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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. 
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Átadták a megújult 
Dózsa György teret

Az új év első hónapja a felújítások 
ideAz új év első hónapja a felújítá-
sok ideje volt: átépült a végállomás 
környéke. Nagyon gyorsan elkészült, 
megszépült a tér.

2014. február 15-én az időjárás is csodá-
latos arcát mutatta: mintha már kitava-

szodott volna. Ezer ágra sütött a nap, a szép 
számmal összegyűlt embereket simogatta 
a kora tavaszi napsütés. Méltó körítés egy 
ünnepélyes átadásra.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgár-
mester asszony beszédében kiemelte: a tér 
felújítása 8 600 000 Ft-os projekt 100%-ban 
önkormányzati beruházás. Az első ütem-
ben 19 parkolóhely épült, megújult a ter-
melői piac. Még ebben a ciklusban további 
20 parkolóhely létesül, ezen kívül füvesí-
tés, fásítás is várható. „Bízom benne, hogy 
örömmel, egészségben fogjuk használni 
szép piacunkat!”

 Dr. Illisz László budakeszi lakosként szó-
lalt fel, és örömét fejezte ki a piac felújítása 
miatt. „Bizony, szűknek bizonyult már a piac, 
a rissz-rossz betonon bukdácsoltunk.” Ami 
jó, az magától szokott fejlődni. A leghosszabb 

út is az első apró lé-
pésekkel kezdődik. 
Először csak hét-
végenként, később 
már hétvégén is le-
het vásárolni.

A piac szerepe 
hármas: a kereske-
delmi szempont az 
első, hiszen szemé-
lyes kapcsolatba ke-
rül árus és vásárló. 
A közösségteremtő 
ereje is egyértel-
mű. Itt találkoznak 
egymással a em-
berek, kapcsolatok 
szövődnek. A piac 

marketing szerepe is óriási, nagyon sokan 
vasárnaponként idejönnek friss zöldségeket, 
gyümölcsöket vásárolni, némi disznóságot is.

A jövőt tekintve elképzelhető, hogy fedett 
elárusító helyeket is építenek, méltó körül-

ményeket teremtve 
az árusoknak.

 
Ezután a pol-

gármester asszony 
átvágta a nemzeti-
színű szalagot, és 
ezzel ünnepélyesen 
átadta a budakeszi-
eknek településünk 
legújabb büszkesé-
gét, a termelői pia-
cot.

Szabó Tibor Mihály
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 3Budakeszi fejlődik
Összeállt és elfogadásra vár a költség-
vetés. Tovább (sz)épült településünk. 
Átadtuk a Dózsa György teret, amely 
helyet biztosít az új termelői piacnak 
és elkezdődött a Fő utca felújítása is.   
Környezetvédelem és jótékonysági ak-
ció – kupakgyűjtéssel segítünk egy be-
teg kislányon.

Február a települési költségvetések előké-
szítésének, megtárgyalásának hónapja. 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-
testülete – betartva a törvényi határidőket – 
befogadta az idei költségvetést, és a március 
4-i ülésen várhatóan el is fogadjuk azt.  

Az idei költségvetés struktúrájában is kü-
lönbözik majd a korábbi években megszo-
kottaktól, de az egyik legfontosabb, hogy a 
város büdzséjében a tavalyi évhez hasonlóan 
idén sem lesz hiány, azaz a bevételeink teljes 
mértékben fedezni fogják a kiadásainkat. A 
lakosságot érintő legfontosabb fejlesztésekre 
– mint például a civilek támogatása, járdapá-
lyázat stb. – természetesen idén is jut forrás és 
az önkormányzat működési költségei is bizto-
sítottak. 

A városi fejlesztések elkezdődtek, sőt – 
ahogy tapasztalhatták – a Dózsa György tér 
felújítása már be is fejeződött. A megvalósítás-
nál a realitást és a lakosok igényeit helyeztük 
előtérbe. Saját önkormányzati forrásból, 8,6 
millió forintból egy új díszburkolatot kapott a 
piactér, és egy 19 autó befogadására alkalmas 
parkolót is kialakítottunk. Tavasszal fák ülte-
tésével és füvesítéssel folytatjuk a munkálato-
kat, illetve a rendőrség épülete előtt újabb húsz 
parkolóhely kialakítása várható.

A nagyszabású fejlesztések közül különö-
sen említésre méltó a Fő utca felújítása, ami 
február 17-én elkezdődött. Erre a beruházásra 
305 millió forintot kapott a település. Elsőként 
a buszmegállók rekonstrukciója kezdődik 
el. Szeretném felhívni a tömegközlekedést 
használó lakosok figyelmét, hogy a munká-
latok ideje alatt a táblákkal jelzett ideiglenes 
buszmegállókat vegyék majd igénybe! Ezután 
kezdődik a Fő utca felújítása. Célunk, hogy a 
munkálatok minél hamarabb befejeződjenek, 

és minél kevésbé zavarják a közlekedést, ezért 
az önkormányzat engedélyezte az éjszakai 
munkavégzést, és megállapodtunk a kivitele-
zővel, hogy reggelente csak a csúcsforgalom 
után kezdenek hozzá a munkához. A felújítás 
befejezésének végleges határideje április 15-e.

Budakeszi fejlődésében és szépítésében je-
lentős szerepet vállalnak a városban működő 

civil szervezetek is, ezért az önkormányzat ki-
emelt feladatának tekinti támogatásukat.  Az 
itt élők tettre készségét és jobbítási vágyát tük-
rözi, hogy a városban számottevő társadalmi 
szervezet, egyesület és alapítvány működik. 
Ettől a lapszámtól kezdve lehetőséget bizto-
sítunk számukra, hogy a Budakeszi Hírmon-
dóban is bemutatkozhassanak (lásd a 12—13. 
oldalon).

Szeretnénk idén is minden lehetőséget 

megragadni, amit a pályázatok nyújtanak Bu-
dakeszi számára! A művelődési ház eszközbe-
szerzésétől, a drogprevención át, a budakeszi 
sportpálya felújításáig számtalan tervünk van, 
amit ezekből a forrásokból szeretnénk megva-
lósítani. 

Önkormányzatunk csatlakozott a „Hulla-
dékkal az életért” elnevezésű akcióhoz, mely 

során – a természetet 
védve – egy beteg kis-
lányon segítünk. Ez-
úton kérem, a tisztelt 
lakosságot is, hogy 
csatlakozzon ezen ak-
cióhoz, amely során 
a háztartásban fel-
gyülemlett műanyag 
flakonok kupakjait 
kell összegyűjteni, és 
az önkormányzatunk 
ügyfélszolgálatán le-
adni. A kupakokat 
újrahasznosítják, és 
a keletkezett bevételt 
egy éber kómában 
lévő 6 éves kislány, 
Bogika megsegítésére 
fordítják.

Február nem csu-
pán a munka (többek 
között a költségvetés 
megtervezésének) 

hónapja, hanem a báli szezon időszaka is. 
Remélem, mindenki megtalálja magának a 
kulturált, igényes szórakozás lehetőségét vá-
rosunkban! 

A bálokhoz jó szórakozást, kellemes kikap-
csolódást, és mindnyájuknak nagyon jó egész-
séget kívánok!

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester

A kommunista diktatúrák  
áldozatainak emléknapja: 

február 25-e.
Az emléknap időpontja arra utal, hogy a szovjet megszálló hatóságok  
1947-ben ezen a napon tartóztatták le Kovács Bélát, a Független Kisgazda-
párt főtitkárát, bár a politikust országgyűlési képviselő lévén védte mentelmi 
joga. Az akció a kommunistáktól még távolságot tartó erők megfélemlítését 
szolgálta, egyben megnyitotta az utat Nagy Ferenc miniszterelnök májusi el-
távolítása előtt.

A kommunizmus áldozatairól először 2001. február 25-én emlékeztek meg az Ország-
gyűlésben és hazánk középiskoláiban. Azóta is minden évben ünnepségeket rendeznek 

emlékeztetőként és figyelmeztetőként a korszak történéseire és a tanulságok levonására.
„Az 1945 utáni időszak történelméről egyelőre vajmi keveset tudunk, hiszen a diktatúra 

által elénk tálalt dolgokat tudhatjuk csak. A történészek feladata, hogy feltárják a tudo-
mányos igazságot, annak minden részletével. A mi feladatunk, hogy megőrizzük a törté-
nelmi emlékezetet. Azoknak az embereknek az emlékezetét, akik áldozatul estek ennek a 
zsarnokságnak” – jelentette ki dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester a budakeszi 
megemlékezésen, ahol Sinka Jenő, a POFOSZ Fejér megyei elnöke nyitotta meg a Magyar 
Politikai Foglyok Szövetségének a dokumentumkiállítását. Közreműködtek a Prohászka 
Ottokár Katolikus Gimnázium tanulói.
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2014. január 1-jétől, 
a jogszabályi környe-
zet módosítása miatt, 
jelentős változások 
történtek a szociális 
ellátások területén. 
Lényeges változás, 
hogy az átmeneti se-
gély, temetési segély, 
rendkívüli gyermek-
védelmi támogatás, 
mint segélytípus 
megszűnt. Ezeket a 
támogatási formákat 
az önkormányzati se-
gély váltotta ki. 

Önkormányzati segély kérel-
met azok a személyek, csalá-
dok adhatnak be a Polgármes-
teri Hivatal ügyfélszolgálatán, 
akik időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gondokkal küz-
denek, és az alábbi jövedelmi 
feltételeknek megfelelnek: 

a) önkormányzati segély 
annak a családnak adha-
tó, ahol az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja 
meg a mindenkori öreg-
ségi nyugdíj legkisebb 
összegének 220%-át;

b) egyedülálló, illetve gyer-
mekeit egyedül nevelő 
szülő esetén az egy fő-
re jutó jövedelem nem 
haladja meg az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a 
240%-át;

c) az elhunyt személy elte-
mettetésének költségei-
hez való hozzájárulás cí-
mén benyújtott kérelem 
esetén: az eltemettető 
családban az egy főre ju-
tó jövedelem nem ha-
ladja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíj 280%-át;

d) az elhunyt személy elte-
mettetésének költségei-
hez való hozzájárulás cí-
mén benyújtott kérelem 
esetén: amennyiben az 
eltemettető egyedülálló, 
esetében az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja 
meg a mindenkori öreg-
ségi nyugdíj 350%-át.

A polgármester különös mél-
tánylást érdemlő esetben ön-
kormányzati segélyt állapíthat 
meg azon személyeknek, illet-
ve családoknak, akiknél az egy 
főre eső jövedelem az (5) be-
kezdésben megjelölt jövede-
lemhatárt maximum 10%-os 
mértékig meghaladja, és olyan 
élethelyzet állt elő, ami a lét-
fenntartást súlyosan veszé-
lyezteti. 

Mivel az önkormányzati segély 
több segélytípust váltott ki, en-

nek megfelelően többféle élet-
helyzet kezelésére is segítséget 
nyújthat: 

a) átmenetileg nehéz hely-
zetbe került személy 
vagy család kiadásaink 
mérséklésére;

b) közüzemi díjak eseti tá-
mogatásához;

c) eseti gyógyszerkiadás 
mérséklésére, ha az iga-
zolt gyógyszerköltsé-
ge havi jövedelmének a 
20%-át meghaladja, és 
a kérelmező nem ren-
delkezik közgyógyellátási 
igazolvánnyal;

d) gyermek és fiatal felnőtt 
rászorultságára tekintet-
tel nyújtott pénzbeli tá-
mogatására; 

e) elhunyt személy elte-
mettetésének, költségei-
nek való hozzájárulására.

A normatív lakásfenntartási 
támogatás a kérelmező által 
lakott lakás fenntartási költsé-
geihez nyújt segítséget a meg-
állapítást követő egy éven át. 
A megállapított támogatás az 
egy fogyasztási egységre szá-
mított jövedelem, illetve a la-
kás nagyságának a függvénye. 
A támogatás összegét nem a 
kérelmező részére folyósítja az 
önkormányzat, hanem a szol-
gáltató felé, melyet a kérelme-
ző a kérelmében feltüntetett. 

Normatív lakásfenntartási tá-
mogatásra jogosult az a sze-
mély: 

a) akinek a háztartásában 
az egy fogyasztási egy-
ségre jutó havi jövede-
lem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb össze-
gének 250%-át;

b) valamint a háztartás tag-
jai egyikének sincs va-
gyona.

Fontos megemlíteni, hogy a 
normatív lakásfenntartási tá-
mogatás megállapítása kötele-
zettséget is előír a jogosult ré-
szére. Ez pedig a következő: 

(1) a normatív lakásfenntar-
tási támogatásra jogosult 
köteles a lakókörnyeze-
tét rendezetten tartani, 
az általa életvitelszerű-
en lakott lakás vagy ház, 
vagy ház és annak udva-
ra, kertje kerítéssel hatá-
rolt területe, a járda tisz-
tán tartásáról gondos-
kodni, az ingatlan álla-
potát és rendeltetéssze-
rű használhatóságát, va-
lamint higiénikus állapo-
tát biztosítani. 

(2) Az (1) bekezdésben fog-
laltak nem teljesítése 
esetén a jogosultat fel 
kell szólítani a lakókör-
nyezetének 5 napon be-
lül történő rendbetéte-
lére. 

(3) Ha a jogosult a felszólí-
tásban foglaltaknak nem 
tesz eleget, a kérelmet 
el kell utasítani, vagy a 
megállapított támoga-
tást meg kell szüntetni a 
határozat meghozatalát 
követő hónap első nap-
jától. 

Az adósságkezelési szolgálta-
tás olyan támogatási forma, 
amely azon személyeknek, csa-
ládoknak jelent nagy segítsé-
get, akik önhibájukon kívül tar-
tozást halmoztak fel a rezsikölt-
ségek tekintetében. Az adós-
ságcsökkentés címén nyújtott 
támogatás vissza nem téríten-
dő szociális támogatásnak mi-
nősül. A támogatás a tartozás 
75%-áig terjedhet, a maradék 
25% egy összegben vagy rész-
letekben történő megfizetése 
a támogatásra jogosult felada-
ta. Fontos megemlíteni, hogy 
amennyiben a támogatásra jo-
gosult, a 25%-ot nem törleszti 
az együttműködésnek megfe-
lelően, akkor a támogatás tel-
jes összegét vissza kell fizet-
nie. Az adósságkezelési tanács-
adást a HÍD Szociális és Gyer-
mekjóléti Szolgálat végzi, ez-
után kerülhet sor az adósság-
kezelési szolgáltatásra irányuló 
kérelem benyújtására szintén a 
HÍD Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálatnál. 

