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Átadták a felújított Fő utcát Budakeszin
A Dózsa György tér rendezése 
kapcsán − 100%-ban önkormány-
zati beruházásként − egy másik 
útszakaszt is felújítottak a rendőr-
ség mellett.  

Az április 26-ai avató ünnepségen dr. Csutoráné 
dr. Győri Ottilia polgármester asszony mon-

dott ünnepi beszédet: „A mai ember az út fogal-
mában óriási élményanyagot tett magáévá. Ha az 
útról hall, vagy ha az útra gondol, sok minden tár-
sul gondolatvilágában ehhez. Ha az útról hallunk, 
ha rá gondolunk, megjelenik mindannyiunk előtt 
különböző formájában az út. Látunk fenn a Hargi-
ta csúcsai között nagyon keskeny havasi ösvénye-
ket, amelyek két kis erdei lakot kötnek össze. Meg-
jelennek előttünk kerék 
vágta keskeny utak, melyek 
két határrész között húzód-
nak. Látunk göröngyös, 
köves utakat kicsiny falvak 
között. Utakat látunk, szé-
les, kényelmes utakat, ame-
lyek városokat, országokat, 
földrészeket kötnek össze” 
– írta Bíró József író.

Nekünk, budakesziek-
nek, ha az útra gondolunk 
Budakeszi Fő utcája jut 
eszünkbe. Az út, amely 
összeköt minket. Az út, 
amelynek megújulásáért 
ilyen sokat eljöttek. A lét-
számból, a jó hangulatból 
ismét kitűnik: a budakeszi-
ek szeretnek együtt ünne-
pelni, közösen eltölteni a szabadidejüket.

Polgármesterként egyik legfontosabb felada-
tomnak tekintettem, hogy közvetlen munkatár-
saimmal együtt elérjük a Fő utca felújíttatását, 
mellyel a mindenkori városvezetés és Budakeszi 
lakossága hosszú évek óta húzódó közös problé-
máját megoldjuk. A tárgyalásoknak köszönhetően 
a Fő utca Budapest határától a Budaörsi útig fel-
újításra kerül a kormány 33 milliárdos országos 
útfelújítási programjának részeként. A kivitelezés 
2014. február 2. hetében kezdődött meg, és április 
7-ei héten be is fejeződött.

A felújítás során több mint 1900 méter út újul 
meg 6 buszmegállópár öblével együtt. Az önkor-
mányzat forrást biztosított az útszegélyek legkri-
tikusabb szakaszainak cseréjére, valamint CBA 
áruház és a rendőrség épülete közti utca újraasz-
faltozására is.

A kivitelezéssel egy újabb 300 millió Ft értékű 
beruházással lett városunk gazdagabb. Számos 
fejlesztésről számolhattunk be Önöknek az elmúlt 
három és fél évben, mely a képviselő-testület ré-

széről rengeteg és megfeszített munkát jelentett: 
ilyen volt új városháza, a megújult Fő téri park, a 
Pitypang Sport Óvoda bővítése és felújítása is meg-
történt, átadtuk a HÍD Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat Idősek Napközi Otthonának felújított és 
bővített épületét. 5,5 millió Ft értékben négy év-
szakos korcsolyapályát létesítettünk, 32 millió Ft 
uniós támogatással „Értékes vagy!” ifjúsági bűn-
megelőzési programot indítottunk el, mely az idei 
év szeptemberében zárul.

Sikeres uniós pályázatnak köszönhetően új,  
48 férőhelyes, 4 csoportszobás bölcsődét építünk a 
Konth Miklós u. 2. szám alatt. 

Megnyertük egy átfogó, az önkormány-
zat teljes szervezetének fejlesztésére irányuló  
22 millió Ft-os pályázatot 0 Ft-os önrésszel. Meg-
épül az új szennyvíztisztító telep, és megvalósul 

Makkosmária csatornázása, 
mely Budakeszi legnagyobb 
beruházása: 3,75 milliárd Ft 
értékű fejlesztést jelent a vá-
rosnak. A napokban kaptunk 

hírt három másik pályázatunkról is, 100 millió Ft-
ot nyertünk energetikai fejlesztésre, 11,9 millió Ft-
ot informatikai fejlesztésre és 1 millió Ft-ot drog 
prevenciós rendezvénysorozat megvalósítására.

Előrehaladott tárgyalások folynak egy új, ön-
kormányzati iskola megépítésére. 2015. szeptem-
berben már fogadhatja városunk gyermekeit.

Az elmúlt 3,5 év alatt megvalósult mindezen 
fejlesztés összértéke valamivel több, mint 5 milli-
árd forint melyhez az önkormányzatnak mindösz-
szesen 445 millió Ft-os önrészt kellett biztosítani. 

Ezen fejlesztésekhez kapcsolódó rendezvények, 
mint a mai is, közösségünk erősödését szolgálja. 
Megvan bennünk a kellő akarat és szándék ah-
hoz, hogy ne alvó településként éljük az életünket, 
hanem valódi közösségként. Ez pedig azt jelenti, 
hogy nemcsak a múlt, de a közös jövő, a közös cé-
lok is összekötnek bennünket. Itt akarunk élni, itt 
tervezzük az életünk folytatását is, és szeretnénk, 
ha gyermekeink is itt találnák meg a boldogulás 
útját. Meggyőződésem, hogy csak az ilyen tele-
püléseknek van jövője, hiszen ezért teszünk meg 

mindent környezetünk gyarapításáért és gazda-
gításáért, fáradságot nem kímélve, mert tudjuk, 
hogy mindezt nemcsak magunkért, hanem az 
utánunk következő nemzedékek boldogulásáért is 
tesszük - mondta a polgármester asszony.

Király Gábor, a kivitelező Strabag Kft. igazga-
tója is elmondta gondolatait: „Mint itt a körzetben 
lakó állampolgár, nagyon örültem a Fő utca felújí-
tásának. Ugyanakkor elkezdtem aggódni: mekkora 
torlódást fog ez majd okozni. Így született meg a 
döntés: a leginkább akadályozó munkákat éjjel 
fogják végezni. Az 51 napos felújítási munkák 12 
busz öblöt is újjá varázsoltak, az aszfaltozási mun-
kák 10 éjjel történtek. Természetesen, a Fő utcai 
lakosokat zavarhatta az éjszakai munkálatok zaja, 
ezért utólag is elnézést kérünk.”

Pásztor Zoltán, a Közút Zrt. Pest Megyei igaz-
gatója örömét fejezte ki, hogy személyesen itt le-
het, amikor a budakesziek ténylegesen átvehetik a 
felújított Fő utcát. Jó látni a budakesziek örömét! 
„Jó helyen végeztünk jó munkát! − vélekedett. 

A budakeszi Fő utcát 30 éve újították fel utol-
jára, rendkívül forgalmas útról 
van szó, az agglomeráció egyik 
legfontosabb útvonala. Nemcsak 
a felületet javították ki, hanem 2 
réteg aszfaltburkolatot építettek 
be, a 12 busz öböl megújítása 
mellett kicserélték a közműsze-
relvényeket, több helyen az út-
szegélyeket is. 

Felszólalt az avatási ünnepsé-
gen Csenger-Zalán Zsolt régi-új 
országgyűlési képviselő is, aki 
először az április 6-ai választá-
sokra emlékezett vissza. Megkö-

szönte a magas részvételt, és büszkén említette: az 
országban ő kapta a legtöbb szavazatot (több mint 
28 ezer!).  A későbbiekben ennek a megelőlegezett 
bizalomnak szeretne megfelelni. 

Jelen esetben a közlekedés problémájára ta-
láltak megoldást. Fontos azt is tudomásul venni, 
hogy nem elég csupán új utat építeni, felújítani, 
hanem a forgalmat is csökkenteni kell. Észrevehe-
tő javulást fog okozni a Páty−Biatorbágy közötti út 
felújítása. 

Végül köszönetet mondott a beruházónak, a 
kivitelezőnek, hogy gyakorlatilag alig lehetett érzé-
kelni a fennakadást a közlekedésben. De köszönet 
illeti a budakeszi lakosokat is, hogy az útfelújítással 
együtt járó „rumlit”felvállalták, elviselték.

A felszólalások között Malik Édua csodálatos 
előadásában magyar népdalokat hallhattunk. 

A rendezvény végén megtörtént a szalag átvá-
gásával az út hivatalos átadása. 

Kezdődhetett az utcabál és sok más egyéb prog-
ramban vehettek részt az érdeklődők.

Szabó Tibor Mihály   

ilyen lettilyen volt



Polgármesteri köszöntő
Átlag feletti részvétel az ország-
gyűlési választásokon, folytatód-
nak a fejlesztések és az építkezé-
sek, átadtuk a felújított Fő utcát 
és a Dózsa György téri bekötő 
utat is újraaszfaltoztattuk, elindul 
Makkosmárián a csatornaépítés, 
és számos pályázatot is sikerült 
megnyernünk. 

BÉKÉSEN, RENDBEN ZAJLOTTAK LE 
AZ ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK
Jó helyi szokás szerint a polgárok magas fokú akti-
vitása mellett zajlottak le városunkban április 6-án 
az országgyűlési választások. A Fidesz−KDNP 
pártszövetség győzelmével végződött voksoláson 
a budakesziek részvételi aránya 10%-kal megha-
ladta az országos átlagot. Ez is azt mutatja, hogy az 
emberek a tét fontosságát átérezve maguk akartak 
dönteni saját jövőjükről és az ország sorsáról. Az 
egyéni választókerületünkben Csenger-Zalán Zsolt 
az országban a legtöbb szavazatot begyűjtve nyert 
képviselői mandátumot, amihez ezúton is gratulá-
lok munkájához sok sikert kívánva! 

Budakeszi, mint járási központ egyúttal válasz-
tási központ is lett. Az ide tartozó települések szem-
pontjából is fontos volt, hogy nyugodt körülmények 
között és törvényesen bonyolítsuk le a szavazást. A 
polgármesteri hivatalra dupla teher hárult ebben 
az időszakban, hiszen a választások szakszerű le-
bonyolítása mellett a napi ügyeket is zavartalanul 
kellett intézni. Ezúton is köszönöm mindazok mun-
káját, akik a választások sikeres lebonyolításában 
részt vettek! 

EGYRE JAVULÓ UTAKON…
Városunk mindeközben tovább épül és szépül. Az 
utóbbi időszak egyik legnagyobb, leglátványosabb 
beruházása is elkészült. Április 26-án egy utcabállal 
egybekötve átadtuk a felújított Fő utcát. Köszönet-
tel tartozunk egyrészt a kivitelezőknek, akik kiváló 
munkát végeztek, másrészt természetesen Budake-
szi lakosainak, akik türelemmel és megértéssel vi-
selték a felújítással járó kellemetlenségeket. De nem 
ez volt az egyetlen útfelújítás, ugyanis − teljes egé-
szében önkormányzati beruházásként – elkészült a 
Dózsa György feltáró útja is. Örömmel tapasztaljuk, 
hogy a tér egyre népszerűbb az árusok és a lakosok 
körében is. A több árus nagyobb választékot jelent, 
és bizony ma már ott tartunk, hogy a környező tele-
pülésekről is szívesen jönnek hozzánk vásárolni. A 
Dózsa György térrel további terveink is vannak. Ha 
a régi piactér rendezése mellett a buszvégállomást is 
sikerül kiköltöztetnünk az Erdész térre, az lehetővé 
tenné a tér további fejlesztését. 

Az útfelújítások sora ezzel szerencsére nem ért 
véget, hamarosan elkezdődik a Reviczky utca aszfal-
tozása, de régi és fontos lakossági igényt elégítünk ki 
a Nagy Sándor utca teljes- és a József Attila utca egy 
szakaszának felújításával is, valamint a tervek között 
szerepel egyebek mellett a Makkosi út építése is a 
csatornázását követően. Törekszünk néhány továb-
bi, rövidebb útszakasz felújítására is

POLGÁRBARÁT HÉSZ 
Átláthatóbb és egyszerűbb helyi építési szabályzata 
(HÉSZ) lesz Makkosmáriának. A HÉSZ-módosítás 
első üteme, a tervezés tavaly júniusban indult el, 
ősszel a kérdőíves felmérést követően lakossági 

fórummal folytatódott. Idén februárban a képvise-
lő-testület, márciusban pedig az állami főépítész is 
elfogadta a tervezetet.   A módosítás célja egyebek 
mellett az, hogy az adottságokat szem előtt tartó 
útszabályozások megvalósulhassanak, az utak meg-
építhetők legyenek, valamint a hamarosan meg-
épülő szennyvízcsatorna-hálózatot és folyamatosan 
javuló közlekedési infrastruktúrát kihasználva a 
telkek a jelenleginél nagyobb arányban váljanak be-
építhetővé.

TURIZMUSFEJLESZTÉS
A helyi turizmus fejlesztése érdekében fórumso-
rozatot szerveztünk. Ennek eredményeképpen egy 
szakértő közreműködésével elkészült a város tu-
risztikai stratégiai koncepciója. A cél egy olyan terv 
elkészítése volt, amely növeli Budakeszi turisztikai 
vonzerejét, ezzel is hozzájárulva a helyi gazdaság 
élénkítéséhez és a munkahelyek számának növelésé-
hez. Az egész tervezési folyamat kulcskérdése, hogy 
a lakossággal, vállalkozókkal és az önkormányzat-
tal közösen meghatározzuk, hogy miben egyedi, 
miben más Budakeszi, mint a többi település. Egy 
olyan „helyi márka” kialakítása volt a cél, amely a 
város saját adottságaira, erőforrásaira, termékeire 
alapul. Egyebek mellett családi kirándulóhelyek, 
séták és túrák célpontjaként kiváló választás Bu-
dakeszi. A stratégiai tervezés során kibontakozott 
egy markáns jövőkép, ahhoz azonban, hogy a város 
küldetését is megfogalmazzuk, arra kérem Önöket, 
hogy ugyanolyan aktívak vegyenek részt a hamaro-
san meghirdetésre kerülő pályázaton és gondolkod-
junk közösen, hogy milyen „hívó szóval” tudnánk 
minél több látogatót a városunkba csalogatni.

SIKERES PÁLYÁZATOK
A napokban 100 millió forintot nyertünk energeti-
kai fejlesztésre, és 1 millió forintot egy drog-preven-
ciós rendezvénysorozat megvalósítására. A sikeres 
pályázatoknak köszönhetően hamarosan tovább ja-
vulhat a polgármesteri hivatal működése is: nemrég 
egy 22 millió forintos pályázatot sikerült megnyer-
nünk, amely az önkormányzat teljes szervezetének 
fejlesztésére irányul, legújabban pedig 11,9 millió 
forintot nyertünk el informatikai fejlesztésre. Ezen 
kívül előrehaladott tárgyalásokat folytatunk egy új, 
önkormányzati iskola megépítéséről, ami – a tervek 
szerint – akár már 2015. szeptemberben fogadhatná 
a tanulókat. Pályázataink sikerességét pedig mi sem 

bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy az elmúlt 3,5 
évben megvalósult fejlesztések összértéke valamivel 
több, mint 5 milliárd forint volt. Azt gondolom, erre 
az adatra mindannyian büszkék lehetünk!

Minden szó kevés arra, hogy méltón megköszönjük 
mindazt a jót, mit Édesanyánktól kaptunk az élet-
ben. Ha tehetjük, fejezzük ki szeretetünket minél 
többször egy szál virággal, egy kedves mosollyal 
vagy bármi egyéb figyelmességgel. 

ANYÁK NAPJA ALKALMÁBÓL NAGY 
SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM AZ 
ÉDESANYÁKAT, NAGYMAMÁKAT, 
DÉDNAGYMAMÁKAT!

Dsida Jenő: 

Édesanyám keze
A legáldottabb kéz a földön,  
a te kezed jó Anyám  
Rettentő semmi mélyén álltam  
közelgő létem hajnalán;  
A te két kezed volt a mentőm  
s a fényes földre helyezett  
Add ide, - csak egy pillanatra  
Hadd csókolom meg kezedet
Ez a kéz áldja, szenteli meg  
a napnak étkét, italát.  
Ez a kéz vállalt életére  
Gyilkos robotban rabigát,  
Ez tette éltünk nappalokká  
A nyugodalmi perceket.  
Add ide, - csak egy pillanatra  
Hadd csókolom meg kezedet!
Hányszor ügyelt rám ágyam mellett,  
Ha éjsötétbe dőlt a föld,  
Hányszor csordult a bánat könnye,  
Amit szememről letörölt,  
Hányszor ölelt a szent kebelre,  
Mely csupa, csupa szeretet!
Add ide,- csak egy pillanatra, -  
Hadd csókolom meg kezedet!
Lábam alól, ha néha-néha  
El is tévedt az igaz út,  
Ujjaid rögtön megmutatták:
Látod, a vétek szörnyű rút!  
Ne hidd Anyám, ne hidd, hogy egykor  
Feledni bírnám ezeket!. . .  
Add ide, - csak egy pillanatra  
Hadd csókolom meg kezedet!
Oh, hogy így drága két kezeddel  
Soká vezess még, adja ég.  
Ha csókot merek adni rája  
Tudjam, hogy lelkem tiszta még.  
Tudtam, hogy egy más, szebb hazában  
A szent jövendő nem veszett!  
Add ide, - csak egy pillanatra  
Hadd csókolom meg kezedet!
A legáldottabb kéz a földön,  
A te két kezed, jó Anyám!  
Mindenki áldja közeledben:  
Hát én hogy is ne áldanám?!  
Tudom, megáldja Istenünk is,  
Az örök Jóság s Szeretet!  
Némán, nagy, forró áhítattal,
Csókolom meg a kezedet!
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 4 Az országgyűlési 
választások  
kiértékelése

Pest megye 2. választókerületé-
nek győztese az idei parlamenti 
választáson − az országos trend-
nek megfelelően − Csenger-Zalán 
Zsolt, a Fidesz−KDNP jelöltje lett, 
akitől annak kiértékelését kértük.

