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Huszadszorra is együtt 
Budakeszi nagycsaládja



FELHÍVÁS
Német 

Nemzetiségi 
RegisztRációRa

2014. október 12-ére 
tűzték ki a nemzetiségi 
választásokat is. Ah-
hoz, hogy nemzetiségi 
állampolgárként vá-
laszthassanak, és ezzel 
is támogassák a német 
nemzetiséget, regiszt-
rálás szükséges.

A nemzetiségi regisztrá-
ciót megtehetik a www.

valasztas.hu internetes oldalon 
online kitöltési lehetőséggel 
vagy letölthető formátumban 
is. Segítséget nyújt felkeresése 
esetén Budakeszi Város Német 
Önkormányzata, a Tarkabarka-
Kunterbunt Óvoda, a Hely-
történeti Tájház és Budakeszi 
Városháza is. Aki már a tavaszi 

országgyűlési választáskor re-
gisztrált, annak már nem kell 
ezt még egyszer megtennie.  A 
regisztráció folyamatos, de 
csak a kiírt választást megelő-
ző 15. napig veszik figyelembe 
a jelentkezést a 2014. évi helyi 
nemzetiségi választáshoz. Ez-
után már csak az öt év múlva 
esedékes választásnál lesznek 
rá tekintettel. Nem elég német 
nemzetiségűnek éreznünk ma-
gunkat, hanem tennünk is kell 
érte, mellette, jelen esetben 
regisztrációnkkal és szavaza-
tunkkal.

Kérném, támogassanak minket, 
regisztráljanak!

Schrotti János, elnök
Budakeszi Város  

Német Önkormányzata

Budakeszi váRos szavazóköReiNek száma, 
soRszáma, valamiNt a szavazóhelyiségek címe:

 01. szavazókör:  Széchenyi István Ált. Isk. 
 Napraforgó tagozat 

Petőfi Sándor utca 47.

 02. szavazókör:  Szociális Központ (INO) Erdő utca 83.
 03. szavazókör:  Szociális Központ (INO)   Erdő utca 83.
 04. szavazókör:  Budakeszi Bölcsőde                      Fő utca 133.
 05. szavazókör:  Szivárvány Óvoda               Fő utca 268.
 06. szavazókör:  Szivárvány Óvoda              Fő utca 268.
 07. szavazókör:  Pitypang Óvoda                                  Ifjúság útja 2.
 08. szavazókör:  Pitypang Óvoda  Zichy Péter utca 31.
 09. szavazókör:  Széchenyi István Ált.Isk.                             Knáb J. utca 60.
 10. szavazókör:  Széchenyi István Ált.Isk.                             Knáb J. utca 60.
 11. szavazókör:  Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda Fő utca 72.
 12. szavazókör:  Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda Fő utca 72.
 13. szavazókör:  Nagy Sándor József Gimnázium Széchenyi utca 94.
 14. szavazókör:  Szivárvány Óvoda               Fő utca 268.
 15. szavazókör:  Szivárvány Óvoda               Fő utca 268.
 16. szavazókör:  Nagy Sándor József Gimnázium Széchenyi utca 94.
 17. szavazókör 
(nemzetiségi):  Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda         Fő utca 72.

A választás időpontja: 
2014. október 12.

A helyi önkormányzAti képviselők és polgármesterek válAsztásáról

A helyi önkormányza-
ti képviselők és polgár-
mesterek választásán 
a választópolgár lakó-
helyén vagy bejelentett 
tartózkodási helyén vá-
laszthat.

Városunkban 8 egyéni és 3 kompen-
zációs listás képviselői mandátum 

szerezhető meg. 
Budakeszi Város Helyi Választási 

Iroda vezetőjének a megválasztható 
képviselők számának megállapítása 
tárgyában hozott 1/2014. határozata, 
valamint a 2014. évi helyi önkormány-
zati választások választókerületeinek 
kialakítása tárgyában hozott 2/2014. 
határozata a www.varoshaza.budakeszi.
hu honlapon megtekinthető. 

kik szavazhatNak 
átjeleNtkezéssel: 
az átjelentkezésre irányuló kérelmet az 
a választópolgár nyújthatja be, akinek a 
választás kitűzését megelőzően legalább 
harminc nappal (legkésőbb 2014. június 
23-áig) létesített tartózkodási helyének 
érvényessége legalább 2014. október 
12-éig tart;az átjelentkezésre irányuló 
kérelemnek legkésőbb 2014. október 
10-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a 
helyi választási irodához;az átjelentke-
zési kérelemnek a választópolgár neve, 
születési neve, születési helye, anyja 
neve, személyi azonosítója adatokon túl 
tartalmaznia kell a választópolgár tar-
tózkodási helyének címét. 

mozgóuRNa 
iRáNti kéRelem 
A mozgóurna iránti kérelmet a szava-
zóköri névjegyzékben szereplő, moz-
gásában egészségi állapota vagy fogya-
tékossága miatt gátolt választópolgár 
nyújthatja be.

A mozgóurna iránti kérelemnek a 
választás kitűzését követően, de legké-
sőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig 
meg kell érkeznie ahhoz a helyi válasz-
tási irodához, amelynek szavazóköri 
névjegyzékében szerepel, vagy a sza-
vazás napján, legkésőbb 2014. október 
12-én 15.00 óráig meg kell érkeznie a 
szavazatszámláló bizottsághoz.

A mozgóurna iránti kérelemnek az 
adatokon (választópolgár neve, szüle-
tési neve, születési helye, anyja neve, 
személyi azonosítója) túl tartalmaznia 
kell a szavazókör területén lévő tar-
tózkodási helyét, ahova a mozgóurna 
kivitelét kéri, ha az a magyarországi 
lakcímétől eltér, valamint a mozgóur-
na-igénylés okát.

hAtáridő:  
a kéRelemNek
legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 
óráig meg kell érkeznie a helyi választási 
irodához,

2014. október 12-én 15.00 óráig meg 
kell érkeznie az illetékes szavazatszámláló 
bizottsághoz.

Fogyatékossággal 
élő válAsztópolgá-
Rok segítése
A fogyatékossággal élő választópolgár a 
következő segítséget igényelheti választó-
jogának gyakorlása érdekében:
•	 Braille-írással készült értesítő meg-

küldése,
•	 könnyített formában megírt tájé-

koztató anyag megküldése,
•	 Braille-írással ellátott szavazósablon 

alkalmazása a szavazóhelyiségben és 
a mozgóurnás szavazás során,

•	 akadálymentes szavazóhelyiség 
alkalmazása – az akadálymentes 
szavazókörök felsorolását külön 
jegyzék tartalmazza.

Azt a választópolgárt, aki kérte, hogy 
akadálymentes szavazóhelyiségben sza-
vazhasson, és akinek a lakcíme szerint 
kijelölt szavazóhelyiség nem akadály-
mentes, a helyi választási iroda a lakcíme 
szerinti szavazóhelyiséggel azonos telepü-
lésen és választókerületben lévő, akadály-
mentes szavazóhelyiséggel rendelkező 
szavazókör névjegyzékébe teszi át.

A magyarországi lakcímmel rendelke-
ző választópolgár a központi névjegyzék-
kel kapcsolatos kérelmetszemélyesen a 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 
helyi választási irodához, vagy 

levélben, az ügyfélkapun vagy a vá-
lasztások hivatalos honlapján keresztül 

a lakcíme szerinti választási irodához 
nyújthatja be.

Szavazóköri, valamint központi névjegy-
zéket érintő kérelem a Nemzeti Választási 
Iroda www.valasztas.hu hivatalos honlap-
ján on-line benyújtható, vagy postai úton 
történő benyújtáshoz a formanyomtat-
vány pdf formában a honlapról letölthető. 

A helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek választásán külképviseleti 
választási iroda nem működik. 

Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, 
hogy a fent leírtak alapján a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek 
választásán, az országgyűlési és az euró-
pai parlamenti választásoktól eltérően:
•	 csak magyarországi lakóhellyel 

rendelkező választópolgárok sza-
vazhatnak; 

•	 átjelentkezés iránti kérelmet az a 
választópolgár nyújthat be, akinek 
a választás kitűzését megelőzően 
legalább harminc nappal létesített 
tartózkodási helyének érvényessége 
legalább a szavazás napjáig tart; 

•	 az elfogadott átjelentkezési ké-
relem alapján a választópolgár 
tartózkodási helye szerinti sza-
vazókör névjegyzékébe kerül 
felvételre;mozgóurna kérelem la-
kóhelyre, –átjelentkezést igénylő – 
tartózkodási helyre, illetve a lakó-
hely vagy tartózkodási hely szerinti 
szavazókör területéhez tartozó cím-
re igényelhető;Magyarország kül-
képviseletein nem lehet szavazni. 

A Budakeszi Helyi Választási Iroda 
címe: 2092 Budakeszi, Fő u. 179.

dr. Remete Sándor
   Helyi Választási Iroda vezetője
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Budakeszi fejlődik
tisztelt választópolgáRok, kedves Budakesziek!

Budakeszi város polgár-
mestereként a Budakeszi 
hírmondó önkormányzati 
újság hasábjain rendsze-
resen, minden hónap-
ban tájékoztatom önö-
ket tevékenységemről. 
engedjék meg, hogy a 
2010−2014. ciklusban az 
elvégzett polgármeste-
ri-, valamint - a 7. számú 
választókerületet érintő 
- képviselői munkámról 
beszámoljak önöknek.

Az elmúlt négy évben jelentős eredmé-
nyeket sikerült elérnünk. Városunk 

fejlődéséhez hozzájárult a képviselő-testület 
tagjainak munkája, a civil szervezetek, egye-
sületek aktív, együttműködő tevékenysége, 
amit Budakeszi polgármestereként ezúton 
is szeretnék megköszönni. Az alábbiakban 
szeretnék megemlíteni néhány konkrét 
eredményt szakpolitikai bontásban, a teljes-
ség igénye nélkül.

sikeRes pályázatok
A 2010−2014 közötti időszakban számos 
európai uniós és egyéb pályázatot fejeztünk 
be, melyeket az előző ciklusból örököltünk, 
és nyertünk újakat, melyek egy részét már si-
keresen befejeztük, a többi kivitelezése pedig 
folyamatban van. Megépült az új Városháza, 
megszépült a Fő téri park, a Pitypang Sport 
Óvoda bővítése és felújítása is megtörtént, 
átadtuk a HÍD Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat Idősek Napközi Otthonának fel-
újított és bővített épületét. Új, 48 férőhelyes 
bölcsőde épült, „Értékes vagy!” címmel 
ifjúsági bűnmegelőzési program is megva-
lósult. Folyamatban van az önkormányzat 
teljes szervezetének fejlesztésére irányuló 
pályázat. Közel 5 milliárd Ft bruttó érték-
ben új szennyvíztisztító telepet létesítünk. A 
projekt keretében megvalósul Makkosmária 
csatornázása is. Pályázatot nyertünk a pol-
gármesteri hivatal, a Széchenyi István Ál-
talános Iskola és a Pitypang Sport Óvoda 
energetikai fejlesztésére. Több településsel 
közösen számítástechnikai fejlesztést lehető-
vé tevő pályázatot nyertünk.

Közel 6 milliárd forint bruttó összérté-
kű beruházás valósult meg négy év alatt, 
melyhez az önkormányzat mindössze kb. 
6.000.000,- Ft-os önrészt biztosított.

öNkoRmáNyzat által 
FiNaNszíRozott, illetve 
támogatott Fejlesztések
A 2012. évben civil összefogással megújult 
az 1956-os kopjafa környezete, melyet az ön-
kormányzat is támogatott. Abban az évben 
adtuk át a Nagy Sándor József-emlékház-
ban az Idegenforgalmi Információs Pontot, 
melynek kialakítását 650.000,- Ft-ból valósí-
totta meg az önkormányzat.

A 2013. évben − saját keretemből – 
300.000,- Ft-tal támogattam a Nepomuki 
Szent János-szobor felállítását, környezeté-
nek rendezését.

Ugyanebben az évben 8,6 millió Ft-os 
önkormányzati forrásból megvalósult a Dó-
zsa György téri termelői piac fejlesztésének 
első üteme. A fejlesztést még az idei évben 
folytatjuk, további 6 millió Ft-ból.

A 2013. évben nevelési tanácsadó létesült 
városunkban a HÍD Családsegítő épületé-
ben. A helyiség felújításához 1.150. 000,- Ft-
tal járultunk hozzá. Pár héttel később meg-
nyitotta kapuit az Ifjúsági Klub a Művelődési 
Központban, melynek kialakítását az önkor-
mányzat 200.000,- Ft-tal támogatta.

A 2014. évben megújult a mamutfe-
nyőkhöz vezető híd 2,86 millió Ft-ból, 3,5 
millió Ft-ból megszépült a Schieli-kápolna 
környezete is. Az önkormányzat mindösz-
szesen 450.000,- Ft-tal támogatta az „Őseink 
emlékére” elnevezésű szobor felállítását és a 
környezetének rendezését is.

Polgármesterként egyik legfontosabb 
feladatomnak tekintettem, hogy közvet-
len munkatársaimmal együtt elérjük a Fő 
utca felújíttatását, mely 305 millió Ft-os 
kormányzati forrásból 2014. évben meg is 
valósult. Az önkormányzat ehhez további 
10 millió Ft-ot biztosított a Fő utcát érintő, 
kapcsolódó fejlesztések megvalósítása érde-
kében (szegélykövek cseréje, járdaszakaszok 
felújítása, Dózsa György téri bekötőút asz-
faltozása, további kiegészítő munkálatok).

az öNkoRmáNyzat által 
kiíRt pályázatok
Az önkormányzat által közel 9 millió fo-
rint értékben épített járdákon túlmenően 
az utolsó két évben közel 8 millió forintot 
fordítottunk az önerős lakossági járdaépítés 
támogatására. A pályázatok eredményekép-
pen összesen 900 m² járdafejlesztés valósult 
meg, míg az idei évben további közel 1.000 
m² járda fog megújulni.

2011. évben elindítottuk a civil szerveze-
tek, helyi önszerveződő közösségek támoga-
tására vonatkozó pályázatot is. A három év 
alatt összesen 7,6 millió Ft-tal támogattunk 
103 civil, önszerveződő szervezetet.

civil kapcsolatok
Három, informálisan működő szervezet lét-
rehozásában működtünk közre. A Kulturális 
Tanácsadó Testület 2012 májusában azzal 
a céllal jött létre, hogy a város közösségi és 
kulturális életét tovább gazdagítása, színe-
sítése. A Budakeszi Idősügyi Tanács 2012 
júniusában jött létre, hogy a város szépkorú 
lakosainak érdekeit szolgálja, és segítse az 
önkormányzatnak a település nyugdíjasai-
val, időskorú polgáraival kapcsolatos mun-
káját. A Budakeszi Civil Kerekasztalt – civil 
kezdeményezésre − 2013 októberében hoz-
tuk létre annak érdekében, hogy elősegítse 
az önkormányzat és a civil szervezetek közti 
hatékonyabb együttműködést és a szerveze-
tek egymás közötti kapcsolatának fejlődését. 

szociális goNdoskodás
Az önkormányzat az Erzsébet-program 
révén két éve segíti a rászoruló családok és 
a nyugdíjasok üdülését, melynek eredmé-
nyeképpen 41 budakeszi lakos mehetett el 
nyaralni 2013−2014-ben. A budakeszi nyug-
díjas korú lakosok részére több alkalommal 
kedvezményes számítógép-kezelői tanfolya-
mot indítottunk, mely az idei év novembe-
rében tovább folytatódik. A nyugdíjasok és 
a nagycsaládosok megsegítése érdekében 
karácsonyi utalvány- és élelmiszercsomag-
osztást, tűzifa programot indítottunk, va-
lamint iskolakezdési tanszercsomaggal is 
támogattuk a családokat. Az önkormányzat 
2013−2014-ben összesen 112 szociálisan 
rászoruló gyermek részére biztosított nyári 
étkeztetést, melyre összesen 1 millió 740 
ezer Ft-ot adományozott. Az önkormányzat 

a szociális segélyezés különböző formáiban 
éves szinten 30 millió forinttal támogatja a 
rászoruló lakosokat.

közBiztoNság
A város közbiztonságának fejlesztése érde-
kében 2011-ben kamerarendszert építet-
tünk ki a településen, melyet folyamatosan 
bővítünk. Jelenleg 22 kamera segíti a rend-
őrség és polgárőrség munkáját. A Budakeszi 
Védelmi Centrum 2011-ben kezdte meg a 
működését, és 24 órás ügyeletet biztosít Bu-
dakeszin. A Centrum révén városunk lakói 
rendszeres bejelentéseikkel, információikkal 
segítik a közbiztonság fenntartását. 2013. év-
ben térségi lakossági összefogással valósult 
meg a rendőrség részére egy új Dacia Duster 
terepjáró beszerzése 3,5 millió Ft értékben.

muNkahelyteRemtés
Lehetőségeinkhez mérten minden eszközzel 
igyekszünk támogatni és elősegíteni a mun-
kahelyteremtést a településen. A városban 
az egyik legnagyobb munkaadó az önkor-
mányzat. Az önkormányzat és intézményei 
összesen 378 főt foglalkoztatnak. A Pitypang 
Sport Óvoda bővítésével 4 fő óvodapeda-
gógusnak és 1 fő dajkának biztosítottunk 
új munkahelyet.  Az új bölcsődében 13 új 
munkahelyet teremtettünk. 2013. évtől a re-
habilitációs hozzájárulás terhére 2 félállású 
alkalmazott dolgozik a két óvodában. 2013 
novemberétől további 3 fő pedagógiai asz-
szisztens foglalkoztatását vállalta az önkor-
mányzat az óvodák javára.

Budakeszi Város Önkormányzata részt 
vesz a közfoglalkoztatási programokban is, 
mellyel segíteni tudja a városban élő, szo-
ciálisan hátrányos helyzetben lévő családok 
életét. Tavaly nyár óta összesen 66 főt fog-
lalkoztatott Budakeszi önkormányzata. Az 
idei évben csatlakoztunk a nyári diákmunka 
programhoz, mely eredményeképpen 12 bu-
dakeszi tanulónak tudtunk munkát biztosí-
tani július-augusztus hónapban.

egészségügy és oktatás
Évente egyszer ingyenes nőgyógyászati rák-
szűrést tartunk, melyet évente 80-100 hölgy 
vesz igénybe.

Az idei évben közel 2,5 millió Ft-ot biz-
tosítottunk összesen 79 fő, Budakeszin élet-
vitelszerűen élő 6., 7., 8. osztályos leánygyer-
mekek HPV elleni védőoltásaira. 

Szerettük volna elismerni és díjazni Bu-
dakeszi egészségügye érdekében hosszabb 
időn át kiemelkedő munkát végzett egész-
ségügyi dolgozók, valamint Budakeszi okta-

tásügyében kimagasló tevékenységet végző 
pedagógusokat, ezért 2013-ban Budakeszi 
Egészségügyért, és Budakeszi Oktatásügyért 
díjat alapítottunk.

Minden évben rendszeresen gondos-
kodtunk az oktatási intézményeink zökke-
nőmentes működéséről és üzemeltetéséről. 
Komoly lépéseket tettünk egy közeljövőben 
megépülő új iskola és tanuszoda érdekében.

váRosüzemeltetés
A város üzemeltetésével kapcsolatos fel-
adatokat a Budakeszi Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési (BVV) Kft. látja el a tele-
pülésen. A Kft. 2013. évben lényeges válto-
zásokon ment keresztül. A cél az volt, hogy 
a város az építési feladatokat nem elsősor-
ban alvállalkozók bevonásával, hanem saját 
erőkkel, gépekkel és eszközökkel végezze 
saját cége által a költséghatékony gazdálko-
dás jegyében. Csak a 2013. évben 1000 m²-
nyi kátyút javított a BVV Kft. Ezeken felül 
rendszeresen végzi a zöldfelületek karban-
tartását, ezen belül fűnyírást, virágosítást, 
parlagfű mentesítést, bokrok metszését, sö-
vényvágást a közterületeken.

kultúRa
Az önkormányzat a lakossági igényeket ki-
elégítve törekedett a város kulturális életé-
nek fellendítésére és a rendezvények színvo-
nalának emelésére is. Egy település életében 
kiemelt feladat a közösségépítés is. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy az elmúlt években 
egyre több budakeszi lakos vesz részt és érzi 
jól magát rendezvényeinken, legyen szó egy 
örömfutásról, március 15-ei ünnepségről, 
vagy éppen a Családi Nap Fesztiválról, Bu-
dakeszi legnagyobb rendezvényéről, mely 
idén ünnepelte 20. születésnapját. A városi 
rendezvényeket magasabb színvonalon szer-
veztük meg, valamint új rendezvényekkel 
is gazdagítottuk Budakeszi közösségi életét 
(Szent Mihály-napi vigasságok, állatok vi-
lágnapja, városkarácsony).

téRségi szeRepköR
Budakeszi 2013. január 1-jével Biatorbágy, 
Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Hercegha-
lom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remetesző-
lős, Telki, Tök, Zsámbék települések vonat-
kozásában járásközponti feladatokat lát el.

2013 májusában megalakult a 
Budakörnyéki Önkormányzati Társulás, 
melynek központja Budakeszi. Tagjai (Bia-
torbágy, Budajenő, Budakeszi, Hercegha-
lom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remete-
szőlős, Tök) közösen működtetik a HÍD 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot, va-
lamint a Budakörnyéki Közterület-felügye-
letet is. 