A kérelmezőnek az alábbi felté-
teleknek kell megfelelniük: 

a) az adóssága meghaladja 
az ötvenezer forintot, és 
akinek a (2) bekezdésben 
meghatározott adóssá-
gok valamelyikénél fenn-
álló tartozása legalább 
hathavi, vagy a közüzemi 
díjtartozása miatt a szol-
gáltatást kikapcsolták, 
továbbá

b) akinek a háztartásában 
az egy főre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg 
családban élő esetén az 
öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb össze-
gének 200 %-át, egyedül 
élő esetében annak 250 
%-át, valamint

c) aki a településen elis-
mert minimális lakás-
nagyságot és minőséget 
meg nem haladó lakás-
ban lakik, feltéve, hogy 
vállalja az adósság és a 
települési önkormány-
zat által megállapított 

33-an indulnak  
a választókerületben

2014. február 17-én volt az első nap, ami-
kor az igénylő részére az általa igényelt 
mennyiségű ajánlóívet át lehetett adni. Az 
első nap 22-en és február 25-ére már 33-
an szerepeltek a listán:

1. Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz-KDNP)

2. Dr. Szabóné Müller Timea Nóra  
(MSZP-Együtt-DK-PM-MLP)

3. Dr. Szél Bernadett (LMP)

4. Császárné Kollár Tímea Annamária (Jobbik)

5. Kósa Sándor (Szociáldemokraták)

6. Varga Tamás (A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt)

7. Dr. Torgyik Pál (Független Kisgazdapárt)

8. Anyalai Béla (Magyarországi Cigány Párt)

9. Keller László (Független jelölt)

10. Geiling Ervin (Nemzeti Érdekekért Párt)

11. Dr. Kapiller Zoltán István (Összefogás Párt)

12. Németh Ádám László (Aquila Párt)

13. Balla Marianna Éva (Elégedetlenek Pártja)

14. Papp Zoltán (Sportos és Egészséges Magyarországért Párt)

15. Törökné Dzsaja Erzsébet Ildikó (Együtt 2014 Párt)

16. Marton Gergő (Seres Mária Szövetségesei)

17. Vidos Dániel (Kalózpárt)

18. Varga József (Magyar Keresztény Szociális Unió)

19. Nagy Károly (Új Magyarország Párt)

20. Nándori Csaba Gyula (Közösség a Társadalmi Igazsá-

gosságért Néppárt)

21. Mór István (Magyar Gazdaság Párt)

22. Pintérné Fodor Mária (Magyarországi Szociáldemok-

rata Párt) 

23. Bóth Sándor Imre (Magyar Republikánus Politikai Párt)

24. Kilián Gusztáv (Zöldek Pártja)

25. Kostyál Róbert (Társadalmi Béke Párt)

26. Labant Csaba (Élőlánc Magyarországért)

27. Vargyai Györgyi (Magyarország Jövője Párt) 

28. Márta Ildikó (Rend, Szabadság, Jólét Párt)

29. Sass László (Jólét és Szabadság Demokrata Közösség)

30. Ágócsné Forberger Ágnes (Magyar Demokratikus Unió)

31. Pataki Béla (Kisgazdapárt – MIÉP)

32. Szűcs Bernadett (Szabad Magyarok Pártja)  

33. Moór Krisztián (Határon Túli Magyarok Pártja)

Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 2014. 
március 3-án 16.00 óráig kell bejelenteni.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(Ve.) értelmében egyéni jelölt az a természetes személy le-
het, aki jogszabályban meghatározott legalább 500 aján-
lást az erre rendszeresített ajánlóíven összegyűjt.

Az ajánlóívet a választás kitűzését követően a füg-
getlenként indulni kívánó választópolgár, illetve a jelölő 
szervezet attól az országgyűlési egyéni választókerületi 
választási irodától (OEVI) igényelheti, amelynek válasz-
tási bizottsága (OEVB) a jelölt nyilvántartásba vételére 
jogosult.

Az ajánlóívet kiadni csak legkorábban a szavazást 
megelőző 48. napon, legkésőbb a szavazást megelőző 34. 
napon (a jelölt bejelentés határideje) lehet.

Az ajánlóívek átadása problémamentesen és az igé-
nyeknek megfelelően történt meg - tájékoztatta szerkesz-
tőségünket dr. Remete Sándor jegyző, az OEVI vezetője.

Változások a szociális    ellátások területén
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Támogassa Ön is a Dózsa György téri és Kert 
utcai játszótér építését! 

Budakeszi Város Önkormányzata a 
Budakeszi Kert utca és Szász utca ál-
tal határolt területen, valamint a Dó-
zsa György tér és a Táncsics Mihály 
utca mellett elhelyezkedő területen új 
játszótér építési költségeinek fedezé-
sére közérdekű kötelezettségvállalást 
szervez.

Magánszemélyek, jogi 
személyek, jogi sze-

mélyiséggel nem rendelke-
ző szervezetek, gazdasági 
társaságok írásban kötele-
zettséget vállalhatnak arra, 
hogy vagyoni szolgálta-
tásukkal hozzájárulnak a 
fenti célhoz.

 
A közérdekű kötele-

zettségvállalást az Önkor-
mányzat 2014. május 31-
éig tartó határozott időre 
szervezi.

 
A felajánlásokat Buda-

keszi Város Önkormányzatának fenti célra nyitott 
két számlájára lehet teljesíteni:

Budakeszi Város Önkormányzatá-
nak 11742348-15390022-19660004 számú 
„Makkosmáriai játszótér építés megvalósítására 
társadalmi összefogás számla” című számlájára

és/vagy
Budakeszi Város Önkormány-

zatának 11742348-15390022-
19660005 számú „Dózsa György 
tér környéki játszótér építés meg-
valósítására társadalmi összefo-
gás számla” című számlájára lehet 
teljesíteni,

illetve más tartalmú felajánlá-
sok (természetbeni juttatás) ese-
tén Budakeszi Polgármesteri Hi-
vatal Kabinet számára eljuttatni.

 
A költségvetési elszámolási 

számlára befizetett pénzeszközök 
és egyéb felajánlások tekintetében 

a polgármester kötelezettséget vállal arra, hogy 
azokat maradéktalanul a fenti célra fordítja.

Támogatását ezúton is tisztelettel köszönjük!
 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester

adósságcsökkentési tá-
mogatás különbözetének 
megfizetését, továbbá az 
adósságkezelési tanács-
adáson való részvételt. 

Az alábbi lakhatási költségek 
körébe tartozó adósságok keze-
lésére van lehetőség: 

a) közüzemi díjtartozás 
(vezetékes gáz-, áram-, 
távhő-szolgáltatási, víz- és 
csatornahasználati, sze-
métszállítási, több lakást 
tartalmazó lakóépületek-
nél, háztömböknél köz-
ponti fűtési díjtartozás),  

b) közösköltség-hátralék, 

c) a lakbérhátralék

d) a hitelintézettel kötött la-
káscélú kölcsönszerző-
désből, illetve abból át-
váltott szabad felhaszná-
lású kölcsönszerződésből 
fennálló hátralék. 

Az önkormányzat kamatmen-
tes kölcsön formájában önkor-
mányzati segélyt nyújt annak 
a személynek, akinek a család-
jában:

a) az egy főre eső jövedelem 
nem haladja meg a nyug-
díjminimum 350%-át,  

a) étfenntartást veszélyez-
tető élethelyzetbe ke-
rült, és

a) a visszafizetés garanciái 
biztosítottak, és

a) a kérelmező az önkor-
mányzattal kölcsönszer-
ződést köt. 

A kölcsön összege maximum 
100 000 forint lehet és maxi-
mum 1 évre adható. Kamat-
mentes kölcsönben részesülő 
személy részére a kölcsön ide-
je alatt önkormányzati segély 
nem állapítható meg. 

Méltányos jogcímen ápolá-
si díj kérelemmel fordulhat az 
önkormányzathoz az, akinek a 
hozzátartozója állandó és tar-
tós gondozásra szorul. Önkor-
mányzati hatáskörben a 18 év 
feletti tartós beteg személyek-
re tekintettel lehet ápolási díjat 
megállapítani. 

A méltányos jogcímen folyósí-
tott ápolási díj megállapításá-
hoz a kérelmezőnek az alábbi 
feltételekkel kell rendelkeznie: 

(1) családjában az egy fő-
re jutó jövedelem nem 
haladja meg az öregsé-
gi nyugdíj legkisebb ösz-
szegének 280%-át, egye-
dülálló esetén az öregsé-
gi nyugdíj legkisebb ösz-
szegének 330%-át, 

(2) keresőtevékenységet 
foly tat, de ez a napi 4 órát 
nem haladja meg. 

Méltányos jogcímen közgyógy-
ellátást biztosít az önkormány-
zat azoknak a rászoruló szemé-
lyeknek, akiknek az egészségi 

állapotuk megőrzéséhez, illet-
ve helyreállításához kapcsoló-
dó kiadások nagy anyagi meg-
terhelést jelentenek. 

Az alábbi feltételekkel rendel-
kezők jogosultak közgyógyellá-
tásra méltányos jogcímen: 

a) akinek a családjában az 
egy főre jutó jövede-
lem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb össze-
gének 220%-át, és havi 
rendszeres gyógyító ellá-
tás költsége az öregségi 
nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 20%-
át eléri;

a) egyedülálló esetében, 
akinek az egy főre jutó 
jövedelme nem halad-
ja meg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb 
összegének 240%-át, és 
havi rendszeres gyógyító 
ellátás költsége az öreg-
ségi nyugdíj mindenko-
ri legkisebb összegének 
20%-át eléri.

Fontos megjegyezni, hogy a 
jogszabályi előírások szerint, 
első körben a Járási Hivatalhoz 
kell a közgyógyellátásra való jo-
gosultság kérelmet beadni. Mi-
után a Járási Hivatal alanyi, va-
lamint normatív jogcímen el-
utasító határozatot hozott, ak-
kor nyílik meg a lehetőség a ké-
relmező részére a méltányos 
közgyógyellátásra való jogo-
sultságot kérelmezni. 

Az aktív korúak ellátása olyan 
személyeknek jelenthet segít-
séget, akik a hátrányos munka-
erő-piaci helyzetük miatt nem 
tudnak elhelyezkedni, ezért jö-
vedelemmel nem rendelkez-
nek – foglalkoztatást helyette-
sítő támogatás. Valamint azon 
személyek részére, akik a mun-
kaképességüket a törvény által 
rögzített mértékben elvesztet-
ték, egészségi állapotuk szin-
tén nem haladja meg a tör-
vény által rögzített mértéket – 
rendszeres szociális segély. Az 
aktív korúak ellátására való jo-
gosultság nagyon komoly fel-
tétele az állami foglalkoztatá-
si szervvel (területileg illetékes 
Munkaügyi Központ), valamint 
a Családsegítő Szolgálattal való 
együttműködés. Nem állapít-
ható meg ellátás abban az eset-
ben, ha a kérelmező: 

a)  nem veteti magát nyil-
vántartásba a munkaügyi 
központnál;

b) beilleszkedést segítő 
programról írásban nem 
állapodik meg az együtt-
működésre kijelölt szerv-
vel, vagy a megadott ha-
táridőn belül nem jelent-
kezik;

c) ha nem tartja a kapcso-
latot a Családsegítő Szol-
gálattal;

d) nem teljesíti a beillesz-
kedési programban fog-
laltakat.

Az ellátás megállapítása köte-
lezettséget is ró az ellátottra, 
melynek az ellátás ideje alatt 
köteles eleget tenni.

(1) Amennyiben az aktív ko-
rúak ellátásában része-
sülő személy jogellenes 
munkát végez, az aktív 
korúak ellátására való jo-
gosultsága a munkaügyi 
hatóságnak a jogsértés 
tényét megállapító jog-
erős és végrehajtható ha-
tározata alapján, a hatá-
rozat jogerőre emelke-
dését követő hónap első 
napjától egy hónap idő-
tartamra felfüggesztés-
re kerül. 

(2) Amennyiben az aktív ko-
rúak ellátását követően a 
felajánlott és megfelelő 
munkalehetőséget nem 
fogadja el, vagy közfog-
lalkoztatásra irányuló jog-
viszonyát jogellenesen 
megszünteti, továbbá 
jogviszonyát a munkálta-
tó rendkívüli felmondás-
sal szüntette meg, az ellá-
tás megszüntetésre kerül.

(3) Az aktív korúak ellátásá-
ra jogosult köteles a lakó-
környezetét rendezetten 
tartani, az általa életvitel-
szerűen lakott lakás vagy 
ház, vagy ház és annak 
udvara, kertje kerítéssel 
határolt területe, a járda 
tisztán tartásáról gondos-
kodni, az ingatlan állapo-
tát és rendeltetésszerű 
használhatóságát, vala-
mint higiénikus állapotát 
biztosítani.

(4) Az (1) bekezdésben fog-
laltak nem teljesítése 
esetén a jogosultat fel 
kell szólítani a lakókör-
nyezetének 5 napon belül 
történő rendbetételére. 

Változások a szociális    ellátások területén
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 7Elkezdődött Budakeszi  
Fő utcájának felújítása

Elkezdődtek a nagyon elkoptatott, sok 
helyen balesetveszélyes Fő utca felújí-
tási munkálatai február 17-én. A be-
ruházás megindulása után Ohr Alajos 
önkormányzati képviselő, városüze-
meltetési és közlekedési tanácsnok 
adott tájékoztatást a munkálatokról.

Február 17-én indult a beruházás a buszmeg-
álló öblök felújítási munkáival. Ezek nem 

olyan régiek, de annak idején nem megfelelően 
készítették el, így itt 55 cm mélyen szedték fel az 
aszfaltot, illetve az alépítményt. Ezek elkészülési 
ideje 3-4 hét, hiszen a bevitt rétegeknek meg is 
kell szilárdulnia. A munkálatok idejére ideiglenes 
buszmegállókat létesítettek, az eredetiek 30-50 
méteres körzetében. 

Ezután következik 
az úttest aszfaltrétegé-
nek felmarása, ez 9 cm 
mélyen fog megtörtén-
ni. Ezeket a munkákat 
− a kivitelező Strabag 
Kft.-vel megállapodva − 
csak a reggeli csúcsfor-
galom lezajlása, 08.30 
után fogják végezni. 

A szegélyek átépítése 
most nem fog megtör-
ténni. Csak azokon a 
kritikus szakaszokon 
cserélik ki a szegélyt, 

ahol ez feltétlenül szükséges. 
A visszaalfaltozást zömében éjszaka fogják 

végezni, így nem lesznek torlódások. Egyelőre az 

időjárás kegyeibe fo-
gadta a beruházást. Ha 
esetleg még jön nagy 
hó, fagy, az természete-
sen kitolhatja az átadás 
határidejét.    

A kivitelező türel-
met és megértést kér 
a lakosságtól, hiszen 
az elkövetkező hetek 
kellemetlenségei után 
Budakeszi egy kiváló 
minőségű, hosszú távra 
készített, korszerű utat 
kap. 

Szabó Tibor Mihály

Tisztelt  
Budakeszi 
Lakosok és 
Kereskedők!

A Budakeszi Fő utca felújításának ki-
vitelezési munkálatait – az időjárás 
függvényében – 2014. február 17-én, 
hétfőn kezdi meg a STRABAG Általános 
Építő Kft.

A munkálatok idejére – 2014. február 17-től 
2014. április 17-ig – Budakeszi Város Önkor-

mányzata az Erdért Facentrum előtti terület 600 
m2 nagyságú részét a kivitelező használatába adja 
felvonulási terület céljára.

A területet úgy jelöltük ki, hogy a piac műkö-
dését a legcsekélyebb mértékben korlátozza, ennek 
ellenére felhívjuk az árusok figyelmét, hogy a kite-
lepülésüknél ezt vegyék figyelembe.

A kivitelező az elfoglalt területet a munka- és 
balesetvédelmi előírásoknak megfelelően elkeríti.

A munkálatok befejeztével városunk új, kor-
szerű főútján közlekedhetünk, ezért a munkálatok 
idejére szíves türelmüket kérem.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester

EKG-szűrés
Március 11-én 16.00–19.00-ig 

Budakeszi Város Önkormányzat 
KKK Bizottsága 

a Dió patika melletti orvosi rendelőben 
előjegyzéssel 

EKG-szűrést szervez.

