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Budakeszi Város Önkormányzata

„Értékes vagy!”

SAJTÓKÖZLEMÉNY  
LEZÁRULT AZ „ÉRTÉKES VAGY!” pályázat megvalósítása BUDAKESZIN

2014. szeptember 18-án Budakeszi Város Önkormányzata lezárta az „Értékes vagy” pályázatot, amely-
nek keretei között 18 hónapon keresztül valósította meg lelki egészséget szolgáló programjait. Budake-
szi Város Önkormányzata 2013–ban 31.802. 400 Ft-ot – nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
keretei között a bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szem-
pontjából veszélyeztetett gyermek - és fiatalkorúak segítése témájában kiírt pályázaton. 

2013 márciusától kezdve 146 ifjúsággal foglalkozó szakember vett részt a számukra szervezett tréningeken 
és előadásokon. 36 órában tartott relaxációs tréninget dr. Sineger Eleonóra, a Budakeszi Támasz Gondozó 
vezetője, addiktológus szakmai vezető, aki Svájcból hozta imaginációs-lazításos technikáját. A függőségek 
témájában is ugyanez a tréner tartott 36 órás képzést. A projekt keretében szervezett erőszakmentes, valamint 
hatékony kommunikációs képzés szintén 36 -36 órában valósult meg Jónai Éva Hava és Bajorné Loebwein 
Beáta segítségével. Stresszkezelési technikákat 72 órában tanított Szabó Gábor klinikai szakpszichológus, 
terapeuta, akkreditált tréner. A projekt zárásaként 2014. augusztus végén, szeptember elején Tanító Zsófia 
szakember tartott előítéleteket kezelő, 3 alkalmas tréninget. 

A fiataloknak szóló programelemeken összesen 1900 fiatal vett részt. A rendőrség, együttműködésben a pro-
jekttel a fiataloknak jogi, áldozatvédelmi, bűnmegelőzési ismereteket oktatott az általános iskola minden osz-
tályában, összesen 180 órában. 5 interaktív drogprevenciós és közlekedésbiztonsági előadás megtartására 
is sor került, együttműködésben az Erkel Ferenc Művelődési Központtal. 4 alkalommal hangzott el előadás a 
kábítószerek kémiai hatásáról, különösen arról a nem köztudott jelenségről, hogy a kábítószer visszafordítha-
tatlanul károsítja az örömhormon-receptorokat. Dr. Sineger Eleonóra pszichiáter és Pap Ágota pszichológus 
gyermekeknek szóló kiscsoportos tréninget tartott 16 órában, ezzel is segítették a 2014. június 16-22. Zamár-
diban megszervezett Kalandtábor 24 résztvevőjének kiválasztását. A táborban a fiatalok bűnmegelőzési isme-
reteket kaptak és tréningeken is részt vettek a kalandok mellett. Konfliktuskezelést oktató, családi életre nevelő 
óra 2013/2014-es tanévben összesen 735 volt, a projekt kereteiben kiválasztott Életünk a Család Kft. megva-
lósításában. Kortárs segítő képzés 100 órában valósult meg a fiatalok számára, amelynek végén a résztvevő 
motivált, a segítő szakmák iránt érdeklődő gyerekek oklevelet is kaptak a Kortárs Segítő Műhely Alapítványtól.
 Már „Budakeszi modellként” emlegetik a szakemberek a pályázat keretében alkalmazott két éjszakai szociális 
munkás, Biczók Zsófia és Keresztes Károly által kidolgozott módszert, amelyben ötvözik a küzdősport tanítását 
és az erőszakmentes kommunikáció bemutatását. Budakeszi Város Önkormányzata létre hozta az Ifjúsági 
Klubot az Erkel Ferenc Művelődési Központban, amely a fiatalokkal foglalkozó szociális munkások bázisa lett.
Kiemelt jelentőségű volt 16 alkalommal a családos, éjszakai sport programsorozat, ahol szülők és gyerekek 
jó hangulatban együtt sportoltak. Az önkormányzat támogatta ezeket a rendezvényeket a büfé költségeinek 
biztosításával és nyereményekkel. 
Népszerű, sokak által kedvelt tárgyi fejlesztés a projekt keretében kültéri sporteszközök telepítése a Meggyes 
utcai játszótérre.

A pályázat sikeresen betöltötte feladatát, változást indított el a város életében, szemléletformáló hatása volt a 
fiatalokkal foglalkozó szakembereknél. A fenntartási időszakra vonatkozó vállalások szerint fele óraszámban 
az éjszakai szociális munkások, valamint az iskolai konfliktuskezelő foglalkozások továbbra is jelen lesznek 
Budakeszin.
 
Budakeszi Város Önkormányzata
2092 Budakeszi, Fő utca 179.
23/535-710
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Tisztelt Budakesziek!
Engedjék meg, hogy a 
2010−2014-es önkor-
mányzati ciklus utolsó 
lapszámában megkö-
szönjem mindenki mun-
káját, aki Budakesziért 
tett az elmúlt négy év-
ben. Köszönöm a bizal-
mukat, hogy rám bízták 
szeretett városunk veze-
tését.  

Mindvégig arra törekedtem, hogy 
a településünkön fellelhető el-

lentétek simuljanak el, és hivatali 
időnk a békés, nyugodt építkezés je-
gyében teljék . 

Szeretem a várost, az itt élő em-
bereket, és mindent megteszek azért, 
hogy a lakók is magukénak érezzék 
gyönyörű településünket.

 A szeptember is mozgal-
mas, eseménydús hónap volt. 
Drogprevenciós és mobilitási hetet 
tartottunk. Autómentes nap volt a 
Paplanhát utcában, átadtuk a felújí-
tott Kossuth utcai járdát, anyatejes 
világnapot tartottunk. Budakeszire 
látogatott a világhírű Hargita Nem-
zeti Székely Népi Együttes. Megvá-
lasztottuk a „legdélcegebb Mihályt”. 
Utcabál, színes forgatag és szüreti 
mulatság tette színessé a kissé boron-
gós, szürke szeptembert. 

Elkészült a Schieli-kápolna kör-
nyezete megújításának első üteme, 
mellyel tovább szépítettük a Fő utca 
környezetét. A fejlesztés nagyrészt 
önkormányzati forrásból, 3,5 millió 
Ft felhasználásával készült el és ter-
veink szerint hamarosan folytatódik.

Befejeztük 100 millió Ft-os, teljes 
mértékig uniós forrásból megvalósí-

tott energetikai pályázatunkat, mely 
keretében a Széchenyi István Általá-
nos Iskola, a Pitypang Sport Óvoda 
és a polgármesteri hivatal épületére 
napelem-rendszert szereltünk fel. 
Ezáltal az intézmények villamos 
energia felhasználásának 50%-át 
tudjuk megspórolni, mely éves szin-
ten 4,6 millió Ft-os megtakarítást 
jelent.

Az önkormányzat informatiku-
sai kialakították a Fő téri park egész 
területén a WIFI szolgáltatást, mely 
mostantól teljesen ingyenesen hoz-
záférhető a lakosok számára.

Megkezdődött a 2014-2015-ös 
tanév. A Széchenyi István Általános 
Iskolában 872, a Nagy Sándor József 
Gimnáziumban 265, a Prohászka Ot-
tokár Katolikus Gimnáziumban 516, 
összesen 1653 gyermek kezdte meg 
tanulmányait Budakeszin. Az évnyi-

tóról készült fotómontázst a 10−11. 
oldalon láthatják. Folyamatosan 
végezzük az oktatási intézmények 
karbantartási munkálatait, terveink 
között szerepel a Nagy Sándor József 
Gimnázium sportpályájának felújítá-
sa is. Az önkormányzat a lehetősége-
ihez képest megtett mindent és ígé-
rem, hogy a jövőben is meg fog tenni 
mindent annak érdekében, hogy se-
gítse az oktatási intézményeket.

Hamarosan átadják a Prohászka 
Ottokár Katolikus Gimnázium tor-
natermét, melynek létrejöttét önkor-
mányzatunk is támogatta. 

Személy szerint nagyon fontos-
nak tartom, hogy megteremtsük a le-
hetőségét a városban tanuló gyerme-
kek 21. századi körülmények közötti, 
minél magasabb szintű oktatásának!

Mindenkinek sikeres tanévet, ki-
tartást, jó tanulást kívánok!

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester
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Tisztelt budakeszi Lakosok!
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. augusztus 
29-én és szeptember 25-én tartott képviselő-testületi ülésein az alábbi, 
lakosságot kiemelten érintő döntéseket hozta:

466/2014.: A képviselő-tes-
tület felkérte a polgármestert 
a Reviczky József utca, Nagy 
Sándor József utca és a József 
Attila utca külön-külön törté-
nő kivitelezésére vonatkozó 
nyílt közbeszerzési eljárás ki-
dolgozására és képviselő-tes-
tület elé terjesztésére.

467/2014.: A képviselő-testü-
let támogatta a Hagyományőr-
ző Kör Egyesület testvérváros-
unkba, Neckarsulmba történő 
utazását 250 000 Ft összeggel.

468/2014.: A képviselő-testü-
let elfogadta a XX. Családi Nap 
Fesztiválon a szociálisan rá-
szoruló családok részére ösz-

szesen 350 000 Ft összegű 

felajánlást, és az adományból 
szociális Erzsébet- utalványt 
rendelt, a budakeszi hátrányos 
helyzetű családok támogatá-
sára. 

469/2014.: A képviselő-testü-
let a Budakeszi Fő utca járda-
építési projekt – Városháza és 
a Kossuth Lajos utca közötti 
szakasz páratlan oldalán, vala-
mint szükség szerint a Fő utca 
17. szám előtti szakaszon és 
a Kossuth Lajos utcában lévő 
járdák egyes, rossz állapot-
ban lévő szakaszain történő 
– folytatására 3 000 000 Ft 
keretösszeget biztosított, és 
vállalkozási szerződést kötött a 
BVV Kft.-vel a járdaépítés kivi-
telezésének elvégzésére.

470/2014.: A képviselő-tes-
tület felhatalmazta a polgár-
mestert a BKK Zrt.-vel történő, 
2014. II. félévére vonatkozó 
megállapodásnak a 2014. évi 
I. félévre szóló szerződésben 
rögzített paraméterek figye-
lembevételével történő meg-
kötésére a 22-es járatcsalád 
tárgyában. 

471/2014.: A képviselő-testü-
let a Szél utcában történő for-
galomtechnikai változtatások 
keretében „épített sebesség-
csökkentő küszöb”, valamint 
„útpálya szűkítésével együtt 
végrehajtott pályaeltolás” ter-
veztetéséről és az ezzel össze-
függő engedélyeztetési eljárás 
lefolytatásáról döntött.

473/2014.: A képviselő-testü-
let felkérte a BVV Kft. ügyveze-
tőjét a Munkácsy Mihály utca 
− Szél utca csomópontjában 
minden irányból 1-1, a gyalo-
gosokra figyelmeztető veszélyt 
jelző tábla kihelyezésére az 
alábbiak szerint:
- A Dózsa György tér irányából 
a Szél utcába a Táncsics Mihály 
utca torkolatát követően, még 
a domb elé.
- Az összes többi irányból a ke-
reszteződés előtt 30 m-rel.

474/2014.: A képviselő-tes-
tület felkérte a BDL Környe-
zetvédelmi Kft.-t, hogy a Szél 
utcának a vízelvezetési felül-
vizsgálatát végezze el a város 
egészére vonatkozó, még fo-
lyamatban lévő vízelvezetési 
tervek készítésekor.

