórványgyülekezet-
té vált. Az egyházi esküvő és keresztelési szolgálat 
is lehetséges volt. Megalakult az első presbitérium. 
A gondnok előbb Bayer bácsi, majd Molnár Károly 
volt.

A presbitériumban én is részt vettem. Kialakult 
egy stabil kis gyülekezet, de felmondták a bérletün-
ket, és kezdhettük elölről az egészet. A Virágvölgy 
utcában a második bérletünk már stabil volt, és új 
lelkészt is kaptunk a József (Fodor) Szanatórium 
tábori lelkészét, Tunyogi Csapó Andrást – ha jól 
emlékszem. Ez alatt az idő alatt adományokból kap-
tunk egy úrvacsorai ezüst serleget, egy harmóniu-
mot, keresztelő edényeket ezüstből. A honvédtisz-
tek segítségével csináltattuk az úrasztalát, rá terítőt, 
alá szép szőnyeget és huszonegynéhány széket, egy 
antik szekrényt, benne ajándék szépirodalmi köny-
vekkel.

Sajnos, a boldogságunk nem sokáig tartott, mert 
1944. XII. 24-én a karácsonyi istentiszteletre a lel-
készünk már nem jött, hiába vártuk. Akkor már én 
voltam a gondnok, de többeknek be kellett vonulni 
katonának, én meg itthon lehetettem. Megtudtuk, 
hogy a lelkészünk, a bátyja és családjuk elmentek 
Nyugatra. Még azon a karácsonyi napon az orosz 
felszabadító hadsereg kiűzte az itt állomásozó né-
met csapatokat. Amint a fegyverek elhallgattak, 
szegény beteg feleségem segítségével a székeket, 
harmóniumot megrongálva, s az úr asztalát egy két-
kerekű kézikocsival a Fő utcai lakásomba vittük. Az 
egyházi kegyszereket Győri Sándor presbiter a Sza-

natóriumban befalazta. Így maradt meg az utókor 
számára.

Amint a csapatok kivonultak Budakesziről, a 
lakásomhoz tartozó üzlethelyiséget berendeztük 
istentisztelet megtartására. Lelkészünk nem lévén, 
ismét elmentem a Fasori Esperesi Hivatalba lel-
készt kérni. Létkörülményeket nem tudtam neki 
biztosítani, így mindig más és más lelkész jött isten-

tiszteletet tartani. Igyekeztünk részükre a gyüleke-
zettől élelmiszert gyűjteni, tudva, hogy milyen nagy 
ellátási nehézségek voltak a háború utáni években. 
Utoljára jött Dr. Nagy Gyula tiszteletes úr, aki vállal-
ta, hogy ellátja az egyházi teendőket. Őt szűkösen, 
de elláttam még szállással i, mint a család tagját.

A kitelepítések után a 7 tagú tanácsot – főként 
Martonffy jegyző urat, akit személyesen jól ismer-
tem – addig ostromoltuk, amíg ezt a helyet, amin 
most az egyházunk van, nagy nehezen kiigényeltük 
és megkaptuk, amely nagyon-nagyon romos és el-
hanyagolt állapotban volt, de a lelkészünknek lakás 
és az istentisztelet megtar-
tására egy alacsony, mes-
tergerendás helyiségünk 
volt, a mostani templom 
helyén. Az erdélyi mene-
kültek között sok volt a 
református, így megnőtt 
a gyülekezet száma. Ha-
ranglábat és harangokat 
ki tudtunk hajszolni ado-
mányokból és az erdészet 
segítségével.

Sajnos, a lelkészünk 
súlyos beteg lett, és itt ha-
gyott minket. Halála előtti 
napon bocsánatot kértünk 
egymástól, ha a nemes 
ügy érdekében erőszakosak voltunk egymáshoz és 
így bántalom érte volna. Egy közös miatyánkkal bú-
csúztunk el egymástól. Másnap tudtam meg, hogy 
utoljára búcsúztunk.

Itt búcsúztattukA Kovács tiszteletes úr búcsúzta-
tó szavait soha nem felejtem el! Az volt a summája, 
hogy a jó Isten azért próbál meg, hogy megtarthas-
son bennünket. Pátyon temettük el a fia mellé örök 
nyugalomra.