„Óriási munka van mögöttünk” − kezdte ér-
tékelését az újraválasztott képviselő úr. 

Ilyenkor az első köszönő szó az aktivistáknak szól. 
Rengeteget tettek a győzelemért. „Kiemelném azt 
a körülményt, hogy Budakeszin 73-74%-os volt a 
részvétel, az egész választókerületben is hasonló, 
tehát jóval több, mint az országos átlag. Ez még na-
gyobb legitimitást, felhatalmazást jelent” − folytat-
ta. „Az elért eredmény óriási felelősséget, de óriási 
lehetőséget is rejt magában. Az elkezdett munkát 
fogjuk folytatni úgy, hogy az itt élő emberek érde-
keit fogjuk védeni ezután is, és mindenkivel szem-
ben megvédjük nemzeti érdekeinket.”

Az eredmények tükrében a képviselő úr elége-
dett a kampánnyal és kijelentette: az európai par-
lamenti, illetve az önkormányzati választásokon 
hasonló kampányt fognak folytatni. Még kevesebb 
plakátot fognak kiragasztani. Továbbra is elsőd-
leges szempont: az itt élő emberekkel folyamatos 
konzultációban lesznek.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
asszony köszönetet mondott minden budakeszi 
lakosnak az aktív részvételért (az országos átlagnál 
10%-kal többen mentek el szavazni!). Ugyanezt 
kéri a május 25-ei európai parlamenti választáso-
kon is. 

Az emberek érezték, hogy a jövőjükről van szó, 
ezért a nagy aktivitás. Ilyenkor lehetőség van a 
közvetlen véleménynyilvánításra. Budakeszin az 
önkormányzat nagyon sokat dolgozott a választá-
sok békés és szakszerű lebonyolításáért. Köszönet 
− többek között − a jegyző úrnak! Városunkban 8 
választókerület volt, mindegyikben 2-2 szavazókör 
működött, ez összesen 16. 

Szabó Tibor Mihály    

Az országgyűlési képviselők 2014. évi 
választása Budakeszin

Az Országgyűlés 2011 decembe-
rében új törvényt (2011. évi CCIII. 
tv.) fogadott el az országgyűlési 
képviselők választásáról, amelyet 
először 2014. április 6-án kellett 
alkalmazni. 

Ennek alapján a választók a mainál kisebb par-
lamentet, 199 képviselőt választottak meg. 106 

képviselő egyéni választókerületben, 93 képviselő 
országos listán szerezhetett mandátumot. Orszá-
gos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként 
állítható. Az idén először 
a nemzetiségi választó-
polgárok nemzetiségi 
képviselőt is választhattak. 
A Magyarországon lakó-
hellyel nem rendelkező 
(határon túl élő) magyar 
választópolgárok is első 
alkalommal szavazhattak 
egy pártlistára. 

A 2014. április 6-i or-
szággyűlési képviselő 
választás kapcsán nagy 
megtiszteltetés érte vá-
rosunkat, mi lettünk Pest 
megye 02. számú ország-
gyűlési egyéni választóke-
rületének (továbbiakban: 
OEVK) központja.

A megtiszteltetésen túl 
óriási felelősséggel járó fel-
adatot is jelentett a válasz-
tási iroda minden érintett 
munkatársának, különös tekintettel arra, hogy tel-
jesen új választási rendszert vezettek be. A sikeres 
lebonyolítás érdekében időben megkezdődtek a 
felkészítő megbeszélések, melyek eredményeként 
zökkenőmentesen, rendben zajlottak a választás-
sal kapcsolatos feladatok, teendők. 

Választókerületünkhöz 17 település és ezen 
belül 90 szavazókör tartozik, ez 86 537 választó-
polgárt jelentett.

Budakeszin a feldolgozott adatok alapján a vá-
ros választójoggal rendelkező polgárainak 74,65 
%-a élt választójogával, mely több, mint 10%-kal 
magasabb részvételt jelent az országos átlaghoz 
képest. 

A Pest megye 02. sz. OEVK-ban a részvételi 
arány 71,11% volt, ami Pest megye 12 választóke-
rületének 62,79%-os átlagához képest ugyancsak 
kimagasló eredménynek tekinthető. A fenti meg-
állapítást támasztja alá az is, hogy a választásra 

jogosultak számát tekintve a Pest 
megye 02. sz. OEVK Pest megyé-
ben a 2., országosan a 3. legna-
gyobb választókerületet alkotja. 

A választás eredményes volt, 
Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési 
képviselő 28 327 szavazattal orszá-
gos szinten a legtöbb voksot kapta, 
s ezzel az eredménnyel a szavaza-
tok 46,54%-át tudhatja magáénak. 

Az Országgyűlési Egyéni Vá-
lasztókerületi Választási Bizottság 
(továbbiakban: OEVB) tájékozta-
tása szerint az elmúlt választások-
hoz viszonyítva sokkal kevesebb 
beadvány, panasz, kifogás érkezett 
a bizottság elé.

Köszönjük a választópolgá-
roknak, hogy országos szinthez 
mérten ilyen kiemelkedően magas 
arányban adták le voksaikat a pár-
tokra és az egyéni jelöltekre. 

Köszönjük munkájukat a vá-
lasztások lebonyolításában résztvevőknek, külö-
nösen a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, 
a rendőrségnek, polgárőröknek és az OEVB tag-
jainak. 

dr. Remete Sándor, jegyző

A választókerülethez tartozó 
többi településen 

a megjelentek  
aránya a következő volt: 

Biatorbágy 69,02% 
Budajenő 73,49% 
Budaörs 70,93% 

Herceghalom 70,31% 
Nagykovácsi 74,4% 

Páty 66,8% 
Perbál 63,1% 

Piliscsaba 68,15% 
Pilisjászfalu 62,77% 
Pilisszentiván 70,1% 

Remeteszőlős 76,67% 
Solymár 74,02% 

Telki 80,6% 
Tinnye 63,24% 

Tök 64,62% 
Zsámbék 67,34%

Győzött a Fidesz-KDNP
Országosan is, Pest megye 2. vk.-ben és hely-
ben Budakeszin is győzött a Fidesz-KDNP. 
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz-KDNP) maga-
san, 46,54%-os szavazati aránnyal nyert. 
Budakeszi 16 szavazókörben 15 helyen szin-
tén a Fidesz-KDNP nyert.

Az országgyűlési választáson a 2. vk.-ben (Pest megye/Buda-
keszi) 61  537  fő szavazott összesen. Ez 71,11%-os részvételi 

arányt jelent. 

A SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT:
Csenger-Zalán Zsolt Fidesz-KDNP  28 327 46.54 %

Dr. Szabóné Müller Timea Nóra MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP  16 290 26.76 %
Császárné Kollár Tímea Annamária Jobbik  6 827 11.22 %

Dr. Szél Bernadett LMP  6 607 10.86 %
Keller László Független  1 469 2.41 %
Marton Gergő SMS  456 0.75 %
Varga Tamás A Haza Nem Eladó  343 0.56 %

Törökné Dzsaja Erzsébet Ildikó Együtt 2014  237 0.39 %
Kósa Sándor Szociáldemokraták  227 0.37 %
Anyalai Béla MCP  81 0.13 %
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Megkezdődött a budakeszi 
szennyvíztisztító építése
Decemberben már indulhat a próbaüzem
Hosszú előkészítő munka után hétfőn letették a budakeszi szennyvíztisztító alapkövét. 
A világviszonylatban is korszerű, membrántechnológiával működő, a rendkívül szigorú 
környezetvédelmi előírásoknak minden szempontból megfelelő szennyvíztisztító telep 
jövő nyártól működhet „élesben”.

Nagy volumenű, igen korszerű beruházás kez-
dődött hétfőn Budakeszin a szennyvíztisztító-
telep alapkövének letételével. Ezzel a lépéssel 
kezdetét veszi a település csatornahálózatának 
bővítése is. A telep napi 3311 köbméter szenny-
víz fogadását és megtisztítását teszi lehetővé, és 
az ingatlanokon keletkező szennyvíz elvezetésé-
re 20,5 km csatorna épül. A telep a rendkívül szi-
gorú környezetvédelmi előírásoknak is minden 
szempontból megfelel majd.

A csatornahálózatot várhatóan jövő tavasszal 
adják át, a szennyvíztisztító-telep pedig ezév vé-
gére készül el. A jövő nyárra tervezett átadást 
megelőző 6 hónapban próbaüzemmel működik 
majd a tele, ez garantálja a telep minden szem-
pontból megbízható, üzembiztos működését.

A szennyvízkérdés megoldása régóta húzó-
dott Budakeszin. A beruházás megvalósításához 
szükséges önrész jelentős terhet rótt volna a tele-
pülés költségvetésére, hosszú időre akadályozva 
így Budakeszi fejlődését. Az elmúlt négy évben 
sikeres pályázattal, a projekt újragondolásával, 
új műszaki stáb felállításával, a szennyvíztisztító 
áthelyezésével, valamint új források és szakmai 

partnerek felkutatásával az önkormányzat elérte, 
hogy a város által kötelezően biztosítandó önrész 
mértéke lényegesen csökkenjen, és a 3,7 milliárd 
forint összértékű beruházás 94 százalékban uniós 
forrásból valósulhasson meg. A felülvizsgálatnak 
és az alapos munkának köszönhetően így 30-ról 
6 százalékra csökkent az önkormányzati önrész 
mértéke. Ez mintegy fél milliárd forintot jelent a 
városnak. Így sem hitelfelvételre, sem lakossági 
hozzájárulásra nincs szükség a beruházáshoz. 

Ez azt is jelenti a Makkosmárián élők szá-
mára, hogy a 2001-ben kidolgozott és 2007-ben 
újraélesztett elképzelésekhez képest a csator-
nahálózat fejlesztéséhez nem lesz szükség a la-
kosság hozzájárulására. Továbbá az új pénzügyi 
konstrukció kidolgozásával elkerülhetővé vált, 
hogy a fejlesztés érdekében az önkormányzat-
nak hitelt kelljen felvennie.

A munkák állásáról és a pontos ütemezésről 
az önkormányzat különböző fórumokon rend-
szeresen és részletesen tájékoztatja Budakeszi 
lakosságát.

Budakeszi Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete 2014. január 9-én döntött a Bu-

dakeszi szennyvíz-elvezetési- és szennyvíztisz-
títási projekt kivitelezőjének kiválasztásáról. A 
szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító 
telep megvalósításával a képviselő-testület a 
PEW Budakeszi Konzorciumot bízta meg, melyet 
a Penta Kft., Euroaszfalt Kft. és West Hungária 
Bau Kft. alkot. A kivitelezési szerződés aláírásá-
ra 2014. január 20-án került sor.

További információ:
Budakeszi Város Önkormányzata
dr. Szabó Pál, projektkoordinátor

(23) 535-712/117-es mellék
info@budakeszi.hu

Kezdődik a 3,75 milliárdos beruházás
„Akadályok nem létez-
nek, csak lehetőségek!” 
Még szinte be sem feje-
ződött a Fő utca útburko-
latának felújítása, máris 
egy újabb jelentős pro-
jekt indul Budakeszin. 
3,75 milliárd forintból 
új szennyvíztisztító te-
lep épül városunkban. 
Az ünnepélyes alapkőle-
tételen elhangzott: eh-
hez hasonló mértékű és 
ütemű fejlesztések még 
nem valósultak meg Bu-
dakeszin.

A beruházás előkészítése – a pályá-
zat beadásával - már 2011-ben 

elkezdődött, az ezt követő időszak-
ban pedig egy hosszú tervezési folya-
mat következett – mondta beszédé-
ben dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia. 
A polgármester asszony hozzátette: a 
3 milliárd 750 millió forintos projekt 
több mint 93 százalékos támogatás-
sal készül és a kormány további 1 
milliárd 144 millió forintos többlet-
forrást biztosít az építkezéshez, ami 

azt jelenti, hogy a település önrészét 
sikerült 255 millió forintra lecsök-
kenteni.

Az épülő szennyvíztisztító telep 
– a szakemberek elmondása szerint 
- világviszonylatban is korszerűnek 
számít és a legszigorúbb környezet-
védelmi előírásoknaknak is min-
denben szempontból megfelel majd. 
A beruházás részeként megépül a 
csatornahálózat Makkosmárián a 
Gábor Áron út−Őr utca−Besenyő 

utca−Bolgár utca−Lejtő utca−Török 
utca−Szász utca útvonalon, valamint 
a Munkácsy és a Meggyes utcában, 
összesen 14 kilométer hosszan. A 
munkálatok – fél éves próbaüzem 
után - várhatóan 2015 nyarán feje-
ződnek be.

A város fejlődését jól mutatja, 
hogy az elmúlt években 5 milliárd 
forint beruházás valósult meg a Bu-
dakeszin, amihez az önkormányzat 
445 millió forintos önrésszel járult 

hozzá – mondta dr. Csutoráné dr. 
Győri Ottilia.

A polgármester asszony beszéde 
végén hangsúlyozta: az új szennyvíz-
tisztító telep Budakeszi fejlődésének 
záloga, ugyanis ennek megépülése 
nélkül új építési engedélyt sem adhat 
ki a város. 

A munkálatok idén április 20-án 
kezdődnek a Kert utca és a Makkosi 
út közötti szakaszon a régi és az új 
telep közötti csatornahálózat építé-
sével – mondta Nagy Gábor Lajos. 
A kivitelező, Penta Kft. ügyvezetője 
hozzátette: „Se füst, se gáz nem je-
lenik meg, a szaghatás is minimális 
lesz.”

Az első elképzelés az volt, hogy 
felújítják a régi szennyvíztisztító 
telepet, de később kiderült, hogy 
sokkal gazdaságosabb újat építeni 
egy önkormányzati telken – mondta 
Király Uzor a Környezet és Energia 
Operatív Program projektvezetője. A 
szakember hangsúlyozta: a telep el-
készülését követően a kivitelező fél-
éves próbaüzemet tart majd és csak 
ezután állítják az új szennyvíztisztí-
tót a lakosság szolgálatába.

Szabó Tibor Mihály

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával,  
az Európai Regonális Ferjlesztési Alap  
társfinanszírozásával valósul meg

Budakeszi 
Város 
Önkormányzata
2092 Budakeszi, Fő utca 179.
www.budakeszi.hu



B
U

D
A

K
ES

Z
I 

H
ÍR

M
O

N
D

Ó
 –

 6

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szivárvány 
Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakör 
betöltésére.
 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 
határozott időre, 2014.08.01-től 2019.07.31-ig szól

A munkavégzés helye: Szivárvány Óvoda - Pest megye, 
2092 Budakeszi, Fő u. 268.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői tisztséggel járó 
lényeges feladatok:
Az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó 
jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító 
rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe 
tartozó vezetői feladatok, továbbá az önállóan 
működő költségvetési szerv hatáskörébe tartozó 
gazdálkodási feladatok ellátása. Felel az intézmény 
szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos 
gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt 
az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 
ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés 
(közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. 
Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvényben meghatározott egyéb vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•	 Főiskola, óvodapedagógus végzettség és 

pedagógus szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetői szakképzettség, vezető 
óvodapedagógus végzettség.

•	 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
•	 Óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 

év szakmai tapasztalat.
•	 Magyar állampolgárság.
•	 Büntetlen előélet.
•	 Cselekvőképesség.

Elvárt kompetenciák:
•	 Kiváló szintű elhivatottság, határozottság, 

magabiztosság, kapcsolatteremtő képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 5 év szakmai gyakorlatot igazoló szakmai 

önéletrajz.
•	 Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program, 

fejlesztési elképzelésekkel.
•	 Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítvány (teljes körű).
•	 Oklevél- és bizonyítványmásolatok.
•	 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a 

pályázati anyagában foglalt személyes adatainak 
– a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
mértékben – kezeléséhez hozzájárul.

•	 Nyilatkozat arról, hogy pályázó zárt vagy nyilvános 
ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2014. 
augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 
 2014. május 22. 16.00

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Budakeszi Város 
Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) címére 
történő megküldésével. 
Személyesen, a pályázat Budakeszi Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) zárt 
borítékban történő leadásával.
Kérjük a borítékon feltüntetni:  
„pályázat: szivárvány óvoda - intézményvezető”

Budakeszi Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
a Budakeszi Város Önkormányzata által alapított 
Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Korlátolt Felelősségű Társaság (BVV Kft.) ügyvezetői 
munkakörének betöltésére munkaviszony keretében.
 