Végezetül fontosnak tartom megje-
gyezni, hogy az elmúlt négy évben polgár-
mesterként és a 7. számú választókerület 
képviselőjeként is szolgáltam Budakeszit. A 
két feladat jól kiegészítette egymást, képvi-
selői munkámért külön díjazást nem vettem 
igénybe, ami megtakarítást jelentett a tele-
pülés számára. 

Amennyiben elégedettek voltak az elmúlt 
négy évben nyújtott teljesítményemmel, ké-
rem, támogassák polgármesterré és képvise-
lővé történő újraválasztásomat.

 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia

polgármester
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kedves Budakesziek!

sok elképzeléstől és a 
változás elindításától 
vezérelve négy évvel ez-
előtt vállaltam a képvise-
lői tevékenységet. most 
visszatekintve azt látom, 
hogy a város lendüle-
tet vett, és megindultak 
azok a régen várt folya-
matok és szemmel látha-
tó változások, amelyekre 
már nagy szükség volt. 

Nem volt könnyű, nagyon sok 
munka, szervezés, egyeztetés 

és közös erőfeszítés van az ered-
mények mögött. Ha csak arra 
gondolok, hogy milyen infra-
strukturális körülmények között 
tartottuk az első testületi ülése-
ket, milyen gazdasági és intézmé-
nyi nehézségekkel álltunk szem-
ben, akkor ahhoz képest szinte 
nem is négy évet ugrottunk. 

Természetesen maradt még 
bőven megoldandó feladat, és 
sajnos a Nádas-tóban sem úsz-
kálnak a kacsák, de remélem, a 
következő városvezetésnek lesz 

alkalma és akarata a „zöld várost” 
megtartó intézkedések megtéte-
lére is. 

Meggyőződésem, hogy a kép-
viselői munka csak akkor lehet 
hatékony, ha azt teljes koncent-
rációban és folyamatos jelenlét 
mellett végzik. Mivel ezt én a 
jövőben már a főállásom mellett 
nem tudtam vállalni, ezért a kép-
viselői tevékenységemet a jövő-
ben nem folytatom.

Szeretném megköszönni első-
sorban a választóimnak a bizal-
mat: igyekeztem a hozzám fordu-
lóknak a lehetőségekhez mérten 
segíteni, és a körzetemben is si-
került néhány eredményt elérni. 
Elindítottunk olyan előkészítő 
lépéseket, amelyek a jövőben be 
tudnak érni. Köszönöm a város-
vezetésnek, képviselőtársaimnak, 
a polgármesteri hivatal dolgozói-
nak, valamint az önkormányzati 
intézményeknek és a helyi civil 
szervezeteknek is a közös mun-
kát, az együttműködést, a kreatív 
hozzáállást. 

Kívánok mindenkinek jó 
egészséget és további sikeres 
munkát!

Az 1. választókerületben októ-
ber 12-én ’Sigmond Bertalan fog 
indulni, akit meleg szívvel aján-
lok mindnyájuknak. 

tisztelt választóim, kedves Budakesziek!

2010 októberében ötödik alkalommal 
nyertem el bizalmukat Budakeszi 2. sz. 

választókerületében. Visszatekintve a 20 
éves képviselői munkámra, bátran elmond-
hatom, hogy a legeredményesebb négy éven 
vagyunk túl. Ezt igazolják vissza a lakókkal 
folytatott beszélgetések, és ezt legnagyobb 
kritikusaink is őszintén elismerik.

Én az eredményességnek alapvetően 
három okot tulajdonítok. Először is dr. 
Csutoráné dr. Győri Ottilia személyében si-
került egy jól képzett, a szakmában járatos, 
rendkívül rátermett polgármestert választa-
ni. Végre érezni lehetett, hogy van gazdája 
a városnak, aki bátran felvállal mindent a 
település eredményes vezetése érdekében. 
A második okot a képviselő-testület sze-
mélyi összetételéből fakadó békés, építő 
jellegű munkában látom. Olyan képviselőket 
választottak, akikkel kivétel nélkül jó volt 
együtt dolgozni, akik nem a konfrontációt, 
a személyes érdekek érvényesülését keresték, 
hanem a város fejlődését tartották mindig 
szem előtt. Köszönöm nekik az együtt vé-
gigdolgozott négy évet! Az eredményesség 
harmadik okának az erős, kétharmados kor-
mányzattal történő gyümölcsöző együttmű-
ködésben látom. Ha csak az önkormányzat 
adósságának elengedésére és a szennyvíz-
projekt központi támogatásának jelentős 
növelésére gondolunk, százmilliókban – ha 
nem milliárdokban – fejezhető ki egyrészről 
az a fejlesztés, másrészről az a megtakarítás, 
amely az eredményes lobbizásnak köszön-
hető. Ez szintén elsősorban polgármester 
asszony rátermettségét dicséri.

A fenti feltételek nélkül nem valósul-
hatott volna meg ilyen eredményesen a 
Városháza és környezete átépítése, a Fő 
téri park kulturálttá tétele, a Nagy Sándor 
József-emlékház és az Idősek Napközi Ott-

honának felújítása, a Fő utca és a buszmeg-
állók burkolatának teljes cseréje, a Dózsa 
György tér rendezésének a megkezdése. Az 
önkormányzat és a civil szféra összefogásá-
val megszépült az I. világháborús emlékmű, 
az ’56-os kopjafa, valamint a Segítő Szentek 
(Schieli)-kápolna környezete, a katolikus 
templom szomszédságában átadásra került 
az Őseink emlékműve és a régi Nepomuki 
Szent János-szobor. A felsorolt fejlesztések 
nem csak Budakeszi egészét, de egytől egyig 
választókerületünket is gazdagítják!

Képviselői munkámat ebben a ciklusban 
elsősorban városüzemeltetési és közlekedési 
tanácsnokként végeztem, de részt vettem a 
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság, valamint 
önkormányzati cégeink felügyelő bizott-
ságainak tevékenységében is és – kérésére 
– napi szinten segítettem polgármester asz-
szony munkáját.

Szinte lehetetlen feladat felsorolni az 
elmúlt négy esztendő rengeteg kisebb-na-
gyobb eredményét, mégis erre teszünk 
kísérletet képviselőtársaimmal együtt a be-
számolóinkban. Én a saját szakterületem és 
választókerületem vonatkozásában számo-
lok be az alábbiakban röviden, a teljesség 
igénye nélkül:

Büszke vagyok a közösségi közlekedés 
területén elért eredményeinkre, a 222-es és 
922-es autóbusz vonalán történt járatbővíté-
sekre, a 22-es járat vonalának meghosszab-
bítására, a vadonatúj buszokra, melyek kom-
fortosak, csendesek és környezetkímélők. A 
Volánbusz járatok immár a Parkcentert is 
érintik. További fejlesztéseket is előkészí-
tettünk: szeptember 9-én indul a heti két 
napon (kedd, péntek) a Honfoglalás sétány 
és a Parkcenter között közlekedő ingyenes 
önkormányzati helyi járat, valamint előre-
haladott tárgyalásokat folytatunk a Dózsa 

György téri buszvégállomás Erdész térre tör-
ténő kihelyezéséről és a 4-es metrót átszállás 
nélkül elérhetővé tevő új BKK, ill. Volánbusz 
járat indításáról. 

A közlekedésbiztonság fokozását új gya-
logátkelőhelyek (Pátyi út, Dózsa György tér, 
Márity u.) és a Fő utcán lévő, sebességtúl-
lépésre figyelmeztető felvillanó jelzőtáblák 
szolgálják.

Lakossági igény alapján polgárbarát fi-
zetőparkolási rendet vezettünk be néhány 
fontosabb Fő utcai parkolóban (az első két 
óra óratárcsa használatával díjmentes). 

A környező településekhez viszonyít-
va – már a rezsidíj csökkentést megelőzően 
is – lényegesen alacsonyabban tartottuk az 
önkormányzat által megállapított közüzemi 
díjakat (ivóvíz, csatorna, szemétszállítás), 
leszorítottuk a temetkezések egekbe szökő 
árait.

Jelentős összeggel támogattuk és támo-
gatjuk az önerős járdaépítést, melyet a jövő 
évtől felgyorsítunk és kibővítünk. 

Elindítottuk és a Városháza–Kossuth 
utca szakaszon folytatjuk a Fő utcai járda 
programot, melyet – javaslatomra – idén a 
Kossuth utcára is kiterjesztettünk.

Mart aszfaltos technológiával stabilizál-
tuk azoknak az utcáknak a felületét, ahol rö-
vid időn belül nem várható a teljes útépítés 
(pl. választókerületemben a Kossuth köz).

Döntöttünk a Fő utca alsó szervizútja és 
a Templom köz útépítési és csapadékvíz- el-
vezetési tervének elkészítéséről, melyek így 
már 2015-ben elkészülhetnek épp úgy, mint 
a Kossuth utca belső szakasza, ahol a jövőre 
esedékes ivóvíz gerincvezeték cseréjét köve-
tően újulhat meg az utca burkolata szintén 
csapadékvíz elvezetéssel.

Budakeszi négy éve gyors, látványos 
fejlődésnek indult. Mindannyiunk közös 

érdeke, hogy a következő önkormányzati 
időszakban is folytatódjon ez a lendület. Eh-
hez a három említett feltételből az egyik – az 
Önök jóvoltából – már adott: nagy támoga-
tottságú, erős kormányzat vezeti az országot. 
A másik két feltételt október 12-én kell meg-
teremtenünk dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 
polgármester asszony újraválasztásával és a 
munkáját támogató Fidesz–KDNP képvise-
lőjelöltek megválasztásával. Ez a garanciája 
a lendületes, békés városépítő munka folyta-
tásának. Jelölttársaimmal együtt számítunk 
további bizalmukra és támogatásukra!

hamarosan  
véget ér a 
2010–2014-ig 
tartó  
önkormányzati 
időszak.  

ideje beszá-
molni az elvég-
zett munkáról, 
a ránk bízott 
feladatok el-
végzéséről. eb-
ben lapszám-
ban minden 
önkormányzati 
képviselő be-
számol önök-
nek, Budakeszi 
lakosságának.

Ohr Alajos
önkormányzati képviselő

2. sz. választókerület
Telefon: 06-30/560-5000,

E-mail: ohralajos@gmail.com

Odri Ágnes
önkormányzati képvieslő

1. sz. választókerület
Telefon: 06-30-973-0779

E-mail: odriagi@gmail.com
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Az elmúlt négy év

Két jelenségen tud leginkább bosszankod-
ni egy kisváros adót fizető lakója: ha azt 

a visszajelzést kapja az önkormányzattól, 
hogy egy problémát nem lehet megoldani, 
mert „nincs pénz”, vagy ha a lakókörnyezet, 
az utak rendezetlenek, járhatatlanok, és az 
önkormányzat nem reagál a lakosság ezzel 
kapcsolatos jelzéseire, azaz nem történik 
semmi.

Négy évvel ezelőtt azzal a szándékkal 
vállaltam képviselőséget, hogy a közéleti 
szerepvállalásomnak konkrét eredményei 
legyenek. Az általam is megtapasztalt fenti 
élmények alapján a választókerületem kép-
viseletén túl az önkormányzati működés 
két területére koncentráltam: a városgazdál-
kodásra és a városüzemeltetésre. Az alábbi 
sorokban e két területen végzett tevékeny-
ségemet és ennek eredményeit szeretném 
összefoglalni.

A Pénzügyi Bizottság elnökeként három 
év alatt több alkalommal írtam Budakeszi 
gazdálkodásáról. Célom az volt, hogy a gaz-
dálkodás folyamatáról, a meghozott dönté-
sekről pontos képet kapjanak az itt lakók.

Akik a pénzügyekről szóló írásaimat 
olvasták, tudják, milyen lépéseken keresztül 
jutottunk el odáig, hogy Budakeszire már 
nem jellemző, hogy „semmire nincs pénz”. 
Az önkormányzat stabilan el tudja látni fel-
adatait eladósodás és vagyonfelélés nélkül: 
működtetni tudja intézményeit, van pénze 
arra, hogy karbantartsa a várost, és saját for-
rású fejlesztéseket tud végrehajtani.

Abban a három évben magam készí-
tettem a választási ciklusra szóló program 
gazdálkodásra vonatkozó részét, a célkitűzé-
seket tartalmazó költségvetési koncepciókat 
és az önkormányzat éves költségvetéseinek 

fő számait. Ezek a tervek rendre teljesül-
tek, nem kis részben a bizottság szigorú és 
gyakran konfliktusokat is felvállaló szerepé-
nek köszönhetően. Ezek a bizottsági ülések 
több esetben is egész napot vettek igénybe, 
minden döntést érdemben megvitattunk és 
mérlegeltünk.

Az éves költségvetések és adórendeletek 
előkészítése sok egyeztetéssel járt. Fontos 
eredménynek tekintem, hogy ezeket a vá-
ros szempontjából jelentős döntéseket nagy 
többséggel, szinte teljes egyetértéssel, párt-
politikai határvonalak nélkül fogadta el a 
képviselő-testület. 

Ugyancsak a Pénzügyi Bizottság elnöke-
ként vettem részt a Budakeszi tömegközle-
kedésének fejlesztését és stabil működtetését 
célzó sikeres tárgyalásokon, ahol a 22-es 
buszjáratok bővítéséről állapodtunk meg 
a BKK-val. A korábbi években nem volt 
megállapodás Budakeszi és a BKV között, 
feszült viszony, pereskedés alakult ki, mivel 
Budakeszi nem járult hozzá a 22-es busz-
család finanszírozásához. Ezzel a város egy 
megoldatlan problémát görgetett maga előtt, 
valamint megállapodás hiányában nem vagy 
nehezen tudta érvényesíteni igényeit, érde-
keit a buszközlekedésben. A város számára 
minimális pénzügyi terhet jelentő konst-
rukcióval megnyílt a lehetőség, hogy több 
fejlesztési lépést is elérjen az önkormányzat, 
pl. a 22-es kivezetése a Tescóig, vagy a 222-
es sűrítése.

A másik terület, melynek átszervezé-
sében részt vállaltam, a városüzemeltetés. 
Ennek átalakítása nehezebbnek bizonyult, 
mivel a korábbi években nem alakultak ki 
a szervezett működés alapvető feltételei, de 
2013-ban jelentős előrelépést sikerült elér-

ni. 2013-ban már nem a pénz szűkössége 
jelentette a legfőbb akadályt a városüzemel-
tetés területén. Elképzelésem az volt, hogy 
a Gamesz- utód BVV Kft.-nél fokozatosan 
alakuljanak ki azon képességek, melyek le-
hetővé teszik, hogy saját emberekkel, saját 
gépekkel, hatékonyan tudja ellátni a rutin-
szerűen, évente végzendő feladatokat, illetve 
a kisebb fejlesztéseket. A városüzemeltetés-
ben a harmadik évben sikerült a legnagyobb 
előrelépést megtenni: az elhanyagolt gépe-
ket, eszközöket feljavítottuk, illetve új eszkö-
zöket  szereztünk be, valamint kialakult egy 
szervezeti struktúra, egy munkamegosztás, 
egy alapvető szervezettség. 2013. év végén ez 
a folyamat elakadt, mivel a képviselő-testü-
let az BVV Kft. ügyvezetőjét egy év után me-
nesztette. Azóta már a harmadik ügyvezetőt 
választotta meg a testület, 2010 óta a hatodik 
ügyvezetőként. Az állandósult változások 
sajnos biztosan nem kedveznek a szervezeti 
fejlődésnek.

Fontos számomra, hogy bármely szer-
vezet, így egy városi társaság vagy egy ön-
kormányzat is rendelkezzen stratégiával, 
célokkal, és az ezek eléréséhez szükséges 
lépéseket szervezetten és következetesen 
járja végig. Ezt képviseltem a gyakorlatban 
a pénzügyi bizottsági döntésekben, valamint 
a BVV Kft.-re vonatkozó javaslataimban 
is. Mindez gyakran konfliktusokkal járt és 
egyes városvezetői, illetve frakciódöntések 
is bizalmatlanságot fejeztek ki. Végül 2013 
végén a képviselő-testületben olyan dönté-
sek születtek, amelyek a városüzemeltetés 
terén több mint három éve végzett munkám 
eredményeit tették bizonytalanná  vagy sem-
missé. A folyamat továbbvitelére reális esélyt 
nem látván döntöttem úgy, hogy a város-

üzemeltetési és pénzügyi területen betöltött 
tisztségeimről lemondok, és a továbbiak-
ban  választókörzetem − Makkosmária és 
Nagyszénászug – problémáit, érdekeit kép-
viselem az önkormányzati döntések során.

Továbbra is azzal a céllal, hogy előrelé-
pést, eredményeket tapasztaljanak az ezen a 
területen lakók.

Tóth Gábor 
önkormányzati képviselő

3. sz. választókörzet

Telefon: 30/4789-735 
E-mail: 

budakeszi.toth.gabor@gmail.com

„Mily szépek azok a városok, amelyek…tele vannak terekkel, amelyek összekötnek, 
kapcsolatokat hoznak létre, elősegítik mások megismerését!” /Ferenc pápa/ 

Beszámoló az elmúlt négy évben végzett munkáról

Engedjék meg, hogy röviden tájékoztas-
sam Önöket arról, milyen munkát vé-

geztem a 4. választókerület képviselőjeként 
és a szociális ügyekért felelős alpolgármes-
terként. 

Fejlesztések: 
- Sikeresen elkészült a nagyon várt új 

bölcsőde a Konth Miklós utcában. A böl-
csődében 1000 m²-en, négyszer 50 m²-es 
csoportszoba épült teraszkapcsolattal. A 
48 férőhelyes intézmény létrejöttével 13 új 
munkahely létesült.

- Mart aszfaltos borítást kapott a Villám 
utca, amelyet hamarosan felújítanak. 

- Buszvárót telepítettünk a  222-es busz 
végállomásánál. 

- Kicseréltük a balesetveszélyes csatorna 
fedlapokat három utcában. 

- Támogattuk civil kezdeményezésre bi-
ciklis krosszpálya kialakítását a sportpályán.

- Kültéri sporteszközöket telepítettünk a 
Meggyes utcai játszótérre, ami minden kor-
osztály számára használható.

- Játszótéri felújításokat hajtottunk vég-
re.

- A képviselő-testület elfogadta a József 
Attila utca 34−36 szám előtti járda újjáépíté-
sére vonatkozó pályázatot. 

- Folyamatban van a Hunor utcában a 
megrongálódott elektromos kábelek cseréje 
és új lámpatestek felszerelése.

- Gyalogosbarát, másfél méteres járdával 
elkészült a József Attila utca utolsó szakaszá-
nak engedélyes és kiviteli terve, a megépí-
téshez az önkormányzat forrást biztosított. 
Sikeres közbeszerzési pályázat után tavasszal 
megépülhet a több mint harminc éve esedé-
kes jó minőségű út a város nyugati részén 

élők közlekedésének megoldására.
Közlekedés: 
- A forgalomba állított új buszok minden 

korszerű igénynek eleget tesznek: alacsony 
padlósak, akadálymentesítettek, légkondici-
onáltak és modern utastájékoztató rendszer-
rel vannak ellátva. 

- Sikerült megállapodni a BKK-val, 
melynek köszönhetően nőtt a járatsűrűség a 
reggeli csúcsidőszakban, valamint immár a 
Volán buszok is megállnak a Park Centernél. 

- Jelentősen bővült a 222-es autóbusz 
menetrendje is a csúcsidőn kívüli, hétvégi és 
éjszakai járatokkal. 

- Budakeszin átszálláskor nem kell új je-
gyet érvényesíteni. 

- A biztonságos gyalogosátkelés érdeké-
ben zebra épült a Sparnál. 

- Hamarosan elindul az ingyenes busz 
körjárat a Park Centerig hetente két délelőtt 
az önkormányzat szervezésében.

Forgalomszabályozás: 
A balesetveszélyes helyekre megfelelő 

táblák kerültek elhelyezésre, az itt élő csalá-
dok biztonsága érdekében: Lakóövezet táb-
lák, elsőbbségadás kötelező táblák és 30-as 
sebességkorlátozó táblák. 

Kommunikáció: 
- Folyamatos tájékoztatást nyújtok le-

vélben, a regisztrálóknak önkormányzati 
hírlevelet küldünk, megújult a honlapunk, 
elérhető vagyok a facebookon. Információ-
kat nyújtunk a havonta megjelenő Budake-
szi Hírmondóban, melyet a posta terjeszt, a 
Buda Környéki Iránytűben és a Buda Kör-
nyéki Televízióban. Szívesen segítek bármi-
lyen ügyben, ha hozzám fordulnak. 

Új városi programok: 

- Már négy éve megrendezzük az egyre 
népszerűbb városi amatőr pingpongbaj-
nokságot. Az elmúlt másfél évben havonta 
szerveztünk családoknak városi sportprog-
ramokat: kézilabda, kosárlabda vagy futball 
örömjátékot.

- Több, fiataloknak szóló koncertet szer-
veztünk. 

Pályázat: 
2013-ban 32 800 000 Ft-ot nyert az ön-

kormányzat által beadott ifjúsági, bűnmeg-
előzési „Értékes vagy!”    elnevezésű európai 
uniós pályázatom. Ennek köszönhetően a 
város minden lakója számára ingyenes to-
vábbképzési lehetőségek válnak elérhetővé: 
stresszkezelő, relaxációs, erőszakmentes 
kommunikációs tréningek felnőtteknek, 
prevenciós előadások a fiataloknak. A 
projekt kereteiben valósultak meg többek 
között: konfliktuskezelés tanítása iskoláink-
ban, kalandtábor a fiataloknak, kortárs se-
gítő képzés. Hétvégenként éjszaka, szociális 
munkások foglalkoznak fiatalokkal. 