Bejelentkezés: 0630/489-1629
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Lakossági fórum Budakeszi közlekedéséről
Nagy érdeklődés övezte az Erkel Fe-
renc Művelődési Központban megren-
dezett, önkormányzati szervezésű köz-
lekedési fórumot. 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
asszony köszöntőjében elmondta: a Fő utca 

felújítása nagyon fontos városunk számára, erről a 
közútkezelő és a kivitelező cégek megjelent vezetői 
tartottak tájékoztatást. A másik fontos téma a Tan-
dem Mérnök Iroda Kft. beszámolója volt, akitől a 
város közlekedési koncepciójának felülvizsgálatát 
kérték. A lakossági észrevételek maghallgatása után 
döntenek majd arról, mit lehet ezekből beépíteni a 
távlati tervbe.

Ohr Alajos városüzemeltetési és közlekedési 
tanácsnok bevezetőjében emlékeztetett arra, hogy 
a teljesen tönkrement burkolatú Fő utca felújítása 
már több ciklussal ezelőtt felmerült, de forrás hiá-
nyában idáig nem valósulhatott meg.  

Végre elkészült a Fő utca felújításának (újraasz-
faltozásának) a terve. A Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. több mint 300 M Ft értékben, várhatóan 4-6 hét 
alatt fogja a beruházást megvalósítani, természete-
sen az időjárás függvényében. Az önkormányzat 
mintegy 10 M Ft-tal száll be az építkezésbe, amely 
összegből a kritikus pontokon a szegélykövek cseré-
jét hajtják végre. Az önkormányzati finanszírozásra 
azért van szükség, mert a Magyar Közút Zrt. általi 
projekt nem foglalja magában a szegélyek cseréjét. 
Ezért Budakeszi Város Önkormányzata a legfonto-
sabb helyek szegélykövek cseréjére keretet biztosít.

Pásztor Zoltán, a kezelő és megrendelő Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. Pest megyei igazgatója el-
mondta: a munkák szervezésénél – az önkormány-
zat kérésére – elsődleges szempont volt, hogy a 
reggeli csúcs ideje alatt az egyébként is hatalmas tor-
lódások fokozódásának megelőzésére ne legyenek 
korlátozások, így ebben az időszakban nem folyik 
ilyen jellegű munkavégzés. Napközben marják az 
aszfaltot, így csak kisebb szakaszokon kell kerülget-
ni az akadályokat. A nagyobb forgalomkorlátozással 
járó újraaszfaltozást a közlekedés ellehetetlenítésé-
nek elkerülése érdekében zömében éjszaka fogják 
végezni. Kilenc cm mélyen felkaparják a felső réte-
get, majd 5 cm kötő- és 4 cm kopóréteg kerül vissza 
a közmű fedlapok szintbe emelésével. A felújítás a 
burkolati jelek felfestésével zárul. 

(Egyébként a 2400 km Pest megyei – állami ke-
zelésben lévő – úthálózatból 1000 km-t azonnal fel 
kellene újítani. Tavaly és idén ennek 5%-át tudják 
elvégezni, ebbe esik bele városunk Fő utcája is.)

A beruházás február 17-én kezdődött, és Buda-

pest közigazgatási határától a budaörsi keresztező-
désig terjed, ez nagyjából 1900 méter. Elsőként a 
Fő utcai buszmegállók öbleit építik újjá − amelyek 
a korábbi rossz kivitelezés miatt erősen megsüllyed-
tek − úgy, hogy 55 cm mélyen felszedik és újraépítik 
a pályaszerkezetet: 15 cm sóderágy, 20 cm beton, 
szigetelő réteg, és 20 cm nagy szilárdságú  bazaltbe-
ton rétegezésével. Az új megoldással remélhetőleg 
hosszabb ideig nem süllyed meg a buszok kerekei 
alatt az úttest. Az építkezés alatt ideiglenes megálló-
helyeket jelölnek ki. A megállók átépítése után kerül 
majd sor az aszfalt felmarására és újra szőnyegezé-
sére. A munkálatokat április 15-éig kell befejezni, de 
ha az időjárás kedvező lesz, március végére készen 
lehetnek.

A Közlekedési fórumon Pásztor Zoltán a lakossági 
kérdésekre elmondta: 

− A közlekedési csomópontok kapacitásának 
módosítására nincs lehetőség. 

− A Temető utcai forduló íveket nem tudják je-
lentősen módosítani, a kisebb korrekció lehetősé-
gét megvizsgálják. A balra forduló sáv stopvonalát 
véleménye szerint „egy autónyival” lejjebb tudják 
helyezni, így a buszok jobbra, kis ívben történő ki-
kanyarodása könnyebb lehet. 

Ohr Alajos városüzemeltetési és közlekedési ta-
nácsnok az előzetesen megküldött kérdésekre vála-
szolva többek között elmondta:

− A Tesco-hoz fél óránként közlekedő 22-es busz 
reggeli és esti sűrítése egyelőre csak jelentős több-
letköltséggel lenne megvalósítható, de igyekeznek 
megoldani ezt a lakossági igényt is. A 22A járat ja-
nuártól a reggeli csúcs idején kiegészítő kocsikkal 
bővült. Minőségi javulást jelent, hogy új, korszerű 
buszokat állítottak forgalomba és hamarosan a teljes 
22-es flotta vadonatúj buszokra cserélődik.

− Neuralgikus pontja településünknek a Munká-
csy utca − Szél utca csomópontja. Itt a biztonságo-
sabb közlekedés érdekében növelni fogják a fordu-
lási ívet. Emellett járdát is fognak építeni a patika és 
rendelő oldalán.

− A temető oldalában épült padkaburkolással 
biztonságosabban lehet parkolni a Knáb János ut-
cában, könnyebb lett a járművek egymás melletti 
elhaladása. 

− A Kert utca útburkolata valóban nagyon rossz. 
Jó hír viszont, hogy január 24-én kihelyezték a meg-
állást szabályozó új közlekedési táblákat. Még az idei 
év folyamán kiváltják a rossz állapotban lévő hidat 
az AGIP benzinkút mellett, így az átmenő forgalmat 
ki lehet innen vezetni. 

− A súlyadóból befolyt összegeket teljes egészé-
ben a helyi utak építésére, javítására használják fel. 
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 9A Budakeszi teljes területét érintő felülvizsgála-
tot végző TANDEM Kft. képviseletében Pej Kálmán 
ügyvezető ismertette az önkormányzattal már két 
egyeztetésen átesett tanulmány részleteit. 

A közlekedési koncepció elkészítésekor a következő 
szempontokat vették figyelembe:

− városrendezési szempontok;
− környezetvédelmi szempontok (zaj, káros-

anyag-kibocsátás, a jelzőlámpás csomópontok 
összehangolása, a közösségi közlekedés, stb. Meg-
jegyezte: a zajártalom nyilván csökkenni fog az új 
aszfaltréteg felhordásával); 

− közúti forgalmat befolyásoló tényezők (Buda-
keszin három országos főút halad keresztül, melyet 
ingázók is használnak);

− forgalmi tényezők (a Fő utca forgalma időn-
ként elviselhetetlen, a közlekedési csomópontok 
nincsenek összehangolva);

− a javasolt kialakítás szempontjai (a város terü-
letei közötti közlekedés zavartalanságának biztosí-
tása úgy, hogy ne csak a Fő utcát terheljük, a város 
lakói könnyen érhessék el az országos főutakat). 

Fontos tisztázni, hogy a közlekedési koncepció 
még nem egy kész terv, csupán egy szándék. A szak-
emberek véleményezik, majd minden ismeretet figye-
lembe véve készülhet el egy olyan terv, melyet célszerű 
megvalósítani. (a szerk.)

Nézzünk most néhány javaslatot a teljesség igénye 
nélkül!

− Csökkenjen a Márity u. − Erkel utcai átmenő 
forgalom: a Márity utca legyen gyűjtőút, az Erkel 
Ferenc utca forgalmát vissza kell szorítani.

− A Zichy Péter utcában az ott lakók nyugalma 
és biztonsága érdekében az átmenő forgalmat meg-
szüntetnék: a sorházak után lezárnák az utat, és csak 
a két ellentétes végén lehetne behajtani, így itt a gya-
logosok is legálisan mehetnének az úttesten.

− Célszerű lenne a Fő utcát háromsávossá kiala-
kítani (többféle megoldás lehetséges, ezek közül az 
egyik lehetne a buszsáv kialakítása). 

− Nem javasolja a koncepció körforgalmi cso-
mópont kialakítását a Fő utca egyetlen kereszte-
ződésében sem: Himnusz-szobornál és az Erkel 
utcánál a fő ok, hogy a terep erősen lejt, illetve a 
Temető utcánál ezen túlmenően a körforgalom le-
foglalná a református templom előtti közösségi tér 
nagy részét. A budaörsi úti kereszteződésben pedig 
egyebek mellett a vízelvezető árkok teljes lefedése 
okozna problémát.

− Javasolják viszont a Meggyes u. − Munkácsy u. 
– Fenyő utca csomópontban körforgalom kialakítá-
sát, valamint a Fenyő utca kétirányúsítását. 

− A megszűnő szennyvíztisztító telep helyére 

kerüljön kihelyezésre a Dózsa György térről a busz-
végállomás, P + R parkolóval, átszállási lehetőséggel 
a Volán-buszokra.

−  Ha a Dózsa György térről a BKV-végállomást 
sikerülne kitenni, akkor a rendőrség mögött a Tán-
csics Mihály utcával lehet összeköttetést kialakítani, 
amely így egy belső kiszolgáló utca lehetne.

− A Kossuth utcának az Erdő utcától a Jókai 
utcáig terjedő szakasza forgalomcsillapított utca 
lehetne.

− A makkosi területen elkerülhetetlen a Napsu-
gár utca kiszélesítése, a Szász utca zsákutca lenne.

− Elképzelhető makkosi buszjárat indítása is, 
természetesen kisbuszokról lenne szó (magán vál-
lalkozásokkal). A buszforduló a makkosi templom 
előtt kb. 400 méterre lehetne.

− A kerékpár utak kialakítását a Fő utcával pár-
huzamos szerviz utakra javasolják, amelyeket ösz-
sze kellene kötni, és a Gyöngyvirág utcán keresztül 
máris kint vagyunk a városból. 

Végezetül néhány lakossági kérdést, észrevételt 
említünk. Szépe Ernő az utcák egyirányúsítását 
helyteleníti, hiszen így akár 50%-kal többet kell au-

tóznunk helyben. Szépe Júlia az irreális parkolási 
bírságokkal nem értett egyet. Jóna Gyula a Kossuth 
utca és az Erkel utca közötti gyalogos átkelőhelyet 
hiányolta a Fő utcán. Szendrényi Péter megemlí-
tette, hogy a Rózsa utcában a mozdony után nincs 
járda a gyalogosoknak, kirándulóknak. 

Úgy gondoljuk, fontos, hogy városunk közleke-
dési problémáit komplexen kezelik, és nem egyedi 
megoldásokban gondolkodnak. Abban is remény-
kedünk, hogy a tervek megvalósításához az elkövet-
kező időkben lesz elegendő fedezet.

A közlekedési koncepció vitaanyagát megtekint-
hetik interneten is a www.tandemkft.hu honlapon, 
továbbá a Budakeszi Hírmondó on-line kiadásában 
(hirmondo.budakeszi.hu) és az önkormányzat hon-
lapján.

Balczó Kornélia/Szabó Tibor Mihály

M e g h í v ó
A Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület 

(BNE) – Páty Község Önkormányzatával, a 
Magyar Nemzeti Vidék Hálózattal (MNVH) 

és a Magyar Natúrpark Szövetséggel 
(MNSZ) közösen, valamint a Buda vidéki 

Zöldút Szövetséggel és más helyi  szerveze-
tekkel egyetértésben – előadóülést szervez 

a vízgazdálkodás és a natúrpark 
témakörben, amelyre ezennel meghívjuk.

A rendezvény helye: 
Páty, Művelődési Ház (Kossuth Lajos u. 77.)

ideje:  2014. március 26. (szerda) 
18,30 kezdettel

Előadást tart:  Tóth Ágnes, vízépítő mérnök,  
KDVVIZIG, Budapest

„A vízgazdálkodás helyzete  
a Zsámbéki-medencében” címmel.

Levezető elnök:  
Dr. Vermes László, Professor Emeritus, 

Budapesti Corvinus Egyetem
Ezen a rendezvényen emlékezünk meg  

a Víz Világnapjáról is.

Az előadóülésen való részvétel ingyenes.
Kérjük, fogadja el meghívásunkat erre 

az előadásra, és terjessze ezt a meghívót 
ismerősei, munkatársai körében.

Dr. Darkó Jenő sk., a BNE elnöke
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Megnyílt a Budaörsi Integrált 
Kormányablak

Újabb kormányablak nyílt 
meg Pest megyében. Az egy-
ablakos ügyintézés legújabb 
helyszínét Szabó Erika, a 
Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium területi 
közigazgatásért felelős ál-
lamtitkára adta át február 
14-én Tarnai Richárd Pest 
megyei kormánymegbízot-
tal és Csenger-Zalán Zsolt-
tal, a térség országgyűlési 
képviselőjével közösen.

Dr. Tarnai Richárd Pest megyei 
kormánymegbízott, a Pest me-

gyei Kormányhivatal vezetője rövid 
megnyitójában kifejtette: az utóbbi 
hetekben Pest megyében ez a 4. ilyen 
hivatal, ahol a XXI. századi fizikai kö-
rülményeket megteremtve gyorsan 
tudjuk ügyeinket intézni, ahol a dol-
gozók nagyon kedvesen fogadják az 
embereket. A 2012−13-as évben 10%-
kal nőtt az elégedettségi mutatónk 
(26-ról 36%-ra), tehát van még hova 
fejlődni. Az ügyintézés gyorsaságával 
az emberek 56%-a volt elégedett. Leg-
fontosabb célunk, hogy a lakosoknak 
30 percnél kevesebbet kelljen utazni, 
és úgy távozzanak a hivatalból, hogy 
gyorsan el tudták ügyüket intézni, és 
kedvesek voltak vele.

Dr. Szabó Erika államtitkár el-
mondta: az állam és az állampolgár 
közötti bizalmi viszonyt javítani kell. 
Meg kell tudni mutatni, hogy az állam 
is lehet jó. Ezt elsősorban az ember- 
és ügyfélbarát ügyintézéssel tudjuk 
leginkább prezentálni. Új típusú kor-
mányablak még a választásokig 49 
fog nyílni! A terv az, hogy minden 
járási székhelyen, illetve ahol jelenleg 
okmányiroda működik, nyíljon új 

típusú kormányablak. Ezek után az 
embereknek csak annyit kell tudni, 
hol a legközelebbi ilyen hivatal. Az 
ügyintézők ez idő szerint 265 ügy-
kört kezelnek, ezt a számot több mint 
2000-re szeretnék fejleszteni. A nyitva 
tartást is a lakosok szokásaihoz, mun-
kaidejéhez alakítottuk ki (reggel 8-tól 
este 8-ig). 

Csenger-Zalán Zsolt, a térség or-
szággyűlési képviselője emlékeztetett: 
1-1,5 évvel ezelőtt nagy vita volt, hol 
legyen a járásszékhely. Akkor a vá-
lasztás Budakeszire esett, a budaörsi-
ek ezt csalódásként érték meg. Féltek 
az emberek, hogy majd távolra kell 
utazniuk ügyeket intézni. „Már ak-
kor is jeleztem, hogy alaptalanok a 
félelmek. Budaörsön korábban is jól 
működő okmányiroda volt, este 8-ig 
tartó nyitva tartással, annak ellenére, 
hogy nem volt járási központ. Az új 
típusú kormányablak megnyitásával 
tovább javult a budaörsiek életmi-
nősége” − fejezte be a képviselő úr 
beszédét. 