475/2014.: A képviselő-tes-
tülete felkérte a BVV Kft.-t, 
hogy a Nagy Sándor József 
Gimnázium mellett az Iskola 

köz csapadékvíz elvezetését 
építse ki.

476/2014.: A képviselő-tes-
tület elviekben támogatta a 
Nagy Sándor József Gimná-
zium sportpályájának gumi 
burkolattal történő felújítá-
sát, és a megvalósítást 2015. 
év tavaszára határozta meg. 
Felkérte a BVV Kft.-t, hogy vé-
gezze el a Nagy Sándor József 
Gimnázium sportpályáján lévő 
aszfaltburkolat átmeneti, felü-
leti javítását.

477/2014.: A képviselő-testü-
let felkérte a BVV Kft.-t, hogy 
a Széchenyi István Általános 
Iskola tantestületi nevelőszoba 
helyiségét gipszkarton szerke-
zettel ossza meg, a leválasztott 
részekben alakítson ki egy-egy 
osztálytermet, valamint hogy 
a Széchenyi István Általános 
Iskola FORFA-épülettömbje 
tetőszigetelésének javítását 
megfelelő szakértelemmel ren-
delkező céggel végeztesse el.
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Tisztelt Budakesziek!

Az előző lapszámban 
az elköszönésemről ol-
vashattak, most viszont  
– a mandátumom lejárta 
előtt – szeretném még rö-
viden összefoglalni, hogy 
az elmúlt négy évben mi-
lyen eredmények elérésé-
ben közreműködtem. 

Bevezetésként ki kell hangsúlyozni, 
hogy a képviselői tevékenység egy 

közös munka, közös erőfeszítéssel, 
ahol a döntések sem történhetnek 
meg egy személyben. A képviselő 
kezdeményezhet, előkészíthet és ér-
velhet egy-egy adott, általa fontosnak 
tartott témában, de a részletek kidol-
gozásában nagyon nagy szerepe van a 
hivatalnak, a végeredmény megszüle-
tésében pedig a testületnek.  Az elért 
eredmények  tehát elsősorban annak 
köszönhetőek, hogy a testületben 
mindenki törekedett a konstruktív 
együttműködésreA teljesség igénye 
nélkül: közösen elért eredménynek 
tartom az új bölcsőde és szennyvíz-
tisztító építését, az útjavításokat, a 
járdaépítéseket, a közlekedési felté-
telek javítását, a városüzemeltetési és 
karbantartási tevékenyég racionali-
zálását, a sport és ifjúsági programok 
létrehozását, a Fő utca útfelújítását, a 

kommunikáció javítását, szemlélet-
váltást az önkormányzati intézmé-
nyekben, kapcsolatépítést a civilekkel 
és lakosokkal. 

Kiemelt feladatként személyesen 
közreműködtem továbbá a Him-
nusz-szobor turisztikai célú fej-
lesztésében (információs anyagok 
készítése, programok szervezése, 
idegenvezetés megszervezése, par-
kosítás megkezdése, térrendezés, 
harangjáték beállítása). Ezeknek kö-
szönhetően egyre többen látogatják a 
helyszínt, és kérnek szakvezetést.  

Új információs (útbaigazító) 
táblákat helyeztünk ki a város főbb 
útvonalai mentén, amelyek az igé-
nyeknek és a jelen előírásoknak is 
megfelelnek, valamint a megjelení-
tett információk aktualizálva van-
nak. Ez mind esztétikailag, mind 
funkcionálisan is fontos lépés volt. 

Együttműködési megállapodást 
hoztunk létre a Pilisi Parkerdő Zrt. 
és a Budakörnyéki Natúrparkért 
Egyesület (amelynek alapító tagja 
vagyok) között, ezáltal kialakítottuk 
a kommunikációs csatornákat (köl-
csönös tájékoztatás, programok szer-
vezése), javult az együttműködés az 
Önkormányzat és a Parkerdő között. 
Az önkormányzati intézményekben 
„zöld” rendezvényeket (előadások, 
kiállítás) szerveztünk. 

A civil egyesületekkel közösen 
előkészítettük, majd kezdeményez-
tük a Mamut híd megépítését. Fá-
kat és cserjéket ültettünk, továbbá 
padokat és hulladékgyűjtőket he-
lyeztünk el a mamutfenyők kör-
nyezetében. A Bodzás-árok rendbe 
tétele, kitakarítása érdekében több 
alkalommal akciót szerveztünk. 
Elősegítettük, hogy a fiatalok kerék-
páros kalandparkot létesítsenek a 
sportpálya mellett.

A körzetemben (Erkel utca) közel 
100 méter hosszban új járda épült. Ez 
volt az első, lakossági részvétellel és 
önkormányzati támogatással meg-
épült, leghosszabb és leglátványo-
sabb járdafelújítás. 

Lakossági közműfejlesztési igény 
kapcsán a szükséges előkészítéseket 
(tervek elkészíttetése, engedélyek be-
szerzése, együttműködési megálla-
podások összeállítása) koordináltam.

4 évig tagja voltam a Közbiztonsá-
gi, Közellátási és Környezetvédelmi 
Bizottságnak, 3,5 évig a Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottságnak, 
valamint az Oktatási, Kulturális és 
Jogi Bizottságnak, amelynek elnöki 
feladatait közel két évig én láttam el.  

Tiszteletdíjamból rendszeresen 
támogattam a helyi civil egyesületet, 
a térség járőrautójának megvásár-
lását, rászorulókat, állatokért ala-

pítványt, valamint több közterület 
rendezését. 

Természetesen sok feladat vár 
még megoldásra, ezért − a lendületet 
felhasználva − folytatni kell a további 
elképzelések megvalósítását, hogy a 
városban mindenki megtalálja, ami-
re szüksége van, és otthon érezze ma-
gát benne. Ehhez kívánok sikeres és 
kitartó munkát a következő válasz-
tott testületnek.

Odri Ágnes
önkormányzati képviselő

1.sz. választókerület
Telefon: 30/973-779

E-mail: odriagi@gmail.com



Közlekedés a középpontban 
LÁTOGATÁS AZ ÁLLAMTITKÁRNÁL

A tavaszi országgyűlési 
választások után, az új 
kormány megalakulá-
sát követően 2014. júli-
us 1-ével nevezték ki a 
Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium (NFM) Infra-
struktúráért Felelős Ál-
lamtitkárság élére Tasó 
László urat, aki ezáltal a 
közlekedési szakpolitika 
legfőbb kormányzati fe-
lelőse. 

Az államtitkár úr már kinevezése 
után néhány héttel fogadta hiva-

talában városunk polgármesterét, dr. 
Csutoráné dr. Győri Ottiliát és Ohr 
Alajos közlekedési tanácsnokot, akit 
lapunk a tárgyalás részleteiről kér-
dezett:

Tanácsnok úr, miért került sor a 
megbeszélésre a frissen kinevezett 
államtitkárral?
Szerettem volna, ha az államtitkár 
úr – aki a közlekedési szakágazat 
legmagasabb szintű politikai veze-
tője – már közvetlenül a kinevezését 
követően megismerkedik Budakeszi 
és a térség közlekedési problémáival, 
hogy azokra mielőbb megoldásokat 
találjunk.

Milyen kérdésköröket tekintettek át?
A Budakeszit érintő közösségi köz-
lekedés helyzete, finanszírozása és 
további fejlesztése volt az első kér-
déskör, amelyet áttekintettünk. Itt 
egyebek mellett külön kitértünk a 
lakosaink számára hátrányos tarifa-
rendszer módosítására, az autóbusz-
járatok további bővíthetőségére, P + 
R parkolók kialakításának támoga-
tására és a város kötött pályás elér-
hetősége megteremtésének a lehe-
tőségére. Ezt követően a városunkra 
nehezedő forgalmi terhelés csökken-
tésének lehetőségeit tárgyaltuk át. Itt 
került szóba az elkerülő utak kérdése 
és egyéb potenciális alternatív meg-
oldások. Külön kiemeltük, hogy a 

rendkívül jó térségi együttműkö-
désnek köszönhetően (Járás, BÖT) 
a környékbeli települések és a szom-
szédos kerületek vezetőivel közösen 
is fel kívánunk lépni a tarthatatlan 
állapot megszűntetése érdekében. 
Végezetül olyan további, nem kevés-
bé fontos kérdésköröket érintettünk, 
mint például a térség átfogó közleke-
dési helyzete, vagy a kerékpárutak, 

egyáltalán: a kerékpáros közlekedés 
lehetőségeinek kiszélesítése.

Milyen eredményre jutottak? Esetleg 
be tud számolni konkrétumokról is?
Első körben az volt a legfontosabb 
cél, hogy a frissen kinevezett ál-
lamtitkár úr pontos képet kapjon 
Budakeszi és térsége közlekedési 
problémáiról, megismerje annak sú-
lyát és elmozduljunk a megoldások 
irányába. 

Az államtitkár úr határozott ígére-
tet tett arra, hogy az agglomerációban 
jelenleg érvényben lévő, előnytelen 
jegy- és bérletrendszert rövidesen 
felülvizsgálják és a budapestihez ha-
sonló – esetleg abba integrálható – 
egységes, utas barát megoldás szüle-
tik. Mint a polgármesteri hivatást két 
évtizeden át, a kinevezéséig gyakorló 
politikustól, ígéretet kaptunk arra is, 
hogy az érintett önkormányzatokat 
– mint a helyi viszonyokat legjobban 
ismerőket – minden esetben bevon-
ják a döntés-előkészítő rendszerekbe. 
Konkrét ígéretet kaptam arra vonat-
kozóan is, hogy államtitkár úr az ál-
talam felvetett problémák megoldását 

célzó szakértői tárgyalásokat – azok 
eredményessége érdekében – szemé-
lyesen is figyelemmel kíséri, egyben 
dr. Kerékgyártó János és Thoroczkay 
Zsolt főosztályvezetők személyében 
kijelölte az államtitkárság részéről 
a további tárgyalásokért felelős sze-
mélyeket. Úgy érzem, sikerrel jár-
tunk, mert már a közeli napokban 
folytatódhatnak a szakértői szintű 
tárgyalások, amelyek eredményeiről 
– amennyiben a választóimtól erre 
felhatalmazást kapok – természetesen 
folyamatosan számot adok.

Végezetül: igaz, hogy önök az állam-
titkár úrral régi jó barátok?
Igen, nem titok: harminc éves barát-
ság fűz minket egymáshoz. Sorka-
tonai időnkben mindketten század-
írnokként szolgáltunk egy időben, 
egyazon helyen. Ez nyílván segíti, 
hogy szakpolitikusokként a közleke-
dési szakterület kérdéseiben is job-
ban szót értsünk egymással…

Köszönöm az interjút, mindannyi-
unk érdekében további eredményes 
tárgyalásokat kívánok!
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Tisztelt érintettek!  
Elnézést kérünk a Budakeszi Hírmondó 2014. szeptem-

beri számában hibásan megjelent cikkekért. 
A hibát kijavítva közöljük az adatokat újra.

 Szerkesztőség

Czifra Zsuzsanna
önkormányzati képviselő

6. sz. választókerület
Telefon: 30/670-0010

e-mail: czifrazsu@t-online.hu

Bánhidi László
önkormányzati képviselő
az 5. sz. választókerület
Telefon: 30/385-5255
E-mail: banhidi.laszlo@gmail.com
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Ha az ember manapság 
Budakeszin sétál, szin-
te mindenütt valami, kar-
bantartással, felújítással, 
megszépülő épületekkel és 
közterületekkel találkozik. 
Ezúttal a Kossuth Lajos ut-
cán megkezdett járdafel-
újításokról számolunk be. 