Új szociális szolgáltatások: 
- A hátrányos helyzetben lévők megse-

gítésére adósságkezelési szolgáltatást vezet-
tünk be rezsi tartozás esetén. 

- Gyorssegély igényléséhez szociális 
számlát nyitottunk a HÍD családsegítőnél, 
ahová befizetem havi jövedelmem 10%-át. 

-80 000 Ft kamatmentes önkormányzati 
kölcsönt lehet kérni a rászorulóknak várat-
lan kiadás fedezésére. 

- Tűzifát osztunk rászorulóknak. 
- A művelődési házban megnyílt a régóta 

várt Ifjúsági klub, ahol szociális munkásaink 
harcművészeti és erőszakmentes kommuni-
kációs tréninget tartanak.

- Létrehoztuk az Idősügyi Tanácsot, 
amely értékes javaslatokkal segíti az önkor-
mányzatot, például elindítottuk az idősek 
gyógytornáját.

- Megnyílt a Pedagógiai szakszolgálat, 
a szülők kérésére fejlesztő pedagógus jár az 
óvodákba.

- Megszerveztük a Budakeszi gyermekek 
nyári felügyeletét a hegyvidéki Mátyás király 
táborban, ahol úszás, sport és élményekben 
gazdag programok várták a gyermekeket, 
míg a szülők dolgoztak. 

Szeretnék ismét indulni az őszi önkor-
mányzati választásokon, hogy folytathassam 
az Önök érdekében elkezdett munkát.

Bakács Bernadett
önkormányzati képviselő

4. sz. választókerület
Telefon: 30/951-3368

E-mail: bede.bakacs@gmail.com
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képviselői beszámoló

2006-ban szakmai alapon kér-
tek fel Budakeszin önkor-

mányzati képviselői jelöltségre, 
októberben egyéni jelöltként válasz-
tottak meg. Azóta a Településfej-
lesztési és Környezetvédelmi Bi-
zottság elnöki feladatait is ellátom, 
2010-es újraválasztásomat követően 
településfejlesztési tanácsnoknak ne - 
ve zett ki a képviselő-testület, majd 
2013 vége óta  tevékenykedema 
PénzügyiFejlesztési Bizottság mun-
kájában.

2010-től képviseltem a Buda-
környéki Natúrparkért Egyesület ku-
ratóriumi tagjaként az önkormány-
zatot.  2012-ben a képviselő-testület 
a  Farkas-hegyi Repülőtér Üzemelte-
tő NKFT  felügyelő bizottsági tagjává 
delegált. 2013-ban a képviselő-testü-
let a  a BVV Kft.  felügyelő bizottsági 
tagjává választott.

Az eltelt időszakban minden 
eredményt közös eredményként 
könyvelek el, az alábbiakban azokat 
a kiemelkedő eredményeket soro-
lom fel, melyek megvalósulásában 
a 2010–14-es választási időszakban 
aktívan részt vettem.

Településközpont fejlesztési re-
habilitáció, ezen belül a Fő téri park 

és a Fő utca páros oldalának meg-
újulása, a Városháza átépítése és a 
NagySándor József-ház műemléki 
felújítása. A kezdeti tervek előké-
szítésétől – IVS készítés – az építési 
tervek készítését a kivitelezési tervek 
felügyeletén át a teljes megvalósulást 
végig asszisztáltam, az eredmény 
magáért beszél.

Az Erdő utcai HÍD családsegítő 
idősek napközi otthonának átalakí-
tási és bővítési,  kivitelezési tervek 
felügyeletén át a teljes megvalósulást 
végig asszisztáltam, a váratlan nehéz-
ségek ellenére jól működő intézmény 
készült el.

A Pitypang Óvoda átalakítási és 
bővítési  terveinek koordinálásában 
a kivitelezés teljes megvalósulásáig 
részt vettem,  jól működő intézmény 
készült el.

A Patak utcai híd terveinek ké-
szítését felügyeltem, gazdaságos terv 
készült, megvalósítása hónapokon 
belül megtörténik.

Az újólag átadott bölcsőde terve-
zése során rendkívüli erőfeszítése-
ket tettem annak érdekében, hogy a 
tervből a lehető legtöbbet kihozzuk. 
A kivitelezés során az épület környe-
zetét is rendeztük, és biztosítottuk az 
átjárást az Ifjúság utcába.

Az általános HÉSZ-módosítás 
szükséges előkészítését végez-
tem, széleskörű társadalmi 
egyeztetéssorozat keretében. A ko-
rábbi egyeztetések szellemében a 
Makkosi HÉSZ-módosítás tervé-
nek elkészítését felügyeltem, a terv 
véleményezése zajlik. Az Etheles 
park hasznosítási HÉSZ--tervének 
elkészítését felügyeltem, a terü-
let kialakítása folyamatban. Az új 
szennyvíztelep feltáró út kedvezőbb 
nyomvonalához szükséges  HÉSZ-
tervének elkészítését felügyeltem, 
a véleményezési eljárás folyamata a 
végéhez közelít.

A Zichy Péter utca teljes hosszá-
ban a közút új aszfaltburkolatot ka-
pott, a felújítást a vízelvezetések fe-
lülvizsgálatával együtt irányítottam, 
a kivitelezést felügyeltem.

Széchenyi István Általános Iskola 
főbejárata előtti új parkolási rend ki-
alakítása, ötlettől a kivitelezésig, ön-
erős kis költségvetésű fejlesztésként 
valósult meg.

Dózsa György téri piac rekonst-
rukció ötletét kezdetektől képvisel-
tem, a tervek felügyeletén át a teljes 
megvalósulást végig asszisztáltam, 
közmegelégedésre jól működő tér-
rendezés készült el.

A Zichy Péter utca melletti zöldte-
rület megújítását a meglevő növény-
állomány ritkításával parkosítottuk, 
teljes körű felügyeletem mellett.

A járda építési pályázatok előké-
szítését és a munkálatok véleménye-
zését végeztem. Összesen közel 2 km 
hosszban újultak meg járdák.

képviselői beszámoló 

Az önkormányzati választá-
sokon 2010-ben a 6. számú 

körzet önkormányzati képvise-
lője lettem. Kivételes lehetőség 
adódott az életemben: képviselő-
ként és iskolaigazgatóként segít-
hettem Budakeszi oktatási rend-
szerének fejlődését, ifjúságának 
nevelését.

Igazgatóként úgy látom, nagy 
szükség van arra, hogy egy iskola 
az önkormányzattal/ fenntar-
tójával jó kapcsolatban legyen, 
hogy rá figyeljenek. Ha pedig 
egy rendszer jól működik, az 
in tézményvezető élete is sokkal 
könnyebb.

Az elmúlt négy évben a Pity-
pang Sport Óvoda bővítésével 
növeltük az óvodai férőhelyek 
számát, a most újonnan átadott 
bölcsőde szeptembertől várja 48 
kis lakóját. Fejlesztettük az iskola 
sportudvarát, kalandpályát épí-
tettünk. 

Megújítottuk az iskolai német 
nemzetiségi oktatást, diákjaink 
többször látogathattak osztrák 
és német testvérvárosi iskolák-

ba. A SZIA testvériskolája lett, és 
aktív kapcsolatot ápol a Csíksze-
redai Petőfi Általános Iskolával. 
Segítettük az óvodák, iskolák és 
a hozzájuk kapcsolódó szakmai 
partnerek együttműködését. A 
pedagógia szakszolgálati tevé-
kenységek közül a nevelési ta-
nácsadó budakeszi telephelyen 
helyben szervezett szolgáltatás 
lett. A tanórákon kívüli tevé-
kenységek színesítésére Ifjúsági 
Klubot hoztunk létre. Minden 
évben támogatjuk a Bursa Hun-
garica felsőoktatási ösztöndíj-
programot, ezzel segítve a rá-
szoruló, tehetséges fiataljaink 
felsőoktatási képzését. Továbbra 
is célunk, hogy a városunk legyen 
büszke fiataljaink sikereire. 

Létrehoztuk   a Kulturális Ta-
nácsot, támogatjuk a Keszi-Art 
Egyesületet. Megemeltük a Civil 
Alap támogatási összegét, aktív 
kapcsolatot építettünk a városért 
tevékenykedő szervezetekkel.

Helyi és térségi rendezvénye-
ket szerveztünk, ahol valamennyi 
korosztály értékes programokat 

találhatott. Hosszú évek óta fo-
gadjuk a Bécs−Pozsony−Buda-
pest Ultramaraton nemzetközi 
futóverseny sportolóit.

Közvetlenül a választókért 
végzett munkám során segítet-
tem a lakótársaim ügyes-bajos 
dolgainak intézését, hasznos öt-
leteiket meghallgatva és képvisel-
ve végeztem munkámat.

Felújítottuk a Fő utcát, meg-
építettük a Hajós utcai csapa-
dékvíz-elvezető árkot, a már ki-
alakított közvilágítási hálózatot 
néhány helyen bővítettük. Lám-
patesteket helyeztek ki a Revicz-
ky, Bibó és Batthyány utcában, 
ezzel jelentősen javult az utcák 
közbiztonsága. A Hajós utcában 
megterveztettük a közvilágítást, 
az építés még a tél beállta előtt 
megvalósul. Átszerveztük a vá-
rosüzemeltetésért felelős BVV 
Kft.-t. Jelenleg folyik a Reviczky 
utca hátsó szakaszának építésére 
vonatkozó közbeszerzési eljárás, 
a kivitelező kiválasztása. Lakos-
sági együttműködéssel hamaro-
san megvalósulhat a beruházás. 

A nyertes járdapályázatnak kö-
szönhetően körzetemben több 
helyen épül járda, gondolva a ba-
bakocsit toló kismamákra is.

Kérem, támogasson szavazatá-
val az október 12-ei önkormány-
zati választásokon,, hogy a meg-
kezdett munkát folytathassam!

Bánhidi László
önkormányzati képviselő

5. sz. választókerület
Telefon: 30/385-5255

E-mail: banhidilaci@freemail.hu

Czifra Zsuzsanna
önkormányzati képviselő

6. sz. választókerület
Telefon: 30/67-000-10

e-mail: czifrazsu@t-online.hu
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kedves szomszéd hölgyem/Uram!

Négy évvel ezelőtt megtiszteltek bizalmuk-
kal, hogy egyedüli, egyéni körzetből indu-

ló független képviselőként a 8-as körzet lakóit 
képviselhessem városunkban. Mindannyian 
tudtuk, hogy nagyfokú lemaradásban volt kör-
zetünk, és a személyes beszélgetéseink alatt 
különböző ígérgetések helyett megbeszéltem 
Önökkel, hogy első lépésben a város gazdálko-
dását kell átnézni és javítani, majd a fejleszté-
seket ütemezve elkezdeni. Megbeszéltük, hogy 
legjobb tudásom szerint igyekszem a lemaradá-
sunkat 20%-ban behozni az akkor előttünk lévő 
négy év folyamán. Úgy gondolom, és ez minden 
bizonnyal látható is környezetünkben, hogy a 
folyamat jól indult, és bizony lemaradásunkat a 
város többi részéhez és a környező települések-
hez képest is jelentősen csökkentettük.

A város gazdálkodásának rendbetételét 
a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
oszlopos tagjaként kezdtem. Úgy érzem a bi-
zottság sikeres csapatként működött, jelentős 
költségcsökkentések mellett a város bevételeit is 
növelni tudta. A múlt azonban ott járt körülöt-
tünk, még a második évben is közel 100 millió 
forintos meglepetéseket hozott a kiadási oldal, 
amit az előző években meghozott rossz dön-
tések miatt a bizottságnak, illetve a képviselő-
testületnek kellett megoldani és rendbe tenni. 
A bizottságok első átalakulása után  – gyakor-
latilag változatlan összetételben – a Pénzügyi és 
Költségvetési Bizottságban folytattam tovább 
munkámat, segítettem a város gazdálkodását. 
Idén januárban, amikor a pártok részéről a 
politikai választás megkezdődött, és elindítot-
ták kampányaikat a helyi pártpolitikusok is, 
stratégiájuknak megfelelően, közös egyezte-
tések nélkül átszervezték  a bizottságokat. Így 
január óta a Közbiztonsági, Környezetvédelmi 
és Közellátási Bizottságban dolgoztam. Büszke 
vagyok arra, hogy itt és ezen idő alatt sikerült 
közös, összehangolt munka eredményeként 

a körzetünk Budaörsi útján álló prostituáltak 
helyzetét megoldani. Bizonyára mindenki ész-
revette, hogy több év után sikerült a város rossz 
színfoltját megszüntetni.

Az elmúlt négy év harmadik évében pol-
gármester asszony felkért, hogy vállaljam el 
a Nagyszénászugi Részönkormányzat elnöki 
feladatait. Az azóta eltelt időszakban sikerült 
elindítani Nagyszénászug üdülőövezetté nyil-
vánításának folyamatát. Ezt mérföldkőnek 
tartom városrészünk életében, illetve az igazán 
nagy mérföldkő az, hogy ezt a polgármester 
asszony, a körzet egyéni képviselője és a képvi-
selők nagy többségének támogatásával sikerült 
elérni, hogy városunk segíteni fogja a termé-
szetes növekedést a jövőben. Amennyiben − a 
tervek szerint − pár éven belül hivatalosan is 
külterületi üdülőövezet lesz Nagyszénászug, 
úgy megszűnnek majd a szabálytalan épít-
kezések, mivel 15%-os lesz a beépíthetőség. 
Nagyobb lesz az adóbevétel, mert a valós 
négyzetméterek után segítik az ott lakók a vá-
ros gazdálkodását, felértékelődnek a telkek és 
ezáltal városunk is, mert minél értékesebbek 
Budakeszi lakóinak ingatlanjai, annál szebb 
lesz és annál többet ér városunk is.

Visszatérve körzetünkre, a 8-as körzetre, 
úgy gondolom érdemes számba venni, mi tör-
tént, milyen fejlesztések voltak a rendszerváltás 
óta eltelt időszakban és az elmúlt négy évben. 
Úgy gondolom, a legjobb dolog megnézni re-
álisan egy táblázat segítségével,  ami objektíven 
megmutatja hogy miként sikerült lemaradá-
sunkat pótolni, mi történt, miként sikerült le-
maradásunkat pótolni.

A táblázatban foglaltakon kívül a közvilá-
gításban is nagy mértékű haladást tudhatunk 
magunk mögött. Több helyen szereltek fel lám-
pákat (Hársfa utca, Rigli utca, stb.), ahol eddig 
sötét volt vagy hiányos volt a világítás. A körzet 
teljes felmérése megtörtént, szakaszosan halad-

va vagy előkészületi, tervezési, vagy kivitelezési 
fázisban vagyunk minden utcával kapcsolat-
ban, ahol egyelőre nincs vagy nem megfelelő 
mértékű a közvilágítás.

A fentiek tükrében, úgy gondolom, hogy 
az Önök által rám bízott munkát a 4 évre el-
végeztem, lemaradásunkból minden helyzetet 
kihasználva faragtam. Közösségünk, hiszen 
jómagam is a 8-as körzetben lakom, érdekeit a 
városban és azon túl is képviseltem.

Vannak további útszakaszok, járdák, par-
kok, melyek felújítása még előttünk áll. Úgy 
gondolom, az elkezdett munkát folytatni kell, 
és bízom benne: ehhez elnyerem továbbra is 
bizalmukat. Az elkövetkező időszakban is füg-
getlenként, pártpolitikától távol, a város és a 
körzetünk javát szolgálva kívánom a megkez-
dett munkát továbbvinni.

Előző időszak 
(1990−2010) Elmúlt négy év (2010−2014)

Járda-
építés

Pátyi út első 
szakasza, 
Dózsa György 
tér

Fő utca polgármesteri hivatal 
és Dózsa György tér közötti 
szakasz, Közös összefogással a 
Pátyi út második szakasza és a 
Budaörsi út teljes szakaszának 
járdaépítése, több ideiglenes 
szakasz kialakítása közös ösz-
szefogással pl.: Nagy Sándor 
utcában, Széchenyi utcában, 
Táncsics Mihály utcában.

Park-
építés

Dózsa György 
téren elbon-
tották a Kakas 
büfé épületét,

Dózsa György téren átalakult 
a piac, parkoló épült, a bő-
vítés és a virágültetés folya-
matban van. Schieli-kápolna 
környezete a Széchenyi utca 
és Fő út kereszteződésében. 
A Táncsics Mihály utca 14. 
szám alatt kertrendezéssel 
elbontották az épületeket, il-
letve elkezdődött és folyamat-
ban van az előtte lévő füves 
területtel együtt játszótér és 
park kialakítása Németh Luca 
tervei alapján, aki mindezt 
ingyen tette meg.

Zebra 
kiala-
kítása

Semmi
2 új zebra, a várva várt 
Budaörsi út–Pátyi út sarkán, 
illetve a Dózsa György téren a 
rendőrség és a CBA között.

Út épí
tés

Rigli–Ösvény 
utca, Szőlős
kert környe
zetének 
kialakítása

Dózsa György tér környe-
zetének aszfaltozása, Nagy 
Sándor József utca terveinek 
engedélyét az önkormányzat 
már megkapta, egyezteté-
sek folynak a lehetséges 
közbeszerzé s kiírása.

Út kar
ban
tar tás

Időnkénti 
kátyú zás.

Nagy Sándor József utca, 
Tavasz utca, Vadász utca mart 
aszfaltos felújítása, Akácfa 
utca, Budaörsi út, Táncsics 
Mihály utca, Rigli utca, Zsá-
lya utca murvás felújítása. 
Kátyúzás.

Busz-
vonal-
bőví-
tés

Semmi 
(kialakult a 
222-es busz, 
de az nem a 
körzetünket 
érinti).

Meghosszabbodott a 22-es 
busz vonala, és körzetünkön 
belül több új megálló épült, 
mint például a Budaörsi út 
10. előtti lakóházaknál vagy a 
Szőlőskert utcában, új vég-
állomás a Park Center Tesco 
áruház kialakításával.

Vízel-
veze-
tés

A CBA körül az 
árok időnkénti 
tisztítása, 
Vadász utca és 
Tavasz utcák 
aljánál folyóka 
építése.

Kitisztították a CBA környe-
zetén kívül az Akácfa utca 
környékén is az árkokat, az 
Akácfa utca elején az árok 
újbóli kiásása, a Táncsics 
utcában − hasonlóan − az 
árok kitisztítása, újbóli kiásá-
sa. Kert utca és Nagy Sándor 
József utca vízelvezetésének 
tervezése folyamatban van, 
előkészítve a Tavasz utca és 
Vadász utca vízelvezetésének 
megoldása.

Tömösi Attila
önkormányzati képviselő

8. sz. választókerület
Telefon: 30/ 525-2643

E-mail: budakeszi.tomosi@gmail.com

tisztelt választópolgárok, kedves Budakesziek!

A 2011-es évben a Fűzfa utca és 
a Munkácsy utca közti gyalo-

gos közlekedésre szolgáló fahidat 
újraépítettük. A Táncsics utcában 
lévő romos önkormányzati épüle-
tet lebontottuk, és gyalogos átjá-
rót alakítottunk ki. Megvalósult a 
körfogalom köztéri részének virá-
gosítása is, mellyel sok budakeszi 
lakosnak okoztunk örömet.

A 2011. évben teljes egészében 
megújult a Meggyes utca burko-
lata. A 2012. évben a Meggyes– 
Munkácsy utcák kereszteződé-
sében, valamint a Dózsa György 
tér–Szél utcai csomópontban 
megvalósítottuk a kanyarodósáv 
szélesítését. Egy régi probléma, 
a gyalogos és közúti forgalom 
szempontjából egyaránt sok 
gondot okozó terület volt a Szél 
utca−Munkácsy utca csomópont-
ja, ezen belül is az ún. „Csulak-
lépcső”. Valamivel több mint egy 
millió Ft-ot a polgármesteri ke-
retemből biztosítottam a lépcső 
megújítására, mely 2013 áprilisára 

készült el. A kivitelezés keretében 
felújítottuk a csatlakozó járdát is.

Ebben az évben sokak által rég-
óta várt esemény történt: megszé-
pült, megújult, kibővült a Meggyes 
utcai játszótér is. A fejlesztéseknek 
köszönhetően a játszóteret nem 
csupán a legkisebbek, hanem a 
fiatalok, sőt a felnőttek is használ-
hatják. Az önkormányzat 2,8 mil-
lió Ft-ból kültéri sporteszközöket 
telepített a játszótérre, valamint a 
közvilágítást is korszerűsítettük, 
így este is használható a játszótér. 
A területet folyamatosan közbiz-
tonsági kamera is védi. Rendbe 
tettük  a növényzetet, és kerítés-
sel választottuk el a játszóteret a 
gépkocsiforgalomtól. A 2014. év-
ben az általános karbantartáson 
túl pingpongasztalt telepítettünk 
a játszótérre, és a homokozó cö-
löpjeinek a cseréje is megtörtént. 
2014-ben megvalósítottuk a Szél 
utca és Meggyes utca murva pad-
kázását és a Szél utca kátyúzását is.

Több alkalommal rendeztük a 

mamutfenyők környékét, 2012-ben 
új fenyőfákat ültettünk, ritkítottuk 
az elhanyagolt bozótot, így kellemes 
környezetet alakítottunk ki a kirán-
dulni, pihenni vágyóknak. 2014 
májusában átadtuk a 2,86 millió Ft 
önkormányzati forrásból megújult, 
a mamutfenyőkhöz vezető hidat is. 
A Munkácsy utcában a gyermekor-
vosi rendelővel szembeni rossz álla-
potú járdát szintén saját keretemből 
2014 júliusában újítottuk meg. A 
Fűzfa és Fenyő utcák közvilágítá-
sára 7,4 millió Ft-ot biztosítottunk, 
mely idén szeptemberben meg-
valósul. Döntöttünk a Szél utca−
Munkácsy utca csomópontjának 
átépítéséről is.