Vetési Iván miniszteri biztos azt 
emelte ki, hogy integrálódnak az 
ügykörök, s ehhez integrálódnak az 
informatikai rendszerek is. Ahhoz, 

hogy hatékonyan, gyorsan és ponto-
san intézzék ügyeinket, megfelelő in-
formatikai háttér szükséges (az összes 
számítógépet lecserélték). Az ügyfél-
kiszolgálási csatornák is bővültek: a 
személyes ügyintézés mellett, lehet 
ügyet intézni interneten, telefonon is.  

Dr. Szelenczy Gabriella, a Budake-
szi Járási Hivatal vezetője elmondta: a 
kormányablakok az okmányirodákra 
épülnek. Itt 265 ügykört lehet intéz-
ni, ilyen pl. földhivatali ügyek, TAJ-
kártya ügyintézés (tulajdoni lapok, 
térképmásolatok), de itt indíthatók 
a nyugdíj ügyek, a családtámogatási 
kérelmek stb.

A kormányablakoknál dolgozók 
képesítését egy BM-rendelet szabá-
lyozza, ehhez azonban + képesítést is 
kell szerezni. Egy év alatt 6000 (!) dol-
gozót képeztek ki. Ez világviszonylat-
ban is jelentős eredmény. 

Ifjú Géza ügyfél nagyon meg volt 
elégedve: fél óra alatt elintézte jogo-
sítványának cseréjét. Korábban las-
san ment, akadozott az ügyintézés, 
„akkor másodrendű állampolgárnak 
éreztem magam – mondta –, de mára 
ez teljesen elmúlt.

Szabó Tibor Mihály

Új ügyvezető  
a város- 

üzemeltetés 
élén

Badak Zsolt 2013. 12. 13-a 
óta megbízott ügyvezető-
ként, 2014. 02. 01-jétől 
ügyvezető igazgatóként dol-
gozik a Budakeszi Városfej-
lesztési és Városüzemelte-
tési Kft.-nél.

Megbízott igazgatóként főbb fel-
adatai közé tartozott a  

munkaszervezet irányítása, gazdasá-
gi társaság önálló képviselete, város-
üzemeltetés koordinációja. Koráb-
ban Budakeszi Város Polgármesteri 
Hivatalának beruházási és üzemelte-
tési főmérnöke volt.

Ezt megelőző munkahelyén pro-
jektirányítási feladatokat látott el a 
Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Kft.-nél. Államigazgatási gyakorla-
tot alpolgármesterként Nyírmeggyes 
Község Önkormányzatánál szerzett. 
Dolgozott a vagyonvédelem terüle-
tén is.  A G4S Biztonsági Szolgálta-
tások Zrt. és az Educatio Nonprofit 
Kft. üzemeltetési igazgatója, az Őr-
mester VAGYONVÉDELMI Kft. 
termelési igazgatója, a Bross Security 
Rt- szakmai vezetését vezérigazgató-
helyettesként látta el. Főiskolai ta-
nárként főbb feladatai közé tartozott 
a robbantás-aknamentesítés felsőfo-
kú ismereteinek oktatása, valamint 
az elsajátítás készségének elméleti és 
gyakorlati ellenőrzése.

Az okleveles építőmérnökként 
végzett szakembert 2014. február 
1-jén nevezete ki Budakeszi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 
BVV Kft. ügyvezetőjének. 

Badak Zsolt feleségével és 10 éves 
gyermekével rendezett körülmények 
között, kertes családi házban Gödön 
él. Minimális szabadidejében a quad, 
kosárlabda, és túrakerékpározás ke-
rül előtérbe, mely a családdal töltött 
aktív pihenés időszaka. 
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Budakeszi Város 
Önkormányzat 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI

602: Pintérné Wágner 
Judit védőnő kérelmének 
helyt ad, és az általa éve-
kig használt DELL Inspiron 
1501 típusú laptopot 
otthoni munkavégzéshez 
részére értékesíti 35 000 
Ft értékben.

603: Téglás Vera Luca 
védőnő kérelmének helyt 
ad, mely szerint az általa 
évekig használt DELL 
Inspiron 1501 típusú lap-
topot otthoni munkavég-
zéshez részére értékesíti 
35 000 Ft értékben.

604: Ajánlatot fognak 
bekérni a közétkeztetés-
ben jártas szakértőktől, 
Budakeszi közétkeztetési 
viszonyainak áttekintése 
érdekében. 

605: A Dr. Card Szolgáltató 
Kft. által kínált Egészség-
kártya megvásárlásának 
tárgyában nem kíván 
szerződést kötni.

606: Az MNF-201 frsz.-ú 
Dacia Duster terepjáró 
gépkocsi rendőri jelle-
gének kialakításával az 
ÉTOR Kft.-t bízta meg 98 
800 Ft + áfa összegben, 
melynek fedezete a széles-
körű regionális közérdekű 
kötelezettségvállalásból 
befolyt „Közbiztonság 
fejlesztése” megnevezésű 
bankszámlán rendelkezés-
re álló összeg.        

607: Budakeszi Város 
Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a tulajdo-
nát képező – széles körű 
regionális önkormány-
zati, lakossági, valamint 
vállalkozói összefogás 
eredményéből befolyt 
pénzösszegből, a Buda-
keszi Rendőrőrs részére 
megvásárolt – MNF-201 
forgalmi rendszámú Dacia 
Duster terepjáró gépkocsit 
térítésmentesen a Pest 
Megyei Rendőr-főkapi-
tányság tulajdonába adja, 
a nyilvántartásában sze-
replő 3 469 900 Ft nyilván-
tartási értéken.

608: A CORPUS Kft. fel-
ajánlását tisztelettel elfo-
gadja, mely a Budakeszi 
Városi Temetőben lévő 
12 darab hulladékgyűjtő 
edény, valamint 1 db 
információs tábla térítés 
nélküli tulajdonba adására 
irányul.  

611: Az „Értékes vagy!” 
című pályázat egyik pro-
jekteleme keretei között 
(Éjszakai sportesemények 
Budakeszin) kézilabda-baj-
nokságot rendez 60 000 Ft 
összegben, melynek fe-
dezetét az önkormányzat 
a 2013. év költségvetése 
biztosítja.

614: Támogatást kaptak a 
Budakeszin élő, szociálisan 
rászoruló nyugdíjasok, 
szociális Erzsébet-utalvány 
formájában, 3 000 Ft/fő 
összegben, összesen 1 700 
000 Ft értékben, melyből 
50 000 Ft a lebonyolítás 
költségeit szolgálja, va-
lamint a Budakeszin élő, 
szociálisan rászoruló csalá-
dok tartós élelmiszercso-
mag formájában, összesen 
300 000 Ft értékben. 
Továbbá a Budakeszi 
városban működő, szo-
ciális feladatokkal foglal-
kozó egyesületek, illetve 
alapítványok bevonásával 
technikailag bonyolítsa le 
az 1 650 000 Ft összegben 
átadandó 550 db szociális 
Erzsébet-utalványt, a 
településen élő, szociáli-
san rászoruló nyugdíjasok 
karácsonyi támogatására, 
valamint 300 000 Ft alap-
vető élelmiszercsomag be-
szerzésére a településen 
élő, szociálisan rászoruló 
családok részére. 
A támogatás fedezetéhez 
szükséges 2 000 000 forin-
tot a 2013. év költségveté-
se biztosítja. 

615: Szociális szövetkezet 
alapítását javasolja abból 
a célból, hogy Budakeszin 
élő, hátrányos helyzetben 
lévő lakosai számára mun-
kafeltételeket teremtsen, 
valamint egyéb módon 

elősegítse szociális helyze-
tük javítását.  

Javaslatok: 
• igazgatóság helyett 

egyszemélyes ügyve-
zető elnököt válasz-
szanak. 

• szövetkezet tevé-
kenységi körei a 
következők legyenek:

• mezőgazdasági tevé-
kenység,

• kiskereskedelem,
• képzőművészeti 

tevékenység.
• Budakeszi Város 

Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
a szövetkezeti tag 
vagyoni hozzájáru-
lását, illetve az erre 
vonatkozó kötele-
zettségvállalását 
megjelenítő részjegy 
mértékére 10 000 
Ft összegben tesz 
javaslatot. 

616: A Képviselő-testület 
közérdekű kötelezett-
ségvállalást szervez 
makkosmáriai, új játszótér 
építéséhez szükséges 
fedezet biztosítására.

617: A Képviselő-testület 
közérdekű kötelezettség-
vállalást szervez Dózsa 
György tér környéki, új 
játszótér építéséhez szük-
séges fedezet biztosítására.

618: A Képviselő-testület 
ifjúsági klub létrehozását 

javasolja a helyi ifjúsági 
élet előmozdítása céljá-
ból, azzal, hogy a klub az 
Erkel Ferenc Művelődési 
Központ működésének 
keretein belül, a központ 
által ellátott feladatként 
kerüljön megszervezésre. 
A feladat ellátásához 200 
000 Ft-tal járul hozzá, 
melynek fedezetét a 2013. 
évi költségvetés fedezi.

621: A Szőlőskert utcában 
elhelyezett lámpatestek 
bekapcsolásának szük-
ségességéről, továbbá a 
ki- és bekapcsolás költsé-
geinek felméréséről hatá-
rozat született.

622.: A közvilágítási há-
lózat üzemeltetésére és 
karbantartására vonatko-
zó közbeszerzési eljárással 
kapcsolatban beérkezett 
ajánlatok alapján szerző-
dést köt a Budapesti Elekt-
ronom Művek Nyrt.-vel a 
közvilágítás üzemeltetésé-
re nettó 514 750 Ft/hónap 
összegben, a kiírásban 
rögzített feltételek szerint, 
melynek fedezetét az ön-
kormányzat 2014−16. évi 
költségvetésében tervezi.

623.: A Képviselő-testület 
tervezett közvilágítási 
lámpatestek felszerelését 
valósítja meg, valamint 
keretszerződést köt az 
Eurovill Kft.-vel 2 785 000 
Ft összegben, melynek 
fedezete a költségvetésről 

szóló 3 (III. 6.) rendelet 
általános tartalék kerete.

625: A Képviselő-testület 
támogatja a Budakeszi 
Római Katolikus Egyház-
község által készített, 
az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma részére 
benyújtandó pályázatát a 
Budakeszi Havas Boldog-
asszony római katolikus 
plébániatemplom környe-
zetrendezéséhez.
A Képviselő-testület az 1. 
pontban szereplő nyertes 
pályázat önrészéhez a 
Budakeszi településkép 
rendezése céljából 2 000 
000 Ft összegű támogatást 
biztosít, melynek fedeze-
tét az önkormányzat 2014. 
évi költségvetése terhére 
biztosítja. Budakeszi Város 
Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a sikeres 
pályázatot követően a 
pályázati terveket illetően 
véleményezési jogot kíván 
fenntartani.

A határozatok teljes pon-
tos szövegét a varoshaza.
budakeszi.hu webolda-
lon, illetve az Önkormány-
zatnál nyomtatott formá-
ban olvashatják el.

Tisztelt 
Lakosok!
A következő szám-
ban lehetőséget biz-
tosítunk Budakeszi 
Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
számára, hogy  
beszámoljanak a  
2013-as évben vég-
zett munkájukról. 

A szerkesztőség
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Budakeszi fejlődésében és szépítésében jelentős szerepet vállalnak a város-
ban működő civil szervezetek is, ezért az önkormányzat kiemelt feladatának 
tekinti támogatásukat.  Az itt élők tettre készségét és jobbítási vágyát tük-
rözi, hogy a városban számottevő társadalmi szervezet, egyesület és alapít-
vány működik. Ettől a lapszámtól kezdve lehetőséget biztosítunk számukra, 
hogy a Budakeszi Hírmondóban is bemutatkozhassanak.

Bajnoki cím, diákolimpiai bronz, 
külföldi túrák, hazai sikerek

Eredményes évet zárt a Budakeszi Labdarúgó 
Akadémia, bőven volt mit ünnepelni az évzá-

rón, ezzel együtt a szokásos karácsonyi összejöve-
telen a hagyományokkal szakítva a mozgásé volt a 
főszerep: a BLA fiataljai néhány nappal az ünnepek 
előtt futballal búcsúztatták az évet Telkiben, ahol a 
szülőkkel együtt több mint kétszázan gyűltek össze.

A játék előtérbe helyezése az egész évben jellem-
ző volt, sőt az alapítása óta alapelv a BLA-ban. Az 
évzáró ünnepségen, melyre a foci után került sor, 
Kiss Baranyi Sándor alapító éppen ennek az elvnek 
az alátámasztására vetített le egy részletet Kovács 
Ferenc olimpiai bronzérmes labdarúgó, volt szövet-
ségi kapitány, a Videotonnal UEFA Kupa-döntőig 
jutott mesteredző egy nyilatkozatából, amelyben a 
szakember arról beszélt, hogy a gyerekeket egy bi-
zonyos életkorig hagyni kell játszani, mert csak így 
derülhet ki, mire képesek, csak így lehetnek kreatí-
vak és intuitívak, csak így tudnak saját megoldáso-
kat alkalmazni a különböző helyzetekben. 

A BLA vezetője összegzésében arról beszélt, 
hogy a budakeszi akadémián éppen ennek a gon-
dolatnak a mentén foglalkoznak a 12 éven aluli 
játékosokkal. Emellett hangsúlyozta, hogy a cél az 
alapításkor az volt, és most is az, hogy közösséget te-
remtsenek, amelyben mindenki úgy érezheti, hogy 
értékes, fontos része csapatának.

Az akadémia az alapítástól számítva nyolc év 
elteltével, 2013-ban ünnepelhetett először bajnokot 
a BLSZ U13-as bajnokságának második csoport-
jában szereplő csapat remeklésének eredménye-
ként. Közel állt a bajnoki címhez az U17-es csapat 
is, amely az utolsó mérkőzésig reménykedhetett 
a végső győzelemben, végül második lett, míg a 
bronzérmes U12-es alakulat jelentősen csökkent-
ve őszi ponthátrányát tavasszal majdnem odaért a 

második helyre. Jól szerepelt az U15-ös csapat is, 
amely a negyedik helyen fejezte be menetelését, a 
felnőtt együttes pedig sok fiatallal kiegészülve 13. 
lett a BLSZ II. osztályban a 2012/2013-as idényben. 

Több utánpótlás korosztályban a BLA adta baj-
noki mezőnyének legeredményesebb, illetve leg-
jobb játékosát. Nyolcvan hivatalos mérkőzésen 58 
győzelmet aratott, 3 döntetlent ért el és 19 vereséget 
szenvedett a BLA négy utánpótláscsapata az előző 
bajnoki idényben úgy, hogy 427 gólt szerzett és csak 
115-öt kapott, s hasonló tendencia folytatódott az új 
évad őszi felében is. 

Az U13-asok bajnoki címe mellett kiemelkedett 
a sikerek közül - amint arra Kiss Baranyi Sándor 
a nyári értékelésekor és a karácsonyi ünnepen is 
kitért - a második korcsoportos, 2002-es/2003-as 
születésűekből álló csapat országos diákolimpiai 
harmadik helye. A remek kis társaság valamennyi 
előzetes fordulót megnyerve a húszcsapatos fonyódi 
országos döntőben harcolta ki a bronzérmet. Kima-
gasló teljesítmény volt ez, figyelembe véve, hogy a 
sorozatban összesen több mint ezer együttes indult. 