A vezetői tisztség betölthetőségének kezdő napja:  
2014. június 16.

Az ügyvezető feladata: 
•	 Az általános ügyvezetői gyakorlatnak, valamint a 

törvényes rendelkezésnek megfelelően önállóan 
és a kívánt szakmai színvonalon irányítja a 
társaság munkaszervezetét, gyakorolja a társaság 
alkalmazottjai felett a munkáltatói jogokat.

•	 Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik 
személyekkel szemben, valamint a bíróságok és 
más hatóságok előtt. 

•	 Az alapító hozzájárulása nélkül jogosult - az 
alapító kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek 
kivételével - eljárni, az alapító kizárólagos 
hatáskörébe utalt ügyekben köteles képviselő-
testületi határozatot kérni.  Köteles mindenkor 
úgy tevékenykedni, hogy az alapító érdekeivel 
teljes összhangban legyen.  

Bérezés: A BVV Kft. javadalmazási szabályzatában 
foglaltak alapján kölcsönösen megállapított, kialkudott 
munkabér.

Pályázati feltételek:
•	 Felsőfokú szakirányú végzettség.
•	 Legalább 3 éves műszaki területen megszerzett 

gyakorlat.
•	 Legalább 3 éves vezetői tapasztalat.
•	 Büntetlen előélet, cselekvőképesség.
•	 A pályázónak az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 
rendelkezései szerinti vagyonnyilatkozatot kell 
tennie.

•	 B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 intézményi üzemeltetésben, karbantartásban 

szerzett gyakorlat,
•	 önkormányzati működésre vonatkozó tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 végzettséget igazoló okiratok másolatai,
•	 a pályázó személy adatait tartalmazó részletes 

szakmai önéletrajz
•	 motivációs levél,
•	 szakmai, vezetői elképzelések,
•	 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítvány,
•	 hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban 

foglalt személyes adatok kezeléséhez, nyilatkozat, 
hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a 
véleményezők és a döntéshozók részére történő 
sokszorosításához, továbbításához,

•	 a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban 
szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat benyújtásának határideje:  
2014. május 30. 12.00

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Budakeszi Város 
Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) címére 
történő megküldésével. 
Személyesen, a pályázat Budakeszi Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) zárt 
borítékban történő leadásával.
Kérjük a borítékon feltüntetni:  
„pályázat: ügyvezető – bvv kft.”

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Budakeszi 
„Új” Bölcsőde Intézményvezető (magasabb vezető) 
munkakör betöltésére.
 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 
határozott időre, 2014.07.01-2019.06.30-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 
 2092 Budakeszi, Kont M. u. 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői tisztséggel járó 
lényeges feladatok:
Budakeszi „Új” Bölcsőde intézményvezetői feladatainak 
ellátása. Az intézmény szakmai munkájának koordinálása. 
Az intézménnyel jogviszonyban állók felett a munkáltatói 
jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•	 Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) 
NM rendelet 2. sz. mell. I. rész I/2. B) pontja 
alapján.

•	 Vezetői munkakörben szerzett – legalább 3-5 év 
vezetői tapasztalat.

•	 Magyar állampolgárság.
•	 Büntetlen előélet.
•	 Cselekvőképesség.
•	 A vezetői beosztás ellátására megbízást az 

kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,a 
közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre 
szól, az intézménynél újonnan létesített 
munkaviszony esetén - a Kjt. 21/A.§ (4) 
bekezdésében foglaltak kivételével - 3 hónap 
próbaidő kikötésével

•	 Legalább öt év felsőfokú végzettséget 
vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, 
a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az 
egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás 
területén betöltött munkakörben szerzett 
szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 Az eddigi szakmai tevékenység bemutatása 

és a munkakör ellátására vonatkozó vezetői 
elképzelések.

•	 Fényképes, részletes szakmai önéletrajz.
•	 Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítvány (teljes körű).
•	 Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok 

másolata.
•	 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a 

pályázati anyagában foglalt személyes adatainak 
– a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
mértékben – kezeléséhez hozzájárul.

•	 Nyilatkozat arról, hogy zárt vagy nyilvános ülésen 
kéri a pályázat megtárgyalását.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 
legkorábban 2014. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  
2014. május 16. 12.00

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Budakeszi Város 
Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) címére 
történő megküldésével. 
Személyesen, a pályázat Budakeszi Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) zárt 
borítékban történő leadásával.
Kérjük a borítékon feltüntetni:  
„pályázat: Budakeszi ÚJ Bölcsőde - intézményvezető”

Pályázati felhívások

A pályázat részleteiről bővebben  
a www.hirmondo.budakeszi.hu honlapon olvashat.
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 7K É R D Ő Í V 
A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS 

ELÉGEDETTSÉGRŐL ÉS A FELMERÜLŐ IGÉNYEKRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZATTAL ÉS AZ ÁLTALA BIZTOSÍTOTT KÖZSZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELÉGEDETTSÉG ÉS ELVÁRÁSOK 

1. Mennyire elégedett Ön…

teljesen 
elégedett 

inkább 
elégedett

inkább 
nem  

elégedett

egyáltalán 
nem  

elégedett
NT NV

a1 a bölcsődei ellátás színvonalával? 4 3 2 1 0 9
a2 az óvodai ellátás színvonalával? 4 3 2 1 0 9

a3 a szociális ellátó intézmények színvonalával?  
(pl. HÍD Családsegítő, Idősek Napközi Otthona) 4 3 2 1 0 9

a4 a közbiztonság színvonalával  
(Rendőrség, Polgárőrség, Budakeszi Védelmi Centrum)? 4 3 2 1 0 9

a5 a település belterületi utcáinak állapotával? 4 3 2 1 0 9
a6 a település külterületi utcáinak állapotával (pl. Makkosmária, Nagyszénás)? 4 3 2 1 0 9
a7 a játszóterek állapotával? 4 3 2 1 0 9
a8 a településen belüli autóbusz közlekedési lehetőségekkel? 4 3 2 1 0 9
a9 a Budapestre irányuló autóbusz közlekedési lehetőségekkel? 4 3 2 1 0 9
a10 a településen belüli parkolási lehetőségekkel? 4 3 2 1 0 9
a11 a Város kulturális rendezvényeivel, a kulturális események számával, kínálatával? 4 3 2 1 0 9
a12 az önkormányzati kommunikációval (Hírmondó újság, honlap, városi TV)? 4 3 2 1 0 9

2. Jelölje meg a fenti listából, hogy melyik az Ön számára kettő legfontosabb  
és kettő legkevésbé fontos szempont az ügyintézés során!

Fontosság 1. pont szerinti kód

d1 1. legfontosabb:

d2 2. legfontosabb:

d3 1. legkevésbé fontos:

d4 2. legkevésbé fontos:

3. Tapasztalatai alapján Ön mennyire elégedett a Polgármesteri Hivatalban történő ügyintézéssel a következők szerint?

teljesen 
elégedett 

inkább 
elégedett

inkább  
nem  

elégedett

egyáltalán 
nem  

elégedett
NT NV

b1 a várakozási idő hossza 4 3 2 1 0 9
b2 az ügyintézés egyszerűsége 4 3 2 1 0 9
b4 az ügyintézéssel kapcsolatos információk rendelkezésre állása 4 3 2 1 0 9
b5 az ügyintézési határidők betartása 4 3 2 1 0 9
b6 az ügyintézők szakértelme 4 3 2 1 0 9
b7 az ügyintézők udvariassága 4 3 2 1 0 9
b8 az ügymenet érthetősége 4 3 2 1 0 9
b9 a döntések gyorsasága 4 3 2 1 0 9

4. Saját tapasztalatai, vagy ismerősei elbeszélése alapján, Ön szerint összességében hogyan változott  
a polgármesteri hivatali ügyintézés színvonala az elmúlt években?

jelentősen javult inkább javult inkább nem javult egyáltalán nem javult NT NV
c1 4 3 2 1 0 9

5. Mennyire tartja fontosnak a következő szempontokat a Polgármesteri Hivatalban történő ügyintézés során?

nagyon 
fontos 

inkább 
fontos

inkább nem 
fontos

egyáltalán 
nem 

fontos
NT NV

e1 Információ kérése az ügyintézés menetéről telefonon 4 3 2 1 0 9
e2 Ügyfélfogadási idő meghosszabbítása 4 3 2 1 0 9
e3 Időpont kérése telefonon 4 3 2 1 0 9
e4 Időpont kérése interneten, e-mailben 4 3 2 1 0 9
e5 Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, nyomtatványok számá-gyintézéshez szükséges dokumentumok, nyomtatványok számá-

nak csökkentése 4 3 2 1 0 9

e6 Internetről letölthető nyomtatványok 4 3 2 1 0 9
e7 Ügyintézés szakszerűségének javítása 4 3 2 1 0 9
e8 Gyorsabb ügyintézés 4 3 2 1 0 9
e9 Korrupció visszaszorítása 4 3 2 1 0 9
e10 Teljes körű internetes ügyintézés (személyes megjelenés nélkül) 4 3 2 1 0 9
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6. Saját tapasztalatai, vagy ismerősei elbeszélése alapján, Ön találkozott-e a következőkkel közigazgatási ügyintézés során?

igen nem NT NV
f1 az ügyfélnek ismerősként nem kellett várakoznia 1 2 0 9
f2 személyes kapcsolat révén gyorsabban elintéződött az ügy 1 2 0 9
f3 segítségéért ajándékot adnak az ügyintézőnek 1 2 0 9
f4 pénzt kértek az ügymenet gyorsításáért 1 2 0 9
f5 pénzt kértek a kedvező elbírálásért 1 2 0 9
f6 pénzt kértek azért, hogy ne büntessék meg az ügyfelet 1 2 0 9
f7 visszautasították a fentiek okán felkínált ajándékot/pénzt 1 2 0 9

7. Tegye fontossági sorrendbe az alábbi eredményeket a Város és a Városlakók szempontjából! 
(1 – legfontosabb, 5 – legkevésbé fontos; 1-5-ig minden számot ki kell osztani!)

# Beruházás megnevezése /befejezés éve/ Fontossági sorrend
g1 Makkosmária csatornázása, új szennyvíztisztító átadása /2015/
g2 Budakeszi járásszékhelyi rangra emelése /2013/
g3 Új bölcsőde építése /2014/
g4 Városközponti fejlesztések (Városháza, központi park stb.) /2012/
g5 Térfigyelő rendszer bevezetése és továbbfejlesztése /2014/

8. Ha az elkövetkező években az Önkormányzat csak négy beruházást valósíthatna meg, az alábbiak közül Ön szerint melyek legyenek azok?

# Javasolt beruházás Választás (a kiválasztottak mellé 
1-et, a többihez 0-át jelöljön)

g1 A művelődési központ és környékének fejlesztése
g2 Dózsa György tér fejlesztése
g3 A BKV buszvégállomás áthelyezése az Erdész térre
g4 Egészségügyi alap- és szakellátás fejlesztése (szakrendelések körének bővítése)
g5 Új tanuszoda építése
g6 Nagy Sándor József Gimnázium felújítása
g7 Széchenyi István Általános Iskola bővítése – a FORFA épületek kiváltásával
g8 Új általános iskola építése

ÜGYINTÉZÉS, SZEMÉLYES TAPASZTALAT

9. Az elmúlt két évben, tehát 2012-2013-ban, Önnek vagy családjának személyes ügyben volt-e elintézni valója a Polgármesteri Hivatalban? 
(h1) 1 - igen  2 - nem UGRÁS A DEMOGRÁFIAI KÉRDÉSEKRE!   0 - NT UGRÁS A DEMOGRÁFIAI KÉRDÉSEKRE!   9 - NV UGRÁS A DEMOGRÁFIAI KÉRDÉSEKRE!

10. Mi volt a legutolsó ügy, amit intézett? (k1) 0 - NT 9 - NV
Tájékoztatásul néhány főbb ügytípus: Szociális ügyek (1), Anyakönyvi ügyek (2), Adóügyek (3), Kereskedelmi és ipari igazgatás (4), Környezet-
védelmi ügyek, építési ügyek, településrendezés, területrendezés, kommunális igazgatás (5), Egyéb (6)

11. Tapasztalta-e az ügyintézése során az alábbi gondok valamelyikét (többet is megjelölhet)?
p1 állandóan foglaltak voltak a telefonok
p2 egyik ügyintézőtől a másikhoz küldték
p3 ellentmondó tájékoztatást kapott
p4 nem valós információkat kapott
p5 senki sem nyújtott Önnek segítséget
p6 nem volt elérhető az Önkormányzat honlapja
p7 nehéz volt megtalálni az interneten az ügyintézéshez szükséges információkat

DEMOGRÁFIA

Végezetül néhány, az adatok feldolgozásához szükséges kérdést fogok feltenni.

D1. Ön melyik évben született?   q1.  ……………………………………………………………

D2. Hány éve él Budakeszin?   q2.  ……………………………………………………………

D3. Rendelkezik-e állandó lakóhellyel Budakeszin? 
(q3)   1 - igen  2 - nem  9 - NV

D4. Él gyermek az Ön háztartásában? 
(q4)   1 - igen  2 - nem  9 - NV

D5. Van Önnek internet hozzáférése? 
(q5)   1 - igen, otthon 2 - igen, munkahelyén, iskolájában 3 - igen, mindkét helyen 4 - nincs 9 – NV

D6. Az Ön neme 
(q6)   1 - férfi  2 – nő

X1. A kitöltés helyszíne 
(x1) ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Kérjük, segítse 
Budakeszi Város Önkormányzatának 

munkáját!
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 9FELHÍVÁS
JAVASLATTÉTELRE 

A BUDAKESZI  
OKTATÁSÜGYÉRT DÍJ 
ADOMÁNYOZÁSÁHOZ

Tisztelt Állampolgárok!

Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete attól a céltól 

vezérelve, hogy a város szolgálatá-
ban kiemelkedő érdemeket szerzett 

személyeket és szervezeteket 
méltó elismerésben részesíthesse, 

valamint életművüket, személyüket 
és cselekedetüket megfelelőképpen 

értékelve állíthassa példaként a 
jelen- és az utókor elé, Budakeszi 

Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a Magyarország címe-
rének és zászlajának használatáról, 

valamint állami kitüntetéseiről szóló 
2011. évi CCII. törvény 24. § (9) 

bekezdésében kapott  
felhatalmazás alapján 2013.  

szeptember 26-i ülésén 

Budakeszi Oktatásügyért 
díjat alapított.

Budakeszi Város Önkormányzata 
2014. június 2-án, a pedagógusnapi 
ünnepségen elismeri és díjazza azon 
pedagógusok, oktatók, intézményi 
dolgozók jelentős eredményt hozó 
munkáját, akik Budakeszi oktatás-
ügye érdekében hosszabb időn át 

kiemelkedő munkát végeztek  
vagy a településhez kötődően 

életpályájukkal elkötelezettségüket 
bizonyították a pedagógus  

élethivatás mellett.

A Budakeszi Oktatásügyért díjra 
magánszemély, szervezet, közösség 

tehet javaslatot.

Kérem városunk lakosságát,  
hogy indoklással ellátott  

írásos javaslataikat  

2014. május 26-án, 
hétfőn 12.00 óráig

a Budakeszi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatára (2092 Budake-
szi, Fő u. 179.), vagy e-mailen a 
pm.titkar@budakeszi.hu e-mail  
címre eljuttatni szíveskedjenek!

Budakeszi, 2014. április 25.

 dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
  polgármester  

Pénzügyi panasztételi lehetőség  
a megyeszékhelyek kormányablakaiban is
Április közepétől az ügyfelek immár a megyeszékhelyek kormányablakainál, il-
letve Vácott is beadhatják pénzügyi fogyasztóvédelmi beadványaikat, s ezek ki-
töltését a helyi ügyintézők segítik – erről állapodtak meg a közigazgatási tárca, a 
jegybank és az érintett kormányhivatalok vezetői.

Együttműködési keret meg álla-
po dást kötött Navracsics Tibor 

miniszterelnök-helyettes, közigaz-
gatási és igazságügyi miniszter és 
Matolcsy György, a Magyar Nemze-
ti Bank (MNB) elnöke arról, hogy 
a hazai megyeszékhelyeken, illetve 
Pest megyében a Vácott található 
kormányablakok - a kormányhiva-
talok integrált ügyfélszolgálatai – át-
veszik a pénzügyi fogyasztóvédelmi 
beadványokat, és továbbítják azokat 
az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédel-
mi Központjának vagy a jegybank 
mellett működő Pénzügyi Békéltető 
Testületnek (PBT).

A keretmegállapodás alapján a 
Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium (KIM) szándékát fejezi 
ki az MNB-vel együttműködve egy 
országos lefedettséget biztosító in-
tegrált pénzügyi fogyasztóvédelmi 

rendszer kialakításában való rész-
vételre. Az együttműködés első 
ütemeként az MNB egyedi meg-
állapodásokat köt a megyei kor-
mányhivatalokkal a megyében élő 
fogyasztók pénzügyi fogyasztóvé-
delmi tájékoztatása és panasztételi 
lehetőségeinek biztosítása érdeké-
ben. Az első ütem tapasztalatait a 
felek szeptember 15-ig értékelik, ez-
után az MNB, a KIM és a helyi kor-
mánymegbízottak közös egyeztetés 
nyomán dönthetnek a pénzügyi 
fogyasztóvédelmi együttműködés 
további kiterjesztéséről, azaz hogy 
a megyeszékhelyen kívül működő 
kormányablakokban is beadhatók 
legyenek a pénzügyi panaszok.