Ohr Alajos képviselő, közlekedési 
tanácsnok elmondása szerint a 

Fő utcai járda-felújítási projekt a ta-
valy a páratlan oldalon elvégzett Dózsa 
György tér − Városháza közötti szakaszt 
követően idén a polgármesteri hivatal-
tól a postáig terjedő szakasszal folytató-
dik, beleértve a Városháza buszmegálló 
környezetét is. Viszont a nagy forgalmú 
rávezető utcákban is fontos a rendkívül 

elhasználódott járdák rendbetétele, így 
döntött javaslatára a képviselő-testület 
a Kossuth utcának a programba történő 
beemeléséről, ahol a legrosszabb sza-
kasz átépítése már el is készült. A munka 
a Fő utcán a református templom fölöt-
ti, legrosszabb állapotú szakasszal foly-
tatódik. A projektre az önkormányzat 3 
millió forintot biztosított. Ugyanakkor 
folyik az önerős járdaépítési program 
megvalósítása is. Ehhez az önkormány-
zat a költségvetésében 2 millió forintos 
keretet különített el, melyet a túljelent-
kezésekre való tekintettel az igényekhez 
igazított. A lakosok pályázhattak az 
ingatlanuk előtti járdaépítés támoga-
tására, melyhez 2.500,- Ft/m² önerővel 
járultak hozzá. A folyamatos esőzések 
miatt szeptemberben megindult mun-
kálatok az Erdő utcában kezdődtek, de 
hamarosan a város többi pontján is fel-
tűnnek a BVV Kft. járdaépítő brigádjai.

„Az önkormányzat jövő évben már 
tavasszal nekilát a járdaépítési projekt 
folytatásának, a BVV Kft. eszerint ké-
szíti üzleti tervét. A Fő utcán a páros 
oldali járda is megújul a Kossuth utca 
és a Kert utca között, de az alsó szerviz-
úton már az útépítés és a csapadékvíz 
elvezetés terveztetésére is megszületett 
a döntés. A nagy igényekre való tekin-
tettel az önerős járdaépítés felgyor-
sítására és kibővítésére is megvan a 
tervünk, melyet már most ősszel a kép-
viselő-testület elé fogunk terjeszteni. A 
lakóktól elnézést kérünk az építéssel 
járó kellemetlenségek miatt! Reméljük, 
mindenkit kárpótolni tudunk a biz-
tonságos, esztétikus felújított járdák-
kal” – nyilatkozta Ohr Alajos közleke-
dési tanácsnok. 

Szabó Tibor Mihály   

 „A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a 
természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit” − írta Szent-Györgyi Albert.

A mobilitási hét rendez-
vénysorozat keretében 
került átadásra a felújí-
tott Kossuth Lajos utcai 
járda. Ezen alkalomból 
utcai forgatag, játékok, 
vetélkedők, utcazené-
szek szórakoztatták a 
környék lakosságát.

Az európai mobilitási hét kereté-
ben megvalósult programhoz 

Budakeszi önkormányzata is csatla-
kozott.

Az Európai Bizottság korábbi kör-
nyezetvédelmi biztosa, Wallström 
2000-ben európai kezdeménye-
zésként indította el az Autómentes 
Napot. Szeptember 22-én, egy nap 
erejéig Európa számos városának 
egy-egy utcájáa lezártát a gépkocsi-
forgalom elől. A környezetvédelmi 
biztos célja ezzel a kezdeményezéssel 
az volt, hogy a városok ezáltal egy 
másik arcukat is megmutathassák, 
felhívják a figyelmet a fenntartható 
közlekedésre, és növeljék az állam-
polgárok tudatosságát.

2002 óta minden év szeptember 
16. és 22. között rendezik meg az Eu-
rópai Mobilitási hetet, a fenntartható 
mobilitás jegyében, idén 13. alka-
lommal.

A Mobilitási Hét és az Autómen-
tes Nap Európa legnagyobb közleke-
dési és környezetvédelmi kampánya. 

A programsorozat egyre nép-
szerűbb Magyarországon. A kezde-
ményezéshez az elmúlt tizenhárom 
évben egyre nagyobb számban csat-
lakoztak a hazai települések. Tavaly 
112 önkormányzat vett részt a Mo-
bilitási hét eseményeiben, Magyaror-
szág így − nemzetközi összehasonlí-
tásban − dobogós helyre kerülhetett. 
Idén rekordot értünk el, Budake-
szivel együtt összesen 138 település 
csatlakozott a programhoz.

Az idei évben az Európai Mobili-
tási Hét központi témája az általános 
életminőség tudatos javítása.

„A mi utcánk, a mi jövőnk!” 
szlogenne. Az idei év programsoro-
zata arra hívja fel a figyelmet, hogy 
az egyéni döntések hogyan befolyá-
solhatják pozitívan a nagyobb közös-
ségek életminőségét. A mi utcánk, 
a mi környezetünk, a mi levegőnk, 
a mi egészségünk, a mi jövőnk mú-
lik a saját döntéseinken, meerögzött 
szokásaink megváltoztatásán és kör-
nyezettudatos szemlélet formálásán. 
Ne felejtsük el azt a tényt sem, hogy 
egy jó autó 15-20 évig „szolgál”, a jó 
egészségünk akár 100 évig is...

Budakeszi is helyi szemléletfor-

málásra bátorítja a város lakosságát, 
hogy polgáraik a gépkocsi használata 
helyett a kerékpározást, a gyaloglást 
vagy a közösségi közlekedést válasz-
szák. Ne felejtsük el, hogy aki az au-
tóhasználat helyett kerékpárra ül, az 
a tisztább környezetet, a saját maga 
és mások egészségének védelmét 
szolgálja.

Összességében a mobilitási hét 
nemcsak a közlekedés fenntartha-
tóságára, hanem a természet védel-
mére is felhívja a figyelmet, arra, 
hogy kevesebb energiát használjunk, 
védjük, tiszteljük környezetünket, a 
Földet. Mindezeket túl saját egészsé-
günk védelmére is kiemelt figyelmet 
fordít.

Budakeszi Város Önkormányzata 
a rendezvénysorozaton kívül is tu-
datosan számos elemmel törekszik 
a fenntarthatóságra: fejlesztettük a 

közösségi közlekedést városunkban, 
sűrűbb menetrenddel új autóbuszok 
közlekednek városunkban. Szeptem-
ber 9-én ingyenes önkormányzati 
autóbuszjáratot indítottunk, 100 
millió Ft értékben nyertünk uniós 
pályázatot a polgármesteri hivatal, a 
Széchenyi István Általános Iskola és 
a Pitypang Sport Óvoda napelemek-
kel történő energetikai fejlesztésére. 
Minden évben két alkalommal sze-
métszedési akciót is hirdetünk vá-
rosunkban.

Más településekkel szemben Bu-
dakeszi a szeptember 16-22. közötti 
időszakból nem egy napot választott 
ki egy rendezvény megvalósítására, 
hanem több mint egy hétig szeptem-
ber 15-22. között rendezett progra-
mokat városunkban.

Bízom benne, hogy ez a rendez-
vénysorozat Budakeszin is megho-
nosodik, és hozzájárul a szemlé-
letünk formálásához is. Remélem, 
hogy jól érezték magukat, és jövőre 
ismét csatlakoznak hozzánk a közös-
ségformáló programokon!

Várom Önöket, találkozzunk, be-
szélgessünk, érezzük jól magunkat 
településünkön!

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

Új járda és „utcai forgatag” a Kossuth utcában
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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 
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Autómentes nap 
a Paplanhát utcában

A mobilitási hét záró eseményére 
a Paplanhát utcában került sor.

A Paplanhát utca, Elekpada köz és a Márity 
László utca közötti szakaszán az autós forga-

lom szeptember 22-én szünetelt. Budakeszi Város 
Önkormányzata ezt az utcarészt közösségi térré 
alakította, asztalokat, székeket helyeztek ki. 

A nap folyamán a gyermekeknek sport és 
ügyességi programokat szerveztek a budaörsi 
Dechatlon áruház közreműködésével.

A városvezetés megismételte a Föld napján 
népszerű bográcsos vendéglátást. Bakács Berna-

dett, Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna képviselők 
gombás és kolbászos lecsóra szeretettel várták azo-
kat, akik megéheztek.

Az „Ismerjük meg a szomszédainkat!” program 
is sikeresnek bizonyult: az ott élők egy tál rágcsál-
nivalót: pogácsát, süteményt, szendvicset, gyü-
mölcsöt, egy kancsó italt hoztak magukkal, amivel 
megkínálták egymást. 

A budakeszi bölcsődék segítségével kürtőskalá-
csot süthettek a gyermekek.

Ez a nap is jól sikerült, egy kicsit közelebb ke-
rültek egymáshoz az itt élők. 

Reméljük, egyre több közösségformáló rendez-
vényben lesz még részünk.
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ZSÁMBÉKI-MEDENCE, AHOGY ŐK LÁTJÁK

„A fotó arra hivatott, hogy felrázza 
a képzelőerőt… Nem elég, ha csu-
pán emlékeztetőül szolgál.” 

A Budakörnyéki Turisztikai és Természetfotó 
pályázatra beérkezett alkotásokból álló kiál-

lítás mottója is ez lett. Nem véletlenül, hisz ezek 
a gyönyörű fotók a településeink igazi értékeit 
mutatják be, legyen az  élővilágunk, tájegységünk 
egyedi arculata, természeti vagy épített örök-
ségünk része. Ezeket a kincseinket nem titkolt 
szándékkal éppen azért mutatta be és tette közzé 
a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT), 
hogy ezzel is hozzájáruljanak a térség szépségei-
nek széleskörű ismertté tételéhez, ez által a Buda 
környéki települések turisztikai értékeinek megje-
lenítéséhez és népszerűsítéséhez. A BÖT a térségi 
identitás erősítése, valamint természeti kincseink-
ben gazdag agglomeráció bemutatása céljából a 
pályázatot a társulás településein is meg szerették 
volna valósítani. 

A társulás településeinek képviselő-testületei 
mind döntöttek a pályázat kiírásának támogatá-
sáról, így mindösszesen 660 000 Ft gyűlt össze a 
megvalósításra.

A pályázatra beérkezett 340 fotóból nagy 
gonddal kiválasztották a győztes alkotásokat. A 
ZöldPixel 2014 Budakörnyéki Turisztikai és Ter-
mészetfotó Pályázat eredményhirdetése szeptem-
ber 16-án zajlott Budakeszi Városháza udvarán, 
ahol a beküldött és elbírált fotók közül kiválasztott 
38 képből kiállítás is nyílt a helyszínen.

Az eseményt levezénylő Tóthné Fajtha Anita, 
az Erkel Ferenc Művelődési Központ igazgatója 
elárulta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 
támogatásával megvalósuló pályázatra 340 alkotás 
érkezett, melyek a Buda környéki települések ter-
mészeti és épített örökségét mutatják be. A tárlat 
valamennyi érintett Buda környéki településre el 
fog jutni vándorkiállítás formájában.