A BLA elmúlt évének krónikájához tartozik 
még, hogy utánpótláscsapatai külföldi - németor-
szági és ausztriai - túrákon vettek részt, melyeken 
jól helyt álltak a nemzetközi mezőnyökben, s akadt 
olyan torna is, amelyet a budakesziek nyertek meg, 
többek között jó nevű német csapatokat megelőzve. 

Az évzárón ezúttal sem maradt el a pályán és az 
iskolában is kiemelkedően teljesítők méltatása. Kiss 
Baranyi Sándor a tanulás fontosságára hívta fel a 
gyerekek figyelmét, mert mint megjegyezte, amióta 
ő fiatal labdarúgókkal foglalkozik - és ennek már 
több mint húsz éve -, kivétel nélkül a jó tanulókból 
lettek a legjobb labdarúgók. Megszívlelendő üzenet 
volt ez az ifjú focistáknak, akik remélhetőleg az új 
futballévben is hasznos tapasztalatokkal gazdagod-
va gyarapítják sikereik számát. 

Budavidék Zöldút
Szövetség

A Budavidék Zöldút Szövetség 2007-ben civil 
szerveződésként indult, 2011 áprilisa óta köz-

hasznú társadalmi szervezetként működik.
Elsődleges feladatai a kulturális örökség meg-

óvása, a természetvédelem és az egészségmegőrzés 
a Zsámbéki-medence területén. A tagságot magán-
személyek, egyesületek és önkormányzatok alkot-
ják. A vállalt feladatokat a tagok önkéntes munka 
keretében végzik.

A szövetség budakeszi tagszervezete a Biciklizz 
Budakeszin, mely a helyi biciklis életet segíti, túrá-
kat szervez, a kerékpáros infrastruktúrát igyekszik 
fejleszteni. 

Fő célkitűzésünk, hogy a Zsámbéki-medencében 
kerékpározásra alkalmas útvonalakat alakítsunk ki 
a települések között. A hálózatban Budakeszi lehet 
a kapocs a főváros és a Zsámbéki medence között. 
Útvonalaink összes hossza 85 km, a tájékozódás az 
utak mentén elhelyezett útjelzők segítségével lehet-
séges.

Az utak javításával, az útjelzők számának növe-
lésével, útmenti fásítással, a táj értékeit bemutató 
ismertető táblákkal, pihenőhelyek kialakításával, az 
utak hulladékmentesen tartásával szeretnénk az út-
hálózatot  fejleszteni.

Ha céljainkkal egyetért, kérjük, támogassa a 
megvalósítást felajánlott munkával vagy pénzbeli 
adománnyal! Szövetségünkhöz a Jelentkezési lap 
elküldésével, levelezés útján vagy személyes kapcso-
latfelvétellel csatlakozhat.

Köszönettel fogadjuk támogató adományát, 
melyet a BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet-
nél vezetett 58300206-12024999-00000000 számú 
számlára vagy ajánlja fel adója 1%-át. 

Hagyományossá váltak nagyobb, közös tavaszi 
túráink. Vegyenek részt rajta, figyeljék honlapunkat 
és plakátjainkat.

www.budavidekzoldut.hu 
biciklizzbudakeszin.org 

 

Keszi-Art 
Egyesület

Budakeszin és a város vonzáskörzetében élő képző- 
és iparművészekből álló kortárs művészeti egyesü-

let célja az alkotóművészek összefogása, bemutatkozá-
suk elősegítése, a csoportos kiállítások szervezése, az 
egyéni kiállítások lehetőségeinek további kialakítása. 
Megalakulásunkat az egymás iránti figyelem és a városi 
közösséghez való tartozás igénye motiválta. Örömmel 
tölt el bennünket, hogy az idősebb művészek mellett 
egyre több tehetséges fiatal is bekapcsolódik tevékeny-
ségünkbe.  A különféle műfajok képviselői több nagysi-
kerű csoportos kiállításon mutatkoztak be (Karácsonyi 
karitatív kiállítások, Kálvin- terem; Tavaszi tárlat, Erkel 
Galéria; Kontrasztok, Tök Pajta galéria stb.) .A Tavaszi 
tárlatot 2014. március 22-én nyitjuk meg Zsámbékon a 
Művelődési Házban. 

További információk: www.keszi-art.hu.
Dévényi János, elnök

Postagalamb

Budakeszin kereken 50 éve működik a 47-es Pos-
tagalamb Egyesületet.
A városunkban kevésbé ismert – galam-

bok versenyeztetésével és tenyésztésével fog-
lalkozó –természetet szerető, nem profitér-
dekeltségű emberek kis csoportjáról van szó. 
Az egyesület jelenlegi vezetője Stupekné Erzsébet, a 
tagok létszáma 12 fő.

A kitartó és békességben működő egyesületünk 
szeretettel vár minden érdeklődőt.

 
Telefonszámom: 06 23/455-056

Kusztor József alapító tag

Bemutatkoznak Budakeszi civil szervezetei 
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3A Tarkabarka Kunterbunt 

Alapítvány tevékenysége

A Tarkabarka/Kunterbunt Alapítvány 1998 szept-
emberében alakult. A bíróság 1999-ben jegyez-

te be. 
Az alapítvány célja az óvoda helyi nevelési prog-

ramjában meghatározott neveléshez, oktatáshoz 
szükséges feltételek javítása, bővítése, fejlesztése. 

Az alapítvány az elmúlt évek során számos te-
rületen segítette, támogatta az óvodát és az idejáró 
gyermekeket. Minden évben sikerült gazdagítani 
az udvari és a csoportszobai játékokat új készség- 
és képességfejlesztő játékokkal. Anyagi segítséget 
nyújtott a termi és udvari tornaszerek, fajátékok 
megújításához és újak beszerzéséhez. Az új torna-
terem sportszerekkel való felszerelését is vállaltuk. 
Kirándulások, programok szervezésében és lebo-
nyolításában működtünk közre. 

Szép hagyományokat is teremtett az elmúlt idő-
szakban az alapítvány. Megalakulásának évforduló-
ján, minden évben, szeptember harmadik péntekén 
„Tarkabarkanapot” szervezünk, amely néhány éve 

kiegészül nemzetiségi héttel is. Ezen a héten a gye-
rekeknek, családjuknak és az egybegyűlteknek ma-
gyar és német nemzetiségi kulturális programokkal, 
táncházzal, tradicionális német kézműves foglalko-
zással, udvari ügyességi és sportversenyekkel ked-
veskedünk az óvoda szép udvarán. 

A másik kedves hagyományunk a februári Jóté-
konysági bál.

Eredményeink, sikereink nagymértékben kö-
szönhetők a kollégák önzetlen munkájának és a szü-
lők felajánlásainak, támogatásainak.

A Tarkabarka/Kunterbunt Alapítvány a pályázati 
lehetőségek felkutatásával és beadásával is szeretné 
segíteni az óvodát. Maximálisan szeretnénk kihasz-
nálni a lehetőségeket ahhoz, hogy a jövőben is meg-
valósíthassuk kitűzött közös céljainkat.

Svigruháné Jászkovics Anna, óvodavezető

Bemutatkozik a VIADAL SE 
a civil szervezetek koszorújában

SÍ-HÓÓÓ!  SÍ-HÓÓÓ! − 
visszhangzik az erdő szé-

lén a Viadal SE hétvégi edzésein 
résztvevő gyermekek hangja.
Igen, a Virágvölgy már 25 éve 

a síelők paradicsoma. A Viadal Sport 
Egyesület 1988-ban alakult. A budakeszi erdő csodás 
környezete öleli műanyag tansípályánkat. Élő közös-
ségünk városunk sportéletének egyik mozgatórugója.

Azt valljuk: „A sport nem csak testnevelés, ha-
nem az egyik legerősebb nevelő eszköz. A sport a 
test útján nyitja meg a lelket.”  /Szent-Györgyi Albert/

A sísport szerelmesei vagyunk, tehát a síoktatás ke-
retein belül közösségi embereket formálunk, akik ter-
mészet iránti tisztelettel, környezettudatos magatar-
tással, a sport iránti elkötelezettséggel rendelkeznek.

120 gyermek rendszeres sportolását biztosítjuk 
edzéseinkkel, téli sítáborokat szervezünk az egye-
sület tagjainak, nyári koordinációs, készségfejlesztő 
táborokban edzhetnek tanítványaink.

A város sportrendezvényeit aktívan támogat-
juk. A Bécs−Pozsony−Budapest Szupermaraton, a  
Challenge Day, a városi sportnap résztvevői, szerve-
zői vagyunk.   Hagyományokat teremtettünk Buda-
keszin: Mikulás-túránk, Barlangkarácsonyunk sok-
sok családot vonz évek óta. A családokkal együtt 
ünneplünk sínapunkon, a Viadal Kupa versenyün-
kön és a gulyás partikon.

A magyar sísport élmezőnyébe tartoznak ver-
senyzőink. Nagy gondot fordítunk az utánpótlás ne-
velésre. Magyar bajnokainkra büszkék vagyunk. A 
nemzetközi versenyekre is kijutottak tanítványaink.

Tagjai vagyunk a Magyar Sí Szövetségnek és a 
Síoktatók Magyarországi Szövetségének. A 100 éves 
síszövetség a centenárium alkalmából rendezett ün-
nepségsorozaton Hellner Pétert és Szelinát is em-
lékplakettel jutalmazta. Városunk vezetősége is elis-
merte munkánkat: egyesületünk 1999-ben elnyerte a 
Budakesziért Emlékplakettet. Szabó Kinga és Hellner 
Szelina pedig Budakeszi Ifjúsági Díjban részesült. A 
síelés fantasztikus lehetőség a testi, szellemi fejlődés-
re, a lelki feltöltődésre, ezért mindenkit arra bízta-
tunk, hogy próbálja ki, legyen a közösségünk részese!

viadalse.hu
Hellnerné Kata

Bemutatkoznak Budakeszi civil szervezetei 
Az Öko-forrás Alapítvány 

önképzőkörének  
működése Budakeszin

A Telki székhelyű alapítványt a 2000-ben megala-
kult Budakeszi Biokultúra csoport tagjai hozták 

létre 2007-ben, a hazai agro-biodiverzitás megőrzé-
se érdekében. 

Tevékenységünk a képzéstől a gyakorlati mun-
kán át a közösségi együttműködés koordinálásáig és 
az eredmények tudományos feldolgozásáig terjed.

A mezőgazdasági ismereteket, a biogazdálko-
dást, a családi, önellátó kiskertekkel kapcsolatos 
tudást és tapasztalatot nem könnyű megszerezni 
ma. A múlt század második felétől el-elmaradt a 
generációk tudás-átadásának az addig természetes 
láncolata.

Ritka szerencse, ha valaki ezekhez az ismeretek-
hez a családon belül ma hozzájuthat.  

Ahogy tanulnunk kell az ökológiai gazdálkodási 
ismereteket, úgy kell az alapoktól kezdenünk a ta-
lajélettel, talajjavítással, vetőmaggal stb. kapcsolatos 
ismereteink megalapozását is.

Ez a tudás a falusi iskolákban tananyag volt, de 
még a budapesti általános iskolákban is voltak szak-
körök néhány évtizede. 

Ma hol tanulható?
Leginkább kisközösségekben. Ezek ma már nem 

a falusi közösségek, hanem ennél földrajzilag jóval 
szélesebb körből kialakuló, önszerveződő közössé-
gek. Tagjai nem feltétlenül ismerik egymást szemé-
lyesen, mégis ragyogóan működik a tudásátadás és 
a vetőmagmegosztás.

Melyik korosztálynak vagy társadalmi réteg-
nek van erre a tudásra és az élelmiszer-önellátásra 
szüksége?

Azt tapasztaljuk, hogy mindegyiknek:
- a nehéz körülmények között élőknek égetően 

fontos, 
- a jó anyagi helyzetben lévők szívesen foglalkoz-

nak a minőségi élelmiszer megtermesztésével, 
- a fiatal családokban fontos szempont a váran-

dós anyukáknak és a gyerekeknek adható gazdag 
beltartalmú, vegyszermentes zöldség-gyümölcs,

- a betegek számára nélkülözhetetlen a vegyszer-
mentes élelmiszer.

Egyáltalán, a kertünkben termett gyümölcs, 
zöldség a legfinomabb!

A klímaváltozás mindenkit érint, a hazánkban 
régen honosult tájfajták jobban tudnak alkalmaz-
kodni a szélsőségesebbé váló klimatikus körülmé-
nyekhez, mint a hibridek, hiszen évszázadok óta 
fenn tudtak maradni a Kárpát-medencében.

Ahogy nőttek az ismereteink, egyre inkább lát-
tuk azt, hogy milyen fontos ma és a jövő generációi 
számára is a termesztési ismeretek és a hagyomány-
őrző tájfajták, valamint a hozzá kapcsolódó kultúra 
megismerése és megőrzése. 

Mindannyiunk érdeke tehát az agro-biodiverzitás 
és a növénytermesztési ismeretek fennmaradása és a 
szükséges tudás elérhetősége.

Nagyon sok szakmai támogatást kaptunk az el-
múlt, lassan másfél évtizedben. 

2000-től a Biokultúra Egyesület szakmai támoga-
tásával éveken át szerveztünk 4-6 napos tematikus 
képzéseket Budakeszin, a Művelődési Házban, majd 
a tápiószelei Agrobotanikai Intézet (ma NÖDIK) 
támogatásával kezdtük el 2005-ben, majd folytattuk 
6 éven át az összehangolt tájfajta termesztési kísér-
leteket.

2013-ban kezdődött, és egyre fejlődő együttmű-
ködésben vagyunk a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel. A gyü-
mölcsöző kapcsolatot a Budakeszi Erdészetben ki-
alakított gyűjtemény, a Zsámbéki-medencében ritka 
vagy régen elterjedt, a vidék termőhelyi adottságai-
hoz jól alkalmazkodó, ma már eltűnőben lévő, ha-
gyományos gyümölcsfajták gyűjteményes kertjének 
létesítése indította el. Közösen szervezett képzések, 
gyakorlati ismeretátadások már voltak, és további 
szakmai programokat tervezünk a jövőben is. 

Az Alapítvány ennek a munkának és a nyári te-
matikus táboroknak köszönhetően kilépett a regio-
nalitásból, és a nagy létszámú érdeklődésnek eleget 
téve, létrehozta az önképzőkört. 

A levelezőlistán ma 88-an szerepelnek az ország 
minden tájáról, és vannak, akik Európából és van, 
aki a tengerentúlról követi és támogatja a csapat fej-
lődését.

A programjaink mindig nyitottak, szívesen lá-
tunk minden érdeklődőt a következő képzéseinken.

Jelentkezni lehet: az onkepzokor@t-online.hu 
e-mail címen.

Bordás-Varga Nóra Öko-forrás Közhasznú Alapítvány
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Tájékoztató a leendő első osztályosok szüleinek 
TISZTELT SZÜLŐK!

A gyerekek nagy része örömteli vára-
kozással, természetes izgalommal lép 
az iskolába. Ez a minőségi változás 
komoly erőpróbát, belső fegyelmet, al-
kalmazkodási készséget vár el a gye-
rektől. Támaszkodnunk kell az iskolát 
megelőző nevelési eredményekre, az 
óvodában szerzett ismeretekre, a kö-
zösségi és társas kapcsolatok fejlett-
ségére. 