2006 óta vagyok az Önök jó-
voltából a választókerület önkor-
mányzati képviselője, emellett 
2008 óta alpolgármesterként, 
2010 óta polgármesterként is szol-
gálom Önöket és a várost. Mun-
kám során mindent megtettem a 
település, és ezen belül a 7. szá-
mú választókerület fejlődéséért. 

Szeretném folytatni a megkez-
dett munkát, ezért kérem, hogy 
az október 12-ei önkormányzati 
választásokon támogassák szava-
zatukkal a képviselővé és polgár-
mesterré való újraválasztásomat!

dr. Csutoráné 
dr. Győri Ottilia
önkormányzati képviselő

7. sz. választókerület
Telefon: 20/368-0958

E-mail: gyori.ottilia@budakeszi.hu
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tisztelt budakeszi polgárok!

Képviselői munkámról eddig is igyekeztem 
rendszeres tájékoztatást adni, most e beszámo-

lóban mint a Közbiztonsági , Környezetvédelmi , 
Közellátási Bizottság elnöke összegezni kívánom 
az elmúlt négy év fontosabb eredményeit, egy ki-
csit másként is.Az Önök bizalmából (5 + 24 éve) 
vagyok független önkormányzati képviselő.  2010-
ben mint a Budakesziért Függetlenek Egyesületé-
nek elnöke  kompenzációs listáról kerültem a város 
képviselő-testületébe. Hiányzás nélkül, lelkiisme-
retesen, minden igyekezetemmel és tudásommal 
szülővárosom fejlesztését, a város gazdálkodását, 
polgárainak boldogulását, a rászorultak támoga-
tását segítettem. Szavazataimmal, döntéseimmel 
támogattam minden közjót szolgáló előterjesztést. 

Munkahelyi lehetőségeknél minden alkalom-
mal a budakeszi pályázókat részesítettem előnyben, 
amennyiben megfeleltek a kiírás követelményének.  
A ciklus alatt  pártoskodás nélküli, frakciózásmen-
tes, nyugodt, kiegyensúlyozott képviselő-testületi 
munka folyt, előtérbe helyezve a szakmai vitákat, 
pályázati lehetőségeket. A reám osztott feladatok 
ellátásában − a lehetőségektől függően − igyekez-
tem maradéktalanul megfelelni.  Bár a pénzügyi 
fedezet is rendelkezésemre ált volna terveim meg-
valósításához…

Városunk lakóinak egyik nagy igénye egy új 
egészségügyi központ, amelyre remélhetőleg a köz-
eljövőben lesz (EU) vagy hazai pályázat, mely által 
kiválthatjuk az ősrégi, elavult orvosi rendelőinket, 
bővítve az egészségügyi ellátás szakszolgálat palet-
táját. Addig is köszönöm mindazoknak az egész-
ségügyi dolgozóknak, akik nap mint nap, áldatlan 
körülmények között helyt állnak, és betegeket 
gyógyítanak. Munkájuk enyhítéseképpen számos 
ingyenes szűrővizsgálatokat szerveztünk, valamint 
rendszeresen életmentő előadásokat tartottunk az 
egyesületünk által vásárolt  (a Városházán elhe-
lyezett) defibrillátor készülék szakszerű gyakorlati 
használatáról. 

Önkormányzatunk a bizottságunkkal közö-
sen  ez évben 2,4 millió Ft-tal támogatta a diákok 
méhnyakrák elleni (HPV) védőoltását. Védőnői, 

gyermekorvosi beszámolókat véleményeztünk.  
Ugyan fájó szívvel, de a korszerűbb, szebb és jobb 
körülmények végett  feltelepítettük a tüdőgondozói 
ellátást a Korányi Szanatóriumba.  Itt szeretném 
megköszönni a közel 70 éve helyben működő Tü-
dőgondozó munkatársainak a becsületes, kitartó, 
áldozatos munkáját. Örömmel tölt el, hogy a bi-
zottságunk javaslatára „megszületett” egészségügyi 
díjat Semmelweis-nap alkalmából  idén két kiváló 
körzeti orvosnak adományozhattuk. 

Az e ciklusban kiírt temetői pályázat nyerte-
seként  a Gyertyaláng Kegyeleti Kft. végzi az üze-
meltetést, egyben temetkezési szolgáltatást is nyújt. 
Elsődlegesen felújították a ravatalozót.  A kegyeleti 
szolgáltatást nyújtó vállalkozóknál szolidabbak let-
tek a temetkezés költségei.  A közeljövőben felsze-
reljük a ravatalozóra a lélekharangot. Elkezdődik 
az szilárd útburkolat pótlása, a kerítések javítása, 
a csapadékvíz elvetetése. A 2-es parcella elerdősö-
dött, gazos, gondozatlan részének kitisztítása meg-
történt. Régi adóságként ebben a ciklusban készült 
el a Budakeszi köztemető Belső Szabályozási Terve, 
amely útmutató a temető fejlesztésének szabályozá-
sához. Jogos lakossági igény a Vásárhelyi Pál utcai 
temetőkapu bejáratánál  egy buszmegálló kiépíté-
sének képviselete.

Bizottsági feladatkörünkbe tartozott a me-
zőőri, a gyepmesteri, a hulladékgazdálkodási fel-
adatok koordinálása, beszámolóinak értékelése, a 
bölcsődei felvétel elbírálása.  Teljesítettük azokat a 
kötelezettségeket, amelyek a jogszabályok hatás-
körünkbe utaltak. Helyi rendeleteinket felülvizs-
gáltuk, jogszabályi változásokhoz módosítottuk. 
A jövőben komoly együttműködésre van szükség 
a külterületi földek tekintetében, az utak szélessé-
gének és járhatóságának kialakításában, valamint  
rendszeres karbantartásában. Meg kell tudjuk 
fékezni a terménylopásokat.  Az illegális szemétle-
rakás csökkentése érdekében a bejáratoknál sorom-
pókat  helyeztünk el. 

A közbiztonság kérdését kiemelten fontos 
ügyként kezelte az Önkormányzat. Nagy ered-
ményként értékelem a 24 órás városi ügyelet (vé-

delmi centrum) beindítását.  Rendszeres járőrözés 
mellett, a nap 24 órájában fogadják a bajba jutottak 
hívását, szükség szerint azonnal (tovább) intézked-
nek.      Segítség: 0620-626-2092.

Vállalkozói támogatással  felújítottuk  a rendőr-
ség belső épületét. Pályakezdő, helyi rendőröknek 
térítésmentes szállást, munkájukhoz üzemanyag-
támogatást nyújt az önkormányzat. Megtaláltuk azt 
a törvényes utat, amellyel kitilthattuk a Budaörsi út 
mentén „dolgozó” hölgyeket. Bizottságunk évente 
2 alkalommal értékelte a rendőrség, a polgárőrség 
és a városi közbiztonsági ügyelet beszámolóját. Fo-
lyamatosan bővítjük a térfigyelő kamerák kiépíté-
sét, a rendszer fejlesztését, melynek átkötése ugyan 
némi technikai gondot okozott.

A tavalyi évben kilenc település önkormány-
zatának összefogásával, nagyszabású jótékonysági 
bált szerveztem a Telki MLSZ Sport Hotelben, 
amely 2.8 milliós bevételének eredményeképpen  
(az önkormányzatok által négymillió Ft-ra kiegé-
szítve) egy Dacia Duster terepjáró autót átadtunk a 
Budakeszi Rendőrőrs részére.  Mint a polgárőrség 
alapító tagja, rendszeresen járőröztem.  

Jó érzés látni, hogy a 4 éves ciklus alatt látvá-
nyosan fejlődött  településünk: új Városháza, idősek 
napközi otthona, új bölcsőde épült;  felújult a park, 
a piactér, a  játszótér;  utak járdák, hidak épültek.  
Ezeken kívül számos szobor, emlékhely, park került 
kialakításra. Köszönet mindazoknak a polgárok-
nak, egyesületeknek, akik anyagilag felkarolták,  
munkájukkal támogatták létrehozásukat, értékeink 
gondozásában, megőrzésében közreműködtek. 

A magam részéről is örömmel töltött el az idős-
korúak rendszeres köszöntése, szeretettel gondolok 
az együtt töltött karácsonyi ünnepekre, bálokra, jó-
tékonysági rendezvényekre. Bizottsági elnökként e 
ciklusban is rendszeres képviselői munkámnak te-
kintettem az állandó kapcsolattartást, a fogadóórák 
megtartását  Budakeszi minden hozzám forduló 
polgárának.

 A tiszteletdíjam egy részéből (közvetve vagy  
közvetlenül), valamint vállalkozói pénzből sze-
mély szerint is támogattam a közbiztonságot, 
műemlékek, a kápolna felújítást, önkormányzati 
jótékonysági rendezvényeket, valamint ingyenes 
ruha- és élelmiszerosztást szerveztem. Több ciklus 

óta önként vállalt képviselői munkának tekintet-
tem a karácsonyi díszvilágítás elkezdését, bővítését, 
amelyhez (ismerve az Önkormányzatunk erre for-
dítható szűkös anyagi lehetőségeit) egyesületünk 
komoly anyagi hozzájárulása is társult.

Megragadva az alkalmat, szeretném köszö-
netem kifejezni településünk lakóinak, az ön-
kormányzat és az intézmények munkatársainak, 
bizottságunk tagjainak, képviselőtársaimnak, civil 
szervezeteknek, a Buda Környéki Televíziónak,  
akik az elmúlt időszakban is megtiszteltek bizal-
mukkal, és a munkámban segítettek.

Kérem, hogy az október 12-ei önkormányzati 
választáson minél többen vegyenek részt, és a mun-
kám további folytatásához szükséges szavazataikkal 
támogassák képviselővé választásomat.

Somlóvári Józsefné
önkormányzati képviselő

Telefon: 30/498-7600
E-mail: somi.hugi@freemail.hu

Az elmúlt négy év

A most véget érő Önkormányzati 
ciklusban infrastruktúra fejlesz-

tési tanácsnokként, valamint a Pénz-
ügyi és Fejlesztési Bizottság tagjaként 
dolgoztam.  A ciklus végén a válasz-
tók joggal várnak mérleget, összeg-
zést képviselőjüktől. Mit tett, hogyan 
szolgálta meg azt a bizalmat, amellyel 
a választáskor megtisztelték. Vannak 
könnyebben és vannak nehezebben 
mérhető eredmények. Nehezebb azo-
kat az eredményeket meghatározni, 
amelyek egy város életében a hosszú 
távú fejlődés és az egészséges műkö-
dés alapjait teremtik meg.  Gyakran 
nehezebb döntések ezek, mint elhatá-
rozni és véghezvinni egy járdaépítést 
vagy egy régóta várt beruházást.  Ta-
lán könnyebb felsorolni az azonnali, 
kézzelfogható  és jól mérhető eredmé-
nyeket. Szerencsére a most véget érő 
ciklus bővelkedik beruházási sikerek-
ben, hiszen a mindennapjainkat ezek 
határozzák meg. Nincs bosszantóbb 
egy kátyúnál, egy elhanyagolt közte-
rületnél, egy penészes intézménynél 
vagy egy türelmetlen ügyintézőnél. 
Ezektől mindannyian szenvedünk, 
hiszen ugyanazokat az utcákat járjuk, 
ugyanazokkal a problémákkal szem-
besülünk mindannyian minden nap. 

  A 2010-ben megalakult kép-
viselő-testület több elnyert és több 
előkészített beruházással a tarsolyá-
ban kezdte meg a munkát. Azonban 

a korábbi gondos előkészítő munka 
eredményeit meg is kellett valósítani. 
Számtalan nehézséggel és buktató-
val szembesültünk, hiszen Budake-
szin ilyen léptékű beruházások még 
soha nem valósultak meg egyszerre. 
Ez rendkívül nagy terhet rótt a kép-
viselő-testület tagjaira és a hivatal 
dolgozóira is. Azonban a beruházá-
sok rendben megvalósultak. Új hiva-
tali épülettel gazdagodott a város. A 
park és a Fő utca megújult. Óvodát 
bővítettünk és újítottunk fel. Meg-
nyitotta kapuit az új bölcsőde. Nem 
feledkeztünk meg az utak karban-
tartásáról és új burkolatok építéséről 
sem.  Újra indítottuk a járdaprogra-
mot. Elkészült a Dózsa György tér 
rendezésének első üteme. Megkezd-
tük a zöldterületek megújítását. Sok 
nagy és számtalan kisebb eredmény, 
amely élhetőbbé és barátságosabbá 
tette városunkat.  Nem hanyagoltuk 
el a közbiztonságot sem. Városügye-
letet hoztunk létre, és a korábbi évek 
nehézségei után ismét jó partneri 
viszonyt alakítottunk ki a rendőrség-
gel. Merészség lenne bárki részéről 
kizárólag saját sikerének tulajdoní-
tani az eredményeket. Csapatmunka 
volt a javából. Sokszor nehéz, sok-
szor fárasztó, sokszor vitatkozós, de 
élvezetes munka.  

Nehezebben mérhetőek azok az 
eredmények, amelyek hatása nem 

közvetlenül, vagy nem azonnal mu-
tatkoznak meg. Több pályázatot kö-
vetően új jegyző került a hivatal élére. 
A hivatalon belül elindított szerkeze-
ti változások egy része már most ér-
zékelhető, más része a későbbiekben 
hozza meg a gyümölcsét. Másik nagy 
vállalás a városüzemeltetés újragon-
dolása volt. Célunk egy ütőképes és 
középtávon akár külsős munkák el-
végzésére is alkalmas városüzemelte-
tési cég kialakítása, amely jó gazdája 
tud lenni városunknak. A város több 
vagyonelemének a jogi helyzetét ren-
deztük. Ezek közül legértékesebbek a 
Farkas-hegyi repülőtér és a Telki út 
melletti terület. A hosszú távú stra-
tégia megalkotásakor meghatároztuk 
azokat a kitörési lehetőségeket, ame-
lyekkel Budakeszi tartós fejlődési pá-
lyára állítható. Az egyik ilyen, sokak 
számára magától értetődő lehetőség 
az idegenforgalom, a vendéglátás és 
a zöld turizmus. Létrehoztuk a Bu-
dakeszi Idegenforgalmi Információs 
Pontot. Mostanra ugrásszerűen meg-
nőtt a városunkba látogató csopor-
tok száma. Jelenleg zajlik Budakeszi 
történetének eddigi legnagyobb 
beruházása. 10 éves előkészítő mun-
kát követően megindult a csatorna 
beruházás. A hálózat fejlesztésén túl 
új szennyvíztisztító telep épül a vá-
ros határában. Az új telep kapacitá-
sa hosszú távon biztosítja Budakeszi 

szennyvizének korszerű tisztítását. 
Ennek hiányában további fejlesz-
tések már nem valósulhattak volna 
meg. Joggal jelenthetjük ki, hogy 
ez a beruházás városunk fejlődésé-
nek záloga.  Természetesen számta-
lan beruházásra van még szükség. 
Ezekhez koncepciókat és terveket 
készítettünk. Ezek megvalósítása 
már a következő képviselő-testület 
feladata lesz.

Szabó Ákos Péter
önkormányzati képviselő

Telefon: 30/560-3030
e-mail: akos.peter.szabo@gmail.com 
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Az elmúlt négy év

2010-től két évet a Pénzügyi 
Bizottság külsős tagjaként 

dolgoztam a város pénzügyei-
nek megerősítésén és az átlátha-
tóság növelésén. Ez az időszak 
alapozta meg Budakeszi stabil 
költségvetését. Tóth Gábor bi-
zottsági elnökkel, Tömösi Atti-
la és Mészner Antal bizottsági 
tagokkal kitartóan és sikeresen 
dolgoztunk azon, hogy felelős 
városi vagyongazdálkodás ala-
kulhasson ki. Sajnálatos, hogy a 
bizottsági struktúrák átszervezé-
se miatt munkánkat nem tudtuk 
teljes egészében befejezni. Eb-
ben az időszakban voltam tagja 
a HÍD Szociális és Gyermekjó-
léti Szolgálat felügyelőbizottsá-
gának, ahol munkámat térítés-
mentesen végeztem. 

2012 novemberétől, a cik-
lusfelezőtől dolgozom képvi-
selőként. Az LMP színeiben 
kerültem be a testületbe, ahol 

− ügyek mentén együttműködve 
− mindig az előremutató dön-
tések mellett voksoltam. A köz-
biztonság növelése érdekében 
támogattam a közvilágítás fej-
lesztésére irányuló javaslatokat, 
továbbá a lakossági járdaépítési 
projekteket, a közösségi terek és 
utak fejlesztését, a szociális gyer-
mekétkeztetést. Ebben a formá-
ban nem támogattam a Dózsa 
György tér felújítását, mert a 
koncepciót elhamarkodottnak 
és kidolgozatlannak tartottam: 
véleményem szerint városunk 
e kiemelt részének átalakítása 
nagyobb körültekintést igényelt 
volna. Művelődési házunk min-
den szempontból fejlesztésre 
szorul, így aktívan részt vettem 
az előkészítő munkálatokban. 
A budakeszi lakosok visszatérő 
gondja a csapadékvíz-elvezető 
rácsok ellopása, a helyzet javítá-
sa érdekében aktívan segítettem 

a városüzemeltetés munkáját. 
Éberen követem a Budakeszit 
is érzékenyen érintő csillebérci 
Izotóp Intézet Kft., illetve KFKI 
működését és kibocsátási ada-
tait. Felülvizsgálatot kezdemé-
nyeztem a Korányiban működő 
Septox Kft. által üzemeltetett ve-
szélyes hulladékégető működé-
sével kapcsolatban, javasoltam a 
Fő utcai zebrák biztonságosabbá 
tételét.

Munkámat azzal a szilárd 
meggyőződéssel végzem, hogy 
a mandátum szolgálatot jelent, 
kiállást a budakeszi lakosok ér-
dekeiért. Ehhez Önökre is szük-
ségünk van; büszke vagyok arra, 
hogy az eddigiekben is kitüntet-
tek bizalmukkal, számíthattam 
kezdeményezéseikre, részvéte-
lükre. Köszönöm bizalmukat, 
mivel a megkezdett feladataimat 
folytatni szeretném, kérem, tá-
mogassanak újra!

Szél Bálint
önkormányzati képviselő

Telefon: 
0630/864-2290

E-mail: 
szelbalint.budakeszi@gmail.com

Megjelent 
a táltoskönyvek Kiadó 

új leporellója 
kisgyermekeknek, 

melyet a Budakeszin élő 
gábor emese 

illusztrált.
 

Megrendelhető: 
www.taltoskonyvek.hu
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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!

Indul az ingyenes  
önkormányzati autóbuszjárat!

tájékoztatjuk Budakeszi város 
lakosságát, hogy az önkormány-
zat és a kontaktbusz kft. között 
megkötött megállapodás alapján 
2014. szep tember 9-étől új ön-
kormányzati helyi autóbuszjárat 
indul a honfoglalás sétány és a 
tesco-park center között keddi és 
pénteki napokon a 8 és 14 óra kö-
zötti időszakban. 

Útvonala: Honfoglalás sétány (végállomás)–
Márity L. u.–Temető u.– Fő u.–Budaörsi út–

Szőlőskert u –Szürkebarát u. –Tesco-Park center 
végállomás és ugyanezen az útvonalon vissza. A 
járat minden érintett BKK, illetve Volánbusz meg-
állóhelyen megáll. Igénybevétele a Budakeszi lako-
sok számára ingyenes, célja a város déli és nyugati 
településrészének a városközponton keresztül tör-
ténő időszakos, közvetlen összekötése a felmerült 
lakossági igények alapján. A vonalon kizárólag 
alacsonypadlós kocsik közlekednek (mint a Vo-
lánbusz járatokon közlekedő fehér buszok), azokat 
mozgáskorlátozottak is igénybe vehetik. A járat az 
alábbi menetrend szerint üzemel:

megállóhelyek (ODAÚT)   indUlási idők
HONFOGLALÁS SÉTÁNY  8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15
ZICHY PÉTER UTCA 8.17, 9.17, 10.17, 11.17, 12.17, 13.17
TEMETŐ UTCA (MINIGOLF) 8.18, 9.18, 10.18, 11.18, 12.18, 13.18
GIMNÁZIUM. 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20
VÁROSHÁZA 8.22, 9.22, 10.22, 11.22, 12.22, 13.22
ERDŐ UTCA 8.23, 9.23, 10.23, 11.23, 12.23, 13.23
DÓZSA GYÖRGY TÉR (GAZDABOLT). 8.24, 9.24, 10.24, 11.24, 12.24, 13.24
BUDAÖRSI ÚTI LAKÓTELEP 8.26, 9.26, 10.26, 11.26, 12.26, 13.26
SZŐLŐSKERT UTCA 8.28, 9.28, 10.28, 11.28, 12.28, 13.28
TESCO-PARKCENTER (VOLÁNBUSZ MEGÁLLÓ) 8.29, 9.29, 10.29, 11.29, 12.29, 13.29
TESCO-PARKCENTER (BKK MEGÁLLÓ) V.Á.  8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30

megállóhelyek (VISSZAÚT)  indUlási idők
TESCO-PARKCENTER (BKK MEGÁLLÓBÓL) 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45
SZŐLŐSKERT UTCA 8.47, 9.47, 10.47, 11.47, 12.47, 13.47
BUDAÖRSI ÚTI LAKÓTELEP  8.49, 9.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49
DÓZSA GYÖRGY TÉR (KERT UTCAI M.H.) 8.51, 9.51, 10.51, 11.51, 12.51, 13.51
ERDŐ UTCA 8.52, 9.52, 10.52, 11.52, 12.52, 13.52
VÁROSHÁZA 8.53, 9.53, 10.53, 11.53, 12.53, 13.53
GIMNÁZIUM 8.55, 9.55, 10.55, 11.55, 12.55, 13.55
TEMETŐ* 8.56, 9.56, 10.56, 11.56, 12.56, 13.56
ZICHY PÉTER UTCA 8.58, 9.58, 10.58, 11.58, 12.58, 13.58
HONFOGLALÁS SÉTÁNY V.Á.  8.59, 9.59, 10.59, 11.59, 12.59, 13.59

Amennyiben a kedd munkaszüneti napra esik, akkor a teljesítés ideje a keddi napot követő első munkanap. Amennyiben a péntek munkaszüneti napra esik, akkor a teljesítés ideje a 
pénteki napot megelőző utolsó munkanap (kivétel ez alól 2014. december 26. napja, amikor a teljesítés ideje 2014. december 27. napjára esik).