„A fotó arra hivatott, hogy felrázza a képzelő-
erőt, nem elég, ha csupán emlékeztetőül szolgál” 
– idézte Lucien Hervé fotóművészt dr. Csutoráné 
dr. Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere. Mint 
mondta, a beérkezett fotók településeink iga-

zi értékeit mutatják be, amelyek sokak számára 
segítenek ismertté tenni a régiót. Identitásunk 
megtartásában, hagyományaink megőrzésében 
is pótolhatatlan szerepe van épített és természeti 
környezetünknek, amelynek legszebb, legmegra-
gadóbb momentumait és objektumait örökítették 
meg képeiken a pályázók. „Büszke vagyok arra, 

hogy ez a válogatott, kiváló fotókiállítás megnyi-
tója Budakeszin, szeretett városunkban valósulha-
tott meg, és a polgármesteri hivatal falait díszítik 
ezek a gyönyörű alkotások” – zárta beszédét dr. 
Csutoráné dr. Győri Ottilia.

Ezt követően az érintett Buda környéki tele-
pülések vezetői mutatták be néhány mondatban 
lakóhelyüket.

Tarjáni István, Biatorbágy polgármestere ver-
bális földrajzi kalandozásra vezette hallgatóságát, 
amelynek során a Nyakas-kőtől indulva árvalány-
hajjal is találkozhatott a nagyérdemű, legalábbis a 
Halas-tó irányában haladva. A tótól északra parti 
fecske és gyurgyalag telepek is találhatók.

„Budajenő kétezer fős Árpád-kori település, 
melyet svábok és székelyek is laknak, ami a falu 
építészeti szerkezetén is meglátszik” – jelentette ki 
Budai István, a község polgármestere. Hozzátette: 
hagyományokhoz illeszkedő fejlesztést folytattak a 
közelmúltban, aminek elismeréseként idén a mű-
emlékvédők Hild János-díját kapták.

„Budaörs számomra egy gyöngyszem” – szö-
gezte le Török István, a város eredetileg képző-
művész alpolgármestere, aki a település bemuta-
tása helyett inkább a képzőművészet és a fotózás, 
utóbbin belül az analóg és a digitális technika közti 
viszonyrendszerről értekezett.

Herceghalom polgáraiban nagyon komoly szel-
lemi erő lakozik, legalábbis a polgármester, Erdősi 
László szerint. „Épített értékeink ma már olyan 
vonzerőt jelentenek, amelyek oktatási, sportolási 
célból is igen keresettek, amiben a főváros közel-
ségének is nagy szerepe van” – tette hozzá a tele-
pülés vezetője. A régebbi értékek közül az éppen 
felújítás alatt álló temetői kis kápolnát említette a 
polgármester.

„Gyakran mondjuk, hogy a dolgok mögé kell 
látni, ezt egykori röntgenasszisztensként magam 
is megtapasztaltam” – kezdte Bencsik Mónika, 
Nagykovácsi polgármestere. – „Zsáktelepülés va-
gyunk, de jelentős turisztikai múltra tekintünk 
vissza. Ördögárok-patakunk, több tanösvényünk, 
Békás-tavunk régóta kedveltté teszi településünket 
a hátizsákos turisták számára, de sokan települnek 
ki hozzánk Budapestről is – tette hozzá. A polgár-
mester arra buzdította a fotósokat, hogy a jövőben 
is járják a régió településeit, és készítsenek további 
remek képeket a vidék csodás természeti környe-
zetéről.

„A hétezer fős Páty annak köszönheti vonzere-
jét, hogy Budapest közelében is megőrizte falusias 
jellegét” – emelte ki Székely László, a község első 
embere. – „Legszebb területünk a Pincehegy, ahol 
mintegy 300 pince található, a legöregebb 1805-
ben létesült” – említette büszkén a polgármester, 
hozzátéve: „maga a település már a honfoglalás ko-
rában is lakott volt.” Székely úgy véli, mindaz meg-
található a faluban, ami turisztikai szempontból 
vonzó lehet. Ezek közül elsőként a 17. században 
emelt református templomot említette.

„A Zsámbéki-medence kiváló terep termé-
szetfotók készítésére, Perbál ennek az esszenciáját 
adja” – állította Varga László, a település polgár-
mestere. Fel is sorolta a jól fényképezhető helyi 
látnivalókat: hegyek, völgyek, patakok, források, 
erdők, mezők. Kedvenc mondását idézte: Akinek 
nincs módja elmenni Toscanába, az látogasson el 
Perbálra, és láthatja kicsiben Toscanát.

Remeteszőlős első embere, Szathmáry Gergely, 
néhány leget említett szeretett községével kapcso-
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latban. „A falu a térség 
legfiatalabb települése, 
hisz 1970-ben alakult ki, 
és 2002-ben vált önállóvá 
az anyatelepüléstől, Nagy-
kovácsitól. Ugyanakkor 
a legidősebb település is, 
hisz a Remete-szurdokban 
őskori leleteket is találtak 
régészek, de római és Ár-
pád-kori maradványok 
is előkerültek onnan. A 
község van legközelebb 
Budapesthez a térség te-
lepülései közül, csaknem 
közvetlenül határos a fő-
várossal.”

Deltai Károly, Telki 
polgármestere fotós és 
filmes múltjából közelített 
a témához. „Ami a Zsámbéki-medencében fel-
lelhető természeti szépség, az mind megtalálható 
Telkiben és közvetlen környezetében is” – állította 
a természetet fotósként is járó településvezető. Eh-
hez képest Deltai inkább a telki lakosok nagysze-
rűségét ecsetelte beszédében, kiemelve, hogy ezen 
a településen él egy családra számítva a legtöbb 
gyermek.

„Tök község 1382 fős település, már az Árpád-
korban is éltek itt emberek” – kezdte ismertetőjét 
Balogh Kálmán polgármester. Kifejtette: a meden-
ce egyetlen olyan települése, amelynek lakossága 
tiszta magyar és református. Megemlítette még 
templomukat, amely a környéken egyedüliként 
festett mennyezetkazettákkal büszkélkedhet.

A rendezvénynek otthont adó 
Budakesziről Ohr Alajos önkor-
mányzati képviselő, városüzemelte-
tési és közlekedési tanácsnok mesélt. 
Rövid áttekintést adott a település 
múltjáról és jelenéről a honfoglalás 
korától napjainkig. Külön kiemelte 
az utóbbi években - mintegy 6 mil-
liárd forint értékben - megvalósult 
fejlesztéseket és a város egyik legna-
gyobb vonzerejét jelentő természeti 
és épített értékeit. A képviselő arra 
invitálta a jelenlévőket, hogy töltse-
nek minél több időt Budakeszin és  
készítsenek minél több fotót a város 
nevezetességeiről és természeti szép-
ségeiről. 

 „Zsámbékot bemutatni 
mindig hálás feladat” – mondta 

Csenger-Zalán Zsolt, a város pol-
gármestere, a térség országgyűlési képviselője. Az 
épített értékek számbavétele helyett ezúttal arról 
emlékezett meg a városvezető, micsoda spirituális 
élményt jelentenek az évente augusztus 20-án, a 
híres „romtemplomban tartott misék, amelyek so-
rán a hívek a fűre térdelve imádkoznak, szerencsés 
esetben napsütésben, madárcsicsergés közepette. 
– Legalább egy alkalommal érdemes ezért az élmé-
nyért is Zsámbékra látogatni, meghívom mindnyá-
jukat” – zárta mondandóját a polgármester.

A legrangosabb szakmai elismerést, a ZöldPixel 
2014 Budakörnyéki Turisztikai és Természetfotósa 
díjat dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia és Csenger- 
Zalán Zsolt adták át Elekes István biatorbágyi fo-
tósnak.                                                                         bgy

DÍJAZOTT 
MŰVEK:
            

FŐDÍJ:
Elekes István
Halálos ölelés
Biatorbágy 
határában

TURISZTIKAI 
VONZERŐ 
KATEGÓRIA

1. helyezett
Kígyós Lajos
Kakukkhegy ködben 
Zsámbék 
és Gyermely 
között

2. helyezett
Nagy Mariann
Pilátus halálra 
ítéli Jézust
Budaörs

3. helyezett
Ribényi Csaba Alfonz
Pihenő naplemente
Nagykovácsi

Különdíj
Schäfer András
Éjjeli fényben
Zsámbék

ÉLŐVILÁG 
KATEGÓRIA
1. helyezett
Kércz Tibor
Kék álom
Budaörs

2. helyezett
Ribényi Csaba Alfonz
Rombusz
Páty és Zsámbék 
között

3. helyezett
Kristóf István
Arany kapus
Biatorbágy  
– Bolha hegyen

Közönség díj
Tóth Tamás
Fekete kökörcsin
Budaörs  
– Odvas-hegy

Közönség díj
Czeiler István
Mamutpörgés
Budakeszi

Kércz Tibor
Csőr-te
Biatorbágy

KREATÍV  
KATEGÓRIA
1. helyezett
Hegyközi Lajos
Tél
Zsámbéki medence

2. helyezett
Ribényi Csaba Alfonz
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3. helyezett
Bierbaum Péter
Izzó naplemente
A bezárt pátyi bánya 
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Kígyós Lajos 
– Kakukkhegy 
ködben
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– Fényalagút Hegyközi Lajos 
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Kércz Tibor  
– Kék álom

Tóth Tamás – Fekete kökörcsin
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Becsengettek 
KÉPEKBEN
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Megkezdődött a 
2014/2015-ös tanév. 
A Széchenyi István 
Általános Iskolában 
872, a Nagy Sándor 
József Gimnázium-
ban 265, a Prohászka 
Ottokár Katolikus 
Gimnáziumban 
516, összesen 1653 
gyermek kezdte meg 
tanulmányait Buda-
keszin. 
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Magyarország, szeretlek! 
SZENT MIHÁLY NAPJÁN IS

Budakeszi Város Önkormányzata 
idén is csatlakozott az Itthon vagy, 
Magyarország, szeretlek! címet vi-
selő országos programsorozathoz. 
Szeptember utolsó hétvégéjén ér-
deklődő és ünneplő polgárok lep-
ték el a Fő utca parkjának gyógy-
szertár felőli részét. Ünneplők, 
ugyanis a Magyarország értékeit, 
hagyományait bemutató rendez-
vény ezúttal a Szent Mihály napjá-
val kapcsolatos hagyományokat is 
kiemelten kezelte a közeli Mihály-
napra időzítve.

Már délután 4 órától kezdetét vette a vásár az 
Ízek sétányán, ahol étel- és italkóstoló mel-

lett kézműves ékszerek, különleges csengettyűk, 

egyedi dísztárgyak is várták a járókelőket. Az ön-
kormányzat sátránál például vörös-, fehér- és rozé-
bort, valamint sajtféléket és csemegeszőlőt is véte-
lezhettek az ínyencek. A gyermekek örömére idén 
is volt szüreti felvonulás, amelyen fúvós kísérettel, 
lovas szekerekkel járták körbe a Fő utca parkját.

Az ünnepi vonulást és a Szivárvány Óvoda 
Fecske csoportjának bemutatóját megelőzte dr. 
Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester asszony 
köszöntője, melyben felidézte, hogy hagyományo-
san szeptember végére fejeződött be a betakarítás, 
a nyájakat is ekkor terelték vissza a mezőkről a 
karámokba. Eleink Mihály napján pásztortüzeket 
gyújtottak, ezzel jelezve a mezőkről hazatérők útját 
és azt, hogy a pásztorok otthonaikba érve megpi-
henhetnek. Ilyenkor mindenki hazatalált, s ennek 
örömére 40 napos vigasság vette kezdetét, nagy 
őszi vásárok, szüreti bálok időszaka következett, 
amikor Borszűrő Szent Mihály segedelmével elké-
szült az újbor is.