A kormányablakok kijelölt ügy-
intézői az ügyfél kérésére segítséget 
nyújtanak a pénzügyi fogyasztóvé-
delmi témájú nyomtatványok ki-

töltésében, s azokat továbbítják az 
MNB-hez vagy – szerződéses jogvita 
esetén - a PBT-hez. 

Az együttműködés révén az 
MNB, a KIM és a kormányhivata-
lok célja az, hogy közösen járulja-
nak hozzá a fogyasztók pénzügyi 
kiszolgáltatottságának jelentős 
mértékű csökkentéséhez, pénzügyi 
fogyasztóvédelmi jogorvoslati érde-
keik érvényesítéséhez. Ennek fontos 
eszköze, hogy a felek rendelkezésre 
álló eszközeikkel szakszerű módon 
támogassák a fogyasztók panasztételi 
jogának érvényesülését.

Budapest, 2014. április 17. 

Telefon: +36-1-795-16-76
E-mail: sajto@kim.gov.hu

Web: www.kormany.hu

www.facebook.com/kozigmin

Avarégetés szabályozása
 

TISZTELT LAKOSOK!
A jó idő beköszöntével eljött az ideje a kertekben a tavaszi munkálatok meg-
kezdésének, köztük a kertészkedés során felgyülemlett gallyak, levelek elta-
karításának.

 

Ma még nem kap elég hangsúlyt, így kevesen tudják, hogy az avar és kerti hulladékok elégetése során nagyon 
sok egészségkárosító anyag szabadul fel. A jelentős szennyezést elsősorban az váltja ki, hogy alacsony a tűz 

hőmérséklete, így az anyagok nem vagy csak részben égnek el. Például a növényi részekben lévő szén ugyan oxi-
dálódik, de csak részben és széndioxid helyett mérgező szén-monoxid keletkezik.

 A településen az avar és kerti hulladék eltávolítása történhet ugyan égetéssel, de környezetünk és a levegő 
védelme érdekében javasoljuk inkább a komposztálást és közszolgáltató útján történő elszállítást.

 Valamennyi kerti hulladék és avar komposztálható. A folyamat során az elhalt növényi részeket mikroorga-
nizmusok bontják le és alakítják át a szárazföldi élet nélkülözhetetlen anyagává, humusszá. A humusz hosszú 
távon tárolja és a növények számára könnyen felvehető formában adagolja azokat az ásványi anyagokat, melyek 
a növekedéshez szükségesek. De talán ennél is fontosabb, hogy a tömegének sokszorosát kitevő víz megkötésére, 
tárolására képes. A komposztálás során elkerülhető a hatalmas légszennyezés és értékes humusz, növényi trágya 
keletkezik.

 A környezetbarát komposztálás mellett az idei évben újra lehetőség van arra, hogy a zöldhulladékot zsákba 
gyűjtve elszállíttassák, amelyhez a Depónia Kft. háztartásonként ingyenesen 3 db műanyag zsákot biztosít. A 
zöldhulladék gyűjtéséhez a zsákok március hónapban csütörtöki napokon átvehetők a Depónia Kft. ügyfélszolgá-
lati irodáján az Erkel Ferenc Művelődési Központban.

 Az összegyűjtött száraz fű, levél, fahulladék, fanyesedék elégetésének szabályait az avar és a kerti hulladékok 
égetésének szabályairól szóló Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2008. (VI.19.) önkor-
mányzati rendelete tartalmazza.

 A rendelet szerint az avar és kerti hulladék égetését évente két időszakban lehet végezni:
tavasszal: március 1. - május 31. között;
ősszel: szeptember 1. - november 30. között.
A megjelölt időszakokon belül kizárólag pénteken 8-21 óra között, szombaton 8-12 óra között - az ünnepna-

pok kivételével - lehet az égetést végezni.
Avarnak és kerti hulladéknak minősül a kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb, szár levél, 

kaszálék, nyesedék és egyéb növényi maradvány. Egyéb hulladékok - különösen műanyag, üveg, sörös palack, 
gumiféleségek, csomagoló- és festékanyagok, fémtárgyak, stb. - égetése szigorúan tilos!

Az égetést telken belül kell elvégezni, figyelemmel arra, hogy a tűzgyújtás erős szélben tilos!
 Kérem, a rendeletben foglalt szabályok betartását, saját és lakókörnyezetünk védelme érdekében! A szabályok 
megsértése esetén az elkövetővel szemben hatósági eljárás indul.
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0  Mahatma Gandhi

„A megszokott nem biztos, hogy természetes”
Képviselőként a város 
nyugati részének fejlő-
déséért vagyok felelős. 
Itt él a város népessé-
gének egyharmada. Egy-
szerre van jelen a fejlődő 
városrész igénye a bővü-
lő infrastruktúra ellátás-
ra, másrészt a harminc-
negyven éve fennálló 
elhanyagolt utak, járdák 
javításának igénye. Nem 
könnyű megfelelni a ket-
tős elvárásnak.

Az elmúlt évben ugrásszerűen javult 
a városrész tömegközlekedéssel való 

ellátottsága. Az előző  ciklusban kezdet-
ben  csak kísérleti jelleggel, csúcsidőben 
közlekedő járatok mostanra városi szín-
vonalon elégítik ki az itt élők igényeit.

Beindultak az éjszakai és hétvégi 
járatok, sűrítették a 222-es vonalán a 
csúcsidőben közlekedő járatokat. Kéré-
sünkre a Volánbusz járatai közül kettő a 

Park Centert is útba ejti. Már nemcsak a 
budaörsi és törökbálinti, de a Hercegha-
lom, Páty, Zsámbék vonalon közlekedő 
járat is megáll a Honfoglalás úti végállo-
máson. Helyi viszonylatban ingyenes az 
átszállás, ez talán természetesnek tűnik, 
pedig ez is tárgyalásaink eredménye, 
mint ahogy az is, hogy kényelmes, új 
buszok közlekednek a vonalon. Meg-
egyeztünk a Volán alvállalkozójával, 
hogy hetente kétszer a délelőtti órákban 
ingyenes buszjáratot üzemeltet a város 
lakosságának, szociális céllal, most már 
csak a Polgármesterei Hivatalnak kell 
elkészíteni a megfelelő szerződést.

A terület legnagyobb beruházása az 
új bölcsőde szeptemberben már fogadja 
a csöppségeket. Ez új munkahelyeket is 
teremt a városrészben.

Az Árpád fejedelem téren új iskolát 
épít a kormány, ezért a környezet infra-
struktúrájának javulása is várható. 

Még mielőtt a Keszivíz beolvadt vol-
na a Fővárosi Vízművekbe törvényi elő-
írás következtében, kezdeményeztem, 
hogy a Kerekmező, Mandula, Vadve-
rem utcákban is cseréljék szabályosra a 

földből magasan kiálló, balesetveszélyes 
csatorna fedlapokat. A kb. másfél milliós 
beruházás végre megteremtette a szabá-
lyos állapotot ezekben az utcákban. A 
lakossági hozzájárulással a Kenderföld 
utcában épült pormentes mart aszfaltos 
út javítását a múlt évben az önkormány-
zat elvégezte, idén a garanciális javítás is 
megtörténik. Megterveztettük a József 
Attila utca hátsó szakaszát, folyik az 
engedélyezési eljárás, az útépítés augusz-
tusban várható. A járda egyelőre a Hajós 
utcai szakaszig lesz kiépítve, másfél mé-
ter szélességben, az út páros oldalán.

A testület határozatban döntött a 
Villám utcai bevonat megismétléséről, 
melyre a megfelelő meleg időjárás ese-
tén kerül sor, a tavalyi, szakszerűtlen 
javítás korrigálására.

A Honfoglalás parkban a teniszpá-
lyák mellett lassan egy éve nincs köz-
világítás. A javítást többször hiába kér-
tük, végül az igazgatóságnak írt erélyes 
felszólításra kivizsgálták a helyzetet. A 
földben lévő kábelek mentek tönkre az 
elmúlt 30 év alatt. Mivel azok szabály-
talanul, a teniszpályák alatt mennek, 

a helyreállításhoz az szükséges, hogy 
új nyomvonalon menjenek a kábelek. 
Ez tervezést igényel, amire a képviselő 
testület árajánlatot kért be. Az Elmű 
felajánlotta az új oszlopok beállítását is 
a területen, a városnak a lámpatesteket 
kell megvásárolni.

Döntött a testület arról, hogy javítja a 
meglévő játszóterek állapotát, azokat is, 
melyek társasházi területen vannak,  így az 
Arany János utcában pl. homokcsere lesz.

Nemcsak kövekben és falakban 
gondolkodunk, más eszközökkel is sze-
retnénk az itt élők közérzetét javítani, 
minden korosztálynál. Mivel én a szo-
ciális és családügyekért vagyok felelős, 
szeretnék beszámolni arról, hogy ezen 
a téren milyen változások történtek a 
múlt évben.

A Meggyes utcai játszótéren az 
„Értékes vagy” pályázatunk keretében 
sporteszközöket telepítettünk.

Az elmúlt év júniusa óta pénteken 
és szombaton este 7 órától 12 óráig 
erőszakmenetes kommunikációban és 
küzdősportokban jártas szociális mun-
kások keresik a kapcsolatot az utcán, 
szórakozóhelyeken lévő fiatalokkal. 
Kaptunk már visszajelzést hálás szü-
lőtől ennek kapcsán. Decemberben if-
júsági klubot nyitottunk a művelődési 
házban, változatos programokkal.

Városi sportversenyeket szervezünk 
a tornaterem megnyitásával a hétvégi 
estéken, fejlesztő és relaxáló tréningeket 
ajánlunk az érdeklődőknek.

Nevelési Tanácsadó kezdte meg mű-
ködését Budakeszin, a Híd Családsegí-
tő földszintjén. A munkatársak gárdája 
most bővült óvodai fejlesztést helyben 
végző gyógypedagógussal. 

Adósságkezelési szolgáltatás indult a 
Híd Családsegítőben a kezdeményezé-
semre. Ez azt jelenti, hogy víz-, villany-, 
csatorna- és gázszámla tartozás esetén a 
részletfizetés összegébe háromnegyed 
részben besegít az állami költségvetés. 
Ne hagyják, hogy a rezsitartozás fel-
halmozódjon, jelentkezzenek idejében 
Mausz Annánál a Híd Családsegítőben!

Kezdeményezésemre jött létre a vá-
ros Idősügyi Tanácsa is, mely vélemé-
nyezi a városvezetők munkáját, javasla-
tokat tesz, programokat szervez.

Most indul a 
gyógytorna idősek 
számára, ami az élet-
minőség megőrzését 
szolgálja. Jelentkezni 
erre, és az összes fel-
sorolt programra az 
én elérhetőségemen 
is lehet:

Bakács Bernadett,
Tel.: 06 23 535-710/0149
mobil: +36 30 951 33 68, 

e-mail: bede.bakacs@gmail.com
Vagy dobjanak levelet 

 a József Attila és Barackvirág utca 
sarkán álló ház levélszekrényébe!

Minden észrevételt,  
javaslatot hálásan köszönök.

Esti sportprogram lehetőségek  
Budakeszin mindenkinek

Budakeszi Város Önkormányzata 2013-ban 32 
802 400 forintot nyert európai uniós pályáza-
ton ifjúsági, bűnmegelőzési programok szerve-
zésére. Az „Értékes vagy!” néven elindult ren-
dezvénysorozat szerteágazó területen a város 
minden lakója számára teremt valamilyen új 
lehetőséget. 

A Meggyes utcai játszótéren például minden korosztály használja a 
kihelyezett sporteszközöket. A felnőtteknek szervezett erőszak-

mentes és asszertív, azaz hatékony kommunikációt tanító tréning (vagy 
a már lezajlott relaxációs csoport is) bárki számára elérhető, aki élni 
kíván az ingyenes lehetőséggel. Vigyázat: ezek a programok május vé-
gével befejeződnek! Jelentkezni még lehet a bede.bakacs@gmail.com 
e-mail címen vagy Felsmann Vass Virágnál a +36 30 398 1993 mobil-
számon, illetve  a 23 535 710/0149-es önkormányzati telefonszámon. 

A hétvégi esti sportprogramok azonban egész nyáron várják majd 
azokat, akik aktívan szeretnének kikapcsolódni vagy jó társaságra, vál-
tozatosságra vágynak. Ezek családi programok, minden korosztály jö-

het, a regisztrált résztvevők pedig − a városvezetés és a nagylelkű támogatók jóvoltából − sorsolás alapján jutalom-
ban is részesülnek. Népszerű volt, ezért ismét lesz éjszakai akadálytúra, és pingpongbajnokság. Volt csocsóverseny 
a Polgári sörözőben, szkanderozhattak Ozyval és barátaival.  A téli időszakban az általános iskola tornatermében 
került sor családi kézilabdakupára, teremfoci-bajnokságra, kosárlabdatornára.

A következő 3 alkalommal, május 9-én, május 30-án és június 13-án következő időtöltési lehetőségeket kínál-
juk majd a projekt keretei között:

Május 9-én péntek este az Erkel Ferenc Művelődési Központ udvarán ismét pingpongverseny lesz, az augusz-
tusi városi vándorkupáért folyó verseny előzeteseként.

Május 30-án, pénteken éjszakai akadálytúra lesz az erdei focipálya környékén (a Rákóczi utcáról megközelít-
hető helyszínen).

Június 13-án, pénteken pedig szabadtéri röplabdabajnokság lesz a Meggyes utcai Fitt-parkban. 
A jelentkezők regisztrálhatnak a helyszínen 18 és 19 óra között vagy az értékesvagybudakeszi@gmail.com 

e-mail címen. 
A jutalomsorsoláson azok vehetnek részt, akik regisztráltak. Mindenkit szeretettel várunk.

Felsmann-Vass Virág, az „Értékes vagy!” projekt szervezője
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1Budakeszi Város Önkormányzat 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
3/2014: Budakeszi Város 
Önkormányzatának 2014. 01. 10-én 
a tulajdonába kerülő, Opel Campo 
4 x 4  Pickup gépjárművet a 100%-
os tulajdonában álló Budakeszi 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Kft. üzemeltetésébe adja. 

4/2014: A Pénzügyi és Költségvetési 
Bizottságot, valamint a Fejlesztési 
és Vagyongazdálkodási Bizottságot 
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 
néven egyesítik. 

5/2014: A Pénzügyi és Fejlesztési 
Bizottság elnökének és tagjainak az 
alábbi személyeket választja meg:
Bánhidi László elnök, Ohr Alajos tag, 
Szabó Ákos Péter tag, Tóth Gábor tag, 
Mészner Antal külső tag.

6/2014: A Közbiztonsági, 
Környezetvédelmi és Közellátási 
Bizottság elnökének és tagjainak az 
alábbi személyeket választja meg: 
Somlóvári Józsefné elnök, Odri Ágnes 
tag, Tömösi Attila tag, Farkas Dániel 
külső tag, dr. Kristóf Judit külső tag.

7/2014: Az Oktatási, Közművelődési 
és Jogi Bizottság elnökének és 
tagjainak az alábbi személyeket 
választja meg: Czifra Zsuzsanna elnök, 
Somlóvári Józsefné tag, Szél Bálint 
tag, Enner Patrícia külső tag, dr. Darkó 
Jenő külső tag.
    
8/2014.: 
A Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény (továbbiakban: 2014. évi 
költségvetési törvény) 67−68. §-aiban 
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, 
hogy a 2014. évi költségvetési 
törvényben írt feltételekkel az 
adósságállománya Magyar Állam által 
történő átvállalását igénybe kívánja 
venni.
1. Budakeszi Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete kijelenti, hogy az 
önkormányzat 2013. december 
5-én nem rendelkezett 
olyan betéttel vagy egyéb 
számlaköveteléssel, ami 
kifejezetten egy adott 
adósságelemhez kapcsolódott, és 

annak fedezetére, teljesítésének 
biztosításául szolgált.

2. Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete kijelenti, hogy 
amennyiben az önkormányzat egy 
átvállalással érintett ügylete az 
ügylethez kapcsolódóan befolyó 
támogatás, illetve egyéb bevétel 
miatt bevétel megelőlegezésére 
szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt 
bevétel összegét, legfeljebb az 
érintett adósságból átvállalásra 
került összeg erejéig, a bevétel 
beérkezését követő 3 munkanapon 
belül átutalja a kincstár által 
megjelölt fizetési számlára.

3. Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete kinyilvánítja, hogy a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény 332. § 
alapján megállapodást kíván 
kötni a Magyar Állammal az 
önkormányzatot terhelő, az 
adósságátvállalással érintett 
adósságállománya átvállalásáról. 

9/2014: A Dózsa György téri piac 
kivitelezéséhez bruttó  
1 000 000  Ft keretösszeget biztosít 
többletfedezetként a 2014. évi 
költségvetés terhére, a vízelvezetési 
és útszegélyezési munkálatokra. 
Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri Bánhidi 
László képviselő utt, Dénes György 
főépítészt és a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy a műszaki tartalom kidolgozását 
követően azt egyeztesse le a Tér-Ép 
Bau Kft.-vel.