Az anyaegyházzá válás és Fónagy tiszteletes úr 
megválasztása, a templom építése már az új egyházi 
krónikához tartozik, amihez minden adat megvan. 
Én csak a forrásnak és annak művelőinek igyekez-
tem keresetlen szavaimmal emléket állítani és a fele-
déstől megmenteni. Ezeken kívül még sokan voltak, 
akiknek a nevét már én is elfelejtettem, hiszen az óta 
elmúlt nehéz 48 év.

Külön köszönetet mondok Merétey Sándor tisz-
teletes úrnak, aki a mi anyaegyházunknak 25 éve 
atyai gondossággal fejlesztője, vigyázója és lelkész-
pásztora volt. A jó Isten segítse és tartsa meg jó erő-
ben és egészségben, a családjas a Presbitérium és a 
gyülekezet örömére.

Áldás, békesség!”

Ezúton is kérjük, hogy aki régi dokumentumokat, fényképeket, más emlékeket tudna rendelkezésre bocsátani – lemásolásra −-, vagy tud olyan személyről, aki 
értékes tudnivalókat szóban közölne a budakeszi református gyülekezetről, jelezze Boros Péter nagytiszteletű úrnak személyesen a református parókián (2092 Bu-
dakeszi, Fő u. 159.), a (06 23) 451 814 telefonszámo, vagy elektronikus levélben: reformatus.budakeszi@gmail.com
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Meghívó
2014. február 20-án, csütörtökön 19 órakor
a Kálvin teremben (Budakeszi, Fő u. 159.)

„Hajnali részegség”címmel 

Udvaros Béla rendező,
az Evangélium Színház alapító igazgatója

Kosztolányi Dezső verseit adja elő.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Az előadás ingyenes.   

Adományokat a budakeszi Protestáns Kör tevékeny-
ségének támogatására a helyszínen elfogadunk.

Rendezvényeinket támogathatja közvetlen befizetéseivel,  
vállalkozói adományaival vagy jövedelemadója 1%-ával a Budakeszi  

Református Egyházközség Határainkon Túli Magyarok  
Emléktemplom Alapítványon keresztül is. 

Adószám: 19183914-1-13, bankszámlaszám: 
11991102-02125525-00000000

Kerítésnek gurult 
egy 22-es busz

A 22-es jelzésű busz sofőrje műszaki okok miatt 
leszállította az utasokat a járműről egy megál-

lóban, majd elkezdte keresni a hibát. Ez követően 

eddig ismeretlen okból a busz hátrafelé megindult, 
kidöntötte a kerítést és egy elektromos kapcsoló-
szekrényt. A balesetben senki sem sérült meg. 

MTI /Fotó: Mihádák Zoltán

P R O G R A M A J Á N L Ó – 2 0 1 4 .  f e b r u á r
02.05. 17.00 Turisztikai fórum Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

02.07. 15.30 - 18.30 Véradás Erkel Ferenc Művelődési Központ

02.08. 20.00 Tarkabarka Óvoda farsangi bálja Erkel Ferenc Művelődési Központ

02.09. 17.00 Kaláka koncert - az est vendége Kányádi Sándor Erkel Ferenc Művelődési Központ

02.12. 17.00 Turisztikai fórum Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

02.13. 19.00 „Az újkori Budakeszi történeti vízrajza és éghajlata” Szent László Közösségi Ház

02.15. 19.00 Prohászka szülői bál Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnázium

02.15. 20.00 Pitypang Sport Óvoda farsangi bálja Erkel Ferenc Művelődési Központ

02.18. 18.00 Budakeszi sváb viseletek a XIX-XX. század fordulójától az 1930-as évekig Tarkabarka Óvoda

02.19. 19.00 Dumaszínház-Dombóvári István Erkel Ferenc Művelődési Központ

02.20. 18.00 Makkosmáriai lakossági fórum Erkel Ferenc Művelődési Központ

02.20. 19.00 „Hajnali részegség” - Kosztolányi Dezső versei Kálvin-terem

02.22. 20.00 Budakörnyéki Székelykör Farsangi Bálja Erkel Ferenc Művelődési Központ