„A programsorozat üzenet azon honfitársaink-
nak is, kik külhonban élnek, hogy Szent Mihály 
napján ünnepeljenek azon a helyen, ahol igazán 
otthon vannak, azokkal, akikkel közösek a gyöke-
reik. Mert a világ bármely távoli szegletében is él-
jünk, bármilyen sokféleképpen is gondolkodjunk, 
egy dolog biztosan közös bennünk: ez a hazánk, itt 
vagyunk itthon” – folytatta a város vezetője.

A szüreti felvonulást követően a színpadon 
folytatódott a felhőtlen mulatozás. Előbb nyolc, 
önként jelentkező „Mihály” tette próbára tudását 
és ügyességét, többek közözött karikadobásban, 
dióverésben, ördöglakat-bontásban. A próbatéte-
lek után Tóth Zsolt, a város „sportügyi mindene-
se” vehette át a polgármestertől a „Legdélcegebb 
Mihály” díjat. Majd a hagyományőrző csoportok 
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A „Legmihályabb Mihály”
Sokat készültem erre a megmérettetésre. Leginkább fejben, visszaidézve a tavalyi verseny em-

lékeit, tanúságait, megpróbáltam a korábbi hibákat kijavítani. Leginkább az ördöglakattól 
tartottam, de a szerencse most mellém állt, és sikeresen megoldottam szintidőn belül. A ked-
venceim a kötélhúzás és a rönkhajítás a tavalyihoz hasonlóan jól mentek. A célba dobás nem 
az erősségem, de legalább most eltaláltam... Természetesen nem a győzelem volt a legfonto-
sabb, mert ismét nagyszerű szervezésben és jó hangulatban zajlott a megmérettetés, és ez volt a 
legfontosabb. Kedves barátomtól, Liebmann Gábortól, a tavalyi győztestől sikerült elhódítani 
a „Legmihályabb Mihály” megtisztelő címet. Azt hiszem ő volt most is a legerősebb  ellenfelem. 
A verseny legnagyobb ajándéka számomra, hogy a családom, gyermekeim és a párom is je-
len voltak az eseményen, és az ő jelenlétük, buzdításuk még nagyobb erőt adott nekem. A győ-
zelemnek mindnyájan nagyon örültünk.  Nagyon nagy megtiszteltetés hogy a polgármes-
ter asszonnyal együtt gyújthattam meg a nap záró programjaként a Szt. Mihály-napi őrtüzet. 
Jövőre megpróbálom megvédeni a megtisztelő „Legmihályabb Mihály” címet.

Tóth Zsolt

bemutatkozását követően a Szigony zenekar adott 
táncházi oktatással egybekötött koncertet. A re-
mek hangulatú este zárásaként dr. Csutoráné dr. 
Győri Ottilia a „Legdélcegebb Mihállyal” közösen 
gyújtotta meg a művelődési központ udvarán a ha-
talmas Szent Mihály-napi örömtűz máglyáját. 

Hasonlóan remek hangulatot a hétköznapokra is!
bgy
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turnéján  
Budakeszire is  
ellátogatott a 

Hargita Együttes
Szeptember 12-én kéthetes ma-
gyarországi turnéra indult a Har-
gita Nemzeti Székely Népi Együt-
tes. A 16 nap alatt a társulat 12 
helyszínen, tizennyolcszor lépett 
színpadra. 

A Szent Mihály-napi vigasságok keretében 
szeptember 26-án, pénteken este Budake-

szin az Erkel Ferenc Művelődési Központ sza-
badtéri színpadán, a Vándorúton − otthonról 
haza című előadást csodálhatta meg a közönség. 
Szűcs Gábor rendező-koreográfus a Hargita 
Együttes Vándorúton című műsorában   a szü-
letéstől a halálig meséli el életünket, egy-egy 
kulcspontjánál megállva egy táncra. Vagy in-
kább az újraszületésig. A táncos előadást meg-
tekintve valóban úgy érezték a nézők, hogy 
velük, bennük él kultúránk, melyet kötelessé-
günk gyarapítani és átörökíteni utódainknak. 
A műsor folyamán különböző tájegységeink tán-
cai elevenedtek meg a színpadon: Felcsík, Jász-
ság, Nyírség, Szilágyság, Kalotaszeg, Bonchida, 
Mezőkölpény, Vajdaszentivány táncai sorakoztak 
egymás után. Különbözünk, mégis oly hason-
lóak vagyunk. Hasonlóak érzéseink és gondola-
taink, és bár szokásaink, táncaink részleteikben 
néha nagyon is különböznek, mégis felismerjük 
őket mieinknek, egyformán részei közös öröksé-
günknek. Ez a csodálatos műsor úgy szórakoz-
tatott, hogy közben gondolkodásra is sarkallt. 
 
A Hargita Népi Együttes meghívásában a 
Budakörnyéki Székelykör, Bege Atilla elnök ve-
zetésével segített. A táncelőadás után az együttes 
tagjait és az előadás létrehozásában segítő szemé-
lyeket, önkormányzati képviselőket, meghívott 
vendégeket a Budakörnyéki Székelykör bogrács-
ban készült gulyáslevessel vendégelte meg.

Berlinger Gábor

Ki kell nyújtani kezünket 
egymás felé 

„A tánc az ember. Évszázadok 
bölcsessége gyűlt össze népha-
gyományainkban. A saját ma-
gunk iskolája és a tanítványok 
oktatói is mi vagyunk. Tanítvá-
nyaink által a hagyomány meg-
marad. A tánc minden előadás 
végeztével meghal, de ahányszor 
színpadra lépünk, újjászületik. 
Mint az ember.”

Ezt a hitvallást olvashatjuk a négy 
évtizedes hagyományokra épü-

lő Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes honlapján, melynek fő 
célkitűzése az értékmegőrzés, érték-
csere és értékteremtés. Vallják, hogy 
felelősséggel tartoznak minden népi 
érték felkutatásáért és megőrzéséért. 

Több szempontból is nagy örö-
münkre szolgál, hogy második 
alkalommal Budakeszin üdvö-
zölhetjük az együttest. Egyrészt 
budakeszi központtal működik a 
Budakörnyéki Székelykör, mely szá-
mos környező település székelységét 
fogja össze, így a budakeszieket is, 
akik városunk megbecsült polgárai. 
Másrészt Székelyföld szívében van 
Csíkszereda városa, mellyel Buda-
keszi Város Önkormányzata 1996 óta testvérvá-
rosi kapcsolatot ápol. 

Polgármesteri megbízatásom kezdetén többek 
között a határon túli magyar nemzetrészekkel 
való kulturális és személyes kapcsolataink mé-
lyebb ápolását, a határon túli magyarokkal való 
összetartozás erősítését tűztem ki célul.  Mind az 
anyaországnak, mind az elszakított területeknek 
össze kell fognia, ki kell nyújtani kezünket egy-
más felé, magyarok felé.  Magyarországon a hatá-
ron túli magyarokkal való összetartozást az egyik 
legfontosabb értéknek kell tekintenünk. 

A településeink között az elmúlt években új 
lendületet vett testvérvárosi kapcsolat egyre erő-
teljesebb, melynek egyik eredményeként Buda-

keszire látogat a Csíkszereda Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által fenntartott hivatásos Hargi-
ta Nemzeti Székely Népi Együttes. Engedjék meg, 
hogy ezúton köszönetet mondjak Bege Attilának, 
a Budakörnyéki Székelykör vezetőjének, akinek 
az aktív közreműködése nélkül ez a mai előadás 
nem valósulhatott volna meg.

 Másrészről azért is nagy öröm számunkra 
ez az előadás, mert az önkormányzat a hagyo-
mányok ápolása terén ugyanazt vallja, mint a 
néptáncegyüttes. Mi sem bizonyítja ezt jobban, 
hogy ez a rendezvényt az országos, Itthon vagy, 

Magyarország, szeretlek! programsorozaton be-
lül rendezzük meg, melyhez Budakeszi is csat-
lakozott. 

Fontos gyökereink ápolása, gondozása, is-
merete, hiszen amikor a múltunkat ápoljuk, 
valójában a jelenünk és a jövendőnk érdekében 
dolgozunk.

Budakeszi Város Önkormányzata − a lakossági 
igényeket kielégítve − az elmúlt években töreke-
dett és a továbbiakban is mindent megtesz, hogy a 
város kulturális életét fellendítse, a rendezvények 
színvonalát emelje, fenntartva a budakeszi hagyo-
mányokat és értékeket. 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester
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Nagysanyis Gólyatábor
Szeptember 5−7. között Agárdon 
újra megrendeztük a hagyomá-
nyosnak mondható gólyatábort. 
Közel kilencvenen utaztunk a Ve-
lencei-tó partjára. 57 első és 24 
utolsó éves „nagysanyis” diák és a 
ránk vigyázó 6 tanár.

Pénteken kora délután indultunk a Déli pálya-
udvarról. A megérkezésünk után azonnal meg-

kapták az első feladatukat a kilencedikesek. Csapa-
tonként össze lettek kötözve WC-papírral, aminek 
nem szabadott elszakadnia a szállodához vezető 
úton. Ez a legtöbb csapatnak nem okozott nehéz-
séget. Miután elfoglaltuk a szobáinkat, néhányan 
bemerészkedtek a tóba. Mikor mindenki megszá-
radt, elkezdődött a táncház. A „profi” táncosok 
vezetésével a néptánc alapjaival ismerkedhettünk 
meg. Vacsora után tesztet oldottak meg a gólyák, 
melyben a gimnáziumról, tanárokról és végzősök-
ről kérdezősködtünk, azzal a csavarral, hogyha 
nem tudtak valamit, akkor feladatért cserébe meg-
mondtuk nekik. Éjszaka zenés-táncos mulatsággal 
köszöntöttük a szombatot.

Szombat hajnalban reggeli tornával kedvesked-
tünk. Vak sötétben a mólónál egy kis gimnasztika, 
majd pár kör futás után újra nyugovóra térhet-
tek az elsősök (is). Délelőtt a települést jártuk be. 
Minden csapatnak hét előre megadott helyet kel-
lett felkeresnie. Délután különféle sportok közben 
ismerhettük meg egymást, illetve osztályonként 
lehetőség volt egy másfél órás kenutúrára is. Ezek 
közben a Rebublic együttes Szállj el, kismadár 
című számára kellett alternatív szöveget és koreo-
gráfiát kitalálniuk. Estebéd után csapatversenyek 
következtek. Különféle, egyelőre még nem olim-

piai számokban vetélkedtünk. Többek között ilyen 
volt a „Szerelem vallás” vagy a „Ki tud több ruhát a 
csoport vezetőjére adni” játékok is. Zárásként a két 
elsős osztály előadta saját dalát és táncát. A szom-
bat estét is zenével, tánccal búcsúztattuk.

Vasárnap hajnalban már csak három végzős 
kísérte reggeli tornájukra a gólyákat. Délelőtt fájó 
szívvel készülődtük a hazaútra. Csupán a legfon-
tosabb esemény, a gólyaeskü maradt hátra. Ahogy 
ezzel is végeztünk, már mindenki teljes jogú 
„nagysanyisnak” mondhatta magát. Az elmarad-
hatatlan csoportképek után indultunk haza. Re-
méljük, mindenkinek felejthetetlen pillanatokban 
gazdag hétvégét tudtunk szervezni. 

Varga Bendegúz 13.b osztályos tanuló
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Főzőverseny – 2014
Budakeszi Város Önkormányzata a XX. Családi Nap Feszti-
vál alkalmából keretében ételfőző versenyt hirdetett.

Az ételfőző versenyre bárki jelentkezhetett, gyermekek, felnőttek, családok, baráti 
társaságok, civil szervezetek és vállalkozások egyaránt. Az elkészült ételek egy-

től-egyig gondosan elkészített, gyönyörűen tálalt, kiváló ízűek lettek. A zsűrinek idén 
is nagyon nehéz dolga volt. 