* A temetŐ ideiglenes megállóhely csak halottak napja időszakában üzemel. Ohr Alajos városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok



A takarékos önkormányzat
Az önkormányzat éves szinten 
várhatóan 4 600 000 Ft-ot fog 
megspórolni

Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi 
Operatív Programjában Budakeszi Város 

Önkormányzata 100 millió forintot nyert, mely-
nek keretében már két intézményre sikeresen 
feltelepítették a napelemeket: a Pitypang Sport 
Óvoda és a Széchenyi István Általános Iskola 
tetőszerkezetére. A környezetbarát technológia 
telepítése a városházán is folyamatban van.

A beruházás 100%-os állami pénzből va-
lósul meg, így nem terheli a településünk 

költségvetését. A villanyszámlán ezzel 50%-os 
megtakarítás érhető majd el – mondta a polgár-
mester asszony. 

A Széchenyi 
István Általános 
Iskolában egy 
hét alatt befeje-
ződtek a napele-
mek felszerelése 
– mondta el la-
punknak Czif-
ra Zsuzsanna 
igazgatónő. Az 
i nt é z m é ny b e n 
eddig is fontos-
nak tartották, 
hogy a diákok-
nál kialakítsák a 
környezettudatos 

szemlélet, ezért már évek óta szelektíven gyűjtik 
a papírt és Pet palackokat.

A három intézmény esetében az elek tromos 
áramért várhatóan 4 600 000 Ft-tal fog keveseb-
bet fizetni az önkormányzat. Dr. Csutoráné dr. 
Győri Ottilia elmondta, hogy ezen megtakarí-
tást további fejlesztésekre kívánják majd fordí-
tani, például a Budakeszi járdák felújítására. 

Váraljai dóra
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2014. SZEPTEMBER 12-ÉN,

 péNtekeN 
17 óRakoR 

 
Helyszín: Budakeszi Polgármesteri 

Hivatal előtti tér 
(2092 Budakeszi, Fő utca 179.)

18 órától „miNdeN,  
mi szem-szájNak iNgeRe” 

vásári forgatag 
18 órától Mezei Mária  

Művészeti Iskola, Széchenyi István 
Általános Iskola és a Herceg  

Tánccsoport fellépése

19 órától kyRuszauRusz  
Rock BaNd 

A zenekar előtt az ,, Értékes vagy!” 
projektet búcsúztatja  
és köszöntőt mond:  

Bakács Bernadett alpolgármester

20 órától the old shoW 
A zenekar előtt beszédet mond: 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 
polgármester

24 órától ,,értékes vAgy!” disco 
A programokra való belépés  
ingyenes! Szeretettel várunk  
minden kedves érdeklődőt!
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pályázati Felhívás
Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A § alapján pályázatot 
hirdet Pitypang Sport Óvoda óvoda-
vezető (magasabb vezető) munkakör 
betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:  
a vezetői megbízás határozott időre, 
2014. 12.01-jétől 2019. 07. 31-éig szól.

A munkavégzés helye:  
Pitypang Sport Óvoda  Pest megye, 
2092 Budakeszi, Ifjúság u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a veze-
tői tisztséggel járó lényeges feladatok
Az intézmény irányítása és képviselete 
a vonatkozó jogszabályok, belső sza-
bályzatok és az alapító rendelkezései 
szerint. Az intézmény alaptevékenysé-
gébe tartozó vezetői feladatok, továb-
bá 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 meghatáro-
zott egyéb vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások
Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a nem-
zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek
•	 Főiskola, óvodapedagógus vég-

zettség és pedagógus szakvizsga 
keretében szerzett intézmény-
vezetői 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 bizonyítványmáso-
latok.

•	 nyilatkozat arra vonatkozóan, 
hogy a pályázó a pályázati anya-
gában foglalt személyes adatai-
nak – a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges mértékben 
– kezeléséhez hozzájárul;

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

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2014. december 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. október 2. 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 Ügyfélszolgála-
tán (2092 Budakeszi, Fő u. 179.)  
zárt borítékban történő leadásával.
 
Kérjük a borítékon feltüntetni:  
„pályázat: pitypang sport óvoda  
- intézményvezető”

A pályázat elbírálásának  
módja, rendje
A pályázatot A/4-es méretű, összefű-
zött gépelt oldalak formátumban,  
2 példányban, zárt borítékban kell 
benyújtani. A pályázat kiírója a közal-
kalmazotti jogviszony létesítésekor  
3 hónap próbaidőt köt ki.
A pályázat kiírója fenntartja  
a pályázat eredménytelenné nyilvánítá-
sának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2014. november 30.

A Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulás eredményeiről

A Budakörnyéki önkormányzati 
társulás (Böt) 2013-ban 9 tele-
pülés szövetsége által jött létre. 
2014 augusztusában – többek kö-
zött – az elmúlt egy év eseményeit 
tárgyalták meg a szervezetbe tar-
tozó polgármesterek. 

„Eddigi legfontosabb eredmény a közös köz-
terület-felügyeleti rendszer megalapítása, 

amellyel eredményesebb, hatékonyabb lesz a mun-
ka az érintett településeken. Főleg hétvégeken lesz 
észrevehető a felügyelők működése, pénzügyileg is 
előnyösebb megoldás ez” – mondta Dr. Csutoráné 
dr. Győri Ottilia, a BÖT elnöke. A vezetők között 
jó emberi kapcsolat van, közösen tudnak előre-

haladni. Az eddigi együttműködést a békesség, a 
nyugalom jellemzi, vita alig volt. 

Bencsik Mónika, Nagykovácsi polgármestere 
arról számolt be, hogy a szakmai irányítás sokkal 
jobb együtt, különösen akkor, ha a polgármesterek 
között nagy a kompromisszum készség. Pozitív ta-
pasztalatokról számolhattak be a – társuláson be-
lül létrehozott – közterület-felügyelőkkel kapcso-
latban: szívesen fogadják őket az emberek – még 
ha a településen idegenek is. Fontos hány felügyelő 
dolgozik, de még inkább az, milyen intenzitással 
vannak jelen.

Elkészült egy – a 9 települést érintő – közös ki-
advány is, amely a települések bemutatkozásán túl 
hasznos információkkal, telefonszámokkal szolgál. 
Reméljük, Önökhöz is eljut ez az információs füzet.

Szabó Tibor Mihály

Megkezdődött az M0-ás 
hátralévő szakaszának  

a kiszélesítése 

Az m0-ás autópálya m7 és m1 au-
tópályák közötti szakaszának a ki-
szélesítését megkezdte a tender-
nyertes Betonútépítő zrt. A jövő 
őszre befejeződő, 2,7 kilométer 
hosszú, kétszer három sávosra 
szélesedő autópálya kivitelezési 
költsége nettó 6 milliárd forint.

Szeptember elejétől, a meglévő bal pályán sáv-
szűkítések lesznek. Marad a kétszer két sáv, de 

egyes sávok szűkebbek lesznek - hívta fel a figyel-
met Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fej-

lesztő (NIF) Zrt. 
kommunikációs 
vezetője, hozzá-
téve azt, hogy se-
bességkorlátozás 
lesz: a jelenlegi 
80 km/h helyett 
60 km/h-val lehet 
közlekedni az au-
tósoknak. 

A projekt az 
Új Széchenyi 

Terv forrásaiból, az Európai Unió támogatásával 
valósul meg. A M0-ás déli szakaszának ezen a kis 
részén a munkát eredetileg a Tópark projekt be-
ruházója vállalta. A válság miatt azonban leállt a 
beruházás, így elmaradt az autópálya szélesítése is. 
Ezt pótolja most a NIF.

MTI
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3képviselő-testületi határozatok

tisztelt budakeszi lakosok!
Budakeszi város önkormányzatának képviselő-testülete az alábbi, 
lakosságot kiemelten érintő döntéseket hozta:

374/2014.: A képviselő-testület a 
Polgármesteri Hivatal, a Széchenyi 
Általános Iskola és a Pitypang Óvoda 
megújuló energia alapú fejlesztése 
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 
építési munkáival a Newergies Kft.-t 
bízta meg bruttó 88 604 960 Ft ér-
tékben, akik napelemeket fognak 
az épületekre felszerelni jelentősen 
csökkentve majd ezzel az áramdíjat.

376/2014.: Módosították a 
659/2013. (XII. 12.) Kt. határozat 
egyes pontjait, miszerint a közte-
rület-felügyelet feladatát a továb-
biakban társulási formában látja el 
Budajenő, Nagykovácsi, Perbál, Tök 
településekkel együtt, és az intéz-
mény 2014. évi működéséhez 2 728 
320 Ft-ot biztosít.

377/2014.: Közbeszerzési eljárást 
indul a Budakeszi város közvilágítási 
hálózat energia ellátásának biztosí-
tására.

378/2014.: A képviselő-testület elfo-
gadta a Széchenyi István Általános Is-
kola köznevelési közfeladat-ellátásá-
hoz szükséges eszközbeszerzést 875 
665 Ft összegben, melynek állami fi-
nanszírozást a KLIK utólag biztosítja.

379/2014.: A képviselő-testület fel-
kérte a BVV Kft.-t, hogy mérje fel 
Budakeszi város közterületein és 
intézményeiben a növények kezelé-
sével, locsolásával, karbantartásával 
kapcsolatban a locsolási vízmérők 
telepítésének lehetőségét, valamint 
a kútfúrás lehetőségét.

381/2014.: Elfogadták a Budakeszi 
Város Önkormányzat és a Depónia 
Hulladékkezelő és Településtisztasá-
gi Nonprofit Kft. között létrejött köz-
szolgáltatásról szóló együttműködési 
megállapodást.

382/2014.: Elfogadták az intézmé-
nyek vonatkozásában a Depónia Hul-
ladékkezelő és Településtisztasági 
Nonprofit Kft. hulladékszállítási díját.

383/2014.: A képviselő-testület visz-
szavonta Suhajdáné Barna Margit 
Nagyszénászugi Településrészi ön-
kormányzati tag megbízatását.

384/2014.: A képviselő-testület el-
fogadta a Nagyszénászugi terület 
üdülőterületté minősítéshez tervezői 
árajánlatokat bekérését.

386/2014.: Döntött a Hunor és Vil-
lám utca közvilágításának fejleszté-
séről, és a közvilágítás tervezésre 
szerződést köt a TROMOS E Mér-
nökiroda Bt.-vel bruttó 400 050 Ft 
összegben.

387/2014.: Módosították a Hajós 
utca közterület közvilágítástervének 
elkészítésére kötött szerződését a 
terv fedvény tervvel történő kiegé-
szítésével, melyre szerződést köt a 
TROMOS E Mérnökiroda Bt.-vel brut-
tó 81 280 Ft összegben.

388/2014.: Elfogadták a Patak utca 
és a Domb utca közvilágítási hálózat 
terveinek ELMŰ részéről történő jó-
váhagyáshoz szükséges térítésmen-
tes átadásról szóló megállapodást.

390/2014.: Jóváhagyta a Fenyő utca 
és Fűzfa utca közvilágítási hálózatá-
nak ELMŰ részére történő átadásáról 
szóló megállapodás aláírását.

391/2014.: Elfogadta a „Budakeszi 
szennyvízelvezetési- és szennyvíztisz-
títási projektben” jelenleg nem sze-
replő – Makkosmária területén lé-
tesítendő hálózat – csatornák a pro-
jektbe történő bevonását, valamint 
a korábban megkötött közbeszerzői 
tanácsadási szerződés módosítást.

394/2014.: A képviselő-testület a 
Nagy Sándor József utca, a Reviczky 
József utca és a József Attila utca út-
építés kiviteli terveinek elkészítésére 
vonatkozóan szerződést kötött az 
UNITEF-Szalamandra Mérnöki Iroda 
Kft.-vel, melyre 5 940 000 Ft + áfa 
összeget biztosított.

396/2014.: A képviselő-testület fel-
kérte a BVV Kft.-t, hogy a Nagy Sán-
dor József utca útjavítási, karbantar-
tási munkálatait végezzék el, és fel-
kérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy 
vizsgálja meg az utca tényleges álla-
potát és – az útviszonyok figyelembe 
vételével – súlykorlátozást szabályo-
zó jelzőtábla és sebességkorlátozó 
tábla kihelyezésének indokoltságát. 

399/2014.: A képviselő-testület ki-
nyilvánította azon szándékát, hogy 
2015. január 1-jétől csatlakozik a 
Magyar Zarándokút Önkormányzati 
Társuláshoz.

405/2014.: A képviselő-testület a 
Blue Banana SC-t 200 000 Ft támoga-
tásban részesíti, melyet a Budakeszi 
Sportpálya területén található bicik-
lis krosszpálya fejlesztésére használ-
hat fel.

406/2014.: A képviselő-testület elfo-
gadta a Városháza buszmegállóban – 
Budapest felé – jegykiadó automata 
létesítését.

407/2014.: A képviselő-testület az 
Etheles park területén található 
2306/135 hrsz. közterületen út- és 
közműhálózat tervezésére vonatko-

zóan a kivitelei tervek elkészítésére 
árajánlatot kér be.

408/2014.: A képviselő-testület köz-
érdekű kötelezettségvállalást szervez 
a Makkosmária településrészen tör-
ténő közterületi térfigyelő kamera 
megvásárlására.

411/2014.: A képviselő-testület fel-
kérte a főépítészt, hogy a helyi építé-
szeti örökség felújításának támoga-
tásáról szóló rendeletet dolgozza ki.

412/2014.: A képviselő-testület dön-
tött a Dózsa György téri termelő piac 
bővítéséről, melyre 6 millió forint ke-
retösszeget biztosított. 

415/2014.: A képviselő-testület a 
Szivárvány Óvoda intézményvezetői 
feladatok ellátására kiírt pályázatot 
eredménytelennek nyilvánította, és 
a vezetői feladatok ellátásával 2014. 
augusztus 1. napjától az új pályázat 
eredménye elbírálásáig Szántó Hen-
riettet bízta meg.

417/2014.:
A képviselő-testület elfogadta a 
Menczingerné dr. Bokor Andrea által 
indított közigazgatási per költségei-
nek megfizetését.

418/2014.: A képviselő-testület a 
városi térfigyelő kamerarendszer 
üzemeltetési feladatainak ellátásával 
a Camsytems Kft.-t bízta meg határo-
zatlan időre.

419/2014.: A képviselő-testület el-
fogadta a térfigyelő kamerarendszer 
üzemeltetéséhez szükséges képrög-
zítő NVR szervet vásárlását, melynek 
bruttó költsége 2 476 500 Ft.

423/2014.:
A képviselő-testület megválasztotta 
a Helyi Választási Bizottság tagjának  
 Kovács Attila (2092 Budakeszi, 

Rákóczi utca 46.), 
 Illiszné Kováts Ildikó (2092 Bu-

dakeszi, Ösvény u. 7.),
 Nádor Tímea (2092 Budakeszi, 

Erkel u. 78.) tagokat és
 Cseresnyés Éva (2092 Budake-

szi, Fűzfa u. 7.) 
 Király Ottó (2092, Budakeszi, 

Nagy Sándor József u. 29.) 
• póttagokat választja meg.    
                                              
424/2014.:
A képviselő-testület megválasztotta 
a nemzetiségi szavazókör szavazat-
számláló bizottság tagjának
 Nagy Attilát (Budakeszi, Fő utca 

138.),
 Nádai Kingát (Budakeszi, Fő 

utca 135.),
 Pető Reni Irént (Budakeszi, Hu-

nor u. 2.) tagokat és
 Csikós Lászlóné (Budakeszi, Rá-

kóczi utca 1.)     
 Hegyes Barbara (Budakeszi, 

Gábor Áron u. 47.) póttagokat 
választja meg.

 
427/2014.: A képviselő-testület 2,5 
millió forintot biztosít a Budakeszi te-
mető Márity utca felőli bejárat gya-
logosforgalom részére történő meg-
nyitásának megvalósítására, továbbá 
belső közlekedés fejlesztéseként a 
hiányzó útszakasz szilárd burkolatú 
és csapadékvíz-elvezetővel történő 
kiépítésére.

428/2014.: A képviselő-testület fel-
kérte a Gyertyaláng Kft.-t, hogy 2015. 
június 30-áig tegyen javaslatot a te-
mető 2-es parcella használtóságának 
és temethetőségének kivitelezésére, 
és készítsen részletes beszámolót 
a 2. parcella sírhely megváltással 
történő felhívás eredményéről, va-
lamint hogy 2014. augusztus 31-éig 
helyezze ki a lélekharangot.
429/2014.: A képviselő-testület dön-
tött az „Őseik emlékére” emlékmű 
kialakításához szükséges vízbekötési 
díjnak, összesen 198 120 Ft kifize-
téséről a Fővárosi Vízművek Zrt. ré-
szére.
430/2014.: A képviselő-testület havi 
50 000 Ft-tal támogatja a Budakeszi 
Városi Polgárőrség KKhSZ gépjármű-
veinek üzemanyag költségeit, 2014. 
augusztus 1-jétől 2014. december 
31éig.

435/2014.: A képviselő-testület tu-
lajdonosi hozzájárulást adott Buda-
keszi Város Német Önkormányzat 
részére a Helytörténeti Gyűjtemény 
és Tájház állagmegóvásához, belső 
átalakításához és udvarának rende-
zéséhez.

436/2014.: A képviselő-testület 
döntött arról, hogy a Medve közben 
és a Tavasz utcában a vízvezeték ki-
építése 2015 tavaszán valósul meg, 
melyhez vízvezeték-építési társulást 
kell létrehozni, valamint az érintett 
tulajdonosoktól egyenlő arányban 
érdekeltségi hozzájárulást kér. Az ön-
kormányzat a 2015. évi költségvetés 
tervezetébe az érintett utcák kivite-
lezési költségeire bruttó 8 millió fo-
rint összeget biztosít.

fotó: Hrustinszki Gábor
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„Azért van a kert, hogy szép legyen”
megszólalnak a virágos 
Budakesziért díjazott tu-
lajdonosok, kinek mit je-
lent a kertészkedés, ho-
gyan lesz az önkifejezés 
egyik formája.

„Nagyon boldog voltam, örö-
mömben el is sírtam ma-

gam, mikor felbontottam a levelet” 
– mondja Tóth Ferencné, a „Virágos 
Budakesziért” egyik díjazottja. Férje 
halála után, ő vette át a Pataki Ferenc 
u. 4. szám alatti kert gondozását, 
azért, hogy a férje büszke legyen rá! 
Korábban nem szeretett az udvarban 
tevékenykedni, nem is értett hozzá. 
Most az internetről olvassa, mit ho-
gyan kell csinálni. 

Nagy Éva Irén nagyon meglepő-
dött mikor megtudta, hogy ő is a 
díjazottak között van. Nem számított 
ilyen megtiszteltetésre. Nagy dicső-
ség számára, hogy kiválasztották a 
szép kertjét, és nem ő maga jelentke-
zett az elismerésért. A szomszédok, 
a Kerekmező utca lakosai is nagyon 

büszkék rá. Éva, az utóbbi öt-hat év-
ben jött rá, hogy mennyire szeret a 
kertjével foglalkozni. Az önkifejezés 
ebben nyilvánul meg számára: job-
ban szeret a kertben tevékenykedni, 
mint a konyhában. Nagyon feltölti 
őt a kertészkedés, kikapcsolódás szá-
mára, annak ellenére, hogy fizikailag 
mennyire fárasztja ez a tevékenység. 
„A fűvágás nálam egy speciális do-
log. Heti háromszor vágom a füvet, 
hogy ilyen legyen”. Egyedül szeret 
dolgozni, a maga munkájában bízik. 

A Munkácsy u. 19. szám alatti 
ingatlan tulajdonosa Nagy Ferenc. 
Az Ő kertjét egy kis kerti tó díszíti, 
melyet a testvérével együtt csinált a 
náluk már meglevő tó mintájára. Fe-
renc, feleségével együtt gondozza a 
kertjüket. A férj, a füvet és a bokrokat 
vágja, a feleség, a virágokkal foglal-
kozik. Az ő jelmondatuk: „Azért van 
a kert, hogy szép legyen.”

