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Budakeszi a folytatás mellett döntött
A POLGÁRMESTER ASSZONY PROGRAMOT HIRDETETT

Tisztelt Hölgyeim  
és Uraim!  
Kedves Budakesziek!

Legelőször engedjék 
meg, hogy ezúton is 
megköszönjem a buda-
keszi választópolgárok 
bizalmát, akik a 2014. 
október 12-i önkormány-
zati választásokon kép-
viselőtársaimra és rám 
bízták szeretett váro-
sunk vezetését. 

Egy polgármester és egy képviselő 
számára nincs nagyobb elismerés, 

mint amikor munkájának eredmé-
nyét a szavazók igazolják vissza az új-
raválasztásával, és ha ez a korábbinál 
jelentősebb szavazati aránnyal törté-
nik, ez különösen megtisztelő! Pol-
gármesterként közel egyharmadával, 
képviselőként több mint 50%-kal több 
szavazatot kaptam, mint négy éve. Kö-
szönet érte!

Szeretném kifejezni köszönetemet 
és hálámat a családomnak a türelmü-
kért és megértésükért, a munkatársa-
imnak pedig az áldozatkész munká-
jukért.

Az elmúlt négy év eredményekép-
pen Budakeszi nyugodt, békés, fejlődő, 
virágzó kisvárossá vált. Maradandó 
eredményeket csak a képviselő-testület 
tagjaival, a Budakesziért tenni akaró 
szervezetekkel és magánszemélyekkel 
együttműködve lehetett elérni. 

Programunkban olyan Budakeszit 
álmodunk, amely a múltjára büszke, 
jelenében cselekvő és a jövőjében bízó 
település. Hiszen a múlt iránti tiszte-
lettel, a jövőbe vetett hittel lehet csak 
Budakeszit igazi otthonunkká tenni, 
olyan várossá alakítani, amelynek min-
den lakója jól érzi magát. Ez talán köz-
helynek tűnik – mint ahogy az is – de 
lehet, hogy ez a legtöbb, amit a telepü-
lési önkormányzat megtehet a buda-
kesziekért. Hiszen ez azt jelenti, hogy 
városunk polgárai elégedettek a köz-
ellátással, a közbiztonsággal, az utak, 
járdák, közterületek állapotával, tiszta-
ságával. Ahol jó szétnézni, ahol magas 
szintű az oktatás, a kultúra, és pezsgő 
a közélet. Ahol megkapják a tiszteletet 
és megbecsülést szépkorú lakosaink, és 
ahol felelősséget éreznek egymásért és 
városukért a budakesziek.

Az a célunk és feladatunk, hogy 
ilyen Budakeszit teremtsünk, együtt-
működve mindenkivel, aki a városért 
tenni szeretne. Meggyőződésem, hogy 
ezeket a célokat csak odaadó, önzetlen, 
szorgalmas és kitartó munkával lehet 
elérni. Ígérem, hogy a jövőben is, tö-
retlen lendülettel mindent megteszek 

városunk felvirágoztatása, és a buda-
keszi lakosok életminőségének javítása 
érdekében.

Sok települési ügyben léptünk elő-
re az elmúlt négy esztendő alatt, de 
természetesen maradtak még meg-
oldandó feladatok. Programunkban 
nagy ívű fejlesztések, a város jövőjét, 
arculatát nagyban befolyá soló tervek, 
elképzelések is szerepelnek. Ezek meg-
valósítása előtt ki fogjuk kérni a lakos-
ság véleményét.

Engedjék meg, hogy az elkövetke-
zendő öt évre vonatkozó legfontosabb 
terveinket ismertessem:

Tovább erősítjük Budakeszi közpon-
ti szerepét. Járási és társulási központ-
ként kiaknázzuk a regionális együttmű-
ködésben rejlő lehetőségeket.

Folytatjuk a megkezdett fejlesztése-
ket, így különösen a Dózsa György tér 
rendezését, a városi piac teljes kiépíté-

sét, a busz végállomás kitelepítését P + R 
parkolók létesítésével, a város rende-
zetlen központi közterületeinek parko-
sítását, és intézményeink nagyszabású 
energetikai korszerűsítését, környeze-
tük szépítését.

Mindent megteszünk – együttmű-
ködve a kormányzattal – egy új általá-
nos iskola és tanuszoda megépítéséért, 
melyhez biztosítjuk az önkormányzati 
feltételeket.

Megújítjuk és korszerűsítjük az 
egészségügyi ellátás intézményrend-
szerét. 

Megindítjuk a művelődési köz-
pont és környezetének fejlesztését a 
kapcsoló dó művelődési, idegenforgal-
mi, kereskedelmi, és vendéglátói beru-
házásokkal. 

Megkezdjük a sportpálya átfogó fel-
újítását és fejlesztését.

Rekultiváljuk és közösségi célra 
hasznosítjuk a régi szennyvíztisztító 
telepet. 

Városstratégiai terveink mentén 
felkutatjuk és kihasználjuk a pályázati 
lehetőségeket, a terü letfejlesztés új irá-
nyait. 

Folytatjuk a Farkas-hegyi repülőtér 
bevonását a város vérkeringésébe. 

 Szolgáltató szemléletű, gyorsabb 
hivatali ügyintézést alakítunk ki a 
Polgár mesteri Hivatalban. 

 2015 végére lakosságbarát, új helyi 
építési szabályzatot dolgozunk ki társa-
dalmi egyeztetéssel.

 Feltérképezzük Budakeszi épí-
tészeti értékeit, gondoskodunk 
hagyomá nyos arculatának megőrzé-
séről. Stratégiai fontossággal kezeljük a 
környezeti-, táji- és természeti értéke-
ink védelmét.