10/2014: Elviekben elfogadja 
az Age Quod Agis Kft. (székhely: 
2092 Budakeszi, Gábor Á. u. 48/a; 
cégjegyzékszám: 13-09-093578; 
képviseli: Koós Hutás Katalin 
ügyvezető)  – a Buda környéki Iránytű 
havi közéleti lap nyomdai és terjesztési 
költségeire irányuló − támogatási 
kérelmét, összesen 1 500 000  Ft 
összegben.

14/2014: A Budakeszi Szennyvízprojekt 
Megvalósító Nonprofit Kft. „v. 
a.” végelszámolásának 2014. évi 
finanszírozásához 455 000 Ft 

keretösszeget biztosít a 2014. évi 
költségvetés terhére, valamint kéri, 
hogy a Kft. adótartózásáról és annak 
részleteiről a Polgármesteri Hivatal 
készítsen tájékoztatót. 

15/2014: A Budakeszi Polgármesteri 
Hivatalban 2014. január 01.−2014. 
december 31. között terjedő időszakra 
3 státuszt biztosít megváltozott 
munkaképességű személyek 
foglalkoztatására a 2014. évben 
fizetendő rehabilitációs hozzájárulás 
terhére. 
A Pitypang Sport Óvodában 2014. 
január 01.−2014. december 31. között 
terjedő időszakra 1,7 státuszt biztosít 
megváltozott munkaképességű 
személyek foglalkoztatására a 2014. 
évben fizetendő rehabilitációs 
hozzájárulás terhére. 
A Szivárvány Óvodában 2014. január 
01.−2014. december 31. között 
terjedő időszakra 1,45 státuszt biztosít 
megváltozott munkaképességű 
személyek foglalkoztatására a 2014. 
évben fizetendő rehabilitációs 
hozzájárulás terhére. 

19/2014: A Tandem Mérnökiroda Kft.-t 
megbízza a Budakeszi, Megyei utca, 
Gerinc utca, úttervezésével és építési 
engedélyeztetésével nettó 1 880 000 
Ft + áfa, azaz 2 397 760 Ft összegért, 
melynek fedezetét az önkormányzat 
2014. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 

27/2014: Szerződést köt a TONIX 
2000 Kereskedelmi és Szolgáltató 
Betéti Társasággal, Budakeszi város 
közigazgatási területén működő 
iskolabusz szolgáltatás tárgyában 2014. 
február 3. napjától 2014. június 13. 
napjáig bruttó 1 011 555 Ft összegben, 
melyet a 2014. évi költségvetés terhére 
biztosít.

30/2014: Támogatja a Budakeszi 
Szépítő Egyesület kezdeményezését 
a Korányi Szanatórium bejáratával 
szemben álló kereszt felújítása 
tárgyában. 

A határozatok teljes pontos szövegét a 
varoshaza.budakeszi.hu weboldalon, 

illetve az Önkormányzatnál nyomtatott 

Önkéntesen 
a tiszta 
Magyar-

országért!
Budakeszi Város Ön-
kormányzata ismét 
csatlakozott a ,,Te 
Szedd” önkéntesen a 
tiszta Magyarországért 
akcióhoz.

A szemétgyűjtési akció keretében 
szerte az országban „tavaszi 

nagytakarítanak” a Te Szedd! ön-
kéntesei. Azért szervezzük meg ezt a 
mozgalmat minden évben, hogy kö-
zösen megtisztítsuk szűkebb-tágabb 
környezetünket. Azt is szeretnénk, 
ha minél több ember kifejezésre is 
juttatná a benne rejlő igényt a tisz-
taságra és felhagyna a szemeteléssel. 
Hiszen ha a kukába kerül a szemét, 
akkor nincs mit összeszedni.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy 
az előző évek gyakorlatának meg-
felelően az idei évben is tegyünk 
együtt településünk tisztaságáért, 
a rendezett Budakesziért!

A szemétgyűjtési akció időpont-
ja és a találkozás helyszíne: 2014. 
május 10 szombat 8.00 óra Buda-
keszi Posta Parkoló.

Kérjük, hogy jelöljék meg az in-
tézmény által takarítandó területet 
valamint a szemetes zsák és gumi-
kesztyű igényüket jelezni szíves-
kedjenek 2014. május 05-ig az aláb-
bi telefonszámon: 06 23 / 451 - 305

A projekt koordinátora a Budake-
szi Városfejlesztési és Városüze-
meltetési Kft., Egyed Emma általá-
nos helyettes.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
 polgármester
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 Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület

Ismerje meg céljainkat, 
terveinket!
Támogassa törekvésein-
ket!

Mit jelent a natúrpark 
elnevezés?
Általános értelemben a natúrpark te-
lepülési önkormányzatok és magán-
személyek által, lakossági kezdemé-
nyezésre létrehozott és fenntartott, 
elsősorban természeti és környezeti 
értékek védelmét szolgáló szervező-
dés, amely a területére eső minden-
fajta helyi érték megőrzését és fej-
lesztését feladatának tekinti. 

Mit szeretne elérni a 
Budakörnyéki Natúr-
park?
Az itt létesítendő natúrpark célja az 
ény-budai régió, pontosabban a Bu-
dai-hegység és a Zsámbéki-medence 
területére eső természeti, kulturális, 
építészeti, valamint történelmi ér-
tékek és hagyományok megőrzése, 
ápolása, fejlesztése és bemutatása, 
emellett a Natúrparkot létrehozó 
települések és szervezetek közötti 
együttműködés erősítése a térség 
közösen átgondolt és egyeztetett fej-
lesztése érdekében.

Milyen többletet nyújt a 
natúrpark az eddigiek-
hez képest? Mi a szerepe 
a térség életében?
Mindenekelőtt kiegészítő szerepet 
tölt be az államilag, központilag lét-
rehozott és fenntartott természet-
védelmi szervezetek (pl. nemzeti 
parkok, természet- és tájvédelmi 
területek) mellett, az azokon kívül 
eső, de védelemre szoruló értékek 
megóvásában. Emellett jelentős az az 
integráló tevékenység, amelyet egy-
egy értékes térség védelme és fejlesz-
tése terén az ott működő települések 
között megvalósít. Ennek révén a 
natúrpark minden résztvevője ered-
ményesebben képes ellátni az értéke-
inek védelme terén amúgy is köteles-
ségeként jelentkező feladatait. Végül 
pedig azáltal, hogy lehetőségeket 
kínál a különféle hasznos és érdekes 

programokba való bekapcsolódásra, 
ösztönzi és előmozdítja az emberi 
kapcsolatok kiteljesítését, a helyi kö-
zösségek összekovácsolását.

Miért jó ez nekünk? 
Milyen előnyöket nyújt a 
benne résztvevőknek?
A legfőbb előny abból származik, 
hogy azokat a feladatokat, amelyeket 
az egyes településeken külön-külön 
próbálnak ellátni, a natúrpark kere-
tében összefogva, egymást erősítve 
és kiegészítve, nagyobb hatékony-
sággal lehet megoldani. A natúrpark 
határozott keretet nyújt a mindenhol 
fontos, csaknem mindenhol zök-
kenőmentesen zajló értékvédelmi 
törekvéseknek. Lehetővé teszi, hogy 
a tagjainak területén lévő értékek-
ről közös és informatív kiadványok 
jelenjenek meg, ezeken keresztül az 
emberek jobban megismerjék a kör-
nyezetükben lévő értékes természeti 
szépségeket és a nevezetes épüle-
teket, a helyi hírességeket, akikre, 
amikre büszkék lehetnek. Ugyan-
akkor ezek az ismertetők és a közö-
sen szervezett programok jobban 
felkeltik az ide látogató érdeklődők 
figyelmét, és ezáltal megnő a terület 
vendégforgalma, ami már gazdasági 
haszonnal is együtt jár. Az egyezte-
tett és kölcsönösen elfogadott fejlesz-
tések pedig kiküszöbölik a tájba és a 
sajátos arculatú településekbe nem 
illeszkedő létesítmények erőltetett 
megvalósítását. 

Hogyan történne a na-
túrpark működtetése?
Az alapítók elhatározása nyomán 
közhasznú egyesület vagy közhasz-
nú alapítvány jönne létre, ez adná a 
szervezeti keretet a natúrpark mű-
ködéséhez. Az alapító okiratban 
rögzítenénk minden fontos eljárási 
és szervezeti kérdést, amelyek egyéb-
ként a hivatalos nyilvántartásba vé-
telhez is szükségesek, és egyesület 
esetén az alapító tagok közül megvá-
lasztott vezetőség, alapítványnál pe-
dig az ugyancsak megválasztott ku-
ratórium intézné a napi ügyeket, és 
irányítaná a túlnyomórészt önkéntes 
közreműködőkből álló ügyintézőket. 

Legfőbb döntéshozó szerv mindkét 
esetben a tagok részvételével meg-
tartott közgyűlés, amely állást foglal 
és dönt minden lényeges kérdésben, 
s amelynek a tisztségviselők beszá-
molni kötelesek.
A natúrpark anyagi ügyeit saját ke-
retein belül, hivatásos könyvelő se-
gítségével végzi, az elkerülhetetlen 
pénzforgalmat saját bankszámláján 
kezeli. Tevékenységét, programjait, 
rendezvényeit maga tervezi és szer-
vezi, elsősorban hozzáértő civilek 
és esetenként felkészült szakértők 
bevonásával. A szükséges anyagi 
hátteret pedig a tagdíjakból, bevételt 
hozó rendezvényekből, adományok-
ból és pályázatokon elnyert támo-
gatásokból befolyó összegek révén 
teremti meg.  

Mire terjed ki, terü-
letileg mit fed le a 
Budakörnyéki Natúr-
park?
A natúrpark területe pontosan csak 
akkor határozható meg, ha már is-
mert lesz az alapítók, illetve a köz-
reműködők teljes köre. A tervek 
szerint a Natúrpark kiterjedne a 
Budai-hegység és annak É-ÉNy-i 
peremvidéke, valamint a Zsámbé-
ki-medence kapcsolódó területének 
mindazon részére, ahol a célnak 
megfelelő értékek találhatók. A 
pontos területi kiterjedés és annak 
térképi lehatárolása a natúrparkot 
létrehozó szervezetek birtokainak és 
a települési önkormányzatok érintett 
kül- és belterületeinek ismeretében 
állapítható meg. Az előzetes számí-
tások szerint a teljes terület mintegy 
37−40 ezer ha-t foglalna magába.

A Budakeszi 
Szépítő 

Egyesület 

A Korányi szanatórium 
bejáratával szemben 
álló, a XIX. század ele-
jén felállított és −1801 
J. A. − felirattal ellátott 
emlékkereszt az elmúlt 
évszázadok viszontag-
ságainak köszönhetően 
mostanra életveszélyes-
sé vált.

A kialakult helyzetre való tekintet-
tel a Budakeszi Szépítő Egyesü-

let 2014-es év feladatai közé sorolta 
ennek a nagyon szép, rokokó stílusú 
kőkeresztnek a megmentését.

Egyesületünk vezetőségének kez-
deményezésére a Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete, a Budapest XII. ker. Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
és a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti 
Erdészete, valamint városunk lakos-
ságának összefogásával kerül sor az 
emlékkereszt felújítása.

Az emlékkeresztet − 2013 decem-
berében történő − lebontását követő-

en a restaurátor műhelybe 
szállították. A kereszt ter-
veink szerint a restaurálást 
követően, folyó év nyár 
elején kerül vissza a he-
lyére.

(A kereszt állításának 
története megtalálható a 
“Budakeszi évszázadai„ 

című, 2001-ben kiadott könyv 200. 
oldalán.)

A restaurálásnak jelentős anyagi 
költség vonzata van, egyesületünk 
minden egyéni támogatói adományt 
köszönettel fogad.

Támogatásiakat a: Budakeszi 
Szépítő Egyesület nevére a:
BUDA Takarék Szövetkezeti 
Hitelintézetnél vezetett
58300141-12024889  
számú számlaszámra  
szíveskedjenek utalni.

A Budakeszi Szépítő Egyesület 
vezetőségének a nevében:
Pf. J.

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.

Bemutatkoznak Budakeszi civil szervezetei 
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Alapító tagokként kik 
jönnek számításba?

Mindenekelőtt az említett területen 
lévő települések – Budakeszi, Buda-
örs, Nagykovácsi, Telki, Budajenő, 
Páty, Tinnye, Perbál, Tök, Zsámbék, 
Herceghalom, Biatorbágy, Török-
bálint, Etyek, a főváros II. és XII. 
kerülete – önkormányzatai, továbbá 
az ott található természetvédelmi 
egységek, az ott működő gazdasági 
és civil szervezetek, egyéni vállalko-
zók és az ott lakó magánszemélyek. 
Ezek körében kezdődött el a natúr-
park szervezése, de még nem jutot-
tunk el mindenkihez, akiket viszont 
sikerült elérnünk, pozitívan fogadták 
a kezdeményezést, és a legtöbben ha-
tározott csatlakozási szándékukat is 
kifejezték. Terveink között szerepel 
a főváros megkeresése és megnye-
rése is, ami igen kedvezően hatna 
Budapest és az agglomeráció közötti 
kapcsolatok fejlesztése, az együttmű-
ködés erősítése szempontjából is.

Hol tart most a szervezés?
A több éve megfogalmazódott ál-
lampolgári javaslatot végül is Buda-
keszi Önkormányzata karolta föl, és 
a képviselő-testület 2009. május 20-
án hozott olyan határozatot, amely-
nek alapján megindult a szervező 
munka. Az ennek során felkeresett 
és részvételüket kinyilvánító telepü-
lések, illetve szervezetek egy része, 
továbbá több magánszemély 2010 
tavaszán úgy határozott, hogy átme-
netileg megalakítja a Budakörnyéki 
Natúrparkért Egyesületet, amelynek 
szervezeti formáját fölhasználva még 
hatékonyabban folytatódhasson a 
végleges megalapítást célzó szerve-
zés. A 2010. július 29-én megtartott 
közgyűlés kimondta az egyesület 
megalakítását, majd a jóváhagyott 
alapszabályzatot elfogadva szept-
ember 21-én megtörtént a hivatalos 
nyilvántartásba vétel, amely október 
13-án emelkedett jogerőre. Ettől 

kezdve mint bejegyzett társadalmi 
szervezet végezhetjük a további to-
borzó munkát, és vállalkozhatunk 
pályázatokon való részvételre, fogad-
hatunk felajánlásokat és adományo-
kat, végezhetjük a natúrpark végleges 
megalapításának előkészítését. 

Melyek a következő leg-
fontosabb lépések?
A potenciális partnerekkel való 
kapcsolatfelvétel és kapcsolatépítés 
mellett folytatjuk a már megkezdett 
értékfelmérést és értékleltár készí-
tést, készülünk a közös programok 
megtervezésére, a közös kiadványok 
szerkesztésére. Védendő értékeinket 
hat csoportba sorolva kívánjuk nyil-
vántartani: a természeti, a környeze-
ti, az épített környezeti, a kulturális 
értékek, továbbá a hagyományok és 
helyi ünnepek, valamint a turisztikai 
nevezetességek körében.  

Hogyan támogathatja a 
Natúrpark szervezésén 
munkálkodókat?
Szervezetként leginkább úgy, hogy 
csatlakozik az alapító tagok tábo-
rához, de ha nem kíván élni ezzel 
a lehetőséggel, akkor tanácsaival, 
ötleteivel, a natúrpark tevékenysé-
geihez és rendezvényeihez termé-
szetbeni hozzájárulásokkal, valamint 
pénzadományok bankszámlánkra 
utalásával segítheti terveink megva-
lósulását. Egyéni segítőként is mód 
van az alapító tagok sorába lépni, de 
közvetlen, személyes közreműkö-
déssel, valamely feladat megoldásá-
ban önkéntesként való részvétellel, 
észrevételeinek, javaslatainak köz-
lésével, véleményének megírásával 
és a lehetőségeihez mérten esetleges 
adományainak átutalásával tud se-
gítségükre lenni.  A szándékainkkal, 
törekvéseinkkel egyetértő minden 
polgártársunk és minden helyi in-
tézmény vagy szervezet támogatá-
sára számítunk, hiszen alapvetően 
az ő érdekeiket kívánjuk szolgálni a 

natúrpark létrehozásával és működ-
tetésével. 

Amennyiben nem csak üres szó-
virág a természet védelme, az értéke-
ink megőrzése, a jövőnk alakítása, és 
mindebben a lakosság aktív részvé-
telének előmozdítása, akkor ezekért 
cselekedni is kell, konkrét vállalások-
kal és tettekkel is ki kell fejezni elkö-
telezettségünket ezekért a célokért. 
Ezért ismételjük a tájékoztató elején 
szereplő felhívást:

Keressen meg bennünket!

Ismerje meg jobban céljainkat, 
terveinket!

Támogassa törekvéseinket!