Hollik Andrásné a 140 tő muskát-
liját minden nap gondozza, ápolja. 
Évente új virágokat ültet, mert hely 
hiányában nem tudja átteleltetni 
őket. Napi több órát dolgozik a sza-

bad levegőn. Szerinte mindig van 
mit dolgozni az udvaron. Örömet 
jelent neki a kertészkedés, esztétikai 
élményt nyújt számára. Az ingatlan 
tulajdonosa nagyon meglepődött, 
hogy díjat kaptak, hiszen a kertet 
maguknak építették, nem a nyilvá-
nosságnak. Eldugott helyen is lak-
nak, a Knáb János u. 50. szám alatt. 

Budakeszi Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a bíráló 
bizottság javaslata alapján 2014. 
július 31-ei ülésén arról határozott, 
hogy 2014-es évben hat ingatlannak 
adományozza a „Virágos Budakeszi-
ért” díjat:
1. a Pataki Ferenc u. 4. szám alatti 

ingatlan tulajdonosa, Tóth Fe-
rencné,

2. a Knáb János. u. 50. szám alat-
ti ingatlan tulajdonosa, Hollik 
Andrásné,

3. a Törökőr u. 25. szám alatti in-
gatlan tulajdonosai, Kibili Zsu-
zsanna és Orosz István,

4. a Széchenyi u. 44/a. szám alatti 
ingatlan tulajdonosa, Posovszky 
József,

5. a Kerekmező u. 5. szám alatti 
ingatlan tulajdonosai, Nagy Éva 
Irén és Huták Antal József,

6. a Munkácsy u. 19. szám alatti 
ingatlan tulajdonosa Nagy Fe-
renc.

A bíráló bizottság tagjai voltak: 
Ohr Alajos városüzemeltetési és köz-
lekedési tanácsnok, Szabó Ákos Péter 
infrastruktúrafejlesztési tanácsnok, 
Somlóvári Józsefné, a Közbiztonsá-
gi, Környezetvédelmi és Közellátási 
Bizottság elnöke, Rapp Antal, a Bu-
dakeszi Városfejlesztési és Városüze-
meltetési Kft. megbízott ügyvezető 
igazgatója és Pfentner József, a Buda-
keszi Szépítő Egyesület tagja.

Az emléktáblával járó 10 000 Ft 
értékű dísznövény vásárlására jo-
gosító utalványt a Budakeszi Oázis 
Kertészet ajánlotta fel. 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia a 
XX. Családi Napon buzdította Buda-
keszi lakosságát, hogy vegyenek részt 
ingatlanuk, és az előtte levő közte-
rület virágosításában és környezet-
alakításában, hogy jövőre mások is 
részesülhessenek a díjban.
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5Az új Budakeszi 

Bölcsőde  
vezetője 

bemutatkozik
A bölcsődés kor megha-
tározza a későbbi szemé-
lyiségfejlődést. A bölcső-
de az első szocializációs 
intézmény, ahol a sze-
mélyiség alapjait rakják 
le – mondta schäfer And-
rásné Judit, az új Bölcső-
de vezetője. 

Alig egy évvel ezelőtt volt az új 
bölcsőde alapkőletétele. Azóta az 

épület elkészült. Most az új intézmény 
vezetője mutatkozik be olvasóinknak.

Schäfer Andrásné Judit 1977-ben 
végzett, azóta mindig ezen a pályán 
dolgozott. Tíz éve a „régi” Budakeszi 
Bölcsőde munkatársa.

Schäfer Andrásné véleménye sze-
rint a bölcsődés kor meghatározza 
a későbbi személyiség fejlődést. A 
bölcsőde az első szocializációs intéz-
mény, ahol a személyiség alapjait rak-
ják le. A bölcsőde gondozónői anya-
pótlékként működnek, ugyanakkor 
szakemberként kell nevelniük a rájuk 
bízott csöppségeket. A bölcsődei évek 
alatt a gyermekek magas fokú érzelmi 
intelligenciát szerezhetnek, amely-
lyel nyitottak lehetnek a világra, így 
bátrak, függetlenebbek lesznek. Mire 
óvodába mennek, szobatisztává, ön-
állóvá válnak. Az intézményvezető 
kollégáit, munkatársait saját maga 
választja ki, ami természetesen óriási 
felelősség. Olyan elhivatott, hivatásu-
kat magas szinten végző munkatár-
sakat igyekszik választani, akiknek 
mindennél fontosabb a kiemelkedő 
szakmai színvonal, és örömüket is 
lelik munkájukban. Számára legfon-
tosabb a gyerekek mindenekfelett 
álló érdeke. Fontos elnyerni a szülők 
bizalmát, akiknek hatalmas lelkiisme-
ret-furdalást jelenthet másokra bízni 
a legféltettebb kincsüket. 

Schäfer Andrásné korábban, a régi 
bölcsődében dolgozott, azon intéz-
mény elveit szeretné követni, és to-
vább vinni az új intézményben is. 

Az új bölcsőde 48 férőhelyes lesz, 2 
gondozási egységben két-két csoport 
fog működni, ahol nyolc gondozónő 
fogja nevelni az apróságokat a techni-
kai személyzet segítségével. 

Szabó Tibor Mihály 

Megnyitotta kapuit az új bölcsőde

1000 m²-en 4 darab 50 
m²-es, teraszkapcsola-
tos csoportszoba léte-
sült. A komplexumhoz 
tartozik egy 200 m²-es 
játszókert, pancsoló, 
homokozó, valamint 14 
parkolóhely is. Az új böl-
csőde megépülésével 13 
új munkahelyet is létesí-
tettünk, mellyel tovább 
segítettük városunkban 
a munkanélküliség csök-
kenését. 

Budakeszin évek óta egyre na-
gyobb problémát okozott a vá-

rosban élő gyermekek bölcsődei 
elhelyezése. A város egyetlen böl-
csődéje mindössze 45 férőhelyes, és 
a megnövekedett gyermeklétszám 
következtében közel tíz éven keresz-
tül minden évben átlagosan 25-40 
gyermeket kellett elutasítania. 

A kisgyermekes családok hosz-
szú évek óta húzódó problémáját 
szem előtt tartva, Budakeszi   Város 
Önkormányzata 2012. január elején 
pályázatot nyújtott be egy új építésű 
bölcsőde létrehozására. Az önkor-
mányzat azon a tavaszon értesítést 

kapott arról, hogy a tenderünk vá-
rólistára került. Az önkormányzat, 
a hivatal dolgozói, a pályázatíró cég 
és jómagam is nagyon sokat dolgoz-
tunk ezen a projekten és mindent 
megtettünk annak érdekében, hogy 

megnyerjük. A hír hallatán egy 19. 
századi amerikai író gondolatai ju-
tottak eszembe: „Általában az az 
ember jut a legmesszebb, aki haj-
landó merni és csinálni. Egy óvatos 
hajó soha nem jut messze a parttól.”  
(Dale Carnegie)

Tárgyalást kezdeményeztünk 
a támogató szervezetnél (Nemze-
ti Fejlesztési Ügynökség), és 2012 
júniusában megkaptuk az értesítő 
levelet a támogató döntésről. Az 
ember általában ilyen esetekben jön 
rá arra, hogy nincsenek leküzdhe-
tetlen akadályok, csak olyan embe-
rek, akik nem hisznek az akadályok 
legyőzésében. Mi hittünk benne és 
150 millió Ft-os támogatást nyer-
tünk a város új bölcsődéjének meg-
építésére.

A támogatási szerződést 2012 
októberében írtuk alá és megkez-
dődtek a tervezési munkák, va-
lamint a közbeszerzési eljárás az 
épület kivitelezésére vonatkozóan. 
Ennek eredményeként 2013. szept-
ember 3-án indulhatott meg az in-
tézmény építése.

A beruházás során 120 millió 
Ft-os önrész biztosításával közel 50 
férőhelyes, új épület került kialakí-
tásra itt, a Konth Miklós u. 2. szám 
alatt, a Pitypang Sport Óvoda szom-
szédságában. 

Az új épület és a projekt részét 
képező eszközbeszerzés együtt le-
hetővé teszik, hogy hosszútávon 
is fenntartható minőségi ellátást 
nyújtsunk a városban élő kisgyer-
mekek részére. Az önkormányzat 
a bölcsőde létrehozásával, a mai 
kor legmagasabb elvárásainak is 
mindenben megfelelő intézményt, 
modern, kellemes és tágas bölcső-
dei környezetet hozott létre. A be-
ruházással nemcsak 48 gyermek 
fejlődését segítjük, hanem 48 család 
számára teremtjük meg a kisgyer-
mekes szülők munka világába való 
visszatérésének lehetőségét. 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester
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huszadszorra is 
együtt Budakeszi nagycsaládja

Főzőverseny, tortakósto-
ló, légi bemutató, folklór 
műsor, vásári komédia, 
fittness- és sportbemu-
tató, hastánc, kutyás be-
mutató, díjátadások, Bon 
Bon koncert és tűzijáték 
– ezzel a színes palettá-
val lehet jellemezni a XX. 
Családi nap Fesztiválját. 

Nem csak a húszéveseké a világ, 
de a hagyományos augusztusi 

Családi Napon mégis kiemelt sze-
rep jutott a húszasoknak. Egyrészt, 
a rendezvény idén ünnepelte a 20. 
születésnapját, másrészt az iménti 
tény apropójából a 20. születésnapju-
kat ünneplő budakeszis fiatalokat is 
köszöntötte a polgármester asszony, 
majd ő maga szeletelte fel és kínálta a 
fiataloknak és a látogatóknak a Gräfl 
Cukrászda által megálmodott, majd 
3 méter hosszú: Város Tortáját.  Az 
Ország Tortájának szeletei Gräflék 
jóvoltából egész nap kóstolhatóak 
voltak a cukrászda sátránál. 

A főzőversenyen is kereken 20 
csapat mérte össze tudását. Már 
reggel 7 órakor megkezdődtek az 
előkészületek a bográcsozáshoz, at-
tól kezdve pedig folyamatos kóstol-
gatások voltak: valamelyik csapattag 
mindig ellenőrizte, hogy megfelelő 

ízű, puhaságú-e a készülő étel. A kez-
deti borús idő után kiderült az ég és 
egyre többen jöttek ki a Farkashegyi 
Repülőtérre. 

A hely szelleméhez hűen egész 
nap légi bemutatókban gyönyörköd-
hetett a nagyérdemű közönség, illet-
ve a vállalkozó szellemű gyerekek és 
felnőttek ki is próbálhatták a repülést 
 – természetesen rutinos pilóták irá-
nyításával. 
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7Bedő Erik a MÁV Sportrepülő-

klub elnöke elmondta: fontos felada-
tuknak tartják, hogy a Budakeszin és 
környékén élők mind többen hasz-
nálják ki a közeli repülőtér kínálta le-

hetőségeket, így a rendezvény kicsit 
a repülés népszerűsítését is szolgálta. 

Az, hogy Budakeszi Fő utcájának 
parkjából a Farkashegyi Repülőtérre 
költözött a Családi Nap, éppen dr. 
Csutoráné dr. Győri Ottilia érdeme. 
„Miután a parkot kinőttük, első al-
kalommal a focipályára települt át 
a rendezvény, de ott – már csak az 
árnyék hiánya miatt is – nem igazán 

éreztük jól magunkat. Tavalyelőtt 
költözött át a fesztivál a reptérre. 
A lakosság visszajelzései alapján a 
szervezőkkel együtt úgy gondoljuk, 
hogy megtalálta a helyét Budakeszi 

legnagyobb rendezvénye” – mondta 
a polgármester asszony, aki a délután 
folyamán Irodalmi és fotópályázat-, 
Virágos Budakesziért-, valamint a 
főzőverseny díjait adta át.

Az estéhez közeledve a hangulat 
egyre csak fokozódott, a rendezvény 
a nagysikerű Bon Bon zenekar kon-
certjével és egy fergeteges tűzijáték-
kal zárult.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a rendezvény támogatóinak anyagi és 
természetbeni felajánlásait, melyek lehetővé tették a fesztivál színvonalasabb 
megvalósulását:
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8 Ünnepi megemlékezés és díjátadás

Nagy gáspáR lett posztumusz Budakeszi díszpolgáRa

nagy gáspár költő, író, folyóirat- 
és rádiós-szerkesztő, a magyar 
irodalom utóbbi évtizedeinek egyik 
legkiemelkedőbb alkotója, közel 
harminc éven át élt Budakeszin. 
A magyarság hagyományaihoz, 
1956 emlékéhez, a kereszténység 
örök értékeihez szorosan kötődő 
életműve javarészt itt formálódott, 
bontakozott ki városunkban.  

A képviselő-testület ünnepi ülésén először dr. 
Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester asz-

szony rövid történelmi visszatekintést tett, amelyben 
Szent István királyunk történelmi, emberi érdemeit 
emelte ki. „Az út, amelyen népünk járt, nem a szent 
királyunkkal kezdődött, de neki köszönhetően egy-
szer s mindenkorra megváltozott. A nép hazára talált 
ezen a tájon, otthont épített, gyökeret vert. Leginkább 
az összefogás erejére volt szükség; a hitre, a remény-
re és a szeretetre. Új kultúra jött létre keze nyomán, 
amely egyszerre volt európai és magyar. Ebben élünk 
mind a mai napig. Szent István műve örökség és pél-
da a gyarapodás, a béke idején éppen úgy, mint a há-
borúk vagy az újra kezdések idején. „

Egy ünnepi megemlékező szöveg alkalom arra 
is, hogy a közelmúltról is essék néhány szó. „Visz-
szatekintve az elmúlt négy évre, talán a legsikeresebb 
időszak volt a rendszerváltás óta. Rengeteg beruhá-
zást befejeztünk, előkészítettünk” – jelentette ki a 
polgármester asszony az előző ciklus lényegét. Min-
denkinek megköszönte a végzett munkát. „De hisz 
mind ez természetes: a mi feladatunk a megmaradás, 
illetve tovább kell adni az életet, mindent, ami vele 
jár: a nyelvet, a kultúrát, a vagyont, a tudást. Abban 
a jelenben, amelyben most élünk, kell megtalálnunk 
boldogulásunk útját. De ezt csak a jövőbe emelt te-
kintettel tehetjük meg.”

Az ünnepi beszédet követően Nagy Gáspárról tar-
tottak megemlékezést, aki ebben az évben a posztu-
musz Budakeszi Díszpolgára címet kapta.

Nagy Gáspár 1947-ben született Bérbaltaváron, 
egy Vas megyei kis faluban, felmenői földműve-
sek voltak. A paraszti világ mellett a keresztény hit 
is meghatározta életét, és hazánk történelme min-
dig foglalkoztatta. Az 1956-os forradalmat és Nagy 
Imréék kivégzését már kisgyerekként is tudatosan 
megélte mások elbeszélései alapján, később pedig a 
68-as prágai tavasz is befolyásolta világszemléletét. 
Fordulópontot jelentett Csehszlovákia lerohanása 
életében. „Szólítottak, egyszerre több hang is” – vall-
ja önéletírásában. Előbb pannonhalmi bencés diák 
volt, majd népművelés–könyvtár, illetve esztétika 
tanulmányokat folytatott. A Magyar Írók Szövetsé-
gének titkára lett a 80-as évek első felében, amikor 
az Írószövetség a rendszerváltás kísérleti műhelye-
ként az ő aktív részvételével küzdött a szellemi sza-
badságért. Majd a Bethlen Alapítvány titkáraként is 
működött. Leghosszabban a Hitel című irodalmi lap 
szerkesztőjeként dolgozott, mely folyóirat volt az első 
legálisan engedélyezett ellenzéki publikációs fórum. 
Élete utolsó éveiben pedig a Magyar Katolikus Rádió 
kulturális szerkesztőségét vezette.

1985-ben az elsők között törte meg az 56-os for-
radalmat övező hallgatás falát az Öröknyár: elmúl-
tam 9 éves című versével, ami miatt egy ideig nem 
is publikálhatott.  „Rendszerváltó” versei és ellenzéki 
magatartása miatt az 1989 előtti politikai hatalom az 

egyik főellenségének tekintette. 1989-ben, Nagy Imre 
újratemetésekor már ő helyezte el az Írószövetség 
koszorúját.

Haláláig tizenhét verses- és négy prózai kötete 
jelent meg, valamint egy CD, amin a saját verseit 
mondja. A mellőzöttség évei után számos díjjal is-

merték el tevékenységét, megkapta többek között a 
Kossuth- és a József Attila-díjat és a Balassi-emlék-
kardot. 

Nagy Gáspárt a budakesziek nem csak irodalmi és 
közéleti tevékenységéről ismerhették. Több évtizedig 
élt közöttünk feleségével Szabó Mártával, és gyerme-
keivel: Rékával, Áronnal és Ritával. 

Városunk kulturális életében is részt vett, a Szé-
chenyi Kör tagja volt, sokszor találkozott budakeszi 
olvasóival, tisztelőivel a falu majd a város kulturális 
intézményeiben író-olvasó találkozókon. De nem 
kizárólag irodalommal és közélettel foglalkozott: 
érdekelte a labdarúgás is. Szabadidejében rendsze-
resen futballozott budakeszis barátaival. Halála után 
a Nagy Gáspár Alapítvány nemcsak az irodalomhoz, 
hanem a sporthoz fűződő szenvedélyének is emléket 
kívánt állítani, ezért 2007 óta minden évben, idén 8. 
alkalommal rendezte meg a Nagy Gáspár Labdarú-
gó-emléktornát Budakeszin.

Embersége, erkölcsi tartása mindannyiunk szá-
mára példa lehet. Amikor ezért még hátrány érhette, 
már akkor is bátran véleményt nyilvánított hazánk 
sorsát érintő kérdésekben, a határozott vélemény 
azonban szelídséggel párosult, és az aktuálpolitika 
sárdobálásától mindvégig távol tudta magát tartani.

Emlékét, művészi és erkölcsi hagyatékát őrzi a 
Nagy Gáspár Alapítvány, melyet a költő halála után 
két évvel felesége és gyermekei hoztak létre. Az Ala-
pítvány és a Petőfi Irodalmi Múzeum a bélbaltavári 
szülőházat emlékházzá alakította, ahová kiállítást 
rendeztek be: Valaki ír a kezeddel címmel. 2013-ban 
évente adományozandó művészeti és irodalmi díjat 
hoztak létre, mely a költő nevét viseli.

Budakeszi már kifejezte nagyrabecsülését azzal, 
hogy a városi könyvtár 2008-ban fölvette a költő 
nevét, és támogatta a Nagy Gáspár Irodalmi és Mű-
vészeti Díj létrehozását is. Emellett településünkön 
több alkalommal szerveztek irodalmi esteket a költő 
tiszteletére.

A beszéd végén Szabó Márta asszony, Nagy Gás-
pár költőnk felesége vette át a posztumusz Budakeszi 
Díszpolgára címet.  

Közreműködött a Hagyományőrző Kör asszony-
kórusa, kinek műsora emelte az ünnepség színvona-
lát, majd Tintér Gabriella népdalénekes csodálatos 
hangjában gyönyörködhettünk. 

Péter-Szabó Kinga, polgármesteri asszisztenstől 

megtudtuk, hogy Budakeszi Város Képviselő-testüle-
te 2004-ben alapította a Budakeszi Építészeti Értéke-
iért díjat, mellyel idén a következő épületek tulajdo-
nosait és tervezőit tüntette ki:

- Az értéknövelő módon felújított, korszerűsített 
lakóépület kategóriában: a Petőfi utca 14. 

- Az újonnan létesített lakóépület kategóriájában: 
Rákóczi utca 87. 

- A közintézmény, kereskedelmi, szolgáltató 
építmény kategóriában: Fő utca 72. szám alatt lévő 
Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda.

A három ingatlant Bánhidi László, a Pénzügyi és 
Fejlesztési Bizottság tagja mutatta be.

Az 1936-ban épült Petőfi u. 14. sz. alatti kis há-
zat egykori tulajdonosa nyaralónak használta. Sze-
rencsés véletlen folytán új gazdája, aki az év nagy 
részében Budán lakik, szintén a nyugalmas óráinak 
eltöltése céljából vásárolta meg ezt a gyöngyszemet. 
Elkötelezetten ragaszkodott az eredeti épület érté-
keihez, melyeket a tervező irányítása mellett igényes 
eszközökkel mentett meg. Az alig észrevehető bővítés 
finoman jelenik meg a homlokzatokon. Külön emlí-
tést érdemel, hogy az utcafronti kerítést is a meglévő 
épület szellemiségében, magas építészeti minőségben 
készítették el.

Az épületet 2014-ben dr. Séllyei Gábor Pál és dr. 
Séllyei Gábor Pálné újíttatta fel. Az épület tervezőjé-
vel Bártfai-Szabó Gáborral, együtt vehették át a dísz-
oklevelet.

A Rákóczi utca 87. szám alatti ingatlan a település 
központjában található, vályogfalú lakóépület, me-
lyet az ott lakó 7 gyermekes család lassan kinőtt. A 
meglévő, korábban felújított parasztház látványos át-
alakításával egy teljesen új családi ház jött létre, mely 
racionalitásával, hagyománytiszteletével, ugyan-
akkor előremutató építészeti gesztusaival tűnik ki 
környezetéből. Az azóta már 8 gyermekről gondos-
kodó szülők: Giller Vivien és Majtényi Bálint, fiatal 
építész, Kendelényi Péter irányítása mellett, alacsony 
költségvetésből, mégis rendkívüli igényességgel épí-
tették fel fészküket 2014-ben.  A tulajdonosok vele 
együtt vették át a díszokleveleket. A Fő utca egyik 
leghangsúlyosabb pontján, a nemrég elkészült park 
szomszédságában épült meg Budakeszi Város Német 
Önkormányzata megbízásából a Tarkabarka, vagy 
más néven Kunterbunt Óvoda. A tervező a meglévő, 
gazdagon díszített Fő utcai homlokzat megtartásával 
és rekonstrukciójával alakította ki az udvar felé ta-
golt, a jelenkor elvárásait teljes mértékben kielégítő 
új óvodát. Az igényesen elkészített munka máris kö-
vetőkre talált a közvetlen környezetében. Budakeszi 
Város Önkormányzata 2009−2010-ben újíttatta fel az 
épületet, ami már 100 éve is óvodaként funkcionált. 
A díjat Svigruháné Jászkovics Anna intézményveze-
tő asszony és Schrotti János, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat vezetője vette át. Az épület tervezője 
Heppes Miklós volt, aki díszoklevelet kapott. 