 A közösségépítés jegyében pezs-
gő közéletet teremtünk, színes, nívós 
önkor mányzati rendezvényeket szer-
vezünk. 

 Alternatív módszereket keresünk a 
forgalmi dugók enyhítésére térségi ösz - 
 szefogással és a szaktárca bevonásával. 

 Felgyorsítjuk és kiszélesítjük a jár-
da programot, valamint az útépítéseket 
és felújításokat. 

 Forgalomtechnikai eszközökkel 
növeljük a közlekedésbiztonságot az 
óvodák, iskolák, lakóövezetek fokozot-
tabb védelmében.

 Tovább bővítjük a térfigyelő ka-
merarendszert, kiépítjük a hiányos 
területe ken a közvilágítást.

 Életre hívjuk az Ifjúsági Tanácsot, 
mely a városvezetés tanácsadó testülete 
lesz. 

 Javítjuk és rendszeresen ellenőriz-
zük a közétkeztetés minőségét. 

 A budakesziek jobb egészségügyi 
ellátása érdekében megállapodást kö-
tünk a vá ros határában fekvő kórhá-
zakkal.

 Ápoljuk a magyar–sváb hagyomá-
nyokat, bővítjük az ökumenikus és a 
hatá ron túli magyar kapcsolatokat.

 A meglévő jó kapcsolatokat tovább 
ápoljuk a Budakeszi Német Önkor-
mányzattal, a helyi egyházakkal, civil 
szervezetekkel és a környező települé-
sek önkormányzataival.

Budakeszi Város Önkormányzata 
a továbbiakban is mindent megtesz 
annak érdekében, hogy településünk 
tovább haladhasson a fejlődés útján. 
A város jövője érdekében kidolgozott 
terveink megvalósításához az Önök 
támogatására is szükségünk van. Szá-
mítunk az Önök véleményére, és a 
továbbiakban is számítunk aktív rész-
vételükre a helyi közéletben.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

Képviselő-testületi határozatok
Tisztelt budakeszi Lakosok! Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete 2014. október 22-én tartott alakuló ülésén az alábbi, lakosságot kiemelten 
érintő döntéseket hozta:

34/2014. (X. 31.) önkormány-
zati rendelet Budakeszi Város 
Önkormányzatának Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról 
szóló 33/2003. (VI. 1.) rende-
let módosításáról

A képviselő-testület módosí-
totta Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, mely szerint a 
jövőben egy főállású és egy 
társadalmi megbízatású alpol-

gármestert választanak, 

valamint a változó bizottsági 
struktúra szerint két bizottsá-
got hoznak létre: a Pénzügyi és 
Fejlesztési Bizottságot, vala-
mint az Oktatási, Kulturális és 
Egészségügyi Bizottságot.

523/2014. (X. 22.) Kt.  
határozat:
A képviselő-testület elfogadta 
a dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 
polgármester programjáról 
szóló tájékoztatót.

524/2014. (X. 22.) Kt.  
határozat:
A Képviselő-testület tudo-
másul vette és elfogadta a 
polgármester, valamint az 
önkormányzati képviselők 
vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettségéről, valamint az 
összeférhetetlenség kérdésé-
ről szóló tájékoztatót.
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Tisztelt budakesziek!

Köszönöm a támogatását mind-
azoknak, akik tevőleg, vagy akár 

lélekben segítettek, ötleteikkel gaz-
dagították az eltelt időszakot, illetve 
részt vettek az eddigi munkában. 
Külön köszönöm mindazok munká-
ját, akik biztosították, hogy az idén 
lezajlott választások Budakeszin sza-
bályosan és problémamentesen meg-
történtek. Nagy biztonságot és erőt 
ad mindez az előttünk álló feladatok 
megoldásában.

Bánhidi László
Telefon: +36-30/385-5255
E-mail: banhidi.laszlo@gmail.com

Engedjék meg, hogy köszönetet 
mondjak minden eddigi segítsé-

gükért. Köszönöm a bizalmat, amivel 
megerősítettek képviselői tisztsé-
gemben!

Ígérem Önöknek: továbbra is az 
összefogás elve vezérel majd mun-
kám során. A közösség érdekében 
minden segítő kézre szükség van, 
mert csak ez az együttműködés vezet 
sikerre. Továbbra is várom jobbító 
javaslataikat, ötleteiket!

Czifra Zsuzsanna
Telefon: +36-30/670-0010
E-mail: czifrazsu@t-online.hu

Az önkormányzati választások eredményei-
nek ismeretében köszönöm Önöknek azt 

a támogatást és segítséget, amely lehetővé tette, 
hogy a következő öt évben egyéni képviselő-
ként és polgármesterként is képviselhetem az 
itt élőket és lakóhelyünk érdekeit. Köszönöm, 
hogy támogatták azt a négy évvel ezelőtt meg-
kezdett munkát, amelynek eredményeit már 
érezzük a mindennapjainkban, látjuk a környe-
zetünkben. Az Önöktől kapott erős felhatalma-
zás garancia arra, hogy a megkezdett munkát 
folytathatjuk. Engedjék meg, hogy köszönetet 
mondjak a polgármesteri hivatal munkatársa-
inak, a szavazókörökben dolgozóknak, az idei 
három választás sikeres lebonyolításáért, támo-
gatóinknak az aktív segítségért, a választóknak 
a megerősítő szavazatokért. 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester
Telefon: +36-20/368-0958
E-mail: gyori.ottilia@budakeszi.hu

Tisztelt Választóim!