A szülő számára megválaszolandó kérdés, hogy 
kitől, mit tanuljon a gyermeke. Mit vár a szülő 

az iskolától? 
Ezt a saját értékrendje szerint mindenkinek ma-

gának kell megválaszolnia. 
Céljaink közösek lehetnek, a nevelés, oktatás 

tárgya azonos, maga a gyerek. Tehát tudásának gya-
rapítása, képességeinek kibontakozása érdekében a 
szülői elvárásoknak és a pedagógus céljainak közös 
nevezőre kell jutnia. 

Ehhez kívánunk segítséget nyújtani. 

A Széchenyi István Általános Iskola 2014/15-es 
tanévben a következő irányultságú osztályok indí-
tását tervezi. (Az alábbiakban csak az irányultságok 
sajátosságait emeljük ki.)

Angol két tanítási nyelvű osztály (Simon Katalin)
A gyerekek minden tantárgyat két nyelven ta-

nulnak, a magyar nyelv és irodalom kivételével. A 
tanórákon egyszerre két tanító van jelen, egy ma-
gyar anyanyelvű és egy angol anyanyelvű. A kom-
munikáció nyelve az órákon belül többször is válto-
zik. Továbbá heti öt órában történik az angol nyelv 
oktatása csoportbontásban. Hetenként kiscsoportos 
formában az angol anyanyelvű tanítók személyre 
szabott felzárkóztatást, tehetséggondozást végeznek 

délután, egyszerre 1-3 gyerekkel, ezen kívül külön-
böző délutáni programokat szerveznek a tanulók 
részére. Tehát a gyerekeknek alkalmanként délutáni 
elfoglaltságuk is van. 

Az osztály speciális feltételekkel indul, bővebb 
tájékoztatást a Szőlőtő Alapítványtól kaphatnak.

Az osztály heti óraszáma: 26,5 óra

Általános tantervű osztály kiemelt művészeti 
tartalommal (Kemény Blanka, Havasi Gabriella)

A művészeti irányultságú osztályokban folyó ne-
velés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony gyerekek 
képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző 
szakterületeken való jártasságok megszerzését és 
gyakorlását. A képzés figyelembe veszi az életkorra 
jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók 
érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségei-
ket, és gyarapítja ismereteiket. Az osztályban a min-
dennapos testnevelés terhére heti egy néptánc órát 
és heti egy drámaórát is tartunk.

Az osztály heti óraszáma: 25 óra

Német nemzetiségi nyelvoktató osztály (Karskó 
Ilona)

Iskolánkban ez az oktatási forma már nagy ha-
gyományokra tekint vissza. Ennek az osztálynak 
heti egy órában német hon- és népismeret órát, va-
lamint a mindennapos testnevelés terhére heti egy 
nemzetiségi néptánc órát tartunk, illetve hetente 4,5 
német órájuk lesz a gyerekeknek.

Az osztály heti óraszáma: 28 óra

Bővített német nemzetiségi nyelvoktató osztály 
(Lovas Ibolya)

A heti órakeret legalább 35%-át teszi ki a német 
nyelv és irodalom (heti 5 óra) és a kisebbségi nyel-
ven tanított órák aránya (minimum 3 tantárgy). A 
gyerekek a mindennapos testnevelés terhére német 
néptáncot tanulnak, valamint további egy órában 
német népismeretet. A kétnyelvű órákon a kommu-
nikáció nyelve az órákon belül többször is változik. 

Az osztály heti óraszáma: 27 óra

Minden család részéről felelősségteljes döntés 
a tanköteles gyerekek beiskolázása. Fontos, hogy a 
gyerekek személyiségének, fejlettségének és érdek-
lődésének megfelelő osztályt, tanítót találjanak. 
Szeretnénk, ha minden tanuló olyan tudással ren-
delkezne, amely biztos alapot nyújt a további tanul-
mányokhoz. 

Czifra Zsuzsanna, igazgató, SZIA
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A budakeszi óvodák 
nyári zárva tartásának rendje
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  P = Pitypang Sport Óvoda          Sz = Szivárvány Óvoda         T = Tarkabarka Óvoda
  

A Budakeszi Bölcsőde 
nyári zárva tartásának rendje

zárás: 2014. július 7. nyitás: 2014. augusztus 4.
 Beíratás időpontja: 2014. április 7−8. 8.00 −16.00 óra.

A beíratáshoz szükséges: a gyermek anyakönyvi kivonata, a szülő személyi igazolványa, lakcímkártya, 
oltási könyv, orvosi igazolás arról, hogy a gyermek közösségben nevelhető.

Beiratkozás  
a Budakeszin lévő óvodákba

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, 
hogy a Budakeszi Város Önkormány-
zat fenntartásában működő Pitypang 
Sport Óvodába és a Szivárvány Óvodá-
ba, valamint Budakeszi Német Kisebb-
ségi Önkormányzat fenntartásában 
működő Tarkabarka/Kunterbunt Óvo-
dába a 2014/2015-ös nevelési évre az 
alábbi időpontokban lehet beiratkozni:

 
2014. április 7-8. (8.00 – 17.00).

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSHOZ  
SZÜKSÉGES OKMÁNYOK: 

a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
a gyermek TAJ kártyája,

a gyermek lakcím kártyája,
orvosi igazolás arról, hogy a gyermek 

közösségben nevelhető,
a beírató szülő személyazonosító  

igazolványa
a szülők munkáltatói igazolása (ajánlott).

Pitypang Sport Óvoda: Budakeszi, 
Zichy Péter u. 31. Tel: 06-23/451-505

Csipegető napok (nyílt napok): 
március 26-27. (15.00 -17.00).

Szivárvány Óvoda:  
Budakeszi, Fő út 268. Tel: 06-23/524-375

Nyílt napok: az időpontjáról telefonon 
érdeklődjenek.

Tarkabarka/Kunterbunt Óvoda:  
Budakeszi, Fő út 72.  Tel: 06-23/451-503  

Nyílt napok: az időpontjáról telefonon 
érdeklődjenek.

Andrejkó Bernadett 
Svigruháné Jászkovics Anna

Szántó Henrietta, óvodavezetők

Ezúton szeretnénk a szülők figyelmét felhívni, hogy azok a gyermekek,  
akik 2014. augusztus 31-éig betöltik 5. életévüket, azok számára a beiratkozás  

és az óvodai foglalkozásokon való részvétel kötelező.

Túl a felvételin
Lezajlottak a 2014/2015-ös évre szóló 
felvételi vizsgák a Nagy Sándor József 
Gimnáziumban. Két osztályban 4 tago-
zat hirdetett iskolánk. 

Nagyon örülünk, mert egyre nő az érdeklődés a 
gimnáziumban folyó oktatás iránt. Ez szám sze-

rint azt jelenti, hogy az előző évben 155, idén 175 
tanuló adta be a jelentkezési lapját tagozatainkra. 
Mivel egy tanuló több tagozatra is jelentkezhet, így 
fordulhat elő, hogy 284 jelentkezés történt 64 helyre.

A legnagyobb érdeklődést, 5,5-szeres túljelent-
kezést a haladó (5 évfolyamos) angol nyelvi képzés 
jelenti. Ezt követi a (4 évfolyamos) informatika ta-

gozatos képzés 5,5-szeres, majd a kezdő angol (5 
évfolyamos) 4,3-szeres, végül 2,3- szeres haladó (4 
évfolyamos) német nyelvi képzésre a túljelentkezés. 

Reméljük, a felvételizők közül sokan választják 
iskolánk tagozatait a végleges döntésük meghoza-
talakor. 

Dr. Dömötörné Papp Hargita, igazgató

Beiratkozás  
a bölcsődébe 

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy 
a Budakeszi Város Önkormányzat fenn-
tartásában jelenleg működő és az épülő 
új Budakeszi Bölcsődébe a 2014/2015-
ös nevelési évre az alábbi időpontokban 
és helyen lehet beiratkozni: 

 
2014. április 7-8. (8.00 – 16.00) 

Budakeszi, Fő u. 133.

A BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSHOZ  
SZÜKSÉGES OKMÁNYOK: 

a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
a gyermek TAJ kártyája,

a gyermek lakcím kártyája,
a gyermek oltási kiskönyve

orvosi igazolás arról, hogy a gyermek 
közösségben nevelhető,

a beírató szülő személyazonosító  
igazolványa, lakcímkártyája.

Szegulja Miklósné, intézményvezető
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„Tarkabarka vigalom, 
nincs a táncra tilalom”

Február 8-án – mint 1999 
óta minden évben – ismét 
megrendeztük a Tarkabarka 
Jótékonysági ovibált, melyet 
az alapítvány az óvodával és 
a szülőkkel közösen szerve-
zett az EFMK-ban.

A báli köszöntő után rövid műsor 
következett. Az óvónők és a Da-

lárda Molnár Károlyné vezényletével 
közösen vidám sváb dalokat énekel-
tek. A kórust Bechtold Róza és Nagy 
Attila kísérték harmonikán. Ezt köve-
tően a Tarkabarka Szülői Tánccsoport 
Ormai Sebestyén vezetésével nemze-
tiségi táncokat mutatott be, majd ke-
ringővel hívta táncba a vendégeket. A 
nyitótánc után DJ Árpi gondoskodott 
a talpalávalóról.

A szokásos tombolázás mellett jó-
tékonysági licitre is sor került, melyet 
Somogyi Farkas József vezetett.

Köszönjük, hogy nemcsak szülők, 
ismerősök, kollégák, hanem a város 
elöljárói közül is megtisztelték ren-
dezvényünket a jelenlétükkel, így dr. 
Csutoráné dr. Győri Ottilia polgár-
mester asszonynak, Schrotti Jánosnak 
a BVNÖ elnökének, a Czifra Zsu-
zsanna képviselőasszonynak, Bánhidi 
László képviselőnek, Nádas Annának, 
a Tájház vezetőjének, Ligetfalvi Ká-
rolynak a Hagyományőrző Kör elnö-
kének.

A bál teljes bevételét mozgás-
fejlesztő eszközök vásárlására sze-
retnénk fordítani. Köszönjük, hogy 

olyan sokan támogattak bennünket 
céljaink megvalósításában!

A támogatók névsora az óvoda 
honlapján olvasható.

Svigruha Ani

Oskolabál
Az idei évben is remek han-
gulatban telt a Nagy Sándor 
József Gimnázium Oskola-
bálja. A rendkívül színvona-
las jótékonysági bált 2003-
ban rendezték meg először 
hagyományteremtő szán-
dékkal. 

Dr. Dömötörné Papp Hargita, az 
iskola igazgatónője nyitóbeszé-

dében hangsúlyozta, hogy a tánc 
olyan, mint a vers, amelynek a szavai 
a mozdulatok. Ezzel kívánt jó szó-
rakozást a résztvevőknek és invitált 

mindenkit táncra az igazgatóasszony. 
Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 

polgármester, a bál fővédnöke el-
mondta, hogy Budakeszi Város Ön-
kormányzata büszke arra, hogy ez az 
idén 50 éves gimnázium itt van Buda-
keszin. Az itt végzett gyerekek 73%-át 
veszik fel elsőre valamilyen felsőokta-
tási intézménybe, rengeteg versenyen 
vesznek részt, és nagyon sokat meg 
is nyernek, a kompetenciamérése-
ken minden évben jól végeznek és a 
megyei-, országos tanulmányi verse-
nyeken is kiemelkedően teljesítenek 
– dicsérte az iskolát a polgármester-
asszony. 

A színvonalas műsorban fellép-
tek: Fazekas Péter tanár úr, Sashegyi 
Soma (zongora), Kökényesi Melinda 
versenytáncos, Molnár Kinga (ének), 
swing táncosok, Jánossy Attila és a 
Höcögő együttes, Rúzs tánciskola, 
László Attila, a 2011-es Csillag szüle-
tik győztese, és a Nagy Sándor József 
Gimnázium tanárai.

A talpalávalót Borz Miklós és 
Borzné Kovács Violetta biztosította.

Balczó Kornélia



B
U

D
A

K
ES

Z
I 

H
ÍR

M
O

N
D

Ó
 –

 1
7

Prohászka-

bál 
2014. február 15-én hatodik alkalom-
mal nyitotta meg kapuit a már hagyo-
mányosnak mondható Prohászka-bál. 

Az idei rendezvény fő célja két tanterem felújításá-
nak anyagi támogatása volt. A vendégek között 

sok közismert személyt fedezhettünk fel. Tiszteletét 
tette pl. Csenger-Zalán Zsolt,  a térség országgyűlési 
képviselője, dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgár-
mester asszony, Bakács Edit Bernadett alpolgármes-
ter asszony, aki édesanyaként a teaházban szolgálta ki 
a  teázni vágyókat. Elfogadta meghívásunkat Schrotti 
János, Budakeszi Város Német Önkormányzatának 
elnöke, Filó Kristóf kanonok úr, Szeleczki Csaba káp-
lán, Czifra Zsuzsanna, a Széchenyi István Általános 
Iskola igazgatónője, Szemereki Zoltán és Vágújhelyi 
Pál mint az iskola alapítványának megalapítói,  
Szombatfalvy Csilla és Zákány Emőke, a helyi egyhá-
zi kórusok vezetői,  Pataki Péterné, a szülői szervezet 
korábbi elnöke, Kőrösiné dr. Merkl Hilda, a gimná-
zium tavaly nyugdíjba vonult igazgatónője, valamint 
számos tanár és szülő.  

A műsorról az intézmény tanulói, tanárai és szü-
lői közössége gondoskodott. A bált a 11. évfolyamos 
tanulók nyitották meg palotás táncukkal. Őket kö-
vette Kristófi Ágnes énekművész csodálatos előadá-
sa, majd a Bojtár Táncegyesület fergeteges hangula-
tot varázsoló produkciója. Török Csaba igazgató úr 
gondolatai után az iskola tanáraiból összeállt vegyes 
kar szórakoztatta a közönséget. A szülők táncát 
megelőzően Laczkfi Jánost köszönthettük a színpa-
don, aki saját művéből olvasott fel néhány részletet. 

Az est hátralevő részében megkóstolhattuk a szü-
lők által készített finomabbnál finomabb falatokat, 
valamint Menczinger Tibor ízletes borait, félrevonul-
hattunk egy kis meghitt beszélgetésre a már említett 
teaházba, birtokba vehettük a táncparkettet, majd ké-
sőbb a tombolahúzás során nyert tombolatárgyakat.

Hálás köszönettel tartozunk azoknak a szülők-
nek, diákoknak, tanároknak, iskolai dolgozóknak, 
akik segítettek a báli előkészületekben, díszítésben, 
berendezésben, rendrakásban, takarításban, szend-
vicsek és egyéb finomságok elkészítésében, illetve 
szerepet vállaltak a műsorban. 

Támogatóink voltak még:
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, Budakeszi Vá-

ros Német Önkormányzata, Csenger-Zalán Zsolt, 
Baritz Bt., Andrész cukrászda, Grafl cukrászda, Be-
tűtészta könyvesbolt, Kórosi vegytisztító, Jókenyér 
pékség, Emma kézimunka bolt, Műszaki outlet, An-
gyal patika, Park Center patika, Póczi patika, Gocs 
Gyuláné virágos, Toyota Mayer, Baba Utazási Iroda, 
Pincekulcs borszaküzlet, Pizza porta, Golf étterem, 
Slachta virágbolt, Resszer virágbolt, Stulwerk Kft., 
Tóth Szilvia kozmetikus, Vári Juliánna, Aqua szép-
ségszalon, szülők.