Az 1. helyezett ételeket most közzétesszük, hogy Önök is elkészíthessék azokat.
Jó étvágyat kívánunk!

AZ ÉTELFŐZŐ  
VERSENY  
EREDMÉNYEI:
PÖRKÖLTEK, PAPRI-
KÁSOK, TOKÁNYOK 
KATEGÓRIA
Különdíj: 
Csipet-csapat (Budakeszi 
Polgármesteri Hivatal) 
– vadásztokány böllér 
módra
1. helyezett: 
Budakeszi Fiúk csapata 
– temesvári sertéstokány 
kapros galuskával

2. helyezett: 
Buda Környéki Televízió – 
médiapörkölt
3. helyezett:
Széchényi István Általá-
nos Iskola – harcsapapri-
kás túrós csuszával

ÖSSZETETT,  
KÜLÖNLEGES  
LEVESEK KATEGÓRIA
Különdíj:
Maci csapat (BVV Kft.)  
– áldos leves

1. helyezett:
OTP Bank – babgulyás
2. helyezett: 
Budakörnyéki Székelykör 
– pacalleves
3. helyezett:
Halluxvill Kft.  
– gulyásleves

KÁPOSZTÁS ÉTELEK 
KATEGÓRIA

Különdíj: 
Budakeszi Állatvédők  
– babos káposzta

1. helyezett:
Fenyőgyöngye Nyugdíjas 
Klub – székelykáposzta 
füstösen
2. helyezett:
Best of Kabinet (Budake-
szi Polgármesteri Hivatal, 
Titkársági Csoport) – la-
kodalmas töltött káposzta 
3. helyezett:
Tarkabarka Tánccsoport 
– sváb káposzta kelt 
gombócokkal

EGYÉB KATEGÓRIA 
Különdíj: 
Budakörnyéki Székelykör 
– Mics
1. helyezett: 
Z-kukták (Zumba Izával) 
– paella
2. helyezett:
OTP Bank – kürtőskalács
3. helyezett:
Zöld szivárvány (Szivár-
vány Óvoda) – lángos

A zsűri Józsa Lajos 
szobrászművész által 
elkészített vándordí-
jat a Budakeszi Fiúk 
csapatának ítélte.

A zsűri a Pensió Kft. 
további ajándék bog-
rács felajánlását a 
következő részvevők-
nek ítélte:
- Széchényi István 
Általános Iskola,
- Buda Környéki 
Televízió,
- Budakeszi Építő-
anyag Kft.

A Budakesziért Füg-
getlenek Egyesülete 
további különdíjat 
ajánlott fel, amelyet 
− a zsűri döntése 
alapján − a Buda-
keszi Fiúk csapata 
nyerte el.
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OKOS 
TALPRAESETT 
PASZULYFŐZŐK 

Babgulyás
 4 főre

HOZZÁVALÓK:
80 dkg marha lábszár
40 dkg száraz bab
2 fej vöröshagyma
2 db paprika
2 paradicsom
3 gerezd foghagyma
 só, bors, pirospaprika, kömény, 
ételízesítő

ELKÉSZÍTÉS:
A babot előző este be kell áztat-

ni vízbe, másnap külön edényben 
majdnem teljesen megfőzzük. A fő-
zővízbe mehetünk sót, 1 fej hagymáa, 
ételízesítőt.

Az apróra vágott hagymát meg-
fonnyasztjuk, belevágjuk a paprikát, 
paradicsomot, majd ha megpuhult, a 
tűzről levéveebeletesszük a kömény-
magot és a pirospaprikáa.

Ezután rátesszük a kockákra vá-
gott húst, és visszatesszük a tűzre, és 
sűrű kevergetés mellett várjuk, hogy 
levet eresszen.

Ha jó leveses, akkorifelönthetjük 
vízzel, hozziadhatjuk a sót, borsot, 
ételízesítőt, fokhagymát. Amikor 
már majdnem puha a hús, akkor ösz-
szeöntjük a babbal, és készre főzzük.

Jó étvágyat kívánunk hozzá!

BUDAKESZI FIÚK 
CSAPATA

Temesvári 
sertéstokány 

kapros  
galuskával

 
 
HOZZÁVALÓK:

60 dkg sertéscomb
30 dkg zöldbab
10 dkg füstölt szalonna
10 dkg húsos szalonna
2 fej vöröshagyma
3-4 gerezd fokhagyma
1 db paprika
2 db paradicsom
1 mokkáskanál köménymag
1 evőkanál pirospaprika
2 dl tejföl
2 evőkanál finomliszt
só ízlés szerint
őrölt fekete bors

ELKÉSZÍTÉS:
·     A sertéscombot és a szalonnát 

csíkokra, a hagymát apróra, a 
paprikát, paradicsomot koc-
kákra vágjuk. 

·     Ha friss zöldbabunk van, akkor 
azt is 2-3 centisre daraboljuk. 
A szalonnát kiolvasztjuk. 

·     Rátesszük a vöröshagymát és 
üvegesre pároljuk. Belenyom-
juk a fokhagymát, rászórjuk a 
köményt.

·     Egy-két percig pirítjuk. Hoz-
záadjuk a paprikát, paradicso-
mot, és kb. 10 percig dinsztel-
jük. Rádobjuk a húst, sózzuk, 
borsozzuk. Kevés vizet aláönt-
ve félpuhára pároljuk. Bele-
tesszük a babot és rászórjuk a 
pirospaprikát. 

·     Ha a hús és a bab is megpuhult, 
behabarjuk a liszttel elkevert 
tejföllel. 

·     Forrás után levehetjük a tűzről. 
·     Köretként kapros galuskát 

adunk mellé. A galuskához 1kg 
lisztet, 3 tojást és egy csipet sót 
összekeverünk, majd hozzáad-
juk az apróra vágott kaprot (2 
csomag), majd galuskaszag-
gató segítségével forró vízbe 
szaggatjuk.

·      A kész galuskát hideg vízben 
lehűtjük, majd kevés zsiradé-
kon dinsztelt friss kapron is-
mét átfuttatjuk.

FENYŐGYÖNGYE 
NYUGDÍJAS KLUB 

 

Székely-
káposzta  
füstösen 

25 főre
 
HOZZÁVALÓK:

5 kg savanyú káposzta 
3 db füstölt csülök 
5 szál füstölt kolbász 
1,5 kg sertéslapocka 
0,5 kg zsír 
1,0 kg hagyma 
3 fej fokhagyma 
10 db babérlevél 
1 evők. köménymag 
1 evők. őrölt bors 
3 evők. pirospaprika 
1 db hegyes erős paprika, só

ELKÉSZÍTÉS:
Az apróra vágott hagymát üve-

gesre pároljuk. Hozzáadjuk a felka-
rikázott kolbászt. Amikor a kolbász 
jól kiengedte a zsírját, hozzáadjuk a 
kimosott káposztát és az összekocká-
zott csülköt. Fűszerezzük és öntsük 
fel annyi vízzel, amennyi ellepi. Ha 
a csülök félig megfőtt, a lapockát is 
tegyük hozzá.

Aki szereti, beránthatja vékony 
rántással, de ez el is maradhat.

Bőséges tejföllel és friss, puha ke-
nyérrel tálaljuk.

Z-KUKTÁK CSAPATA

Csirkés 
PAELLA 

HOZZÁVALÓK:
1/2 dl szűz olívaolaj
600 g csirkehús
1/2 kg paradicsom
 1 db friss piros paprika (pritamin, 
kalifornia vagy sült, olajban elra-
kott)
1/2 kg paradicsom
3 gerezd foghagyma
borsó
petrezselyem, igazi sáfrány, só
4-500 g rizs

 ELKÉSZÍTÉS:
1. Először megpörköljük a papri-

kát és eltávolítjuk a héját, kipucoljuk, 
és csíkokra vágva félretesszük. 

2. A paradicsomokat félbevágjuk 
és lereszeljük. 

3. A fokhagymát a petrezselyem-
mel, és egy kis  sóval jól összetörjük 
mozsárban.

4. A csirkéket megsózzuk, és az 
olívaolajos paellabe     paellában??????   
megpirítjuk.

5. Félrehúzzuk a húst, és hozzáad-
juk a paradicsomot, kicsit megfuttat-
juk, majd összekeverjük a hússal. 

A szélén megpirítjuk a sáfrányt, 
majd összekeverjük azt is. 

Hozzáadjuk a rizst, ahány bögre 
rizs kb. dupla vizet adunk hozzá. Le-
véből leveszünk, és hozzáadjuk a pet-
rezselymes foghagymához elkever-
jük, és visszaöntjük a paella edénybe. 

Jól elkeverjük, és egyenletes tűzön 
főzzük kb. 20 percet. Félidőben  rá-
helyezzük a paprikákat, és szórunk 
pici borsót rá. Majd a tűzről levéve 
pihentetjük.

Citromnegyedekkel és petrezse-
lyemmel díszítjük.
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8 „A legnagyobb 

magyar”
 

Gr. Széchenyi István 223 éve szü-
letett szeptember 21-én. E jeles 
napon iskolánk névadójára több 
helyszínen is megemlékeztek di-
ákjaink. Szeptember 19-én a 6.a 
és 6.c osztály képviselte iskolán-
kat a Széchenyi utcai koszorúzás-
nál. Mrenkó Zsófia ~ Illyés Gyula: 
Széchenyi hídja” c. versét szaval-
ta el; Ladányi Lőrinc és Gyuricza 
Ádám pedig Széchenyi gondolata-
tit tolmácsolta.

Az MTA előtti 
délutáni ün-

nepélyen a 8.a-ból 
Szalay Dorka és 
Kóti László em-
lékezett a “legna-
gyobb magyarra”.

Szeptember 22-
én a DÖK szerve-
zésében iskolánk 
aulájában rövid 
ünnepi műsorral 
és 1-1 szál virággal 
emlékeztek az osz-
tályok képviselői.

Felkészítő tanárok: Papp Ildikó, Szilágyi Péter, 
Opitzer Ildikó, Kuffler Andrásné

Szereplők: And-
ré Dóra, Mrenkó 
Zsófia, Simon 
Szonja, Urbán Emí-
lia, Resszer Anna, 
Schweiger Ábel, 
Bartók Mátyás, 
Fleck Johanna, 
Purger Bence

Széchenyi emlékezete
A Széchenyi-szobor előtti téren 
ünnepi külsőségek közepette sza-
valatokkal, beszédekkel, a „legna-
gyobb magyarra” emlékezve ko-
szorúzták meg születésének 223. 
évfordulóján Széchenyi István 
mellszobrát a Széchenyi István 
Általános Iskola, a Nagy Sándor 
József Gimnázium és a Prohászka 
Ottokár Katolikus Gimnázium ve-
zetői és tanulói, valamint az Erkel 
Ferenc Művelődési Központ és Bu-
dakeszi Város Önkormányzatának 
munkatársai.