Köszönöm, hogy megtiszteltek 
támogatásukkal! Minden erőm-

mel arra törekszem, hogy munkám-
mal városunk javát szolgáljam, és 
kivívjam az Önök elismerését. Ja-
vaslataikkal, kéréseikkel forduljanak 
hozzám bizalommal alábbi elérhető-
ségeimen!

’Sigmond Bertalan
Telefon: +36-30/987-4941
E-mail: sigmond.bertalan@gmail.com

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Kedves budakeszi Lakosok!

Szeretném ezúton is megköszönni 
a bizalmat, mely lehetővé teszi, 

hogy folytassam az Önök érdeké-
ben végzett munkát. Minden tőlem 
telhetőt megteszek, hogy javítsam 
az életkörülményeket a választó-
körzetemben, javuljon a városban a 
szociális ellátás. Várom javaslataikat, 
tanácsaikat, ötleteiket. Keressenek 
bátran, bármilyen problémával! 

Bakács Bernadett
Telefon: +36-30/951-3368,
Hivatali időben: +36-23/535-710 /0/149
E-mail: bede.bakacs@gmail.com
Postacím: 2092 Budakeszi, Barackvirág u. 35.
(A postaláda és bejárat a József Attila utca felől.)

Kedves Makkosiak, 
Nagyszénászugiak!
 

Köszönöm a bizalmat,  amit meg-
előlegeztek. Más célom nem le-

het, mint az elkövetkező öt évben a 
választási ígéreteimet teljesíteni, amit 
lépésről-lépésre szeretnék megvaló-
sítani.  Tudom, hogy ez még mindig 
csak a „jéghegy csúcsa”, de mindkét 
településrész esetében jelentős válto-
zást hozhatnak  a tervezett fejleszté-
sek. Ehhez ez Önök együttműködé-
sére is számítok! 

Páczi Erzsébet
Telefon: +36-30/748-0809
E-mail: epaczi@dravanet.hu

Kedves Szomszéd 
Hölgyem/Uram!

Ezúton szeretném megköszönni, 
hogy október 12-én éltek demok-

ratikus jogaikkal és elmentek szavaz-
ni. Örömmel fogadtam, hogy pártok-
tól távol álló független képviselőként 
másodszor is sikerült elnyernem bi-
zalmukat és így folytathatom a már 
megkezdett fejlesztést körzetünkért, 
hogy mindannyian élhetőbb város-
részben, városban lakhassunk.

Köszönettel!

Tömösi Attila
Telefon: +36-20/401-6944
E-mail: budakeszi.tomosi@gmail.com

Tisztelt Választóim!

Immár hatodik alkalommal kaptam 
felhatalmazást Önöktől képviselői 

munkám folytatására. Köszönöm 
megtisztelő bizalmukat! A minden 
eddiginél meggyőzőbb támogatásuk 
sok erőt ad számomra, melyre nagy 
szükségem lesz új feladatköröm be-
töltéséhez, és egyúttal választókerü-
letünk érdekeinek képviseletéhez. 
Kérem, forduljanak hozzám tovább-
ra is bizalommal!

Ohr Alajos
Telefon: +36-30/560-5000
E-mail: ohralajos@gmail.com



Változtatások lesznek  
az önkormányzati  

struktúrában
2014. október 22-én az 
összes megválasztott 
kép  viselő jelenlétével 
meg tartotta alakuló ülé-
sét Budakeszi Város Ön-
kormányzatának új Kép-
viselő-testülete.

Az Erkel Ferenc Művelődési Köz-
pontban, ünnepélyes külsőségek 

között megtartott teltházas rendezvé-
nyen a nagyszámú érdeklődő mellett 
megjelentek a város közintézményei-
nek, egyházainak, civil szervezeteinek 
vezetői, tagjai, valamint jeles helyi mű-
vészek, közéleti személyiségek.

-„Tizenegy önkormányzati képvi-
selőből hét a Fidesz–KDNP színeiben 
jutott be a testületbe, de az LMP kép-
viselőjén kívül valamennyi politikussal 
dolgoztam már együtt a közelmúltban, 
ismerem őket” – tett rövid számvetést 
az ülés előtt dr. Csutoráné dr. Győri 
Ottilia, Budakeszi régi-új polgármes-
tere. A városvezető bejelentette az 
önkormányzati struktúra változását, 
de a különböző tisztségeket betöltő 
személyekről csak november 4-i ülé-
sén dönt a testület. Annyit azért elárult 
a polgármester, hogy várhatóan két 
alpolgármester segíti majd a munká-
ját, továbbra is három tanácsnok lesz, 
viszont az eddigi három szakbizottság 
helyett csak kettő. Az elöljáró az opera-
tív munka hatékonyságának javulását 
reméli a tervezett változtatásoktól.

A napirendi pontok elfogadá-
sa után a Helyi Választási Bizottság 
Elnökének, Kovács Attilának a tájé-
koztatója következett. Mint mondta, 
minden az előírásoknak megfelelően, 
a törvényi kötelezettségek, a jogszabá-
lyok alapján történt. Az elnök kiemel-
te, hogy Budakeszin az országos átlag 
fölötti volt a választáson való részvételi 
hajlandóság. A tájékoztató után a meg-
választott képviselők és a polgármester 
eskütételére, majd a megbízólevelek 
ünnepélyes átadására került sor. A 
ceremóniát követően a polgármester 
asszony ismertette ötéves programját.