Kőrösi Annamária
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8 A Kaláka együttes és  

Kányádi Sándor költő 
közös koncertje Budakeszin

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ kü-
lönleges koncertre invitálta a nagyér-
deműt: a 45 éves Kaláka együttes és a 
85 éves, Kossuth-díjas költő, a magyar 
irodalom legnagyobb élő klasszikusa, 
Kányádi Sándor közös előadására.

Úgy gondolom: a zene és a költészet műfaját 
nem nehéz egymás mellé állítani. A Kaláka 

együttes−Kányádi együttműködésnek évtizedes 
története van. 

A Buda Környéki Televízió riportere azt kér-
dezte a költőtől: mi számít a legnagyobb elismerés-
nek? „Ha a jelenlegi gyerekek unokái, dédunokái is 
emlékezni fognak rá, olvassák, hallgatják műveit” 
− hangzott a magától értetődő válasz. „Az Úriste-
nen kívül mindenben kételkedni kell, s ez a jóhi-
szemű kételkedés viszi előbbre a világot. Az illető 
művész halála után derül ki, milyen művész is volt, 
ez lesz az igazi kitüntetés.” 

A mai, informatikai világ − érdekes módon − 
hozzásegít ahhoz, hogy visszatérjünk a homéroszi 
világhoz, amikor a verset mondták és énekelték. 
Ezért is társult szívesen a Kaláka együtteshez. A 
könyvnyomtatás óriási találmány volt, de száműz-
te a könyvekbe a verseket. A vers az a műfaj, amit 
mondani kell, a mondott versből kihullanak a fö-
lösleges elemek. A Kaláka együttes a versben rej-
lő muzsikát hangosítja ki. Ez nagyon nagy dolog, 
mert így teszik közismertté a verseket. Így tény-
leg visszatérhetünk a homéroszi világhoz, Balassi 

Bálinthoz, Tinódi Lantos Sebestyénhez. Kányádi 
Sándor a budakeszi fiataloknak azt üzeni: szeres-
sék a verseket, a muzsikát. 

Gryllus Vilmos, a Kaláka együttes egyik alapí-
tója, Kossuth-díjas zeneszerző elmondta: 1981-ben 
Egerben találkoztak először Kányádi Sándor verse-
ivel, utána kezdődtek el a megzenésítések (Hangzó 
Helikon kötetek). Az együttes már korábban meg-
alakult, az, hogy ilyen sokáig együtt maradtak, a 
harmóniának sok feltétele teljesült: leginkább az, 
hogy hasonló stílusban szeretnek játszani, s hogy 
ilyen sokáig elviselik egymást. 

Leginkább először a vers dallamát hallja meg, 
utána születik meg a zene, az „énekelt versek”, ez 
a legfontosabb. Maguk számára alakítják a verset, 
a zene és az ének eszközével tudják átadni az em-
bereknek a mondanivalót. Ezért nincs kifejezett 
zenei stílusa a zenekarnak (blues-os, latin-ameri-
kai, népi zene stb.). Még keresik az újabb és újabb 
lehetőségeket (pl. az interneten való megjelenés). 

Gryllus Dániel szintén az alapítók közé tartozik, 
és szintén Kossuth-díjas művész. „A legfontosabb 

az, ha a muzsikából és a versből derül ki a mon-
danivaló. Természetesen hosszabb távon az emberi 
tényezők tarthatják össze az együttműködést (tud-
junk együtt nevetni, bocsánatot kérni, egymásért 
izgulni)” − vélekedett. Valaki egyszer azt mondta 
nekik: amikor ti négyen fönt vagytok a színpadon, 
nemcsak négye vagytok. 

Generációk nőttek fel a nótáikon. Először nem 
is gondoltak zenekar alapításra. Aztán fokozatosan 
váltak profikká (prozódia, színpadi megjelenés).

A felelősséget érezzük, hogy az elvárásoknak 
meg kell felelni” – jelentette ki Gryllus Dániel.

Az előadás teltháza volt. Tiszteletét tette Bakács 
Bernadett alpolgármester is. Nagyon örült ennek a 
programnak, és meglepetéssel látta sok fiatal kor-
osztálybelit. A legfontosabb: közösséget formáló 
ünnep a zene és a költészet találkozása.

A megkérdezett gyerekek egyöntetűen nagy 
szeretettel nyilatkoztak a műsorról. A Radics test-
vérpár kedvence például A bicikli című szám. „Ak-

kor jó a vers, ha nem túl hosszú, 
izgalmas, rímelése jó, könnyen 
megjegyezhető, és nem alszunk el 
alatta.” Lehet ennél jobban dicsér-
ni ezeket a számokat? 

„Fantasztikusak a hangsze-
rek (doromb, citera). Attól jók 
a versek, ha jó költői fordulatok 
vannak benne, metaforák (!), jól 
rímelnek, dallamosak” – nyilat-
kozta egy nagylány.

Vajdics Anikó költő nagyon 
szereti azokat a Kányádi-verseket, 

amelyek mind a felnőtteknek, mind a gyerekeknek 
szólók. „Egy versnek mindenképpen őszintének 
kell lennie, mélyről jövőek. Tükröznie kell, hogy 
aki írta, abból kiáradt, s tovább kell adnia az embe-
reknek” − fejtette ki röviden véleményét. 

Kislányával együtt jelen volt az előadáson 
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes is. „Mi-
vel az irodalom igényességre nevel, ezért a legfon-
tosabb” − mondta. Szabadidejében a gyermekével 
együtt mindig valamilyen kulturális rendezvényre 
mennek. 

„Budakeszi rengeteget fejlődött az utóbbi évek-
ben, mind az építészeti környezet, mind kulturá-
lis tekintetben” – nyilatkozta a miniszeterelnök-
helyettes úr.

Kun Csilla művelődésszervező szerint nem az 
első telt házas koncert volt a Kányádi−Kaláka. Ami 
különösen örvendetes: több korosztálynak adott 
színvonalas szórakozást, valamint sokan jöttek 
Budapestről és a Zsámbéki-medence különböző 
településeiről. 

Szabó-Tibor Mihály

Mészáros Ágnes 
és Füspök Anna 
festmény- és 

grafikakiállítása  
a művelődési 

házban

A két fiatal művésznő kiállítása külön-
leges esemény mindkettejük életében, 
hiszen együtt mutathatják meg művé-
szetüket.

„Ma reggel Ady és József Attila tombolt ben-
nem (Minden egész eltörött!”) − kezdte 

beszédét Mészáros Ágnes. A középiskolában a 
XIX−XX. századot tanítja. A rádióból hallotta a 
hírt, hogy meghalt Gyarmati Fanni, Radnóti Mik-
lós múzsája, özvegye. Úgy élt 70 évig özvegyen, 
hogy közben gondozta a költő óriás hagyatékát. 
„A keserűség és a bölcsesség dinamikája dolgozott 
bennem.”

„Gondoljunk bele, hogy akárhányszor mon-
dunk valamit, megszületik a gondolat fejünkben, a 
nyelv ezt meghamisítja, átformálja. Képeink, mű-
tárgyaink is így készülnek: megszületik a gondolat, 
egy alapérzés, és ezt legjobb tudásunk szerint köz-
vetítjük magunknak és a közönségnek is” – nyilat-
kozta Füspök Anna.

A kiállítás megnyitón Spányik Teodor harmo-
nika játéka és éneke adott aláfestő zenét a művek 
megtekintéséhez.

Szabó Tibor Mihály
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A KIADÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A HIRDETÉS TARTALMÁÉRT ÉS AZ ABBAN KÖZÖLT 
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VÁLLALJA ENNEK KÖVETKEZMÉNYEIT!

Közbiztonságról…
BUDAKESZI VÉDELMI CENTRUM (BVC)

A közbiztonság ügyét kiemelt feladatai 
között tartja számon Budakeszi Város 
Önkormányzata. Egy biztonságos te-
lepülés az ott lakóknak életminőségi 
javulást eredményez, jó közérzetet te-
remt, a vállalkozások számára élénkí-
tően hat.

Budakeszi Önkormányzata  évente rendszeresen 
értékeli a közbiztonsággal kapcsolatos  feladatot 

ellátó szervezetek:
a rendőrség, a polgárőrség, a mezőőr, a közte-

rület-felügyelet, a Budakeszi  Védelmi  Centrum  
beszámolóit, elvégzett munkáit. Elmondható, hogy 
kiváló az együttműködés a rendvédelmi szerveze-
tekkel: egymást segítő, összehangolt, hatékony, jó 
munkakapcsolat alakult ki.

 A város közbiztonságának javítása érdekében a 
képviselő-testület az éves költségvetésben egyre ma-
gasabb összeget biztosít a koncepcióban elfogadott 
feladatok teljesítésére, fejlesztésre, cselekvési prog-
ramjának megvalósulására. 

A jó települési közbiztonság kiépített térfigye-
lő rendszerrel, továbbá a járőrözés útján felügyelt 
közterületek a település továbbfejlődésének érdekét 
szolgálják, amire kell is, szükséges is a rendelkezésre 
álló anyagi erőforrásokból a költségek előteremtése 
és indokolt mértékű ráfordítása.

2010-ben létrehozott Közbiztonsági és Bűnmeg-
előzési Védelmi Centrum nagy „áttörést” hozott a 
lakosság biztonságérzete tekintetében. 

A  BVC ügyelet feladata:
− napi 24 órában fogadja a lakossági bejelenté-

seket, azonnal intézkedik, „forró dróton” értesíti az 
ügynek megfelelő illetékes hatóságot;− a városi (22 
db) webkamera rendszer monitoring keretében fo-
lyamatos ellenőrzés végzése, adott esetben a további 
intézkedés megtétele;− az önkormányzati intézmé-
nyek (16 objektum) teljes körű távfelügyelete, riasz-
tás jelzés esetén kivonuló járőri feladatok ellátása;−  
a Polgármesteri Hivatal épületének munkaidőn túli, 
valamint ünnep- és munkaszüneti napokon való 
őrzés-védelme;

− a városi rendezvények teljes körű biztosítása. 
2014. február 1-jétől a képviselő-testület közbe-

szerzési pályázat nyerteseként 2 éves időtartamra 
továbbiakban is a Figye-Lő Őr Vagyonvédelmi Biz-
tonsági Szolgálat Kft.-t bízta meg. 

A nyertes cég munkatársai helyismerettel, nagy 
szakmai gyakorlattal, tapasztalattal, fejlett techni-
kai-műszaki állománnyal rendelkeznek.

A közbiztonság javítása, valamint a bűnmegelő-
zés érdekében és a lakosság kérelmére bővül a szol-
gáltatás, napi 24 órás, rendszeres járőrszolgálattal 
(rendőr, közterület-felügyelő + polgárőr), vagyis 
hatósági személyek alkalmazásával.  Éjjel-nappal, 
hétvégeken, munkaszüneti napokon egyaránt!

Rendszeres gépkocsi járőrözéssel ügyelnek a vá-
ros nyugodt életének fenntartására, remélhetőleg a 
bűnelkövetőknek visszatartó erőt jelent, ezáltal is 
javulni fog  a lakosság biztonságérzete.

A jövőt illetően tovább fogjuk fejleszteni és 
bővítenia webkamera rendszert a város fontosabb 

pontjaira, az összes 
önkormányzati ob-
jektumra (jó lehető-
séget teremt a gyanús 
elemek kiszűrésére). 
Várhatóak lesznek szervezett közbiztonsági akciók, 
ami a prevenció és a település biztonsága érdekében 
történik. A közbiztonság fokozásának tekintetében 
gyakoribb lesz az ellenőrzés az utakon, szórako-
zóhelyeken, a parkokban, parkolókban, piacokon, 
közterületeken, külterületeken. Az Önkormányzat 
a közrend-közbiztonság, valamint a vagyonvédelem 
fenntartása érdekében együtt- működik, támogatja 
a rendvédelmi szervek munkáját. Folyamatos nyil-
vánosságot teremtenek a bűnmegelőzés fontossá-
gának. Bűnmegelőzési tanácsokkal legközelebbi 
lapszámunkban jelentkezünk.

Somlóvári Józsefné önkormányzati képviselő,  
a Közbiztonsági, Környezetvédelmi-Közellátási Bizottság elnöke

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK:
Budakeszi (24 órás) Védelmi Centrum:  
06-20-626-2092 illetve:  06/23-777-107
Budakeszi Polgárőrség: 06/30-621-2092 
Közterület-felügyelet:    06/23-535-710/164
Mezőőr:  06-30-94-990-77
Rendőrségi körzet megbízottak: Forgács Péter r. 
főtörzsőrmester: 06-70-364-26-30, Kürtösi Pál r. 
főtörzsőrmester:  06-70-327-63-68, Fehér Tamás r. 
főtörzsőrmester (kutyás nyomozó): 06-70-315-11-66
Orvosi ügyelet: hétköznapokon:  du. 16.00−08.00-ig: 
06/23-451-920, ill.: 06/23-451-731
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Dr. Bak 
Ferenc 
(1963–2014)

Tinnye község polgármestere, Dr. Bak 
Ferenc, életének 51. évében, 2014. 
február 8-án elhunyt.

Dr. Bak Ferenc a rendszerváltást követő első 
szabad választás óta – öt cikluson át – volt a 

falu első embere, nevéhez fűződik Tinnye önálló 
településsé válása.

Polgármestersége 23 éve alatt a község oly mó-
don fejlődött, hogy meg tudta őrizni falusias jelle-
gét, mégis megkönnyítette az itt élő és ide települő 
emberek életét.

Hitte, hogy a falu érdekében érdemes munkál-
kodni. Tette ezt emberséggel és csöndes szerény-
séggel.

Elvesztette 10 éves 
kisfiát Csókay András

Fájdalom, amelyet soha 
nem lehet feldolgozni: bor-
zalmas tragédia történt a vi-
lághírű idegsebész, agyku-
tató prof. dr. Csókay András 
(57) családjában. 

A Prima Primissima díjas, a Magyar 
Köztársasági Érdemrend nagyke-

resztjével kitüntetett orvos elveszítette 
legkisebb gyermekét, Mártont (†10). 
A 2004. január 29-én született kisfiú a 
hírek szerint a játszótéren lett rosszul. 
Igazi tragédia a tragédiában, hogy 
olyan betegség miatt kellett meghal-
nia, amely édesapja szakterületét is 
érinti: a kisfiú olyan idegrendszeri be-
tegséggel, epilepsziával küzdött, amit 
még a világhírű Csókay doktor sem 
gyógyíthatott meg. Úgy tudjuk, Már-
ton rohamot kapott, a körülötte állók 
pedig már későn eszméltek, és nem 
tudtak segíteni rajta.

A kisfiú egyik legkedvesebb időtöl-
tése a foci volt, valósággal rajongott 
érte. Volt egyesületének irányítója a 
Facebookon búcsúzott egykori kis ta-
nítványától.

„Emlékszem, amikor először jött 

edzésre. Emlékszem a szerény mo-
solyára. Emlékszem az illemtudó 
viselkedésére. Emlékszem a félszeg 
mozgására. És emlékszem az örömei-
re, amit a foci szerzett neki. Örültem, 
hogy hozzánk tartozott. Örültem, 
hogy egy picit megkeményítettük. 
Örültem, hogy boldogan járt edzésre” 
– emlékezett a Facebookon Újvári Gá-
bor (47), a Mészöly Focisuli irányítója. 
Mártont egy ideje már nem látták az 
edzői, a fiú szülei ugyanis úgy döntöt-
tek, a fiúnak – legalábbis egy időre – 
szüneteltetnie kell a sportot.