02.23. Nyugdíjas Klubok farsangja Erkel Ferenc Művelődési Központ

02.25. 18.00 Kommunizmus áldozatainak emléknapja Erkel Ferenc Művelődési Központ

02.26. 17.00 Turisztikai fórum Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

02.28. 20.00 Nemzeti bál Erkel Ferenc Művelődési Központ

03.01. 19.00 Sváb bál Széchenyi István Általános Iskola

03.02. 15.00 Farsang Falka - Fánk Fesztivál Erkel Ferenc Művelődési Központ
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I M P R E S S Z U M  ‒  B U D A K E S Z I  H Í R M O N D Ó 
K Ö Z É L E T I  F O L Y Ó I R A T 

• Alapító és lapkiadó: Budakeszi Polgármesteri Hivatal, 2092 Buda-
keszi, Fő u. 179., 06(23) 535-710, Fax: 06(23)535-712 • Honlap: 

www.hirmondo.budakeszi.hu  • Főszerkesztő: Balczó Kornélia e-mail: 
szerkesztoseg@budakeszihirmondo.hu • Hirdetésfelvétel: Tel.: 06(30) 

630-8597, szerkesztoseg.hirmondo@gmail.com • lapzárta minden 
hónap 10-én  • Nyomdai munkák: PALETTA PRESS Kft. Budakeszi,  
Szőlőskert u. 19., 06(23) 451-959 • Megjelenik 6500 példányban  

• ISSN 1586-2704  •  Lektorálta: Szabó Tibor Mihály  
•  Fotók: Balogh Ágnes, Nagy Bertalan

A KIADÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A HIRDETÉS TARTALMÁÉRT ÉS AZ ABBAN KÖZÖLT 
ADATOK HELYESSÉGÉÉRT! HIRDETÉSEKET NEM ŐRZÜNK MEG ÉS NEM ADUNK VISSZA!  

A HIRDETŐ A MEGRENDELÉSKOR KIJELENTI, HOGY HIRDETÉSÉNEK TARTALMA NEM 
ÜTKÖZIK A JÓ ERKÖLCSBE ÉS MÁS JOGSZABÁLYOKBA, AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, 

VÁLLALJA ENNEK KÖVETKEZMÉNYEIT!





Eljött a változások ideje
Az elmúlt hónap sem volt eseményte-

len Budakeszi életében. Előkerült a Duna 
partjá-ról, így újraavathatjuk Wass Albert 
szobrát. Hidas Mátyást Budakeszi 
díszpolgárává választottuk. A hőségben 
is rengetegen láto-gattak ki a Családi 
Napra, annak ellenére, hogy idén nem a 
megszokott helyszínen ren-deztük meg. 
A képviselő-testület döntése nyo-mán 
megfizethető lesz a temetés Budakeszin. 
Új rendőrkapitányt kaptunk, és a 
városháza projekt is befejezéséhez közel-
edik, a város-üzemeltetés pedig ká-
tyúzással igyekszik meg-előzni városunk 
autósainak téli bajait. Az önkormányzat 
és a rendőrség összehan-golt munkájának 
köszönhetően megtalálták a másfél 
hónappal ezelőtt ellopott Wass Albert 
szobrot. Eltulajdonítása nagy elkesere-
dést és felháborodást váltott ki a lakosság 
körében. Annál nagyobb az örömünk, 
hogy a terveink szerint október 23-ai ün-
nepség keretében újra felavathatjuk. A 
mellszobor ellen-állt az időnek, a 
rossznak, a gonosz-nak. Az ilyen típusú 
bűncselekmények elkövetésének vis-
szaszorítása ér-dekében, a parkban folyó 
munkálatok befejezését követően szeret-
nénk 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 es-
eménytelen Budakeszi életében. 
Előkerült a Duna partjá-ról, így 
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rossznak, a gonosz-nak. Az ilyen típusú 
bűncselekmények elkövetésének vis-
szaszorítása ér-dekében, a parkban folyó 
munkálatok befejezését követően szeret-
nénk 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 
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