Rámutatott, hogy az elmúlt négy 
évben Budakeszi békés, virágzó kisvá-
rossá vált, köszönhetően a képviselők, 
a helyi intézményvezetők, a civil szer-
vezetek és magánszemélyek összefogá-

sának.  „Programunkban olyan Buda-
keszit álmodunk, amelyik a múltjára 
büszke, jelenében cselekvő, jövőjében 
bízó település” – fejtette ki a városve-
zető. „Olyan várost szeretnénk építeni, 
amelyet otthonuknak éreznek a lakói, 
mert elégedettek az utak állapotával, a 
közellátással, a közbiztonsággal, a köz-
tisztasággal, ahol magas szintű az ok-
tatás és a kultúra” – tette hozzá. Mint 
mondta, egy ilyen település építésén 
szeretnének fáradozni a következő 
önkormányzati ciklusban, folytatva az 
eddig végzett munkát.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 
egyebek mellett nagy ívű fejlesztése-
ket, a város arculatát nagyban befolyá-
soló elképzeléseket vázolt fel, amelyek 
megvalósítása előtt kikérik majd a 
helyi polgárok véleményét. A polgár-
mester ezt követően a négy éve meg-
kezdett munka folytatásának jegyében 
22 pontba szedve ismertette a prog-
ramjának legfontosabb elemeit, Buda-
keszi központi szerepének erősítésétől 
a Művelődési Központ és környezeté-
nek fejlesztésén át a Dózsa György tér 
további rendezéséig. Ígérte az intéz-
ményeik energetikai korszerűsítését, 
a járdaprogram felgyorsítását és kiszé-
lesítését, a közterületek további parko-
sítását. Korszerűsítik az egészségügyi 
ellátás rendszerét. Rekultiválják a régi 
szennyvíztisztító-telepet, megkezdik a 
sportpálya felújítását. Új, lakosságba-
rát Helyi Építési Szabályzatot dolgoz-
nak ki 2015 végére, lakossági egyezte-
téssel. (A teljesség igénye nélkül). 

A képviselők egyhangúlag elfogad-
ták a polgármester által vázolt progra-
mot. 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 
megköszönte a választásokon köz-
reműködő valamennyi személynek, 
valamint a választást lebonyolító pol-
gármesteri hivatal dolgozóinak a szak-
szerű, pontos és hatékony munkát. 
Külön köszönetet mondott

– a Helyi Választási Bizottság elnö-
kének: Kovács Attila úrnak, 

– a bizottság tagjainak: Illiszné 
Kováts Ildikónak, Nádor Tímeának, 
Cseresnyés Évának és Király Ottó-
nak, továbbá a választás gördülékeny, 
zökkenőmentes lebonyolításáért Bu-
dakeszi város jegyzőjének, dr. Remete 
Sándor úrnak.

BGy
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Köszönetet mondok Budakeszi válasz-
tópolgárainak, akik rám és az LMP-re 

adták voksukat. Ezzel bizalmat szavaztak 
nekem és az engem támogató LMP-nek: 
VAN ZÖLD KÉPVISELŐJE BUDAKE-
SZINEK. Minden tudásommal azon leszek, 
hogy Budakeszi nevelési, oktatási intézmé-
nyei fejlődjenek, minőségi, kulturális és 
sportolási lehetőségeket teremtsünk gyer-
mekeink számára, és előre vigyek minden 
olyan ügyet, mely a budakeszi lakosok ér-
dekeit szolgálja. Várom és szeretettel foga-
dom a lakosok megkeresését, érdekeiket a 
legjobb tudásom szerint fogom képviselni. 

Komárominé Ligeti Gabriella
Telefon: +36-30/227-8884
E-mail: cinijatszohaz@gmail.com

Minden kedves választópolgár-
nak köszönöm, akik az ok-

tóberi helyhatósági választáson a 
Budakesziért Függetlenek Egyesüle-
tének képviselőjelöltjeire voksoltak. 
A megtisztelő bizalmuk alapján a 
BFE listájáról, ismét Budakeszi város 
képviselő-testületének a tagja lehet-
tem. Köszönöm az egyesület képvi-
selőjelöltjeinek a megmérettetést, a 
kitartó, eredményes csapatmunkát, 
amit a választás alkalmával felvál-
laltak.  Eskümhöz híven továbbra is 
minden igyekezetemmel Budakeszi 
város fejlesztését, az itt lakó polgárok 
érdekét fogom képviselni.

Somlóvári Józsefné
Telefon: +36-30/498-7600
E-mail: somi.hugi@freemail.hu

                                                                   

Képviselőjelölt társaim és a ma-
gam nevében is köszönöm, hogy 

az október 12. napján megtartott 
önkormányzati választáson szava-
zataikkal a Baloldali Összefogás je-
löltjeit támogatták. Megfogalmazott 
céljaink reálisak, így biztos vagyok 
abban, hogy vállalásaink mindegyike 
megvalósításra kerül. Kérem, hogy 
ötleteikkel, javaslataikkal továbbra 
is segítsék  a munkánkat, hiszen ne-
künk, minden budakeszi polgár vé-
leménye fontos. Keressenek bennün-
ket! Továbbra is számíthatnak ránk!

Köszönettel

Szabó Ákos Péter
Telefon: +36-30/560-3030
E-mail: akos.peter.szabo@gmail.com

A KÉPVISELŐ- 
TESTÜLET ÖSSZETÉTELE 

BUDAKESZIN:
Polgármester: 

 dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 
(Fidesz–KDNP)

1. vk. ’Sigmond Bertalan 
(Fidesz–KDNP),
2. vk. Ohr Alajos  
(Fidesz–KDNP),

3. vk. Páczi Erzsébet  
(Fidesz–KDNP),

4. vk. Bakács Edit Bernadett 
(Fidesz–KDNP),

5. vk. Bánhidi László  
(Fidesz–KDNP),

6. vk. Czifra Zsuzsanna  
(Fidesz–KDNP),

7. vk. Dr. Csutoráné Dr. Győri 
Ottilia (Fidesz–KDNP),

8. vk. Tömösi Attila (független),

KOMPENZÁCIÓS LISTÁRÓL 
BEJUTOTT KÉPVISELŐK:

Ligetiné Komáromi  
Gabriella (LMP),

Somlóvári Józsefné (BFE),
Szabó Ákos Péter (MSZP– 

DK–EGYÜTT–PM-MLP)
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 6 Megalakult 
Pest Megye 
Közgyűlése 

A képviselők 39 szavazattal Szabó 
Istvánt választották elnöknek az 
alakuló ülésen.