Elérhetőségeink:
Postacímünk
2092 Budakeszi, Felkeszi u. 6.
Telefonszám:   (23) 452-298
Honlapunk:
budakornyeki-naturpark.hu
Levelező listánk: 
naturpark@lev-lista.hu

Bankszámlánk az ERSTE Banknál:
11600006-00000000-44469375

A tájékoztatót készítette, és az egye-
sület nevében köszönti az Olvasót

     Budakeszi, 2012. december 17.

Dr. Vermes László, tiszteletbeli elnök 
Dr. Darkó Jenő, elnök

Kiegészítés a tájékoztatóhoz

Az Egyesület 2011. május 18-án tar-
tott rendes évi közgyűlésén hozott 
határozatok nyomán a korábbiakhoz 
képest történt egyes változások:

Az Egyesület új elnöke  
2011. 05. 18-tól: Dr. Darkó Jenő
Székhely:  
2092 Budakeszi, Felkeszi u. 6.
Telefonszám: (23) 452-298

Dr. Vermes László,
tiszteletbeli elnök 

Nagycsaládosok 
Országos 

Egyesülete
– „MAMUTFENYŐ” 

BUDAKESZI  
TAGCSOPORTJA

Nem feltétlenül kell az egyéb-
ként ugyanezt alátámasztó 

statisztikai adatokat elemezni, 
elég, ha egy hétvégén kisétálunk 
a megújított parkjaink egyikébe, 
hogy megállapítsuk: Budakeszi 
a gyermekek, a családok városa. 
Szerencsére szép számmal van-
nak olyan családok is, ahol há-
rom vagy annál több gyereket 
nevelnek szüleik. Őket igyekszik 
összefogni, képviselni a NOE he-
lyi tagcsoportja. A NOE pártok-
tól, felekezetektől, ideológiáktól 

mentesen tevékenykedik, a sok-
színű tagságot összetartó közös 
érték: a család. Helyi csoportunk 
szerepet vállal a nagycsaládos kö-
zösség összetartásában, és nem 
utolsósorban támogatásában. 
Önszerveződő módon időről 
időre közös – és így kedvezőbb 
– termékbeszerzésekkel, ruha-
osztással, támogatóktól érkező 
élelmiszercsomagokkal segítjük 
a budakeszi nagycsaládosokat. 
Régóta üzemelő levelezőlistán-
kon tagjaink programajánlatok, 
pályázati lehetőségek, felaján-
lások megosztásával, egy-egy, 
nagycsaládosokat aktuálisan 
érintő téma megvitatásával aktí-
van részt vesznek munkánkban. 
Terveink között szerepel több kö-
zös program szervezése, s ehhez 
természetesen minél több helyi 
nagycsaládos bevonása. Ezúton is 
szeretettel hívunk minden érin-
tettet! 

Kapcsolat: 
jozsef.windisch@gmail.com, 
+36-30-4159017

Nemzeti Pedagógus Kar alakul

Hamarosan megalakul a Nemzeti 
Pedagógus Kar, melynek auto-

matikusan tagja lesz mind az a 151 
ezer tanár, aki állami alkalmazásban 
áll. Hogy ezzel a kötelező tagsággal 
ki ért egyet és ki nem, hogy milyen 
feladatokat lát majd el a jövőben ez a 
testület, és mikor kezdi meg ponto-
san a működését, arról Kőrösiné dr. 
Merkl Hilda, a Nemzeti Pedagógus 
Kar Előkészítő Bizottságának elnöke 
beszélt.

Adódik a kérdés: mi szükség volt a 
Nemzeti Pedagógus Kar létrehozására?

„A magyar oktatásban nagyon hi-
ányzik egy kamarai típusú, szakmai 
érdekvédelmi szervezet, amely min-
den kérdésben a mindenkori oktatá-

si kormányzatnak a partnere lehet. A 
meglévő szakszervezetek általában a 
Munka Törvénykönyve alapján mű-
ködnek, némi politikai színezettel... 
Rájuk ezután is szükség lesz” – jelen-
tette Kőrösiné dr. Merkl Hilda. 

A pedagógusok természetesen 
önkéntesen eldönthetik, hogy a kül-
döttgyűlésbe való választásra regiszt-
rálnak-e vagy nem. Ha valaki nem 
akar aktívan részt venni a munká-
ban, erre megvan a lehetősége. Fölve-
tődhet, hogy a kormányzatnak azért 
van szüksége a karra, hogy jobban 
rálásson a pedagógusokra. „A Nem-
zeti Pedagógus Kar önkormányzattal 
rendelkező önálló köztestület, a kor-
mányzatnak szüksége van szakmai, 

jogi kérdésekben konzultációs part-
nerre. Egy ilyen testülettel tárgyalni 
kell, nem lehet megkerülni. A kar 
szakmai szervezet, és meg fogja tar-
tani függetlenségét. Ez a jövő záloga” 
− mondta az elnök asszony.

Szabó Tibor Mihály

Bemutatkoznak Budakeszi civil szervezetei 
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Budakeszin

Az épülő Prohászka 
Csarnok tetőszerkeze-
te elérte a legmagasabb 
pontját; ezt ünnepelte 
meg − régi szokás sze-
rint − a kivitelező ALP-
INTER Magasépítő Kft., 
az építkezés dolgozói és 
az iskola számára ked-
ves és fontos meghívott 
vendégek április 9-én, az 
égieknek köszönhetően 
ragyogó napsütésben.

Az ünnep eredete egészen a 14. 
századig nyúlik vissza; a hagyo-

mányok szerint az épület legmaga-
sabb pontjára bokrétafát állítanak, 
vagy bokrétacsokrot helyeznek el. 
Az egyik ács vagy a pallér beszédet 
mond. Köszönetet mond egyrészt 
az építésznek és a tulajdonosnak, 
másrészt Isten áldását kéri a házra. 
A szónok − szokás szerint − egy po-
hár bort vagy pálinkát kap, amelyet a 
háztulajdonos egészségére ürít, majd 
a tetőről lehajítja az üres poharat. 

Az ünnepi beszédet követően 
legtöbbször az építkezés helyén 
bokrétaünnepi lakomát tartottak. 
A háztulajdonos a lakomával mond 
köszönetet az építkezésen dolgo-

zóknak. A 15. és 16. században az 
étel-ital az építőmunka megkezdé-
sekor vagy befejezésekor a mun-
kások bérének része volt. A bok-
rétaünnepre a munkások mellett 
a többi segítőt, a szomszédokat és 
az építési vállalkozó képviselőjét 
is meghívták. Ugyanakkor alka-
lom nyílt arra is, hogy a barátok-
nak és rokonoknak bemutathassák 
az építkezés állását. (forrás: Pallas 
Nagylexikon)

Az épület bejárását követően, 
amely során Kiss Zsolt építésvezető 
kalauzolta végig a meghívottakat a 
leendő csarnok legfontosabb pont-
jain, sor került az avatásra: felkerült 
a szalagokkal feldíszített bokréta 
a tető legmagasabb pontjára, vala-
mint jófajta balatoni vörösborral 
locsolták meg a kész tűzfalat. Ezeket 
az ünnepélyes és örömteli pillana-
tokat tette teljesebbé Csernyánszky 
Elek (ALP-Inter Kft., ügyvezető) 
üdvözlő beszéde, valamint Filó 
Kristóf kanonok úr hálaadó szavai, 
aki a Teremtő áldását kérte az építő-
munkásokra. Török Csaba igazgató 
úr, a házigazda jogával élve büszkén 
mutatta a meghívottaknak az eddigi 
eredményeket, és köszönetét fejezte 
ki a kivitelezőnek és a dolgozóknak 
pontos és lelkiismeretes munkáju-
kért. Természetesen a lakoma sem 
maradhatott el; Csernyánszky úr-
nak köszönhetően kiváló ebédnek 
örülhettünk; finom és omlós marha-
pörköltnek tarhonyával és savanyú-
sággal. Joggal csettinthetett minden 
jelenlévő és sajnálhatta, hogy csak 
az épületet locsolták veresborral…

Köszönjük, hogy jelenlétükkel 
megtisztelték és emelték ünnepsé-
günk színvonalát: dr. Csutoráné dr. 
Győri Ottilia polgármester asszony-
nak, Kőrösiné dr. Merkl Hilda isko-
lánk volt igazgatójának, Szemereki 
Zoltánnak, a Prohászka Alapítvány 
alapítójának, Kauser Tibor építész-
nek és budakeszi iskolák intézmény-
vezetőinek.

 Balogh Dániel

Japán-magyar 
kórustalálkozó

A Czövek Erna Alapfokú 
Művészetoktatási Intéz-
mény japán gyermekkart 
látott vendégül. A prog-
ram első részének a Pro-
hászka Ottokár Katolikus 
Gimnázium adott ott-
hont, ahol a zeneiskolai 
kórus és a japánok mel-
lett a gimnázium kiskó-
rusa is fellépett Szalóczy 
Dóra vezetésével. 

A közös beéneklés után daltanulás 
kezdődött. Ázsiai barátaink meg-

ismertettek minket egy tradicionális 
zeneművel, mely a cseresznyevirágzás 
pompáját énekli meg. Tőlünk pedig 
két Bárdos Lajostól származó népdal-
feldolgozást tanulhattak.

Ezután mindhárom énekkar előad-
ta saját koncertműsorát.

Bánhatja, aki lemaradt erről az ese-
ményről! A japánoktól igazi show-t 
láthattunk, hallhatunk, a szó legne-
mesebb értelmében. Előkerültek a 
csodálatos kimonók, egy tradicionális 
pengetős hangszer, volt ott labda, tánc 
és még egy sárkány is felütötte a fejét. 
De ami a legfontosabb: igazi, világszín-
vonalú produkciót kapott a közönség, 
és ezt minden túlzás nélkül állíthatom.

Programunk itt nem ért véget. El-
búcsúztunk ugyan a prohászkásoktól, 
de mi, zeneiskolások az ázsiaiakkal 
való közös ebéd után újabb előadás-
ra készültünk. 15 órakor a budapesti 
Szent István Bazilika csodálatos épü-

letében énekeltünk, főként külföldiek-
ből álló közönségnek. Ámulatba ejtett 
minket az, hogy a japánoknak meny-
nyire fontos Kodály. Több kórusművet 
is hallhattunk tőlük magyarul, melyet 
fejből, nagyon pontos kiejtéssel, hiteles 
tolmácsolásban adtak elő.

Azt hiszem, minden résztvevő-
nek életre szóló élményt jelentett ez a 
nap. Van mit tanulnunk a japánoktól! 
Megtapasztalhattuk, hogy tehetséggel, 
szorgalommal, kitartással, elkötelezett-
séggel, és ismerőseinkre jellemző hi-
hetetlen fegyelemmel világszínvonalra 
lehet jutni. Köszönet Barcsik Hédinek, 
a zeneiskola igazgató asszonyának, aki 
megszervezte ezt a felejthetetlen kó-
rustalálkozót.

Juhos-Kiss Eszter

Igényfelmérés Budakeszi 
gyermekek nyári felügyeletére 

6 ÉS 14 ÉVES KOR KÖZÖTT

Budakeszi város önkor-
mányzata megvizsgál-
ja, milyen igény van a 
dolgozó szülők részéről 
gyermekeik nyári fel-
ügyeletére, színvonalas 
helyszínen, fürdési le-
hetőséggel és élményt 
nyújtó foglalkozásokkal. 

Megkerestük a Hegyvidéki Önkor-
mányzatot, hogy tudják-e fogadni 

a budakeszi kisdiákokat a szép termé-
szeti környezetben lévő, jól felszerelt, 
medencével, sportolási lehetőségekkel 
ellátott nyári táborukban, a Mátyás Ki-
rály úton. A Hegyvidéki Önkormány-
zat készen áll arra, hogy július 7-től 
augusztus 15-ig, egyhetes turnusokban 
fogadjon Budakesziről is gyerekeket.  
A tábor költsége étkezéssel, táborhasz-

nálati díjjal várhatóan  kicsit több, mint  
napi 2000 Ft lesz. A gyermekeket a Di-
ana Szabadidőparkból, a Jókai Mór Is-
kola előtti játszótérről viszik kisbusszal 
a táborhelyre, és délután 4 órára oda 
viszik vissza. Ügyeleti idő nincs. 

Budakeszi város önkormányzatá-
nak  kell biztosítani a kísérő pedagógus 
tiszteletdíját, ha nagy számú igény van 
erre a nyári elhelyezési lehetőségre.

Ezért kérjük a kedves szülőket, je-
lezzenek vissza, ha a nyári munkaidő 
alatt élni kívánnak ezzel a lehetőséggel. 
Határidő: május 16. péntek. E-mail-
ben a bede.bakacs@gmail.com címen, 
vagy telefonon a 23 /535-710/0149-es 
telefonszámon, Bakács Bernadettnél 
várjuk jelentkezésüket.

Kérem, jelöljék meg, melyik héten 
kívánják igénybe venni a tábort, és ad-
ják meg elérhetőségüket is. 

Bakács Bernadett
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5Örömóda Budakeszin

A tehetséggondozás-
nak hazánkban régi ha-
gyománya van. Ennek 
eredményeképp jött 
létre a Nemzeti Tehet-
ség Program. A program 
célja, hogy lehetőséget 
teremtsen kiemelkedő  
tudással, különleges ké-
pességekkel rendelkező 
és kimagasló teljesít-
ményre képes fiatalok 
számára ahhoz, hogy 
tehetségük kibontakoz-
hasson, és így segítse 
őket abban, hogy életük 
során kiváló eredménye-
ket érhessenek el.

A program egyik feladata az, hogy 
megtalálja, kijelölje és nyilván-

tartsa az országban azokat az intéz-
ményeket − a tehetségpontokat −, 
amelyek nagy hangsúlyt helyeznek a 
tehetséggondozásra, küldetésük tel-
jesítésére. Magyarország egyik ilyen 
tehetségpontja Budakeszin a Czövek 
Erna Zeneiskola.

Az iskola fontos feladatának te-
kinti, hogy a zeneórák és az órákra 
történő folyamatos felkészülés ru-
tinja mellett a zenetanulásra más 
lehetőséget is teremtsen növendékei 
számára. Rendszeresen szervez házi 
hangversenyeket. Diákjait külön-
féle városi rendezvényeken történő 
szereplésekre, versenyekre készíti 
fel, valamint tanulmányi koncertek 
szervezésével igyekszik gyarapítani, 
színesíteni, elmélyíteni a megszer-
zett tudást.  Erre saját lehetőségein 
túl különböző pályázatok útján talál 
módot. Legutóbb a Tehetséghidak 
program keretében sikerült elnyer-

ni egy pályázatot. A pályázat által 
Barcsik Hédi igazgatónő és Fledrich 
Zsanett tanárnő szervezésében lehe-
tővé vált a zeneiskola vonós növen-
dékei, tanárai és a szülők számára a 
közös muzsikálás jegyében egy há-
romnapos programsorozat. A prog-
ramban gyermekem révén, kísérő 
szülőként vehettem részt.

A program első napján a Ze-
neakadémiára látogattunk el, ahol 
Kobajashi Ken-Icsiro és a Zeneaka-
démia Szimfonikus Zenekarának 
előadásában  Beethoven IX. szimfó-
niáját hallgattuk meg. A résztvevők 
a legfontosabb és legérdekesebb in-
formációk birtokában mentek a kon-
certre, ugyanis indulás előtt az iskola 
diákjai és tanárai rövid tájékoztatást 
tartottak az elhangzó műről, annak 
szerzőjéről, az előadóról és a kar-
mesterről, továbbá megismerhettük 
a Zeneakadémia történetét is.

A második napon a növendékek 
kamara hangversenyét hallgattuk 
meg. A hangversenyt Czövek Erna, 
a zeneiskola névadója emlékének 
szentelték, hiszen szívügyének te-
kintette a kamarazene oktatásának 
bevezetését az alapfokú zeneművé-
szeti oktatásba. A kamara hangver-

seny nagyon különleges és kellemes 
hangulatú volt. A közönség soraiban 
ülve érdekes volt látni, ahogy testvé-
rek, osztálytársak, barátok egy újfaj-
ta, közös zenei kalandot éltek át. 

A programsorozat méltó befeje-
zéseként a harmadik, utolsó napon 
a zeneiskola vonós zenekarának 
koncertjére került a Prohászka Ot-
tokár Katolikus Gimnázium előadó 
termében. A hangversenyen a vonós 
zenekart követően az iskola gitár ze-
nekara is fellépett.

Mindkét koncert után az iskola 
állófogadáson látta vendégül a részt-
vevőket és hozzátartozóikat, ahol 
kellemes hangulatban oszthatták 
meg egymással a koncert élménye-
ket. Ezúton is köszönöm a meghí-
vást, a nagyszerű  program megszer-
vezését és lebonyolítását.  

Az elnyert pályázatnak köszön-
hetően a kórus tagjai és zongo-
ra tanszak növendékei is egy-egy 
hasonlóan érdekes és izgalmas 
programsorozatban vehettek részt. 
Reméljük, hogy a zeneiskola szerve-
zésében a jövőben is lesznek hasonló 
rendezvények.

Szabó Alexandra

Fotókiállítás 
a SZIA-ban

2014. április 14-én 
ismét kiállítás meg-
nyitó volt iskolánk-
ban. Benda Iván 
fotó művész immár 
harmadik alkalom-
mal hozza fotóit isko-
lánk falai közé. 