A Széchenyi Baráti Kör szer-
vezésében megrendezett 

eseményen beszédet mondott dr. 
Csutoráné dr. Győri Ottilia pol-
gármester asszony is. A Széchenyi 
születésének évfordulóját piros 
betűs ünnepnek nevező városve-
zető Jókai Mórtól idézett beszéde 
elején: 

„Egy rövid, de merész mondás 
fejezi ki Széchenyi István egész 
politikáját: ‚Magyarország nem 
volt, hanem lesz.’ Már maga az 
első mondatrész is oly vakmerő, 
hogy ‚Magyarország nem volt.’. 
Még merészebb volt a kiegészítő 
mondat, hogy Magyarország csak 
azután lesz. Jól látta Széchenyi, 
hogy egy nemzetet pusztán hősi 
erényei, véráldozó honszerelme 
meg nem tart, meg nem örökít. 
Vállalkozott rá, hogy ledöntse az 
oltárra emelt „Semmiség” bál-
ványát, s felébressze a nemzetet 
arra a tudatra, hogy mindent ma-
gának kell megszereznie és nagy 
fáradsággal. [...] A nagy szavakat 
azonban megelőzték nála a nagy 
tettek, vagy nyomban követték.” 
Mondta mindezt Jókai 1881. feb-
ruár 7-én a Nemzeti Casinóban.

A polgármester a folytatásban 
kifejtette, hogy Széchenyi a mai 
napig legnagyobb mentorunk, 
minden mondata helytálló, érvé-
nyes és időtálló. Tanulnunk kell 
tőle, mert figyelmeztet, buzdít, 
utat mutat, segít, korhol és fel-
emel. Egy valamire azonban ő 
sem képes: hogy helyettünk vé-
gezze el a mai kornak szóló fel-
adatokat. A mi feladatunk, hogy 
kiváló utódai legyünk Széchenyi 
Istvánnak.

„Nemzetünk vezetőinek feladata, hogy min-
dent megtegyenek országunk megmaradásáért, 
fejlődéséért mind az európai, mind a nemzetközi 
színtéren, és újra visszaszerezzék Magyarország 
régi jó hírét. Ne az elvakult nézetek döntsenek 
országunk és minden magyar feje felett” – emelte 
ki dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia. A polgármester 
hangsúlyozta, hogy a magyar nemzet nem egyé-
nek puszta halmaza, hanem egy közösség, amelyet 
szervezni, erősíteni és építeni kell. A közösségépí-
tésben rejlik a kulcs a fejlődésünkhöz és közös fel-

emelkedésünkhöz. 
„A közösség egy igazi jó csapat, ilyenné válik 

a budakesziek közössége is. Csak ezzel a jó csa-
pattal lehet közösen munkálkodni azon, hogy 
fejlődjön, szépüljön településünk, hogy közösen 
összefogjunk például a bölcsődénk megépítése, a 
Dózsa György tér rendezése, a kopjafa felújítása, 
a Schieli-kápolna környezetének rendezése, a Fő 
utca megújítása vagy éppen a Széchenyi mellszo-
bor felállítása érdekében” – emlékeztette a polgár-
mester a hallgatóságát. Mint mondta, a sikerekhez 
az uniós támogatások mellett szüksége volt az 
ország és a város vezetőinek, szakembereinek a 
lakosság ötleteire, javaslataira és a fejlesztésekkel 
járó kellemetlenségek elviselésével tanúsított tü-
relmére is.

„Kedves lakosaink, köszönöm önöknek, hogy 
közös törekvéseink tettekké válhattak. Mert ezek 
azok, amikkel mi is hozzá tudunk járulni ahhoz, 
hogy Magyarországról ne csak múlt időben, ha-
nem jövő időben is beszélhessünk” – zárta gon-
dolatait dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia. A polgár-
mester beszédét követően az intézményvezetők és 
munkatársaik, tanulóik helyezték el az emlékezés 
koszorúit és virágait Gábor Emese szobrászmű-
vész alkotásának, Széchenyi István mellszobrának 
talapzatánál.                                                             bgy
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9Éjszakai 

kalandtúra
Voltál már igazi sötétben? Amikor 
a köréd boruló bársonyos éjsza-
ka szinte átölel, és szó szerint az 
orrod hegyéig sem látsz? Az égre 
emelve a tekinteted a csillagok és 
a Hold fényében bízol, de egy jó-
kora felhő keresztülhúzza a szá-
mításaid? 

A Budakeszi Vadaspark Éjszakai túrájára azokat 
a vállalkozó kedvű, kalandra kész látogatókat 

várják, akiknek egy pót alsónadrág a hátizsák-
jukban... Tapasztalt szakvezetőink kíséretében az 
éjszakai vadaspark titkos életébe nyerhetnek be-
tekintést a bátrabbak, hisz a legtöbb nálunk élő 
állat „éjszakai üzemmódra van kalibrálva”, vagyis 
akkor kezdik el a napi tevékenységüket, amikor 
mi már befejezzük. Az éjszakai túrán érdekes és 
igen szórakoztató szakvezetésen vesznek részt a 
látogatók, akik meglepett állataink csodálkozó és 
lebegő fénypárként világító tekinteteinek is szem-
tanúi lehetnek. Amikor a nap lenyugszik, ők akkor 
ébrednek, és kezdik a szokásos napi rutint: esznek, 
isznak, játszanak, rohangálnak, fára másznak, ár-
nyék vadásznak, egyszóval aktív társadalmi életet 
élnek. A csendes éjszaka feketeségét a nappal nem 
hallható zajok, neszezések, kaparások, horkantá-
sok, huhogások és szárnysuhogások teszik még 
vérfagyasztóbbá.

Az Éjszakai vadasparki túrán bárki részt vehet, 
akit nem ijedős fából faragtak. A hátizsákban fel-
tétlenül legyen valamilyen világító eszköz (elem- 
és/vagy fejlámpa, befőttes üvegbe zárt varázsportól 
fluoreszkáló erdei tündér (őt a túra végén kötele-
ző szabadon engedni, fénykard, stb.), forró teával 
töltött termosz, meleg öltözet és bátor hozzáállás a 
feltétel! A kalandtúrák péntek esténként indulnak, 
további részletek és tudnivalók a Budakeszi Vadas-
park weboldalán olvashatók.

A kalandtúrán kizárólag azok vehetnek részt, 
akik előzőleg e-mailben jelezték szándékukat! 

JELENTKEZÉS:
e-mail: budakeszi.vadaspark@pprt.hu,

AZ ÜZENET TÁRGYA: 
ÉJSZAKAI KALANDTÚRA

 Október 03., 10., 17., 24., 31.
Gyülekező: 19.00-kor a főbejáratnál

Vadmalac a csőben

Budakeszin, a szennyvíztisztító 
telep munkatársa igencsak megle-
pődött, amikor − leereszkedve az 
aknába − furcsa zajokat, morgást, 
ismeretlen eredetű röfögést hal-
lott… A bűn rossz, csíkos hátú kis 
vadmalacka szó szerint csőbe húz-
ta az őt megtaláló mesterembere-
ket! A kaland szerencsés véget ért 
a Budakeszi Vadasparkban!

Az a nap is úgy indult, mint a többi. Magyar 
Zoltán lemászott a csatorna aknába, hogy át-

ellenőrizze a csövek állapotát, helyzetét. Már akkor 
meghallotta a furcsa neszezést, és mivel a csövek 
egyáltalán nem adnak ki magukból hangot – ál-
latbarát lévén – rögtön tudta, hogy itt bizony egy 
menteni való kisállatról lesz szó, csak azt nem 

tudta pontosan, milyenről. Amikor megpillantotta 
a bajba került apróságot, már nem volt kérdés: a 
mentőexpedíció életbe lépett! Igen ám, de a ma-
lacka amilyen kicsi volt, olyan gyors! Az ember 
látványától még jobban megijedt, rémülten rohan-
gált ide-oda a csőben, és kétségbeesetten visítozott, 
esélye sem volt a szabadulásra.

Zoltán a kollégájával órákon át próbálta elkap-
ni a kis csibészt, aki az utolsó pillanatban mindig 
elslisszolt előlük. Végül sikerült lezárni a kb. 30 
méteres cső egyik végét egy ponyvával, a másiknál 
Zoltán térdelt, és kitartóan várt. A kismalac egyre 
bátrabb lett, mindig egy kicsit közelebb jött, míg 
végül a megfelelő pillanatban sikerült elkapni!

Az őrült visítással mit sem törődve kimentet-
ték a bajba került malackát, és előzetes egyeztetés 
után behozták a Budakeszi Vadasparkba. „Macs-
kahordozóval érthető módon nem készültünk, de 
a furgon csomagterében, a szerszámos dobozok, 
zsákok mellett biztonságban el tudtuk szállítani az 
apróságot a vadasparkba” – mondta Zoltán. – „Ha 
ekkorka maradna, biztosan megtartanám, annyira 
aranyos! Nagyon életrevaló és bűn rossz! Biztos 
vagyok benne, hogy a testvérei lökték az aknába, 
mert nem bírták elviselni a csintalanságait…” – ne-
vet Zoltán.

Az előbbieket mi is csak megerősíteni tudjuk: a 
kismalac gyönyörű, formás, egészséges, életrevaló, 
bár csak akkora, mint egy macska, úgy harcol az 
életéért, mint egy tigris! Megsimogatni se hagyja 
magát, mérgesen odaharap és visít... ő egy nagyon-
nagyon vad vadmalac. Nem dadogtunk, így van! 

Budakeszi Vadaspark

Zarándokok Budakeszin
Az erdőt járók Budakeszi környékén jól ismerik az új, lila „turistajel-
zést”: „m” betű, melynek középső szárát vízszintes vonal keresztezi. 
Nem mást jelöl ez a felfestés, mint az 1400 kilométeres Mária-utat, mely 
Mariazellt és Csíksomlyót köti össze.

Budakeszi abban a szerencsés hely-
zetben van, hogy legszebb arcát 

mutathatja az úton járó zarándokok-
nak, sőt: a makkosmáriai Angya-
lok Királynéja kegytemplomunk az 
egyik megállóhely az út során. Idén 
a Mária Út Egyesület és a Mária Rá-
dió szervezésében augusztus 16-án, 
Nagyboldogasszony ünnepe után egy 
nemzetközi zarándoklat résztvevőit 
köszönthettük városunkban. 

Aki azt gondolná, hogy megfáradt, 
idős, messziről érkező vándorok jár-
tak nálunk, az bizony igencsak meg-
lepődött volna, ha találkozik ezzel a 
vidám csoporttal a templomnál: Lőrincz Zoltán Péter farkasréti káplán a kisgyermekes családokat kísérte 
végig a közel 2 km-es útszakaszon. A babakocsit próbáló erdei terep nem törte meg a fiatal családok 
lendületét: egymást segítve érkeztek meg a rétre, ahol a szentmise után gyerekprogramokkal is kedves-
kedtek nekik a szervezők. A Szent Mónika Baba-mama kör tagjainak felhívására elinduló – és közben 
több százas létszámra duzzadó - csoport játékos lelkigyakorlaton vett részt: köveket cipeltek, ha kellett, 
elcsendesedtek, és közösen mondták el azt az imádságot, amit az út különböző szakaszait járó zarándokok 
mindannyian elmondtak délben. 

Az 1úton Nemzetközi Zarándoknap mottója ebben az évben, amint Bakács Bernadett alpolgármester 
szavaiból is kiderült: a család. Ha egy család szétesik, akkor a gyermekek számára maga a világ is szétesik, 
míg az összetartó család minden nehézséget elbír. Az összetartozás örömét, a közös elmélyülés élményét 
tapasztalhatták meg azok, akik az 1400 kilométeres út valamelyik szakaszán csatlakoztak a zarándokokhoz.

Mechler Anna
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„Tízmillió függő országa vagyunk”
Szeptember 8−12. között 
drogprevenciós hetet rendeztek 
városunkban. Budakeszi Város 
Önkormányzata idén márciusban 
pályázatot nyújtott be a Nem-
zeti Család- és Szociálpolitikai 
Intézethez. Az elnyert 1 millió 
forintos támogatás mellett − a 
drogprevenciós hét megvalósítása 
érdekében − az önkormányzat 10 
százalékos önrészt biztosított. 