A helyi önkormányzatok választásának vég-
eredménye alapján október 21-én megtar-

totta alakuló ülését Pest Megye Közgyűlése. A 
megválasztott képviselők az alakuló ülésen át-
vették mandátumukat, valamint letették az es-
küt, és megválasztották az új megyei közgyűlés 
tisztségviselőit.

Pest Megye Közgyűlése a jelenlévő képviselők 
39 szavazatával Szabó Istvánt választották meg a 
közgyűlés elnökének. Szabó István 2009 és 2014 
között Pest Megye Közgyűlésének alelnöke volt. 
Az új elnök köszöntőjében kiemelte, hogy Pest 
megye fontos szerepet tölt be az országban. 
Sokszínű, kultúrájában gazdag, de igen nagyok 
a különbségek az egyes települések ereje és le-
hetőségei között. Majd úgy fogalmazott: „a múlt 
megmutatta, hogy csak együtt lehetünk sike-

resek és ehhez minden képviselő támogatására 
szükség van.”

A Pest Megyei Területi Választási Bizottság 
elnöke, dr. Kenéz Tibor beszámolt az október 
12-én tartott önkormányzati választás eredmé-
nyéről: a Fidesz-KDNP 23, a Jobbik 8, az MSZP 
5, a DK 4, az LMP 3 mandátumot szerzett a 43 
tagú közgyűlésben.

A Pest megyei az ország legnagyobb létszámú 
közgyűlése. A megyei önkormányzatok közgyű-
léseinek létszámát a megye lakosságának arányá-
ban állapítják meg. Pest megye az egyetlen olyan 
megye az országban, ahol az elmúlt évtizedben 
folyamatosan és dinamikusan nőtt a népesség. 
Jelenleg 1 millió 250 ezer ember él a megyében.

A beszámolót követően a képviselők letették 
az esküt, majd titkos szavazással megválasztot-
ták Pest Megye Közgyűlésének elnökét, és két 
főállású alelnökeit, Wentzel Ferenc és Szerenka 
Tibor képviselőket. A pártok delegáltjai szavaz-
tak a bizottságok elnökeiről és tagjairól is.

Az alakuló ülésen részt vett dr. Szűcs Lajos ko-
rábbi elnök is, aki 8 éven át vezette Pest Megye 
Közgyűlését, valamint 2010 óta a Megyei Önkor-
mányzatok Országos Szövetségét. Elnöksége alatt 
került sor az önkormányzati rendszer újjászerve-
zésére, és a megyei önkormányzatok új szerepkö-
rének kialakítására. Szűcs Lajost 2014 áprilisában 
Pest megye 7. sz. egyéni választókerületében (Ve-
csés) országgyűlési képviselővé választották, mint 
a Fidesz-KDNP jelöltjét. Szűcs Lajos 2006 óta az 
Országgyűlés jegyzője, valamint az idei évtől a 
Költségvetési bizottság alelnöke.

www.pestmegye.hu

Pest Megye Közgyűlésének 
összetétele

A TESTÜLET 43 KÉPVISELŐBŐL ÁLL

Név Képviselő-csoport Bizottság

Alattyányi István FIDESZ-KDNP Jogi és Önkormányzati Bizottság
Bazan Tibor FIDESZ-KDNP Jogi és Önkormányzati Bizottság;
  Területfejlesztési Bizottság
Bodnár András FIDESZ-KDNP  Jogi és Önkormányzati Bizottság;
  Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
Bukovszky István DK  
Csanádi Gábor Ferenc JOBBIK Jogi és Önkormányzati Bizottság
Császárné Kollár Tímea JOBBIK Területfejlesztési Bizottság
Edelman György FIDESZ-KDNP Területfejlesztési Bizottság
Fehér Zsolt JOBBIK Megyei Értéktár Bizottság
Földi Áron LMP Területfejlesztési Bizottság
Gazdikné Kasa Csilla FIDESZ-KDNP Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
Géczy Krisztián FIDESZ-KDNP Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
Harkai László FIDESZ-KDNP Megyei Értéktár Bizottság
Horváth Tamás FIDESZ-KDNP Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
Karácsony Ádám FIDESZ-KDNP Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
Koncz Szilvia JOBBIK  
Krállné Malecz Julianna MSZP Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
Laczik Zoltán MSZP  
Lengyel Szilvia LMP  
Oldal István MSZP Területfejlesztési Bizottság
Rónai Sándor DK Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
Seltenreich József FIDESZ-KDNP Megyei Értéktár Bizottság
Sepsei Gergely Mihály LMP Megyei Értéktár Bizottság
Sipos Richárd JOBBIK Megyei Értéktár Bizottság
Sosity Irén FIDESZ-KDNP Területfejlesztési Bizottság
Svisztné Kis Ildikó DK Megyei Értéktár Bizottság
Szabó Attila DK  
Szabó Imre MSZP Jogi és Önkormányzati Bizottság
Szabó István, elnök FIDESZ-KDNP  
Szabó József FIDESZ-KDNP Területfejlesztési Bizottság
Szalontai Boldizsár JOBBIK Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
Szente Béla JOBBIK  
Szentgyörgyi József MSZP  
Szerenka Tibor FIDESZ-KDNP  
Takáts László FIDESZ-KDNP Területfejlesztési Bizottság
Tóth János FIDESZ-KDNP Megyei Értéktár Bizottság
Török István FIDESZ-KDNP  Gazdasági és Pénzügyi Bizottság; 
  Megyei Értéktár Bizottság
Varga Zoltán Péter JOBBIK Jogi és Önkormányzati Bizottság
dr. Vántsa Botond FIDESZ-KDNP Jogi és Önkormányzati Bizottság
Ványi Lászlóné FIDESZ-KDNP Jogi és Önkormányzati Bizottság
Vicsi László FIDESZ-KDNP Területfejlesztési Bizottság
Wentzel Ferenc, alelnök FIDESZ-KDNP  
dr. Zsámberger György Béla FIDESZ-KDNP Megyei Értéktár Bizottság
Zsebe Zsolt FIDESZ-KDNP Jogi és Önkormányzati Bizottság
 