A díjátadás után Schrotti János köszönetet mon-
dott a tervezőnek és a díjat odaítélő képviselőknek. 
Külön köszönetet mondott Kóthyné Herceg Mári-
ának, a német önkormányzat akkori vezetőjének, 
akinek elévülhetetlen érdemei voltak a felújításban.

Az intézményvezető asszony kiemelte: nagy 
megtiszteltetésnek érzi, hogy az óvoda megkapta 
ezt a szép kitüntetést, majd így fejezte be: „Nemcsak 
használói, hanem jó gazdái is vagyunk és leszünk az 
épületnek.”

Minden díjazottnak, kitüntetettnek szívből gra-
tulálunk!

SZTM
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9Őseink emlékére

A 300 évvel ezelőtti sváb betele-
pülésnek, és a ii. világháború utá-
ni kitelepítéseknek emléket állító 
szobrot avattak a római katolikus 
templom szomszédságában. 

Az emlékmű − mondanivalója mellett − szép alko-
tás és jó példa a magyarok és a svábok, valamint 

más nemzetiségiek békés egymás mellett élésének. Jó 
alkalom ez a békés emlékezésre, egy elkötelezett tele-
pülési önkormányzat és egy lokálpatrióta nemzetisé-
gi önkormányzat összefogására.

Az avatóünnepség kezdetén Schrotti János, Bu-
dakeszi Város Német Nemzetiségi Önkormányzatá-
nak elnöke ünnepi beszédében kiemelte: a budakeszi 
németség történetében 3 szakaszt különíthetünk el. 
Az első a betelepítés korszaka az 1690-es évektől. Az 
ezt követő évszázadok, a honfoglalás, majd a hatal-
mas verejtékes munka, az értékteremtés időszaka. A 
harmadik − egyben legfájóbb − a kitelepítés időszaka 
1946-tól, ami a legközelebb van korban a mai nap-
hoz, élénkebben él emlékezetünkben. Honfitársaink, 
rokonaink, testvéreink kitelepítése egy tragikus sze-
lete ennek a 300 évnek, amelyet őseink itt töltöttek. 
Természetesen voltak örömteli időszakok, esemé-
nyek is. Amit német ajkú elődök tettek, azt mindig 
családjukért, Budakesziért, egyházukért, hazájukért 
tették, legyen szó a haza védelméről, a falu szépítésé-
ről, közösségi kapcsolatokról. Nekünk, késői utódok-
nak főleg erre kell emlékeznünk. Ezért legfontosabb 
feladatként hagyományaink ápolását, értékeink meg-
őrzését, településünk és hazánk szolgálatát emelte ki. 
Ebből a meggyőződésből fakad a Tarkabarka Óvoda 
működtetése, az általános iskolai német nyelv okta-
tása; ezért született meg a Helytörténeti Gyűjtemény 
és Tájház; ezért alakultak meg a különböző művészeti 
csoportok.

Tavaly született meg az elhatározás, hogy emlék-
művet állítsanak ennek a 300 évnek az emlékére. Ter-
vük megvalósulását sokan támogatták, többek között 
a polgármester asszony, az önkormányzati képvise-
lők, a jegyző és a főépítész úr. 

Ligetfalvi Károly, a Hagyományőrző Kör elnöke 
által leleplezett emlékművet főtisztelendő Spányi 
Antal megyéspüspök áldotta és szentelte meg a kö-
vetkező szavakkal: „Örömmel áldjuk meg a 300 éve 
betelepített német lakosság életének, munkásságának 
és hagyományainak emléket állító emlékművet. Kér-
jük a Jóisten kegyelmét, hogy miként gondjaink mel-
lett mellettünk állt, úgy legyen velünk örömünkben 
is. Legyen felszólító jel számunkra, hogy őseink hitét 
és hagyományait megőrizzük, és nemzetünk jövőjét 
becsületes munkával, az igazság szolgálatával önfel-
áldozóan építjük.” 

A Magyar Állam képviseletében Soltész Miklós 
egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolato-
kért felelős államtitkár beszédének elején egy párhu-
zamot említett: „milyen sok idő és mekkora prob-
léma egy utazás előkészítése, vagy egy házasságra 
készülő pár felkészítése. A felkészülés időszaka nem 
adatott meg a 300 éve Németországból ide települt 
németeknek, akik a nagy nyomorból, a valláshábo-
rúk elől menekülve találtak itt új hazát maguknak. 
Az eltelt századok alatt felvirágoztatták ezt az ország-
részt, amely nem valósulhatott volna meg a katolikus 
hit, az összetartozás, az összefogás minden szinten 
való megléte nélkül. Ehhez járult a töretlen akarat: 
ők új hazát akartak teremteni. Tragédiák sora kísérte 
életüket: pestisjárvány, a meg nem értés, végül a ki-

telepítés. Mégis, 300 év után köszönettel tartozunk 
azoknak a családoknak, akik annak idején idejöttek, 
és megőrizték hagyományaikat. 

A felavatott és megszentelt szobornak nagy ha-
tása lehet a mai életünkben, hiszen nap mint nap 
hallunk a keresztények üldözéséről, elpusztításáról; a 
különböző testvérnépek gyilkolják egymást Paleszti-
nában és Kelet-Ukrajnában. (Általában a különböző 
nemzetiségek közötti ellentéteket kívülről szítják). 
Bizonyíthatja ez a szobor, hogy a különböző vallású 
és nemzetiségű népek békésen élhetnek egymás mel-
lett. Megmutathatja továbbá a magyar nép befogadó 
voltát, az ide telepített németek hitét, akaratát, közös-
ségi erejét.”

Köszönetet mondott mindazoknak, akik megva-
lósították ezt a műalkotást. Külön kiemelte a város 
vezetését, akik kezdettől fogva támogatták az emlék-
mű létrehozását. Hálát adott a püspök atyának, Filó 
Kristóf plébános úrnak, akik az itt élő emberek hitét 
erősítik. Nélkülük nem valósulhatott volna meg pél-
dául a katolikus gimnázium, amelyet éppen német 
nemzetiségűek alapítottak. 

Az államtitkár szavait követően a Budakeszi Ha-
gyományőrző Kör kórusa autentikus német énekeket 
adott elő.  

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília, városunk polgár-
mestere köszöntő beszédének központi motívuma 
a múlt, jelen és jövő kérdései voltak: „Emlékezzünk 
a múltra, hogy lássuk és értsük azt a kort, amiben 
élünk. Emlékeznünk kell, hogy nagyobb biztonság-
ban tudjunk választani az élet által elénk hozott utak 
közül.” Budakeszi nem feledi őseit, akik a honfogla-
lás után itt telepedtek le, akiket az oszmán háborúk 
pusztítottak el, de nem feledheti a 300 éve ide települt 
svábokat sem. Ők itt építettek házat és hazát, temp-
lomot és iskolát, falut és közösséget maguknak és az 
utánuk jövőknek. Nagy harcot vívtak az éhezéssel, a 
különböző halálos betegségekkel. A mély hittel, ke-
mény munkával élt nehéz élet legyőzte ezeket a ne-
hézségeket. A svábok építették a falut, amiből város-
unk nőtt ki. Itt állnak otthonaink, ahol együtt élnek az 
1946-ban elűzött németek leszármazottai, az Erdély-
ből, Felvidékről elűzöttek gyerekei, unokái a később 
más helyről ide költözöttekkel. 

Kiemelte, hogy Budakeszi legfőbb öröksége a to-
vábbadott élet, amelyet ez a szobor is ábrázol. A szo-
bor fiatal párt ábrázol gyermekével. Viseletük ünnepi, 
kemény munkával megszerzett jólétről tanúskodik. 
Budakeszi legfőbb öröksége ez a továbbadott élet.

Ez is azt bizonyítja, hogy a helyiek számára fon-
tos a múlt öröksége; fontos mindaz, amit az előttük 
járóktól tanulhattak. Beszédében végül köszönetét fe-
jezte ki az alkotónak és egyúttal mindenkinek, akinek 
valamilyen része volt a szobor elkészültében. „Adja az 
Isten, hogy mi is megtegyünk mindent, amit az idő 
megenged nekünk, hogy megtaláljuk a boldogulás 
ösvényét, és mi is továbbadjuk az életet az utánunk 
jövőknek.”

Ezután Franz Huber, a Budakesser Gemeinschaft 
elnöke németül mondta el köszöntőjét.

 Hidas Mátyás, a Budakeszi Szépítő Egyesület 
elnöke − néhány közeli munkatársával − tavaly ha-
tározott arról, hogy emléket állítanak a 300 éve ide 
települt németségnek. Öt művészt hívtak meg, mely-
ből négyen elfogadták a felkérést. Remek pályaművek 
születtek, mégis a többlépcsős véleményezés egyhan-
gúlag Józsa Bálint alkotását tartotta a legjobbnak. Ez 
a műalkotás fejezi ki leghűebben a család szentségét, 
a szülőföld szeretetét. Ők az óhazából egy új hazába 
jöttek, családot alapítottak. Ők létesítették az elmúlt 
századokban a település első iskoláját, római katoli-

kus templomát, a kálváriát, az emlékkereszteket, az 
I. világháborús emlékművet stb. Egyszóval: virágzó 
települést varázsoltak itt a főváros mellett. Ezt a lelki 
és fizikai építőmunkát törte derékba a kitelepítés. „Ju-
talmuk” − a kollektív bűnösség elve alapján − a kite-
lepítés lett. 72 óra állt rendelkezésükre, 50 kg-os cso-
magot vihettek magukkal. Ezt a traumát az idősebbek 
sohasem felejtették el. Ők halálukig Magyarországot 
hazájukként emlegették.

 Az elnök úr is köszönetét fejezte ki mindazoknak, 
akik közreműködtek az emlékmű létrehozásában, 
kiemelve a polgármester asszonyt, a képviselőket, a 
jegyzőt, a főépítész urat, Bechtold Gábor tájépítőt, 
valamint a testvérvárosokat.

„Ezennel átadjuk a szobrot városunknak. Tekint-
sék ezt az emlékhelyet összetartozásunk, a közös 
múltunk jelképének, hiszen csak az a közösség bízhat 
a jövőjében, aki méltó módon megbecsüli múltját” − 
fejezte be beszédét Hidas Mátyás. 

Józsa Bálint a szobor alkotója elmondta: hozzá-

vetőlegesen egy év kellett a mű megalkotásához. A 
szobor a múlt, a jelen és a jövő kérdéseit veti fel. A 
múltból lépnek elő az alakok, az előre lépő házaspár 
– akik a jelenkor szimbólumai - ugyanazt a népvise-
letet viselik, ugyanazokat a szokásokat, szorgalmat 
képviselik, mint őseik. Az új motívum a köztük lévő 
gyermek (a jövő), akinek a lenyomata már nincs ott. 
Az itt ragadás, a családalapítás szimbóluma, a végső 
otthonra találás jelképe ez. 

Maga a szobor egy lemezből lett kivágva, össz-
súlya másfél tonna. A figurák vastagsága 25 mm, ha 
kicsit oldalról nézzük, a mű elveszti a lap karakterét. 
Így térbeli háromdimenziós jelenséggé válik a kom-
pozíció. 

Schmotzer Vilmos, az egyházközség képviselő-
testülete elnöke elmondta, hogy tetszik neki az alko-
tás, de félti a jövőjét, hiszen fémből készült... Biztosí-
ték lehet, hogy Spányi püspök úr felszentelte.

Bozsik Ádám, az újonnan kinevezett BVV-vezető 
is tetszését fejezte ki az emlékmű kapcsán, különös 
tekintettel a szobor környezetére. 

Ritter Imre, a Pest megyei és a budaörsi német 
nemzetiségi önkormányzat elnöke megemlítette: „az 
elűzetési, kitelepítési szobrok között különleges sze-
repe van ennek az alkotásnak, hiszen itt az óhazából 
való eljövetel is meg van örökítve. Választóvonalhoz 
értünk: eddig inkább múltunkkal, hagyományaink-
kal foglalkoztunk, ami persze helyes, de innentől a 
jövőről is el kell kezdenünk gondolkodni. Az, hogy, 
unokáink hogyan fognak ránk gondolni, attól függ, 
mit teszünk mi az ő jövőjükért. Minden energiánkkal 
a jövőt kell elősegítenünk. Ennek egyik eszköze lehet 
a német nyelv oktatásának biztosítása bölcsődés kor-
tól, a tanárképzés és a tankönyvkiadás.”

Szabó Tibor Mihály      
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0 KÖZLEMÉNY

 Köszönet a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásáért

A  VIADAL  SPORTEGYESÜLET  (adószám:  19171621-1-13)  
tisztelettel fejezi ki köszönetét 

minden lelkes támogatójának, sportbarátjának,  
akik a 2013. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával

 támogatták egyesületünket.  
 

A felajánlott összeg felhasználásáról  
a közgyűlés döntött.

A nagylelkű támogatást a gyermekek jutalmazására, a pálya fel-
újítására, sportszerek vásárlására, versenyzőink nevezési díjaira, 

parkolódíj kifizetésére fordítjuk.

HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGTISZTELTEK ANYAGI  
ÉS ERKÖLCSI TÁMOGATÁSUKKAL!

Tisztelettel:  Viadal SE vezetősége
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Sí és snowboard 
  iskola indul!

Örömmel tájékoztatjuk a téli sportok  
szerelmeseit, hogy Budajenőn  
új sí és snowboard iskola indul! 

Nagykovácsiban már öt éve sikeresen működő síiskolánk ősztől 
két helyszínen várja a síelni és snowboardozni vágyókat Wax 

Klub néven. Célunk a magas színvonalú oktatás egy családias han-
gulatú, gyerekközpontú klub keretében, ahol a kicsik és nagyok 
szívesen ismerkednek meg a síelés és snowboardozás rejtelmei-
vel, vagy csiszolják meglévő tudásukat.

Korszerű műanyag borítású pályánk a havas lejtőkön való le-
siklás érzését nyújtja, így a mozgások elsajátítása valódi élmény 
mindenki számára. A pálya mérete 14x80 méter, azaz több mint 
1.000 négyzetméter, amivel az egyik legnagyobb ilyen létesítmény 
Budapesten és környékén. A pályához egy tolókaros felvonó is tar-
tozik, valamint az esti csoportokat kivilágított terep várja. 

Iskolánk októbertől március végéig működik. Tanfolyamaink 2 x 
12 alkalmasak, csoportos órákat hétköznapokon délután és hétvé-
gén egész nap tartunk. Az azonos tudásszintek szerint kialakított 
csoportjainkban 4-6 gyermek tanul egyszerre. Emellett lehetőség 
van magánórákra is, előre egyeztetett időpontban. Oktatóink szak-
képzett tanárok, akik mind rendelkeznek sí és/vagy snowboard 
oktatói vizsgával. Az oktatás ára tartalmazza a sífelszerelést is. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt szeptember 27-én a 
10 és 17 óra között megrendezendő nyílt napunkra Budajenőn! 
A helyszínen mindenkinek lehetősége lesz kipróbálni a műanyag 
pályán síelést és boardozást.
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2 Állami elisme-

rés a világhírű 
budakeszi  
bűvésznek

molnár gergely, azaz mr. Jupiter 
– a Bűvészek világszövetségé-
nek elnökségi tagja – kiemelkedő 
színvonalú munkájáért a magyar 
érdemrend tisztikeresztjét ve-
hette át.

A világhírű budakeszi bűvész már korábban 
megkapta a Magyar Köztársaság Arany Ér-

demkeresztjét, de városunk is elismerte tevékeny-
ségét: a Budakesziért Emlékéremmel. Mr. Jupiter 
pályafutása során a világ több mint húsz orszá-
gában járt. Szívesen látott vendég Moszkvában 
és Hollywoodban is. A Magyar Bűvész Egyesület 
elnöke, számos külföldi bűvészegyesületnek dísz-
elnöke, dísztagja.

Mr. Jupiter 1945-ben Lakiteleken született Mol-
nár Gergely néven. Nyolc éves korában lenyűgözte 
a faluba érkezett vándorbűvész. Elhatározta, hogy 

bűvész lesz. Kitar-
tása meg is hozta 
az eredményt, álma 
valóra vált. 

Fontos feladatá-
nak tekinti a fiatal 
bűvészek képzését, 
melynek eredmé-
nyeképpen egyik ta-
nítványa, Hajnóczi 
Soma Pekingben 
világbajnok lett. 

Tevékenyen részt 
vesz Budakeszi kö-
zéletében, szám-
talan jótékonysági 
estet támogatott in-
gyenes fellépéseivel.

Molnár Gergely, 
Mr. Jupiter elismert előadóművészi tevékenysé-
ge valamint, fiatal bűvészek képzésében nyújtott 
eredményes munkája elismeréseként 2014. au-
gusztus 20-a, Államalapításunk ünnepe alkalmá-
ból részesült az állami kitüntetésben. Áder János, 
Magyarország köztársasági elnökének megbízásá-
ból Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 
adta át neki az állami elismerést.

Budakeszi gyermek 
 idegenlégiósok Svájcban

A szentegyházi gyermek fil har-
mónia Budakeszin 2009 decembe-
rében lépett fel, gyönyörű adven-
ti koncertet varázsolt katolikus 
templomunkban. már hagyomány-
nyá vált a székely gyerekek be-
fogadása városunkban, 2007 óta 
a Budapest környéki nyári és téli 
turnékon már hatszor fogadták be 
budakeszi családok pár éjszakára 
a filiseket.

A Gyermekfilharmónia a Berni Magyar Nagy-
követség meghívására érkezett nyári turnéra 

Svájcba.
A koncertkörúton két budakeszi lány, a Pro-

hászka Ottokár Katolikus Gimnázium diákjai, 
Berlinger Dorottya és Virágh Anikó is részt vett 
mint “idegenlégiós”. Dorottyát az a megtisztel-
tetés is érte, hogy a dalok közötti német nyelvű 

konferálásra őt választották. A körút 2014. au-
gusztus 14−24. között az oda- és visszaúton a 
svájci nagyvárosok mellett más városokat is érin-
tett: Mikháza, Békéscsaba, Szombathely, Hegykő, 
Schardenberg és Diósd.

Szent István napján Bernben az Église 
Française/Francia-templomban tartották az ün-
nepi hangversenyt, augusztus 21-én Lausanne-
ban a Notre Dame du Valentin-székesegyházban 
koncerteztek, majd a csúcspont 22-én, a zürichi 
Grossmünster-katedrálisban következett. Pár 
perccel a koncert előtt ugyanis kiderült, hogy a 
magánlátogatáson éppen Zürichben tartózkodó 
Orbán Viktor miniszterelnök feleségével meg-
tiszteli a hangversenyt, és szintén ott lesz Lázár 
János miniszter is felesége társaságában. A Fili az 
elmúlt években háromszor adott hangversenyt az 
országházban, de ennek ellenére miniszterelnö-
künk most láthatta őket először.

  A nagytemplom teljesen megtelt, a nézők 
többsége magyar volt, nem volt csoda, hogy a 
miniszterelnököt érkezésekor vastaps fogadta. 
A svájci Guggerzytli és a német dalok éneklése-
kor derült ki, hogy szép számmal jöttek el német 
nyelvűek is az előadásra. A kivonulás után a filis 
lányok díszsorfalat álltak a templom bejáratánál 
miniszterelnökünk tiszteletére. A szerencsé-
sebb gyermekek még kezet is foghattak vele. A 
filiseknek életre szóló élményt jelentett ez a nap.

  A turnén segítőként a Gyerekfiliért Alapít-
vány képviseletében Berlinger Gábor és Virágh 
Szabolcs is részt vett.
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Ösvény a sűrű erdőben

egy halál közeli élménye után gyö-
keresen változott meg minden so-
mogyi réka selyemfestő életében. 
A keszi-Art egyesület tagja napi 
2-3 órát fest teljes csöndben, vele 
beszélgetett a Buda környéki te-
levízió riportere.

„A festményeimmel ösvényt próbálok vágni e 
sűrű erdőben, amelynek neve élet, és ha-

ladni, haladni a mostanra már teljesen ismeretlen 
cél felé” − Somogyi Réka művészi hitvallásának is 
tekinthetjük ezt a magvas mondatot. 

Német−svéd szakos egyetemistaként „egyene-
sen” vitte az út a művészet felé. Még egyetemista 
korában, 1996-ban részt vett egy szerkesztői-ri-
porteri tanfolyamon, ennek kapcsán ösztöndíjat 
nyert Kölnbe. Albérletben lakott, és itt vette észre 
főbérlője, aki történetesen selyemfestő volt, hogy 
délutánonként Réka rajzolgat. Ő hívta el délutá-
ni foglalkozásaira. Ingrid egy keretre kifeszített 
selymet rakott elé, és azt kérte, rajzolja le, amit 
délutánonként szokott. Gyorsan elsajátította ezt a 
technikát. 

Réka egyébként hétéves koráig „aktív” rajzos 
volt, aztán ez abbamaradt. Édesanyja ösztönözte, 
mintegy „odaadta ihletét” neki, tehát tovább nem 
rajzolt. 