Ezek a képek az I. világhábo-
rú kitörésének 100. évfor-

dulója alkalmából készültek. A 
harcok olaszországi színterei 
emlékhelyek, melyek őrzik a 
hősi halált halt magyar katonák 
mellett az Osztrák−Magyar 
Monarchia több ezer nemzeti-
ségi áldozatának emlékét is.

A 3. b osztály énekkara egy 
katonanótával köszöntötte a ki-
állítás résztvevőit, majd Benda 
Iván fotóművész bevezető sza-
vai után Szabó József János 
nyugállományú katonatiszt, 
hadtörténész világított rá a há-
ború kitörésének körülményei-
re, okaira. Ezt követően a taná-
riban a 7. évfolyamnak tartott, 
vetítéssel egybekötött, lebilin-
cselő, tényfeltáró előadást, kö-
zel hozva a mai kor gyermekeit 
a múlt történéseihez. 

Kezükbe adta annak felelős-
ségét, hogy a háború fölösleges 
véráldozatai elkerülhetők le-
gyenek, s tegyünk az áldozatok 
emlékének ápolásáért.

Suda Éva  

A Budakeszi bölcsőde és óvodák  
nyári zárva tartásának rendje

Az oktatási intézmények szorgalmi időszakát követően, a nyári szünetben az óvodáskorú gyermekek elhelyezése 
kérdésessé válik. Az óvodák a teljes nyári időszak alatt egyfajta rotációs rendszerben működnek, melynek kö-

szönhetően legalább egy óvoda mindig nyitva tart, és fogadja azon gyermekeket, akiknek szülei a nyári időszak alatt is 
óvodai ellátást igényelnek.

 
A budakeszi óvodák nyári zárva tartásának rendje
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A Budakeszi bölcsőde nyári zárva tartásának rendje
zárás: 2014. július 7. nyitás: 2014. augusztus 4.
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Bertalan

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

ADUNK VISSZA!  A HIRDETŐ A MEGRENDELÉSKOR KIJELENTI, HOGY HIRDETÉSÉNEK 
TARTALMA NEM ÜTKÖZIK A JÓ ERKÖLCSBE ÉS MÁS JOGSZABÁLYOKBA, AMENNYIBEN 

ETTŐL ELTÉR, VÁLLALJA ENNEK KÖVETKEZMÉNYEIT!

Kick-boxos  
marketinges

Egy vadgazdálkodási 
mérnök 35 éves korában 
elhatározta: elkezd kick-
boxozni. Akkor minden-
ki megmosolyogta, ma 
mindenki megsüvegeli.

Ha esetleg valaki nem tudná: a 
kick-box a japán karaténak az 

USA-ban továbbfejlesztett változata; 
ökölvívás, amelyben az ellenfél láb-
bal is támadható.

Mezei János, a Budakeszi Vadas-
park marketing és kommunikációs 
vezetője eredetileg vadgazdálkodási 
mérnök. Az állatok szeretete pre-
desztinálta a szakmaválasztását. A 
kick-box az utóbbi két és fél év óta 
tartozik mindennapjaihoz. A külön-
böző küzdősportok 
mindig közel álltak 
hozzá. Százhalom-
battán, ahol lakik, 
felkeresett egy 
kick-box edzést, 
s rögtön belesze-
retett. Az edzések 
a fizikai állóké-
pességre vannak 
kihegyezve. A heti 
2 edzés nem elégí-
tette ki, így szinte 
mindennap kiegé-
szíti egy kis futás-
sal, súlyzózással, 
úszással. 

A kick-box lé-
nyege az ősi japán 
hitvallásra épül: 
felkészültség, kon-
centráció, az alázat. 
Mindezt a való életben, a munkájá-
ban is tudja kamatoztatni. Akkor tud 
a munkában is a maximumot kihoz-
ni magából, ha jól felkészül a feladat-
ra, koncentrál rá. 

Az eredmények hamar jelentkez-
tek. Legutóbb a Slovak Open c. ver-
senyen 11 ország, 51 klub 650 ver-
senyzője közül második lett! 

Hitvallását így foglalta össze: „Ha 
valamit csinál az ember, azt nem le-
het csak úgy csinálni, hanem csak 
komolyan, teljes elszántsággal.”

Észrevehetően nőtt a tekintélye 
barátai, munkatársai között. 

Azon sem csodálkozhatunk, hogy 
rengeteg kisebb-nagyobb sérülést 
szed össze edzés közben vagy éppen 
egy versenyen. Kicsire nem adunk...

A következő megmérettetés ápri-
lis elején az Austrian Classic verseny 
lesz, amin a világ összes jelentős 
kick-boxosa részt vesz. A kihívás na-
gyon fontos, de időnként szükséges 
a visszacsatolás: hol tart az ember, 
hogy állnak a többiek. 

A versenynek úgy megy neki: 
nem a győzelem a fontos...

Szerkesztőségünk mindenesetre 
gratulál a kiváló eredményekhez!

Szabó Tibor Mihály

Dubaiban  
a bajnokaink

A Dubaiban megrende-
zett Parafekvenyomó 
Világbajnokságon a bu-
dakeszi csapat remekül 
teljesített.

Az április 9-13-án lezajlott ver-
seny minden idők legerősebb, 

legszínvonalasabb parafekvenyomó 
világbajnoksága volt. 65 ország, közel 
400 sportolója küzdött egymással. A 
magyar válogatott kiválóan szerepelt.

Az előzetes elvárások szerint a két 
junior versenyzőtől az első 6 helyezés 
egyikét vártuk, míg a két felnőtt kor-
osztályú versenyzőt a legjobb 10-be 
vártuk, de titokban reméltük, hogy 
bekerül a legjobb 8 közé.

Örömmel tudatom: mindenki át-
lépte a saját határait, és vártnál job-
ban teljesített. 

Várhegyi Krisztián, 16 éves 
zsámbéki tanítványomat bedobtuk 

a mélyvízbe. Harcosan, bátran nyo-
mott, és ha az utolsó nyomását nem 
veszik el 2:1 arányban, akkor bronz-
érmes lett volna. Így 4. lett.

A szintén junior Dudás Nikosz az 
5. helyen végzett.

 
Büszkeségem, Tunkel Nándika 

élete legjobb nyomásával, új egyéni 
rekorddal a 6. helyen végzett. 46 kg-
os testsúlyával 142 kg-ot nyomott. 
Az európai versenyzők közül csak a 
kis orosz versenyző nyomott többet a 
kategóriájában. Ez nagyon bíztató a 
jövő évi Európa-bajnokságra nézve.

A sok-sok rutinnal rendelkező 
Szávai Csabi nagy harcban a 7. helyet 
szerezte meg.

Gratulálok kis csapatomnak, mely 
Magyarország, azon belül Budakeszi 
jó hírét vitte a nagyvilágban.

Szabó Ozor János (Ozy)
Parafekvenyomó világbajnok 
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7Együtt ültetett a város a Föld napján

Mediterrán jellegű fű-
szernövényeket, fákat és 
természetesen virágokat 
is ültettek a résztvevők 
Budakeszi nyugati város-
részében a Föld napja al-
kalmából. A városi szer-
vezésű rendezvényen 
egy vegetáriánus étel-
kóstolóra is meghívták a 
vendégeket. 

1970. április 22-én egy amerikai 
egyetemista, Denis Hayes kezde-

ményezésére 25 millió amerikai emelte 
fel szavát a természetért. Ez a történel-
mi jelentőségű esemény az Egyesült 
Államokban – és az ország határain 
túl is – fontos változásokat hozott: az 
USA-ban szigorú törvények születtek a 
levegő és a vizek védelmére, új környe-
zetvédő szervezetek alakultak, és több 
millió ember tért át ökológiailag érzé-
kenyebb életvitelre − mondta ünnepi 
beszédében dr. Csutoráné dr. Győri 
Ottilia. Budakeszi polgármestere hoz-
zátette: 19 évvel később Denis Hayes és 
barátai, az ökológiai válság jeleit látva, 
Kaliforniában létrehozták a Föld Napja 
Nemzetközi Hírközpontot. Magyaror-
szágon 1990-ben tartották az első Föld 
napi rendezvényt,  Budakeszin pedig 

az első városi szervezésű Föld napját 
idén rendezték. dr. Csutoráné dr. Győri 
Ottilia kifejtette: egy ilyen rendezvény 
alkalmából nemcsak ünnepelni kell, 
hanem tenni is, méghozzá sokat. „Egy-
szerű cselekedetekkel is jobbá és fenn-
tarthatóvá tudjuk tenni a környezetün-
ket, mindennap tegyünk egy kicsit a 
változások érdekében. Ez lehet például 
fa- és palántaültetés, de a tudatos köz-
lekedés és vásárlás is segíthet” – fejezte 

be beszédét a polgármester asszony. 
A Föld napján középpontba állí-

tottuk a teremtést – vélekedett Bakács 
Bernadett, Budakeszi   alpolgármes-
tere, majd hozzátette: 40 éves ez a vá-
rosrész, itt él Budakeszi lakosságának 
1/3-a. Elavult az infrastruktúra, sok 
minden felújításra szorul. Ezért pél-
dául új buszmegállókat hozott létre az 
önkormányzat, épül az új bölcsőde, 
segítették a Kenderföld utca lakóit az 

útépítésben, új bevonatot kap a Villám 
utca és a Reviczky utca is. Az önkor-
mányzat nemcsak falakban és kőben 
gondolkodik, hiszen egyre több sport- 
és kulturális rendezvényt tartanak. 
Fontos dolognak tartják a közösségte-
remtést, ezért is hozták létre az Idős-
ügyi Tanácsot, és az Ifjúsági Klubot. 

A Környezetvédelmi Bizottság 
elnöke szerint nemcsak a Föld napjá-
nak megünnepléséről van szó. Bánhi-
di László elmondta: a fák és palánták 
ültetésével az a céljuk, hogy a várost 
egyre barátságosabbá tegyék. A zöld 
környezettel egy kicsit ellensúlyoztató 
a nagy átmenő forgalom. „A pusztítás 
mellőzésével emeljük fel a lelket!” – 
folytatta. Az esemény zárásaként egy 
vegetáriánus ételkóstolóra is vendégül 
látták a résztvevőket. És hogy aznap 
miért nem került hús az asztalra, azt 
is megtudhattuk  Bánhidi Lászlótól. 
Az elnök úr szerint ugyanis már egyes 
tudósok is rájöttek, hogy sokkal több 
energiabevitel szükséges a húsos éte-
lek előállításához, mint a zöldséges 
vagy a gabonából készült ételek elké-
szítéséhez. 

Egyöntetű célként fogalmazták 
meg a résztvevők, hogy meg kell őrizni 
Budakeszi jó levegőjét. Ezért nemcsak 
a Föld napján, hanem a hétköznapo-
kon is szükség van a környezetünk 
megóvására. 

Gavajda Pálné
Budakeszi, 
József Attila utca 34.
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8 Tematikus túra 

BUDAKESZI ARBORÉTUMBA ÉS A LÓHÁTON 
BUDAKESZIN EGYESÜLET LOVAS TANYÁJÁRA 

A Budakeszi Idegen for-
galmi-Infor mációs Pont 
ismét tematikus túrát 
szervezett, melynek cél-
pontjául a Budakeszi Er-
dészeti Arborétumot és 
a Lóháton Budakeszin 
lovas tanyáját jelölte 
meg. Az előző túrák so-
rán kapott jelzések és 
az internetes szavazás 
alapján igény mutatko-
zott a budakesziek által 
is alig ismert több mint 
50 éve alapított, mára 
több mint 1000 növény-
fajtát bemutató Budake-
szi Erdészeti Arborétum 
megtekintésére.

 

A főleg tűlevelű fáiról híres gyűj-
teményt csoportosan lehet láto-

gatni. A látogatásra előzetes jelent-
kezéssel fogadtuk az érdeklődőket, 
telefonon és e-mailben egyaránt. 
Szakvezetésre a Budakeszi Erdészet 
nyugalmazott erdé-
szét, Apatóczky Ist-
ván urat kértük fel, 
aki szívesen állt ren-
delkezésünkre. Kö-
szönettel tartozunk 
a Budakeszi Erdé-
szet vezetőjének, 
Keszléri Józsefnek, 
aki lehetőséget biz-
tosított arra, hogy a 
budakeszi csoport 
ke dve zményes en 
látogathasson az ar-
borétumba.

Szép, derült idő-
ben 9 órakor indult el a mamutfe-
nyőktől a kb. 15 fős lovas tanyára 
igyekvő csoport. Hieber Mónika, a 
lovas iskola házigazdája fogadott, és 
kalauzolt el bennünket a Lóháton 
Budakeszin Egyesület tanyáján. A 
látogatók találkozhattak a nemrégi-
ben született kiscsikóval, betekintést 
nyerhettek a lovas iskola életébe, 
megsimogathatták a kezesebb lova-
kat, pihenhettek az előkészített nyug-

ágyakon. A gyerekek kipróbálták a 
mászókát és trambulint. Megkóstol-
tuk a finom, házi sajtkészítményeket, 
és friss kecskesajtot is lehetett vásá-
rolni, illetve a túrázókat mangalica-
zsíros kenyér is várta.

 
10.30 órakor átsétáltunk az erdészet 
főbejárata elé, ott csatlakozott hoz-
zánk az arborétumba készülő nagy 
létszámú csapat. Végül a 30 főre 

maximalizált csoport helyett 42 fő-
vel jutottunk be (ezúton köszönjük 
a szakvezetőnek) az arborétumba. 
Apatóczky István beszámolt az arbo-
rétum megalakulásáról, történetéről. 
A sétánk során közelről is megismer-
hettünk számos mérsékelt övi fenyő-
félét, cserjefajtákat. Örömömre szol-
gált, hogy a túrán 28 felnőtt mellett 
14 gyermek is részt vett, a legkisebb 
egy csupa mosoly 5 éves kisfiú volt. 

A túrára elkísért bennünket egy ma-
gyar vizsla is, aki szemmel láthatóan 
boldogan vette birtokba a hatalmas 
területet.

A kiránduláson résztvevő, Buda-
pestről érkező Faragó Imre az alábbi 
kedves sorokat küldte számunkra:

”Nem olyan rég értem haza Bu-
dakesziről, nagyon jó volt ez a mai 
arborétumba szervezett túra. Iga-
zából csak amiatt gondoltam, hogy 
írok pár sort, hogy megköszönjük. 
Ott a helyszínen nem nagyon volt rá 
lehetőség. Picit meglepett, hogy ilyen 
sokan jelentkeztek; ahogy mondtam 
is ott a tó mellett, én kb. 10−20 részt-
vevőre számítottam. Ez is igazolja 
azt, hogy az embereket tényleg ki le-
het mozdítani otthonról, és van egy 
olyan réteg, akik valóban fogékonyak 
egy-egy település idegenforgalmi 
szempontból fontos vagy érdekes 
látnivalóira. A Budakeszi Arborétu-
mot valóban jó volt kicsit megnézni, 
megismerni; legalábbis nekem sze-
mély szerint nagyon tetszett, és úgy 
vettem észre, hogy a többieknek is”

  Köszönöm minden túratársam-
nak a részvételt. A tematikus utak 
hamarosan folytatódnak.

Továbbra is várom túraötleteiket 
az iip@efmk-budakeszi.hu e-mail 
címre.

 
Oszlánszki Szilvia 

idegenforgalmi munkatárs 
Budakeszi Idegenforgalmi  

Információs Pont

Tavaszi 
tárlat 

− A KESZI-ART   
KIÁLLÍTÁSA  
A ZSÁMBÉKI  

MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

A Keszi-Art Egyesü-
let tagjainak tárlatát 
nyitották meg Zsám-
békon. A kiállítás áp-
rilis végéig lesz nyit-
va, hétköznap 8−20 
óráig, hétvégén elő-
zetes bejelentkezés 
alapján.

Balázs Mónika Csilla a ZSKIK 
intézményvezetője elmond-

ta, hogy 30 keszi-artos művész 
állította ki munkáit. Valameny-
nyi termet meg tudtunk telíteni. 
Ipar- és képzőművészek állítot-
tak ki; van itt grafika, olajkép, 
akvarell, selyemkép, a tárgyak 
közül kiemelhetők a réztárgyak, 
valamint a különböző bútorok. 

Dr. Csutoráné dr. Győri 
Ottilia, Budakeszi polgármeste-
re is jelen volt a kiállítás meg-
nyitóján. Beszédében elmondta, 
hogy az egyesület 2012-ben ala-
kult, és a város önkormányzata 
anyagilag és erkölcsileg is támo-
gatja az egyesületet. A kiállítás 
fő mondanivalója: az összefo-
gásban van az erő! A budake-
szi lakosok egyébként a Tanne 
étteremben is megtekinthetik a 
kiállítást. 

Dévényi János, a Keszi-Art 
elnöke kifejtette: az egyesület 
a képző- és iparművészet min-
den ágának képviselőit magába 
foglalja. „Szeretnénk ezeket a 
művészeket bemutatni igényes 
munkáikkal reprezentálva. Ez 
a társaság egyre tisztábban és 
érettebben tudja megjeleníteni 
egyéni arculatát.”