FRAKCIÓVEZETŐK:
Szerenka Tibor  FIDESZ-KDNP 
Csanádi Gábor Ferenc  JOBBIK 
Lengyel Szilvia  Lehet Más a Politika 
Szabó Attila  Demokratikus Koalíció

Szabó István, 
Pest Megye Közgyűlésének elnöke

Wentzel Ferenc, 
Pest Megye Közgyűlésének alelnöke
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 7Pest megye polgármesterei 
Az október 12-i helyi önkormányzati választáson 187 településen választottak polgármestert a megyében.

A tízezer főnél nagyobb 
települések polgármesterei:

Abony - Romhányiné Dr. 
Balogh Edit (Független) 
Albertirsa - Fazekas László 
(TEAM-VÁLASZTÁSI SZÖV) 
Biatorbágy - Tarjáni István 
János (FIDESZ-KDNP) 
Budakalász (Rogán László 
(FIDESZ-KDNP) 
Budakeszi - Dr. Csutoráné  
Dr. Győri Ottilia (FIDESZ-KDNP) 
Budaörs - Wittinghoff Tamás 
(BFE) 
Cegléd - Takáts László 
(FIDESZ-KDNP) 
Dabas - Kőszegi Zoltán 
(FIDESZ) 
Diósd - Bogó László Ignác 
(Független) 
Dunaharaszti - Dr. Szalay 
László András (Független) 
Dunakeszi- Dióssi Csaba 
(FIDESZ-KDNP) 
Fót - Bartos Sándor  
(FIDESZ-KDNP) 
Göd - Markó József  
(FIDESZ-KDNP 
Gödöllő - Dr. Gémesi György 
András (GLK) 
Gyál - Pápai Mihály  
(FIDESZ-KDNP) 
Gyömrő - Gyenes Levente 
Zoltán (GYÖMRŐ 2000 KÖR) 
Isaszeg - Hatvani Miklós 
László (ÁPRILIS 6. KÖR) 
Kerepes - Franka Pál Tibor 
(ÖKE) 
Kistarcsa - Solymosi Sándor 
(FIDESZ-KDNP) 
Maglód - Tabányi Pál  
(Független) 
Monor - Dr. Zsombok László 
Krisztián (FIDESZ-KDNP) 
Nagykáta - Dorner Gábor 
(FIDESZ-KDNP) 
Nagykőrös - Dr. Czira Sándor 
Szabolcs (FIDESZ-KDNP) 
Pécel - Szöllősi Ferenc (2119 
EGYESÜLET) 
Pilis - Simó Gábor Csabáné 
(PILISIVÁLLALKOZÓK) 
Pilisvörösvár - Gromon 
István (VKE) 
Pomáz - Vicsi László Csaba 
(FIDESZ-KDNP) 
Ráckeve - Szadai József 
(FIDESZ-KDNP) 
Solymár – Dr. Szente Kálmán 
(FIDESZ-KDNP) 
Százhalombatta - Vezér 
Mihály (ÉSZKE) 
Szentendre - Verseghi-Nagy 
Miklós Zoltán (FIDESZ-KDNP) 
Szigethalom - Fáki László 
(ÖSSZE) 
Szigetszentmiklós - Szabó 
József (FIDESZ-KDNP 
Tököl - Hoffman Pál 
(FIDESZ-KDNP) 
Törökbálint - Elek Sándor 
(FIDESZ-KDNP)) 
Üllő - Kissné Szabó Katalin 
(Független) 
Vác - Fördős József Attila 
(FIDESZ-KDNP) 
Vecsés - Szlahó Csaba 
(FIDESZ-KDNP) 
Veresegyház - Pásztor Béla 
(Független)

A tízezer főnél kisebb tele-
pülések polgármesterei:

Acsa - Szekeres Rezső 
János (Független) 
Alsónémedi - Vincze József 
(Független) 
Apaj - Novák Pál (Független) 
Áporka - Mészáros Károly 
(Független) 
Aszód - Sztán István  
(Független) 
Bag - Jamrik László 
(Független) 
Bénye - Hegedüs Brigitta 
(Független) 
Bernecebaráti - Gyenes 
Zoltán (Független) 
Budajenő - Budai István 
(Független) 
Bugyi - Somogyi Béla  
(Független) 
Ceglédbercel - Török József 
(Független) 
Csemő - Dr. Lakos Roland 
László (Független) 
Csévharaszt - Mocsáry 
Balázs Dénes (Független) 
Csobánka - Winkler Sándor 
Józsefné (FIDESZ-KDNP) 
Csomád - Klement János 
(Független) 
Csömör - Fábri István  
(CSÖMÖRI CIVIL EGY) 
Csörög - Hegedüsné Kripák 
Ildikó (Független) 
Csővár - Nemecz Pálné 
(Független) 
Dánszentmiklós - Sipeki 
Zsolt (FIDESZ-KDNP) 
Dány - Gódor Lajosné 
(FIDESZ-KDNP) 
Délegyháza - Dr. Riebl Antal 
(Független) 
Diósd - Bogó László Ignác 
(Független) 
Domony - Tantó Csaba 
(Független) 
Dömsöd - Bencze István Erik 
(Független) 
Dunabogdány - Schuszter 
Gergely (Független) 
Dunavarsány - Gergőné  
Varga Tünde (FIDESZ-KDNP) 
Ecser - Gál Zsolt (Független) 
Erdőkertes - Dr. Pásztor 
László (Független) 
Farmos - Horváth László 
(Független) 
Felsőpakony - Nagy János 
(FIDESZ-KDNP) 
Galgagyörk - Matejcsok Zsolt 
(Független) 
Galgahévíz - Vanó András 
(Független) 
Galgamácsa - Ecker Tamás 
(Független) 
Gomba - Lehota Vilmos 
(Független) 
Halásztelek - Szentgyörgyi 
József (DK-EGYÜTT- 
MSZP-PM) 
Herceghalom - Erdősi László 
(Független) 
Hernád - Zsírosné Pallaga 
Mária (Független) 
Hévízgyörk - Bazan Tibor 
(FIDESZ-KDNP) 
Iklad - Madarász István 
(Független) 
Inárcs - Dr. Gál Imre László 
(Független) 
Ipolydamásd - Rományik 

Ferenc (Független) 
Ipolytölgyes - Radnai Berta-
lan (Független) 
Jászkarajenő - Palya István 
Kálmán (FIDESZ-KDNP) 
Kakucs - Dr. Kendéné Toma 
Mária (Független) 
Kartal - Némethné Dr.  
Keresztes Katalin (Független) 
Káva - Dobrovenszki Norbert 
(Független) 
Kemence - Pongrácz János 
László (Független) 
Kiskunlacháza - Dr. Répás 
József (Független) 
Kismaros - Neubauer Rudolf 
(Független) 
Kisnémedi - Edelman György 
(FIDESZ-KDNP) 
Kisoroszi - Nádasdi-Csontos 
Elek (Független) 
Kocsér - Bodnár András 
(FIDESZ-KDNP) 
Kóka - Juhász Ildikó  
(Független) 
Kosd - Kurdi Ferenc  
(JOBBIK) 
Kóspallag - Klein Tibor 
(Független) 
Kőröstetétlen - Pásztor Imre 
(Független) 
Leányfalu - Loszmann János 
(Független) 
Letkés - Kovács István  
(Független) 
Lórév - Bogdán György 
(Független) 
Majosháza - Kis Gábor 
Ferenc (Független) 
Makád - Baski Gábor  
(Független) 
Márianosztra - Kiss László 
(Független) 
Mende - Kaszanyi József 
(Független) 
Mikebuda - Takácsné Mocsári 
Ibolya (Független) 
Mogyoród - Paulovics Géza 
(Független) 
Monorierdő - Szente Béla 
(JOBBIK) 
Nagybörzsöny - Antal Gyulá-
né (Független) 
Nagykovácsi - Kiszelné Mo-
hos Katalin (FIDESZ-KDNP) 
Nagymaros - Petrovics  
László Ferenc (Független) 
Nagytarcsa - Rimóczi Sándor 
Vilmos (FIDESZ-KDNP) 
Nyáregyháza - Mészáros 
Sándor (FIDESZ-KDNP) 
Nyársapát - Kis Miklós (Füg-
getlen) 
Ócsa - Bukodi Károly Zoltán 
(FIDESZ-KDNP) 
Őrbottyán - Kmetty Károly 
(Független) 
Örkény - Kovács István 
(Független) 
Pánd - Lázók József  
(Független) 
Páty - Székely László  
(ÖF-PÁTY) 
Penc - Králik József  
(Független) 
Perbál - Varga László 
(FIDESZ-KDNP) 
Perőcsény - Gembolya Irma 
(Független) 
Péteri - Dr. Molnár Zsolt 
(Független) 
Pilisborosjenő - Küller János 
(Független) 