Húszéves kora körül egy halál közeli élménye 
után másnapra minden gyökeresen megváltozott 
(én-érzékelése, tudatállapota, léte). Innentől ez a 
gyerekkorban abbamaradt „búvó patak” előretört, 
„teljesen elszállt idegállapotban volt”. Talán ma is 
ebben a tudatállapotban van, és ezt szeretné meg-
osztani mindenkivel. Nem könnyű ez a helyzet 
(sebezhetőség, túlérzékenység). Valószínű, ez a 
körülmény minden művészre jellemző.

Kölnben ismerte meg az akkor már kint dolgo-
zó Zalai Károlyt, későbbi férjét, 13 éves Milán fia 
apját. Férje nagyon sokat segít az alkotás folyama-
tában. Amikor az ösztöndíj lejárt, nem jött haza, 
hanem a férfihez költözött. Nagy változást jelentett 

ez a „pörgős” egyetemi évek után.
Hazatérve már csak a művészetnek élt. Idejét 

jól be kellett osztania, hiszen fia nevelése betöltötte 
szinte minden idejét. A tényleges festés napi 2-3 
órát vesz igénybe, amiben nagyon elfárad. A terve-
zés még hosszabb, nagyon megszenvedi. Általában 
egy darab részt lát tervezéskor, megrajzol egy részt, 
aztán pihennie kell. A délutánt − akármilyen rövid 
− alvás nélkül nem bírja ki. Témaválasztása külön-
böző (épített és természeti környezet), de mind-
egyikben ott található ő, az a bizonyos pont a halál 
közeli élményből. Mindegyik műve egy kereső nő 
kálváriáját mutatja be. Olyan, mint egy térkép, s 
ennek egy stációját ábrázolja. Mindegyik képéhez 
ír egy rövid történetet, amely naplójának egy-egy 
oldalának tekinthető. Csak olyat tud lefesteni, amit 
személyesen átélt. „Nekem a kamuzás nem megy!” 
− vallja Somogyi Réka. 

Csak tiszta csöndben tud alkotni. Képei játéko-
sak, színesek, de kicsit szomorúak. Például egy téli 
képén fölül eső-bukó síelőket látunk, akik egyéb-
ként csillagképek lettek. Az átélt élmény itt is meg-
van: egy nagy esés síelés közben... 

Somogyi Réka bemutatótermet nyitott Buda-
pesten. Képeit rányomatja különböző tárgyakra 
(kerámiákra, kendőre, bútorokra stb.). Legújabban 
ruhákra is kerültek munkái, ezekből házi divatbe-
mutatót is rendezett.

Szabó Tibor Mihály

Szeretlek, Budakeszi!
„nAgyon hAngUlAtos hely A mi kis városUnk, és FolyAmAtosAn FeJlődik”

nem könnyű megfogal-
mazni azt, ami magától 
értetődő: szeretünk Bu-
dakeszin élni. mi mégis 
arra kértünk néhány he-
lyi lakost, kisvállalkozót, 
végül néhány gyereket, 
hogy próbálják meg el-
mondani: vajon miért? 

„Budakeszin nőttem fel. Ez a kisebb 
hazám. Szeretem az itteni hegyeket, 
az itt élő, sokféle emberek a baráta-
im. Mindig éltek itt olyanok, sváb ős-
lakosok, majd a sokféle nemzetiségű 
betelepülők, akik összefogva tettek a 
faluért, ma már városért.”

Csulak József vendéglátós

„A környezet, a táj, a jó levegő von-
zottak ide, és itt szeretnék élni, amíg 
csak lehet.”

Elek István ékszerész

 „Nagyon jól érzem itt magam a csa-
ládommal. Húsz éve költöztünk ide, 
mert a kisfiam asztmás volt, és Pes-
ten nem tudtak rajta segíteni, de itt 
kinőtte. Imádom Budakeszit, mert 
rendesek az emberek, normális a 
polgármesteri hivatal, jó a légkör.” 

Tóth Zoltán zöldséges

„43 éve élek itt, mert vonzó és egész-
séges a környék, a környezet.” 

kiss károlyné cukrász

„Örülök, hogy itt nőhettem fel, és 
30 éve itt is dolgozom.  Szép ez a 
város, tele értékekkel, amiket − ko-
rosodva − egyre jobban értékelek, 
és szeretném ezeket megismertetni 
az unokáimmal. Illetve: minél töb-
bet adni az itt élőknek, hiszen én is 
sokat kaptam, kapok tőlük. Mi, ős 
budakesziek ugyanis mindig segítjük 
egymást, vallási és politikai hovatar-
tozástól függetlenül. Jó lenne, ha ez 
így is maradna.”

Ágostonné Villám Rozália fodrász

„Régi osztálytársaim révén ismerem 
Budakeszit korábbról, én magam 
pedig 15 éve lakom itt, és nagyon 
szeretem ezt a várost. És én csak 
aranyos emberekkel találkozom…, 
komolyan.”

Bereczkiné kerecseni Mária 
auditológus

„A kedvenc helyem a városban a 
Vadaspark. Nagyon jó, hogy van két 
gimnázium, zeneiskola. /Szeretem, 
hogy itt az erdő, ahol lehet sétálni, 
kirándulni, télen csúszkálni. Jó a vá-
rosban a hangulat. /Sok jó fej ember 
van, és mindig van valamilyen ren-
dezvény, ahol lehet bulizni.” 

Ványi Virág, doleschall Margit, 
kiss Barnabás és kiss levente 

néptáncos tinédzserek

„Nagyon jó ez a város, főleg a felújí-
tások óta sokkal szebb is lett. /Én is 
nagyon szeretem, mert nagy a csend, 
és biztonságos, bármikor elmehetek 
bárhová.”

Szűcs Anna és Perez Eliza  
huszonéves diákok

„Itt születtem. Húsz éve vezetem a 
családi vállalkozásomat is itt, amit 
szeretnék majd a gyerekeimre hagyni, 
hogy ők folytassák. Nagyon hangula-
tos hely a mi kis városunk, és folyama-
tosan fejlődik, megújul. Amihez én is 
szeretnék hozzájárulni.” 

Liptai Tibor 
étteremtulajdonos

„Ide születtem, itt van az üzletem, 
és úgy érzem, hogy megtaláltam  a 
számításomat, ezért szeretném a bolt 
profilját bővíteni.  Többen, ebben az 
udvarban, ugyanarra törekszünk, 
hogy minél több szolgáltatással mi-
nél több vevőt csalogassunk ide.”

Czeiler István 
díszállat-kereskedő

„Budakeszinek jó a levegője, közel 
van Pesthez, jó a közlekedése, min-
den könnyen elérhető, de itt helyben 
is szinte mindenféle üzlet, szolgálta-
tás megtalálható. Jól érezzük itt ma-
gunkat.”

Szigeti éva biztosítási alkusz



B
u

d
a

k
es

z
i 

H
ÍR

M
O

N
D

Ó
 –

 2
4 Új oltási rend idén

magyarország kötele-
ző védőoltási rendszere 
1876-tól – a himlő elleni 
védőoltás bevezetésétől 
– mondható korszerűnek. 

A magyar védőoltási rendszer a 
gyakorlatban szinte egyedülál-

lóan eredményes a világban, ami a 
védőoltási rendszer bevezetéséért 
felelős orvosok szaktudása, előrelá-
tása mellett leginkább két dolognak 
köszönhető:

•	 A védőoltások beadását tör-
vényi szinten szabályozták, 
tették kötelezővé, tehát a 
szülőknek ebben nincs mér-
legelési joga.

•	 Rendkívül fegyelmezett a 
védőnői és gyermekorvosi 
hálózat vakcinációs fegyel-
me, amit az ÁNTSZ ma is 
havonta ellenőriz.

A kötelező védőoltások korhoz 
kötöttek, és minden magyar állam-
polgárnak, illetve hivatalosan Ma-
gyarországon tartózkodó gyermek-
nek jár. Hatéves korig a háziorvosi 
rendelőben adjuk a védőoltásokat, a 
nagyobb gyerekeknek az iskolában.

Változik jövőre a kötelező és a fel-
ajánlott oltások rendje!

A kötelező oltások közé beke-
rül az eddig kötelezően felajánlott 
pneumococcus fertőzések elleni vak-
cina, ez a baktérium többek között 

tüdő-, középfül- és agyhártyagyulla-
dást okozhat. Az oltást három alka-
lommal ismétlik majd.

Újdonság, hogy bekerül a köte-
lezően felajánlandó oltások közé a 
HPV elleni oltás, a HPV fertőzés 
méhnyakrákot és nemi szemölcsö-
ket okozhat. Ezt az oltást 12-13 éves 
korban kapják majd meg azok, akik 
kérik. Ebből az oltásból is három kell 
a teljes védettséghez, a teljes oltási 
program eddig minimum 50 ezer 
forintba került, ezért sokan nem en-
gedhették meg maguknak.

A kötelező oltások rendje jövőre, 
vastaggal a kötelezők között az új, 
pneumococcus vakcina:

Kötelező védőoltások: 

Oltás neve Beadás  
időpontja

BCG 0−4 hetesen
DTPa + IPV + Hib 2 hónaposan

PCV-13 2 hónaposan
DTPa + IPV + Hib 3 hónaposan
DTPa + IPV + Hib 4 hónaposan

PCV-13 4 hónaposan
MMR 15 hónaposan

PCV-13 15 hónaposan
DTPa + IPV + Hib 18 hónaposan

DTPa + IPV 6 éves korban
 
A gyermekek elsősorban 5 éves 
koruk alatt különösen érzékenyek 
bizonyos betegségekre, hiszen a vé-
dekezésért felelős immunrendszer 
még éretlen. A különböző fertőzé-
sek leküzdésére még nem fejlődött 
ki a szükséges védekező rendszer. 
Az időben megadott védőoltásokkal 
meg tudjuk óvni gyermekeinket a 
fertőző betegségek jelentős részétől. 
Egyúttal védjük azokat a gyermeke-
ket is, akik valamilyen ok miatt nem 
kaphatják meg az oltást. A gyerekek-
nek adandó, életkorhoz kötött köte-
lező védőoltásokat a gyerekek ingyen 
kapják meg a szakrendelőkben.

  A kisgyerekkori oltások mellett 
van három, úgynevezett kampányol-
tás is, amelyeket az iskolában kapnak 
meg a gyerekek. Ezek mellé jön be 
újdonságképpen az, hogy 12-13 éves 
korban kötelező lesz felajánlani a 
HPV- oltást is, amit ingyenesen kap-
nak meg a tinik.

Kampányoltások az iskolában: 

MMR 
revakcináció

11 év, általá-
nos iskola 6. 
osztályában, 
szeptember

dTAp 
emlékeztető 

oltás

11 év, általános 
iskola 6. osztá-

lyában, október

Hepatitis B
13 év, általá-
nos iskola 7. 
osztályában, 
szeptember

Családos lelki hét a 
budakeszi református 

gyülekezetben
nagy örömet jelentett 
nekem, hogy ott lehet-
tem a budakeszi refor-
mátus gyülekezet csalá-
dok számára szervezett 
lelki hetén, s augusztus 
közepén együtt tölthet-
tünk néhány csodálatos 
napot a szentkereszt sza-
lé zi rendházban, péli föld-
szentkereszten.

A lelki hét témája a kegyelem volt. 
Azt, hogy mit jelenthet ez a szó. 

Néhány nap során mi, felnőttek, lel-
készeink vezetésével, a Biblia meg-
jelölt részein s kapcsolatos kérdése-
ken keresztül, kisebb csoportokban, 
egyre mélyebben elgondolkodtató, 
egye érdekesebb és intenzívebb be-
szélgetésekben igyekeztünk meg-
érteni, s feladatról feladatra, napról 
napra egyre jobban odafigyeltünk 
egymásra, megismertük egymást. 
Mindeközben a gyerekek az idejét 
izgalmas kézműves programok szí-
nesítették.

A többnyire kellemes nyári idő 
pedig gondoskodott arról, hogy 
szabadidejében ki-ki a csodálatos 
környezetben kisebb sétákat tegyen, 

bringázzon, baráti beszélgetéssel 
vagy labdajátékokkal foglalja el ma-
gát, az esős órákat pedig társasjáté-
kokkal töltse.

Szívesen gondolok vissza a családi 
Activity játékra, melyben nemcsak a 
játék jelentett örömet mindannyiunk 
számára, de már az óriási társasjáték 
megrajzolása, kiszínezése, a bábuk 
és a „terepasztal” elkészítése is, amin 
felnőttek és gyerekek, sok szeretettel, 
közösen dolgoztak.

Az egyik délutáni túra kalandosra 
sikeredett. Az egész délelőtt kitartó 
esőzés után délutánra végre eloszlot-
tak a felhők, és hét ágra kisütött a nap 
is, így útnak indulhattunk a közeli 
Öreg-kőnél lévő, már csak denevérek 
lakta Jankovich-barlangot felfedezni. 
A barlang fölötti csúcsról elénk táru-
ló, az alattunk elterülő erdős dom-
bok, apró települések, művelt földek 
és a háttérben kanyargó Duna látvá-
nyáért megérte minden egyes lépés 
az odáig vezető, rendkívül csúszós és 
meredek úton.

Visszaútra egy másikat, kisebb 
kitérőt jelentő utat választottunk. Az 
igazi kaland ekkor kezdődött: egyre 
jobban sikerült belevesznünk a tu-
ristatérképünkön már nem is jelölt 
erdészeti utak szövevényes rengete-
gébe. Telt-múlt a túrára szánt néhány 
óra és kezdtünk elfáradni a magunk 
mögött hagyott hosszú úton. S mégis, 
a megoldást a visszafordulás jelentet-
te az egyetlen turistajelzéshez. Végül 
okos telefonos, GPS-es segítséggel 
jutottunk el Bajótig, ahol a mentő-
csapat – egyházközségünk gondnoka 
– ránk talált. Kis idő múltán a többi, 
„megmentésünkre” érkező autóval 
sikerült visszaérkeznünk az akkor 
már hőn áhított pizza vacsoránkra. 
Szóval elvesztünk, de meglettünk…

Néha találhatjuk magunkat olyan 
élethelyzetben, amikor vissza kell 
fordulni az úton az előbbre lépéshez. 
Talán kellenek a kisebb-nagyobb 
„vargabetűk” az életünkben, hogy 
okulhassunk, erősödhessünk, növe-
kedhessünk általuk, hogy később a 
magunk hasznára tudjuk fordítani 
ezeket. Mindezt megkönnyíti, ha áll 
mellettünk valaki; és ha társak állnak 
mellettünk, ahogy mi is egymás mel-
lett voltunk, igazán együtt jártunk 
ezen az úton. 

Gyarapodtunk-e a tábor során? – 
A gyerekek egészen biztosan, centik-
ben mérhetően is. De remélem, mi, 
felnőttek sem csak a sok szép em-
lékkel érkeztünk haza, hanem olyan 
maradandó élményekkel, gondola-
tokkal is, amelyeket továbbvihetünk 
a saját, egyéni utunkon. 

Tessényi Edina

Mi micsoda?
BCG: Bacillus Calmette-Guérin/
tuberculosis elleni oltóanyag,  

TBC (gümőkór) ellen.

DTPa: diftéria-tetanusz-acelluláris 
pertussis komponenseket tartalmazó 

oltóanyag. 
Diftéria: torokgyík.  

Tetanusz: merevgörcs. 
Pertussis: szamárköhögés.

IPV: Inaktivált poliovírus vakcina.  
Polio: gyermekbénulás.

Hib: Haemophilus influenzae b elleni 
oltóanyag.  

B típusú Haemophilus influenzae 
[Hib]: bakteriális agyhártyagyulladás.

PCV 13:13 valens konjugált 
pneumococcus vakcina  

A pneumococcus baktérium egyebek 
mellett tüdő-, középfül- és agyhártya-

gyulladást okozhat.

MMR = morbilli-mumpsz-rubeola 
elleni vakcina.  

Morbilli: kanyaró. 
Mumpsz: parotitis epidemica. 

Rubeola: rózsahímlő.

dTap = diftéria-tetanusz-acelluláris 
pertussis komponenseket tartalmazó 

oltóanyag újraoltás céljára.

Heptatitis B: Hepatitisz B elleni oltás.  
Hepatitis B: fertőző májgyulladás.
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álláshiRdetések 

nApközis nevelői  
muNka 

A Budakeszi Széchenyi István 
Általános Iskola tanítói vég-
zettséggel napközis nevelői 

feladatra kollégát keres. 
Kezdőket is szívesen várunk. 
Érdeklődni a 06-23-451-532-
es telefonon, vagy titkarsag@
sziabudakeszi.hu címen lehet. 

 
pékség eladót keRes 
Nem baj, ha nem dolgoztál 
még pékségben, de fontos, 
hogy kedves legyél, érts egy 
picit a vásárlókhoz és picit a 

kasszához is!  
Jelentkezés személyesen:  

Budakeszi, Fő út 43-45. vagy 
telefonon: 06-70/670-6408 

 
kőművest és segédmUn-

kást Felveszek! 
Érdeklődés: 0630/350-2714

 
Budakeszi Riasztó Távfelügye-

let keres riasztórendszerek 
telepítésére biztonságtechnikai 

szerelő mUnkAtár-
sat. Feltétel: gyengeáramú 
elektromos szakképzettség, 

Budakeszihez közeli lakóhely. 
Előny: biztonságtechnikai 
szerelő igazolvány, riasztó 

szerelési gyakorlat, 50 év alatti 
kor. Jelentkezés: tonguard@t-
online.hu, 06-20-951-6526 

 
NyomdáBa kötészeti  

muNkatáRs 
Kötészeti munkára jó 

kézügyességgel rendelkező 
munkatárasat keresnek  

Budakeszin, a nyomdaüzembe. 
Azonnal kezdés,  

igényes munkakörnyezet.  
Jelentkezz most!

 
 apRóhiRdetések 

Lakás klímaszerelést, 
javítást, karbantartást és 
háztartási hűtőszekrény,  

mélyhűtő javítását vállalom.  
Endele Ferenc 

Telefonszám: 06-30-231-8558 
E-mail cím:  

endele.ferenc@3ebt.hu
 

Kismamák, nagymamák, 
diákok figyelem! 

Kozmetikai termékekhez  
keresek terjesztőket,  

tanácsadókat.  
Tel.: 20/368-0492

 
ikeA-típusú beépített 

szekrények, konyhabútorok, 
polcrendszerek, baba-és gyer-
mekbútorok, iroda- és üzletbe-
rendezések méretre gyártása a 

legolcsóbban.  
Például: könyvszekrény 

228x80x28 cm = 13 800 Ft  
Igényes munka, rövid határidő, 
díjtalan felmérés és árajánlat.  

Tel: 06 (30) 368-1354

REJTVÉNY KÖZÖS EREDMÉNYEINKRŐL
Ha kedve tartja, játsszon velünk! Vágja ki (esetleg fénymásolja le) a rejtvényt, és küldje el 

szerkesztőségünk e-mail címére (szerkesztoseg@budakeszihirmondo.hu), de személyesen vagy postán is 
eljuttathatja hozzánk megfejtését a Polgármesteri Hivatalba (Budakeszi, Fő utca 179.).

A HELYES MEGFEJTŐK KÖZÖTT 2BD KÖNYV NYEREMÉNYT SORSOLUNK KI.

Budakeszi néhány elért eredménye (2010-2014)

Isten éltesse!
Augusztus végén ünnepelte 90. születésnap-

ját Cserey Sándorné, akit családja társasá-
gában köszöntött dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 
polgármester asszony és Ohr Alajos képviselő 
úr.

4 generáció, 7 ember él egymással szere-
tetben, megértésben. Cserey Sándornénak 5 
dédunokája van, akikkel szívesen tölti az időt, 
2 családra vasal, mosogat, kertészkedik, aktív 
életet él. 

Cserey Sándornét Isten éltesse még sokáig 
erőben, egészségben!
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Drogprevenció  
a SZIA-ban

Az 1994 óta működő drog pre venciós Ala-
pítvány a szen    vedély betegségek univerzá-
lis,  célzott, és javallott prevenció ja, a ke-
zelésellátás, valamint a drogfogyasztással 
összefüggő fertőző betegségek megelőzé-
se, az ártalomcsökkentés területén tevé-
kenykedik.

Az alapítvány megalapítása óta a hiteles, objektív tényeket tar-
talmazó információnyújtásra helyezte a hangsúlyt. A mun-

katársak az iskolákat járva prevenciós foglakozásokat tartottak 
diákok számára a viselkedéses függőségek (pl.: televízió, szeren-
csejáték stb.), a legális és illegális kábítószerek, kémiai addikciók 
témakörében egyaránt. Mára az alapítvány a megelőző tevékeny-
ség mellett több programot (drogambulanciát, szenvedélybete-
gek hozzátartozóit segítő szolgáltatást, „szülők iskolája” prog-
ramot, ártalomcsökkentő szolgáltatást stb.) működtet. Az eltelt 
idő során megelőző tevékenységünket több elemből (ön- és társ-
ismeret, intimitás, párkapcsolat) álló, komplex drogprevenciós, 
egészségfejlesztési programmá fejlesztettük. Alapítványunk te-
vékenységéért Elige Vitem-díjban, munkatársaink közül többen 
minisztériumi elismerő kitüntetésben részesültek.

A szeptemberi tanévkezdéskor a Drogprvenciós Alapítvány 
munkatársai Budakeszin a Széchenyi István Általános Iskolába 
látogatnak el, ahol a diákok, a szülők és a tantestület számára 
tartanak foglalkozásokat. 

Geist Gábor, tel.: 06/20-5161827