Körülbelül egy esztendeje határoz-
tak úgy, hogy Marci idejébe a néptánc 
és a cserkészet mellett már nem férnek 
bele a rendszeres labdarúgóedzések. 
Azóta nem hallottak a kisfiúról a klub-
nál, egészen a múlt hét végéig, addig a 
szörnyű napig.

forrás: budakornyekitv.hu / blikk.hu

„Legyenek mindnyájan egy”
Az ökumenikus nemzetközi imahét a 
keresztény egyházak világszerte közös 
imahete, amely évről évre január 18. 
és 25. között megtartott állandó ün-
nep. Budakeszi templomaiban, imahá-
zaiban is megtartották ezen ünnepet.

Az első nap a római katolikus plébánia templom 
adott otthont majd agapéval zárult az est.

Naponta más helyszínen folytatódtak az esti 
ima hét rendezvényei: a metodista, a baptista, az 
evangélikus és záró eseményt pedig a református 
templomban tartották. Az előadók Szuhánszky 

Gábor metodista, Lacknerné Puskás Sára evangé-
likus, Borosné Varga Edina református, Filó Kris-
tóf római katolikus plébános, Kiss Árpádné Pethő 
Anna baptista lelkésznő voltak.

Minden egyes alkalmat jó kedélyű agapé kö-
vette.

„Legyenek mindnyájan egy. Amint te, Atyám, 
bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is egy 
mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél 
engem.” (Jn.)

Isten lelke vezéreljen bennünket közös célunk felé.
Borda Mihály
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„Emlékezzél meg az útról, 
             amelyen hordozott téged az Úr!”  5 Móz 8,2

A budakeszi református gyülekezet 
70 éves fennállása alkalmából ezút-
tal Keresztury Piroska emlékezéseiből 
idézzük ő és a családja 1949-beli átte-
lepülését Kárpátaljáról, majd Budake-
szire érkezését, valamint olyan részle-
teket, amelyek a korabeli gyülekezet 
és a falu életét írják le.

„Pista beadta az áttelepülési kérelmet, és eluta-
zott Moszkvába, hogy megszerezze az orosz 

útlevelet és az ottani magyar követségen a hiva-
talos papírokat. Sok pénz kellett, eladtuk a házat. 
Már rubel volt a fizetőeszköz. Miután megszerezte 
az útlevelet, elkezdtük a csomagolást. Kaptunk egy 
listát, amin feltüntették, hogy mit szabad átvin-
nünk a határon, és mit nem. Például a könyveket, 
varrógépet, a Bosch jégszekrényt, Orion rádiót 
nem engedélyezték. 1949. január végén kaptuk 
meg Ungváron a vízumot. Negyvennyolc órán be-
lül el kellett hagynunk az országot. 

Nem tudtuk, mi vár ránk a vámvizsgálatkor. 
A ház árát részben feléltük, részben olyan dolgo-
kat vásároltunk belőle, amit átvihettünk. Például 
varrattam ágyhuzatokat, cipőket, csizmákat csi-
náltattam az egész családnak és jó meleg ruhákat, 
fehérneműket. 

Hamar a határhoz értünk, feljöttek a vagonunk-
ba az orosz vámőrök. A családi ékszereket ki kellett 
rakni az asztalra, az imakönyvet, a bibliát szintén. 
Mindenünket átforgatták, kutattak még a bödön 
zsírban, a lekvárokban, átnézték a befőtteket. Ki-
bontogatták a gyerekjátékokat. A szekrényfiókokat 
áttapogatták. Mivel nem találtak tiltott dolgokat, 
elköszöntek. Mi meg nekifogtunk összerendezni, 
amiket szétszórtak. Aztán jöttek a magyar vám-
tisztek, ők csak a papírjainkat nézték meg, és sze-
rencsés utazást kívántak. 

Végre megérkeztünk Miskolcra. Anyámmal a vi-
szontlátás nagyon megható volt. Szavaiból aggoda-
lom érződött a negyedik gyerekünk jövetele miatt. 
Akkor voltam hét hónapos terhes, fogalmunk sem 
volt róla, hogy alakul a sorsunk, hol fogok szülni.

Pár hónappal később Pistának állást ajánlottak 
az Igazságügyi Minisztériumban, és Budakeszin 
kaptunk egy sváb házat az egy hold csehszlováki-
ai földünkért cserébe. 1949. április 1-jén érkeztem 
meg Budakeszire a gyerekekkel. A buszvégállomás-
tól még sokat gyalogoltunk, mert a ház a falu má-
sik végén volt. Pista és egy öreg néni várt minket a 
kapuban. A háznak négy ablaka volt az utcára, zöld 
rácsos kapuja, nagy udvara gazdasági épületekkel. 

Bemutatkoztunk a meleg tekintetű, fekete ken-
dős néninek, aki özvegy Rumpl Mátyásné volt, és 
mint annyi kuláknak nevezett svábtól, elvették a 
vagyonát. Az ő házát utalták ki nekünk. Ő a nyári 
konyhában húzódott meg. Arra kért minket, hogy 
hívjuk Nagymamának, mert mindenki úgy hívja. 
A Nagymama keveset tudott magyarul beszélni. 
Örökké dolgozgatott a ház körül, pedig már betöl-
tötte a hetven évet. Az volt a pihenése, mikor az 
olvasóját morzsolgatta és imádkozott. Csodáltuk a 
Nagymama lelkierejét, erős hitét, amivel viselte a 
sorsát, megfosztva a földjeitől, házától.

Járt az udvarba egy Fenyvesi bácsi nevű idős 
sváb ember, ő végzett el olyan munkákat, amihez 
férfierő kellett. Kedveltem a svábokat, tisztességes, 
komoly, dolgos emberek és összetartók.

Megérkezésünk után nem sokkal meglátoga-
tott Fónagy Zoltán református lelkész. Szép arcú, 
középtermetű, fekete hajú, bajuszos, harminc év 
körüli férfi volt. Elmondta: úgy értesült, protestáns 
magyar család vagyunk, szeretne közelebbről is 
megismerni minket. Így tudta meg, hogy temp-
lomba járó, református paplány vagyok, és gyere-
keinket vallásos szellemben neveljük. 

Budakeszin főként az Erdélyből áttelepültek 
voltak reformátusok. Ők alapították az aránylag 
kis gyülekezetet, csupán imaházuk volt és mellet-
te lelkészlak a főutca középrészén. A nagy római 
katolikus templom és plébánia a lakásunkhoz kö-
zelebb volt, egy kis téren. A sváb őslakosok mind 
odajártak és nagyon vallásosak voltak. Egy bizo-
nyos réteg az ide települtekből egyik egyházhoz 
sem tartozott. Ezek kommunisták, ateisták voltak.

Fónagy Zoltán tiszteletes úr agilis volt, ha már 
az állami iskolákban nem taníthatott vallást, a kis 
templom keretén belül úgy a gyerekeknek, mint a 
felnőtteknek, bibliaórákat szervezett. A hívekkel 
felépítette az imaházat, és úgy alakították ki, hogy 
a templom folytatódott egy kis teremmel. Ugyan-
azon a telken építették át a paplakot is. Az esti 
bibliaórákra kb. harmincan jártunk, főként asszo-
nyok. Ezekből alakította meg az egyházi énekkart. 
Időközönként szeretetvendégséget tartottunk, a 
tea mellé mi, asszonyok vittünk egy-egy tál süte-
ményt. Mindnyájunk nehéz, gondterhelt napjai-
ban gyógyírt jelentettek ezek a kis összejövetelek. 

Apródonként megismertem a szomszédainkat, 
aztán azokat a családokat, akikkel vasárnaponként 
a templomban találkoztam. Az egyik közvetlen 
szomszédunk egy erdész család, Gáspárék voltak. 
Erdélyből települtek. A kislányuk, kis Erzsi Pistu 
fiammal egykorú. Hamar jó barátság fejlődött ki 
köztünk. Julika lányomhoz egy Burhart Rózsi nevű 
kislány jött át gyakran, hozzám meg az édesanyja. 
Burhart cipészmester volt. Pistu a Teisz, Mészáros 
és a Bodola fiúkkal barátkozott.” 

Keresztury Piroska 1912-ben született 

Nagygéresben (ma Szlovákia területén), refor-
mátus lelkészi családban. „Pista” − Szabó István 
− 1902-ben született Dusában (ma Szlovákia te-
rületén), evangélikus családban. A Trianon utáni 
Csehszlovákiában agronómusi végzettséget szer-
zett.

1938-ban házasodtak össze, és Királyhelmecen 
(ma Szlovákia területén) kezdték közös életüket, 
ott született első gyermekük, Szabó Júlia („Julika”). 
Az 1938-ban Magyarországhoz visszacsatolt felvi-
déki területekről − a közraktár-igazgatói állás el-
nyerését követően − Beregszászra költöztek. 1945 
után, az újabb határrendezéseket követően, a Szov-
jetunióban, Kárpátalján találták magukat, akkor 
már három gyermekkel (István – „Pistu” − 1941-
ben, László 1945-ben született.) Úgy határoztak, 
áttelepülnek Magyarországra, ami 1949-ben sike-
rült, akkor várták negyedik gyermeküket. András 
Budakeszin született. 

Keresztury Piroska 1982-től 2001-ig írogatta 
élete történetét hosszú téli estéken. 2007 októbe-
rében, életének 95. évében hunyt el. Gyermekei 
közül Szabó Júlia 1993-tól elhunytáig, 2004-ig a 
budakeszi református gyülekezet presbitere volt. 
Unokái közül Zsuzsanna és Borbála családjukkal 
gyülekezeti tagok, Zsuzsanna 2005-től presbiter. 
Legidősebb dédunokája, Dániel 2011-től teológus-
hallgató a Károli Gáspár Református Hittudomá-
nyi Egyetemen.

2014. március 30-án 10 órakor ünnepi istentisz-
teleten ad hálát Istennek a budakeszi református 
gyülekezet megalakulása 70., az egyházközséggé 
válása 65. és az új temploma felszentelése 15. év-
fordulóján. Igét hirdet Fónagy Miklós esperes. Az 
istentisztelet után nyílik meg a Kálvin-teremben a 
gyülekezet történetét bemutató kiállítás. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk. A kiállítás létre-
jöttét a Polgári Magyarországért Alapítvány és a 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal/Balassi Inté-
zet Pro Renovanda Cultura Hungariae programja 
támogatja.
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 A P R Ó - H I R D E T É S E K 
 

Svájcban élő, zürichi 80 éves magányos 
magyar férfi gondozására házvezetőnőt 

keresünk. A bevásárlások miatt  
lehetőleg minimális német nyelvtudással.  

Havi fizetése, a svájci frankot  
átszámítva, 300 ezer forint. 

Érdeklődni lehet telefonon: 06-1-355-95-93
 

Kiadó lakást/házrészt keresek  
Budakeszin, a Temető utca vonalától 

északra. 
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
 

1996-ban alakult Budakeszi Vállalkozók 
Egyesülete fiatal, agilis vállalkozó  

szellemű vezetőt keres! 
Mint, hivatalosan bejegyzett egyesület, le-
hetőség van az önkormányzati választáson 
képviselőjelölteket állítani, ezáltal is tevéke-

nyen részt venni Budakeszi közéletében. 
Érdeklődni: 06/30-4-987-600  

telefonon lehet!
 

„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
 

Keres? Kínál? Eladna? Venne? 
Hirdessen nálunk! 

Apróhirdetés 30 szóig 1600 Ft+Áfa. 
Hirdetésfelvétel:  

e-mail: szatibo54@gmail.com,  
tel.: 06(23) 455-097 vagy  

e-mail: budakeszihirdetes@gmail.com, 
tel.: 06(20) 912-7451

Budakeszi rendőrök  
segítettek

A Budaörsi Rendőrkapitányság Budake-
szi Rendőrőrsének járőrei állampolgári 
bejelentés alapján jelentek meg 2014. 
január 25-én 22 óra körüli időben egy 
budakeszi családi háznál. A házban két 
személy tartózkodott, akik feltehetően 
CO mérgezés miatt eszméletüknél vol-
tak ugyan, de mozogni nem tudtak.

A járőrök mindkét személyt kihozták a házból, 
valamint gondoskodtak a lakás szellőztetősé-

ről. A helyszínre érkező tűzoltók az egészségügyi 
határ tízszeresének megfelelő levegő- szén-mon-
oxid koncentrációt mértek.

A mentőszolgálat munkatársai a házaspárt kór-
házba szállították.

 

Súlyos baleset  
a Budakeszi úton

2014.02.22-én villanyoszlopnak üt-
között egy személyautó a Budakeszi 
úton, a laktanyánál - mondta el az MTI 
megkeresésére az Országos Rendőr-
főkapitányság (ORFK) kommunikációs 
szolgálatának sajtóügyeletese. Pap Ju-
dit közlése szerint a baleset helyszínén 
teljes volt az útlezárás.

Ferenczi Norbert, a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság hivatalvezetője elmondta, hogy az 

oszlop megrongálódott és veszélyezteti a közleke-
dőket. A tűzoltók egy súlyos, életveszélyes állapot-
ban lévő sérültet szabadítottak ki a járműből, akit a 
mentők kórházba szállítottak.

Fotó: Balogh Ágnes, Nagy Bertalan

P R O G R A M A J Á N L Ó – 2 0 1 4 .  M Á R C I U S
03.02. 15.00 Farsangi felvonulás  

- Fánk Fesztivál Erkel Ferenc Művelődési Központ

03.05. 18.00 Építészeti értékeink védelme  
egy natúrpark területén Zsámbéki-medence

03.07. Ökumenikus Világimanap 
hölgyeknek

03.08. 10.00 “Nagy emberek, nagy 
hangszerek” tubakvartett

Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnázium

03.08. 19.00 Benkó Dixieland Band koncert Erkel Ferenc Művelődési Központ

03.13. 19.00 Osztie Zoltán Atya : 
„Büszkeségünk és örömünk oka” Szent László Közösségi Ház

03.17. 18.00 Szépítő Egyesület közgyűlése Erkel Ferenc Művelődési Központ

03.26. 18.30 „A vízgazdálkodás helyzete a 
Zsámbéki-medencében

03.28. 09.30 Bob-bon matiné - Kiskondás Trió: 
A csudálatos tárogató Erkel Ferenc Művelődési Központ

03.30. 10.00 70 éves a református gyülekezet Budakeszi Református Templom

03.31. 19.00 Dumaszínház - Hadházi Lászó Erkel Ferenc Művelődési Központ

Elveszett 

11 éves fekete puli szuka kutyánk. Gyönyörű 
szőrű, nyugodt természetű. Bogár, Bogárka, 

Bibi névre hallgat. Mindenképp szeretnénk tudni, 
hogy mi történt vele.

Február 10-én reggel szaladt be az erdőbe, Bu-
dakeszi, Őr utcánál.

A megtaláló jelképes pénzjutalomra és nagy há-
lára számíthat. Tel: 06 30 9 774 150

Segíts, kérlek – ha volt már kutyád, tudod, 
mennyire szeretjük Bogárkát!

Bózsik András





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 
újraavathatjuk Wass Albert szobrát. Hi-
das Mátyást Budakeszi díszpolgárává 
választottuk. A hőségben is rengetegen 
láto-gattak ki a Családi Napra, annak el-
lenére, 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 ig-
yekszik 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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