A rendezvény lebonyolításába számos szer-
vezet és intézmény bekapcsolódott. Az ese-

ménysorozat egyik vendége volt Zacher Gábor 
toxikológus, aki nagysikerű előadást tartott a 
drogfüggőség megelőzéséről.

„Egy önkormányzatnak az is a feladata, hogy 
hozzájáruljon a helyi lakosok testi és lelki egész-
ségének biztosításához” – mondta az EFMK-ban 
megrendezett előadáson Bakács Bernadett al-
polgármester, hozzátéve: az elmúlt négy évben 
ugrásszerűen megnőtt Budakeszin a fent említett 
célokat szolgáló városi programok száma. E pro-
jektek sorába illeszkedett például Zacher Gábor 
toxikológus pályázati forrásból megvalósuló elő-
adása is. A szervezők között megemlítendő Nagy 
Zoltán a HÍD Családsegítő Szolgálattól és Péter-
Szabó Kinga Budakeszi Város Önkormányzatától.

Mint utóbbi ismertetőjében elmondta, Karizs 
Tamás, a Mindennapi mérgeink című könyv társ-
szerzője szerint az ország kedvenc toxikológusa, 
Zacher Gábor hetente három-négy előadást tart, 
négy vidéki egyetemen tanít, napi 40-45 beteget lát 
el az osztályán, heti egy-két éjszaka ügyel. Ha van 
szabadideje, akkor sincs, mert ilyenkor olvas utá-
na a szakmájába vágó kérdéseknek. Maximalista. 
Azt vallja: tízmillió függő országa vagyunk, mert 

szenvedély nélkül lehet élni, csak nem érdemes, 
ám meg kell húzni a szenvedélyszerű viselkedés és 
a szenvedélybetegség közti határvonalat.

„Én egy A/4-es orvos vagyok, egy családapa, 
aki egy csomó dolgot lát a világban, és el is meri 
mondani a véleményét” – szerénykedett az előadá-
sa után Zacher Gábor az őt kérdező riporternek. 
„Saját függőségeimmel 
együtt tök jól érzem 
magam a saját bőröm-
ben” – tette hozzá. Hogy 
melyek a toxikológus 
függőségei? Család- és 
c s okol á d é f ü g gő s é g , 
munkamánia, pipásként 
nikotinfüggés, teaivó-
ként koffeinfüggés vala-
mint edzésfüggés. Mint 
toxikológus, elárulta, 
rendkívül sokat köszön 
a feleségének, az egyet-
len embernek, akitől el-
fogadja a kritikát.

Zacher doktor sze-
rint a kommunikációs 
alapú, bizalomra épülő 

nevelés lehet az alapja annak, hogy a gyermek oda-
érkezve nemet mondjon a felé nyújtott drogokra. 
Mint mondja, a mai felgyorsult világban egyre ke-
vesebbet kommunikálunk gyermekeinkkel. A leg-
több szülőnek például fogalma sincs, milyen zenét 
hallgat a gyermeke, vagy kapásból borzasztónak 
minősíti a gyerek zenei ízlését, holott sokat tanul-
hatnánk e téren is a fiataloktól. „Ha jó a kapcsolat a 
gyermekünkkel, akkor a legkisebb rezdüléséből is 
észre lehet venni, ha valami nem stimmel” – állítja 
a szakember.

Az előadást követően Bakács Bernadett kiemel-
te, hogy Zacher Gábor előadásaiban az a legfon-
tosabb üzenet, hogy a drogproblémára senki sem 
tekinthet kívülállóként, hisz így vagy úgy mind-
annyian érintettek vagyunk. Az alpolgármester a 
problémák őszinte kimondását tekinti a sajtó egyik 
fontos küldetésének, beleértve a drogproblémákat 
is. Már csak azért is, mert a gyerekek is a hiteles 
kommunikációt fogadják el.

bgy
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Ki kell nyújtani 
kezünket 

egymás felé 
„A tánc az ember. Évszázadok 
bölcsessége gyűlt össze népha-
gyományainkban. A saját ma-
gunk iskolája és a tanítványok 
oktatói is mi vagyunk. Tanítvá-
nyaink által a hagyomány meg-
marad. A tánc minden előadás 
végeztével meghal, de ahányszor 
színpadra lépünk, újjászületik. 
Mint az ember.”

Ezt a hitvallást olvashatjuk a négy évtizedes ha-
gyományokra épülő Hargita Nemzeti Székely 

Népi Együttes honlapján, melynek fő célkitűzése 
az értékmegőrzés, értékcsere és értékteremtés. 

Tisztelt budakeszi Cégtulajdonosok! 
TISZTELT BUDAKESZI LAKOSOK!

Engedjék meg, hogy a 
2015-ös év legkiemel-
kedőbb nemzetközi if-
júsági eseményét ajánl-
juk figyelmükbe. Jövő 
nyáron, immáron 23. 
alkalommal rendezik 
meg a  Nemzetközi Cser-
kész Dzsemborit, ezút-
tal a japán Yamaguchi 
prefektúrában, Kirara-
hamában.  A tábort a 
Cserkész Mozgalom Vi-
lágszervezete (WOSM) 
és a Japán Cserkészszö-
vetség szervezi.

A tíznapos rendezvényen a világ 
számos országából, összesen 40 

000 cserkész vesz majd részt, köztük 

204 magyar cserkész is. Budakeszi-
ről öt főt választottak ki a szeptem-
beri válogatón. Ebből az öt főből 
négyen résztvevőként, egy fő pedig 
segítőként (IST – International Ser-
vice Team) vesz majd részt a japán 
dzsemborin. Ez a találkozó lehető-
séget biztosít arra, hogy megismer-
kedjünk más nemzetek kultúráival, 
szokásaival. Ez alatt a tíz nap alatt 
akár több ezer – a magyartól eltérő 
nemzetiségű – fiatallal ismerkedhe-
tünk meg, miközben népszerűsít-
hetjük a magyar hagyományokat, a 
magyar kultúrát. Ezt a célt szolgálja 
a magyar csapat által szervezendő, a 
magyar kultúrát bemutató kiállítás és 
a magyar kontingens által üzemelte-
tendő „Food House” is.

Arra kérjük Önt, hogy lehetősé-
geihez mérten, támogassa részvéte-
lünket, ezzel Ön is hozzájárulhat a 

magyarság hagyományainak nem-
zetközi népszerűsítéséhez. Ameny-
nyiben cégszerűen tudja támogatni 
a Magyar Dzsembori Csapat buda-
keszi tagjait, úgy az Önök által gyár-
tott/forgalmazott termékek széles 
körű ismertetésére is vállalkozunk 
(prospektus, kisebb termékminta, 
logó elhelyezése), a tábor területén 
felállításra kerülő magyar létesítmé-
nyekben (kiállítás, csárda). Ezen felül 
a támogatás összegének 20%-ával 
csökkentheti cége adóalapját is.

Amennyiben lehetősége van min-
ket támogatni, kérjük, jelezze a lenti 
elérhetőségeken, és mi személyesen 
felkeressük Önt, hogy bemutassuk a 
felkészítés folyamatát és magát a ren-
dezvényt.

Nagylelkű támogatásaikat előre is 
köszönjük!

Üdvözlettel:
Hudáky Katinka,  Horváth Kristóf, 

Schmotzer Kristóf, Szabó Kenéz, 
Bechtold Jakab IST member

Magyar Dzsembori Kontingens  
– Budakeszi tagok 

budakeszi.cserkesz@gmail.com
+36 (20) 2184874 

mu.cserkesz.hu/wsj2015



a Táltoskönyvek Kiadó 
új leporellója 

kisgyermekeknek, 
melyet a Budakeszin élő 
Gábor Emese illusztrált.

 
MEGRENDELHETŐ: 

www.taltoskonyvek.hu
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APRÓHIRDETÉSEK 
Kedves, vidám pótnagymama 
gyermekfelügyeletet vállal. 

Makkosiak előnyben! 
Tel: 23/456-441

 
 

Lakás klímaszerelést, javí-
tást, 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, konyhabúto-
rok, polcrendszerek, baba-és 
gyermekbútorok, iroda- és üz-
letberendezések méretre gyár-
tása a legolcsóbban. Például: 

könyvszekrény 228x80x28 cm. 
 13 800 Ft. Igényes munka, 

rövid határidő, díjtalan felmé-
rés és árajánlat.  

Tel: 06 (30) 368-1354
 

Keres? Kínál? Eladna? Venne?  
Hirdessen nálunk! 

Apróhirdetés 30 szóig  
1 600 Ft+Áfa. 

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

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

gmail.com,  
tel.: 06(20) 912-7451

A rendőrőrs 
épületének tolatott
O. Róbert 33 éves budakeszi lakos 2014. július 18-án 
22 óra körüli időben az általa vezetett személygép-
kocsival úgy közlekedett Budakeszin, hogy szeszes 
italtól befolyásolt állapotban volt, melyet a nyomo-
zás során beszerzett igazságügyi szakértői véle-
mény is alátámasztott.

A 33 éves férfi hátramenetbe kapcsolt és nekitolatott a Budakeszi Rend-
őrőrs épületének, majd az előtte parkoló - megkülönböztető jelzéssel és 

rendőri jelleggel ellátott - szolgálati személygépkocsinak. Ezt követően elhaj-
tott a helyszínről. Az eset során személyi sérülés nem történt.

A balesetet észlelte egy budakeszi polgárőr, aki felírta a jármű rendszámát 
és értesítette a rendőrséget. A helyszínre kiérkező járőrök a beszerzett adatok 
alapján  O. Róbertet a lakhelyén elfogták és mintavételre előállították, majd 
gyanúsítottként hallgatták ki.

A gyanúsított ellen folytatott eljárást a nyomozóhatóság a napokban befe-
jezte és a keletkezett iratokat bíróság elé állítási javaslattal megküldte az ille-
tékes ügyészség részére. 

ISTEN ÉLTESSE!
Az önkormányzat nevében boldog születésna-

pot kívántunk Schleer János úrnak, aki szept-
ember 18-án ünnepelte 85. születésnapját. Schleer 
János Budakeszin született. Feleségével dolgos, 
szép életet éltek, és még ma is művelik kertjüket. 
Büszkék tehetséges unokájukra, aki jogásznak 
készül, és gyakran látogatja őket. A hosszú élet 
bánatot, de örömet is hozott. Schleer János meg-
őrizte humorérzékét, derűs támasza gondoskodó 
feleségének.

Páni Lászlóné Terike 90. születésnapját csodá-
latos szeptemberi napsütésben köszöntöttük 

otthonában. Fiatalos, harmonikus személyén nem 
látszik a kor, a megélt történelem, pedig gyermek-
korától fogva dolgozott. Fia családjának szerető 
gondoskodását élvezi. Ő is büszke unokáira, akik 
jól boldogulnak a világban. 

Nagy öröm volt találkozni a 95 éves korában 
is friss, élénk Vajda Mihálynéval. Életereje, 

derűs, szeretetreméltó személyisége a családjának 
támaszt jelent. Ő is végigdolgozta egész életét, a 
nehézségekkel megküzdött, és még most is segít-
ségére van családtagjainak.

Isten éltesse örömben és egészségben a Buda-
keszin élő szépkorúakat. Életük példa mindnyá-
junknak.

Bakács Bernadett, alpolgármester

MEGJELENT 





Bemutatkoznak 
az Önök képviselőjelöltjei