Az egyesületnek kb. 40 tagja 
van. Budakeszin kb. 200 művész 
élhet, akiknek az érdekképvise-
letét is szeretnénk ellátni. 

Bernáth Béla asztalosmester 
állandó résztvevője az effajta 
kiállításoknak. Érdekes felve-
tést mondott: „Ma már nehéz új 
stílust kialakítani, mert minden 
újabb stílus hasonlít a régeb-
biekhez.” Ma már mindenki 
a sorozatgyártásra készül, így 
alig van kézműipari jelleggel 
készített bútor. A Bernáth mes-
ter által készített pipere asztal 
gyönyörűséges, de sajnos, nem 
eladó...

Szabó Tibor Mihály                                                                                                                                           
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Halálos baleset a Budakeszi úton
A Budakeszi úton egy 
személyautó villanyosz-
lopnak csapódott 2014. 
április 24-én éjjel. A bal-
eset következtében a 
jármű vezetője a helyszí-
nen életét vesztette. 

Villanyoszlopnak ütközött egy 
személygépkocsi csütörtökön 

éjjel a XII. kerületi Budakeszi úton, 
a Korányi szanatórium közelében, az 
autót vezető 60 év körüli férfi a hely-
színen életét vesztette.

Kisdi Máté, a Fő-
városi Katasztrófa-
védelmi Igazgtóság 
szóvivője az MTI-nek 
elmondta, hogy a gép-
kocsi árokba hajtott, 
a villanyoszlop az üt-
közés következtében 
kidőlt és ráesett. 

A fővárosi hivatá-
sos tűzoltók a műszaki 
mentés során az oszlo-
pot daruval emelték le 
a roncsról. 

MTI Fotó: Lakatos 

Bátorságért 
kitüntetés

Bátor helytállásukért a 
Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitányság vezetője 
két fiatal rendőr tiszthe-
lyettest tüntetett ki Bu-
dakeszin.

Gombár György rendőr őrmestert 
és Kovács József rendőr törzs-

őrmestert 2014. január 25-én szén-
monoxid-mérgezéshez riasztották. 
Határozott, szakszerű és gyors in-
tézkedésükkel egy fiatal pár életét 
mentették meg. „Eddigi legveszé-
lyesebb intézkedésük volt − emléke-

zett vissza Gombár György − hiszen 
effektíve mi is veszélyben voltunk.” 
Az ajtót nyitva (nem kulcsra zárva) 
találták. A lakás fürdőszobájában 
egy fiatal pár tartózkodott, a földön. 
Nagyvonalakban el tudták mondani 
a történteket. Azonnal kivitték őket 
a szabad levegőre, és a lakást átszel-
lőztették. Kihívták a mentőket és a 
tűzoltókat, azaz minden intézkedést 
gyorsan és szakszerűen elvégeztek. 

Érdekes, hogy a szomszédok ér-
tesítették a rendőröket, mert a fiatal 
nő a fürdőszoba ajtaján kikiabált, 
kimenni a lakásból viszont már nem 
maradt erejük. 

A kollégák gratuláltak a kitünte-
téshez, a családtagok méltán büszkék 
a két fiatal tiszthelyettesre!

Szabó Tibor Mihály

Bomba Budakeszin
10 kg-os, II. világhábo-
rús bombát találtak ma 
délután Budakeszi bel-
területén, egy bevásár-
lóközpont parkolójában. 
A területet lezárták. 60 
embert kellett kimene-
kíteni. 

Lakóházak, bevásárlóközpont és 
egy benzinkút is található annak 

a helyszínnek a közelében, ahol a 
10 kg-os II. világháborús tüzérségi 
bombát találták. 

„A Márity László út mellett ta-
lálható áruház parkolójában talált 
bomba miatt egy 100 méteres biz-
tonsági körzetet alakítottak ki a 

kint lévő erők. Ebből 
a biztonsági körzetből 
kiürítettek minden ott 
lakót. A bombát a tűzsze-
részek fogják elszállítani 
és biztonságos helyen 
fogják megsemmisíteni” 
– mondta el Csámpay 
Attila, a Pest Megyei Ka-
tasztrófavédelem sajtó-
szóvivője.

Meg nem erősített információk 
alapján a bombát valaki szándékosan 
helyezte el a területen.

Balczó Kornélia

Rendőrkézen a budakeszi tolvaj
A rendőrök az adatgyűj-
tés eredményeként né-
hány órán belül elfogták 
a 36 éves gyanúsítottat.

A Budaörsi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya eljárást in-

dított lopás vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt N. Attila  
36 éves budakeszi lakos ellen. A jelen-
leg rendelkezésre álló adatok szerint 

a gyanúsított 2014. március 30-án  
1 óra 30 perc és 6 óra közötti időben 
megbontotta egy budakeszi hotel 

hátsó bejárati ajtaja mellett a falat, 
így bejutott a raktárhelyiség zárt 
részébe és onnan készpénzt, illetve 
láncfűrészt tulajdonított el.

A rendőrök a beszerzett adatok 
alapján azonosították és néhány 
órával később elfogták N. Attilát. A 
36 éves férfit a Budaörsi Rendőrka-
pitányságra előállították és gyanú-
sítottként hallgatták ki. A további 
eljárást ellene - szabadlábon hagyása 
mellett - a Budaörsi Rendőrkapitány-
ság folytatja le.
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0 Együtt 

(l)enni jó 
- ORSZÁGOS GYŐZTES 
A BUDAKESZI CSAPAT

A fenti cím volt a mottója a XXIII. 
Országos Evangélikus Hittanver-
senynek. Az országos döntő április 
5-én, Albertirsán volt egész napos 
program keretében. Ott 3–4. osz-
tályos csapatunk a hatodik, 5–6. 
osztályos csapatunk pedig az első 
helyen végzett.

  

Hagyományosan elsőtől nyolcadik osztályig 
négy korcsoportban indulhatnak a csapatok. 

A cím is jelzi, hogy ebben az évben olyan bibliai 
történetekből kellett a versenyzőknek felkészülni-
ük, melyekben az Istent követő, Jézust körülvevő 
emberek valamiképpen az étkezéshez kapcsolódó-
an élik meg a közösséget. Ezekben a történetekben 
a bőség vagy a szükség különleges helyzeteit az 

teszi még em-
lékezetesebbé, 
hogy bennük az 
emberek mé-
lyen megtapasz-
talhatják Isten 
jelenvalóságát.

  A verseny 
megyei for-
dulóját feb-
ruárban ren-
dezték meg 
Budakeszin, 
a Prohász-
ka Ottokár 
K a t o l i k u s 
Gimnázium 
épületében. 
A helyi 

evangélikusok 
nemcsak a gördülékeny szervező munkával 

jeleskedtek, hanem induló csapataink is első he-
lyen végeztek.

 
A csapatok tagjai:
Balogh Dorina, Doleschall Margit, Papucsek 

Dorka, Szebik Flóra (3–4.osztály)
Berlinger Dorottya, Miklós Eszter (ő a budavári 

gyülekezetből csatlakozott hozzánk), Lackner Or-
solya, Virágh Anikó (5–6. osztály).

 
Kérjük rájuk Isten áldását, hogy tudásukkal 

együtt hitük is szüntelen gyarapodjon.
 

Lacknerné Puskás Sára, evangélikus lelkész

A budakeszi kálvária 
kápolnától indult el a 
feltámadási körmenet. 
Az oltáriszentséget 
Szeleczky Csaba atya 
hozta le a plébánia 
templomhoz, ahol azt 
Filó Kristóf plébános 
úr átvette és a temp-
lomba vitte. A szentsé-
gi áldás után kezdetét 
vette az ünnepi szent-
mise.

Ministránsavatás 
Makkosmárián

Emberemlékezet óta nem volt 
Makkosmárián ministránsava-
tás. Szeleczky Csaba káplán atya 
2014. március 30-án celebrált 
örömvasárnapi szentmisén tette 
emlékezetessé a kegytemplom 
híveit e szép eseménnyel: 6 fiú lé-
pett az oltárszolgálatba. 

A zsúfolásig megtöltött templom jelezte azt is, 
hogy a hitéletre nagy szüksége van a hegyen 

lakóknak is. Egy új városrészként kialakult térség-
ben lévő kegytemplom immár nemcsak a zarán-
dokok és kirándulók kedvelt helye, hanem az ott 
kialakult közösségnek is.

A szertartás első része a jelöltek befogadása, 
amikor is megkapták ruhájukat. Idén öten vehet-
ték fel a ruhát: Horváth Zoltán, Lendvay Csongor, 
Lendvay Tardos, Csirke Gábor Vencel, Micsik 
Zsombor, Kisdy Emmánuel. Ők már fél éve végez-
ték az oltárszolgálatot, és megismerkedtek a szent-
mise alapvető feladataival. 

Ezután a befogadottak avatása történt. Itt fel-
avatták a ministránsokat és egy lektort (Lendvay 
Endre), aki már fél éve készül arra, hogy a szent-
misében végzett felolvasásban is a pap segítségére 
legyen.

És végül, de nem utolsósorban a vezető ava-
tására került sor. Neki különösen fontos feladata 
van. Ő már több év óta szolgál az oltár körül, és 

fél éve foglalkozik a kisebbekkel is. Ismeri a temp-
lom és a liturgia minden részét, és felelősségteljes 
viselkedése alapján alkalmasnak találtatott erre a 
megtiszteltetésre.

Idén a vezetői skapulárét megkapta: Horváth 
Zoltán.

Zoltán nemcsak vezetői tisztséget kapott, ha-
nem a főministránsi kinevezést is, mely által a 
budakeszi-makkosmáriai templom legnagyobb 
rangú vezető ministránsa lett.

A felkészítést Gyetván Jenő lelkipásztori kisegí-
tő végezte el. A szentmise után a templom kertjé-
ben vidám agapét rendeztek a hívek. A fiatal, teli 
ambícióban lévő atyának jó egészséget kívánunk 
áldozatos munkájához!

Borda Mihály

Feltámadási körmenet 
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1(Nehémiás 12:43)

Messzire elhallatszott, hogy mennyire örülnek?
 

2014. március 30-án 10 órakor 
hálaadó istentiszteletre hívott a 
harangszó a budakeszi református 
templomba. 

A gyülekezet létezésének 70., az egyházközség 
megalakulásának és az első református imaterem 

felépítésének 65., az új templom felszentelésének 15. 
évfordulóján Fónagy Miklós nyugalmazott esperes 
igehirdetése elején visszaemlékezett azokra az évekre, 
amiket édesapja, Fónagy Zoltán nagytiszteletű úr lel-
kipásztorsága idején Budakeszin töltött gyermekként 
és ifjúként.

 Majd Nehémiás próféta könyvének 12. része alap-
ján figyelmeztetett: a múltba néző ember hajlamos a 
csüggedésre vagy az önhittségre, a jövőbe tekintve 
pedig az aggodalomra. Mindezek helyett érdemesebb 
Istenre tekintenünk, Neki adnunk hálát, Belé vet-
nünk a bizalmunkat és Hozzá fordulnunk áldásáért. 
Erre csodálatos lehetőséget készített nekünk Jézus 
Krisztus, amikor kereszthalálával eltörölte az Isten és 
az ember közti szakadékot, ahogy erről az evangéli-
umok tanúskodnak: „a templom kárpitja felülről az 
aljáig kettéhasadt”.

  Az igehirdetésre a Zákányi Zsolt Református 
Vegyeskar megszólaltatásában a Halmos László által 
feldolgozott 127. zsoltár szavai válaszoltak: „Hogyha 
az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad, ki építi azt.” 
A gyülekezeti énekkar mellett a hálaadó istentisztele-
ten az ifjúsági bibliakör tagjai adtak elő Csillagpontos 
énekeket saját zenekaruk kíséretével.

 A templomot megtöltő ünneplő gyülekezet kö-

zös imában adott hálát a református közösségben 
szolgáló korábbi lelkészek, presbiterek és egyházta-
gok életéért és áldást kért a mostani szolgálatokra. 
A hirdetésekben elhangzott a szegedi és az erdélyi 
Méra református gyülekezetének üdvözlete, valamint 
budakeszi evangélikus gyülekezet és lelkipásztora üd-
vözlő és áldást kérő sorai.

 Végül az igehirdető Fónagy Miklós, az gyülekezet 
jelenlegi lelkipásztorai Boros Péter és Borosné Var-

ga Edina, valamint a meghívott lelkészek (köztük a 
rimaszombati református lelkipásztor, a budakeszi 
gyülekezet valamikori tiszteletbeli lelkipásztora, és a 
budakeszi baptista pásztor) áldásával zárult az hála-
adó istentisztelet.

Az ünneplés a Kálvin-teremben folytatódott, ahol 
dr. Karasszon Mihály gondnok nyitotta meg a 70 évet 
felidéző fénykép- és dokumentumkiállítást. Az ezt 
követő szeretetvendégség résztvevői hosszasan és el-
mélyülten tanulmányozták a 30 tablón megjelenített 
csaknem 200 fényképet és a folyamatosan kivetített 
további 250 felvételt. Régen elhunyt testvérek, fele-
désbe merült események emlékét idézték föl a képek 
előtt beszélgető régi és jelenlegi gyülekezeti tagok.

 A fényképek mellett 30 perces dokumentum-film 
is készült, amit a tanácsteremben tekinthettek meg az 
érdeklődők. A filmben idős, középkorú és fiatal gyü-
lekezeti tagjaink vallanak arról, mit jelent számukra 
Budakeszin reformátusként dicsérni és szolgálni az 
Urat.

 A kiállítás és a dokumentumfilm a Polgári Ma-
gyarországért Alapítvány és a Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Hivatal / Balassi Intézet Pro Renovanda 
Cultura Hungariae programja támogatásával jött 
létre. A pályázati támogatásokat a Budakeszi Refor-
mátus Egyházközség Határainkon túli Magyarok 
Emléktemploma Alapítvány kezelte.

  A kiállítás minden érdeklődő számára megte-
kinthető vasárnaponként 11-12 óra között ill. előzetes 
telefonos egyeztetés alapján (06 23 451 814). 

 Marosi Zsuzsa
A fényképeket Draskóczy András készítette.
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2 Ingyenes ruha osztás

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. 
május 7-én, szerdán 10 és 14 óra között ismé-

telten INGYENES RUHAOSZTÁST tart a Budake-
szi Fő téri parkban.

“ANGOL / NÉMET nyelvórák 

minden szinten, egyénileg 

vagy kis csoportban. Informá-

ciók: www.kerekmondat.hu / 

06-23-456-632 / 06-20-382-

09-71”

 
IKEA-típusú beépített 

szekrények, konyhabútorok, 

polcrendszerek, baba-és gyer-

mekbútorok, iroda- és üzletbe-

rendezések méretre gyártása a 

legolcsóbban. Például: könyv-

szekrény 228x80x28 cm. 13 

800 Ft. Igényes munka, rövid 

határidő, díjtalan felmérés és 

árajánlat. 

 Tel: 06 (30) 368-1354

 

Keres? Kínál? Eladna? Venne? 
Hirdessen nálunk! 

Apróhirdetés 30 szóig  

1 600 Ft+Áfa. 

Hirdetésfelvétel: 

e-mail: szatibo54@gmail.com, 

tel.: 06(23) 455-097 

vagy 

e-mail:  

budakeszihirdetes@gmail.com,  

tel.: 06(20) 912-7451

Sakkverseny
Budakeszi város önkormányzata 2014. 
május második felében szenior rapid sakk-
versenyt szervez azoknak a hatvan éven  
felülieknek, akik szívesen mérnék össze 
tudásukat korosztályuk amatőr sakkozói-
val. Ez kétszer húsz perces játékidőt jelent.

Az első helyezett továbbjut a Magyarország Szenior Rapid 
Sakkbajnoka címért folytatott Nagykanizsai Sakkverseny-

re, az önkormányzat támogatásával, melynek időpontja szept-
ember 4-én, csütörtökön és 5-én, pénteken lesz. Szállást és tel-
jes ellátást háromcsillagos hotelben biztosítanak Zalakaroson, 
illetve Nagykanizsán.

Tudjuk, hogy Budakeszin az országos átlag feletti szellemi 
teljesítményt nyújtó emberek élnek, bízunk benne, hogy esé-
lyesek vagyunk a bajnoki serlegre.

Az első öt helyezett pénzjutalmat is kap: 100, 60, 40, 30 és 20 
ezer forint értékben.

Várjuk jelentkezésüket az Idősügyi Tanács elnökénél, Farkas 
Lászlónál.

Elérhetőségei: +36 20 553 81 26,  
e-mail: farkas05.19@t-online.hu. Határidő: 2014. május 16.

Bakács Bernadett

Gyógytorna időseknek
Budakeszi város önkormányzata − az 

Idősügyi Tanács javaslatára − gyógytornát 
indít az idősek számára, életminőségük 

megőrzésére. A torna a délelőtti órákban, 
az Erkel Ferenc Művelődési Ház edzőter-
mében lesz. Jelentkezni lehet Lukovich 
Petránál a következő elérhetőségeken: 

lukovichpetra@citromail.hu,  
tel.: +36 70 227 8312





Esős idő esetén 2014. 05. 01-jén (vasárnap) kerül megrendezésre