Piliscsaba - Farkas András 
Elek (FIDESZ-KDNP) 
Pilisjászfalu - Bányai József 
(FIDESZ-KDNP) 
Pilisszántó - Csicsmanczai 
Tamás Józsefné (Független) 
Pilisszentiván - Pénzes 
Gábor (Független) 
Pilisszentkereszt - Peller 
Márton (Független) 
Pilisszentlászló - Tóth Attila 
Zsolt (Független) 
Pócsmegyer - Németh Miklós 
(Független) 
Pusztavacs - Jóri László 
(FIDESZ) 
Pusztazámor - Pátrovics 
Benedek István (Független) 
Püspökhatvan - Bátyi József 
(Független) 
Püspökszilágy - Dr. Erdős 
Zoltán (Független) 
Rád - Lieszkovszki Gábor 
(Független) 
Remeteszőlős - Szathmáry 
Gergely Zoltán (Független) 
Sóskút - Kőnig Ferenc  
(Független) 
Sülysáp - Horinka László 
(FIDESZ-KDNP) 
Szada - Oroszi Sándor (Süni) 
(Független) 
Szentlőrinckáta - Nagy 
István (Független) 
Szentmártonkáta - Fodor 
Zoltán (Független) 
Szigetbecse - Takács András 
(Független) 
Szigetcsép - Kóta István 
(Független) 
Szigetmonostor - Molnár 
Zsolt (Független) 
Szigetszentmárton - Lerner 
Henrik (Független) 
Szigetújfalu - Paulheim 
Vilmos (Független) 
Szob - Ferencz Gyöngyi 
(Független) 
Szokolya - Némethné Pintér 
Csilla (Független) 
Sződ - Hertel László  
(Független) 
Sződliget - Juhász Béla 
Róbert (Tiszta Forrás) 
Táborfalva - Tóth Bertalan 
(Független) 
Tahitótfalu - Dr. Sajtos  
Sándor Imre (Független) 
Taksony - Kreisz László 
(FIDESZ-KDNP) 
Tápióbicske - Kanyó Sándor 
(Független) 
Tápiógyörgye - Varró István 
(Független) 
Tápióság - Halasi Anita 
(Független) 
Tápiószecső - Bata József 
(FIDESZ-KDNP) 
Tápiószele - Majoros Tibor 
(TPE) 
Tápiószentmárton - Györe 
László (Független) 
Tápiószőlős - Dr. Szoboszlay 
Árpád Károly (Független) 
Tárnok - Szolnoki Gábor Ká-
roly (FIDESZ-KDNP-OTVSZ) 
Tatárszentgyörgy - 
Szehofner József (FIDESZ-
KDNP) 
Telki - Deltai Károly István 
(Független) 
Tésa - Bérci Albertné  
(Független) 

Tinnye - Krix Lajos Mihály 
(Független) 
Tóalmás - Kovács Magdolna 
(Független) 
Tök - Balogh Kálmán  
(Független) 
Törtel - Godó Tibor  
(Független) 
Tura - Szendrei Ferenc  
(Független) 
Újhartyán - Schulcz József 
(FIDESZ-KDNP) 
Újlengyel - Petrányi Tamás 
(Független) 
Újszilvás - Dr. Petrányi  
Csaba (Független) 
Úri - Haraszti Imre  
(Független) 
Üröm - Laboda Gábor  
(Független) 
Vácduka - Makkos László 
Tamás (Független) 
Vácegres - Dudás Jánosné 
(Független) 
Váchartyán - Koblász Sándor 
(Független) 
Váckisújfalu - Dr. Sajó Gyula 
Elek (Független) 
Vácrátót - Spiegelhalter 
László (Független) 
Vácszentlászló - Horváth 
László Tibor (Független) 
Valkó - Sziráki Szilárd  
(Független) 
Vámosmikola - Bárdi Alex 
(Független) 
Vasad - Marton József Zoltán 
(FIDESZ-KDNP) 
Verőce - Grauszmann György 
(Független) 
Verseg - Józsa Csaba (Füg-
getlen) 
Visegrád - Félegyházi András 
(Független) 
Zebegény - Hutter Jánosné 
(Független) 
Zsámbék - Horváth László 
(FIDESZ-KDNP) 
Zsámbok - Holló Ilona  
(Független)

Az Észak-Magyarországi 
Német Önkormányzatok 

Szövetsége Egyesület 
Budakeszi Német  

önkormányzatának tagjai:

Schrotti János László  
elnök

Kőrösi Csilla Júlia 
elnökhelyettes

Ormai Sebestyén László
Martin Andrea



B
U

D
A

K
ES

Z
I 

H
ÍR

M
O

N
D

Ó
 –

 8 Halottak napja idősza-
kában ismét sűrűbben 

jár a 222-es busz
IDÉN IS MEGÁLLNAK A BUSZOK 

A TEMETŐ UTCAI KAPUNÁL

Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszer

A Bursa Hungarica  
Felsőoktatási  
Önkormányzati  
Ösztöndíj rendszer  
pályázat  
benyújtásának  
határideje: 
2014. november 7.

Az „A”
 típusú pályázatra azok az 

önkormányzat illetékességi terü-
letén lakóhellyel rendelkező, hát-
rányos szociális helyzetű hallgatók 
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hallga-
tói jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali tagozatos), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alap-
képzésben, mesterfokozatot és szak-
képzettséget eredményező mester-
képzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőfokú, illetve felsőoktatási szak-
képzésben folytatják tanulmányaikat. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014 
szeptemberében felsőoktatási ta-
nulmányaik utolsó évét megkez-
dő hallgatók is. Amennyiben az 
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 
2015 őszén már nem áll fenn, úgy 
a 2015/2016. tanév első félévére eső 
ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat-
nak be azok a hallgatók is, akiknek a 
hallgatói jogviszonya a felsőoktatási 
intézményben a pályázás időpont-
jában szünetel. Az ösztöndíj folyósí-
tásának feltétele, hogy a 2014/2015. 
tanév második félévére a beiratko-
zott hallgató aktív hallgató jogvi-
szonnyal rendelkezzen.

 
A „B”

 típusú pályázatra azok az 
önkormányzat területén lakóhely-
lyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű (a 2014/2015. tanévben 
utolsó éves, érettségi előtt álló közép-
iskolás, illetve felsőfokú diplomával 
nem rendelkező, felsőoktatási in-
tézménybe felvételt még nem nyert, 
érettségizett) pályázók jelentkez-
hetnek, akik a 2015/2016. tanévtől 
kezdődően felsőoktatási intézmény-
ben teljes idejű (nappali tagozatos) 
alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, osz-
tatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni. 
A „B” típusú pályázatra jelentkezők 
közül csak azok részesülhetnek ösz-
töndíjban, akik 2015/2016 tanévben 
először nyernek felvételt felsőokta-
tási intézménybe, és tanulmányaikat 
a 2015/2016. tanévben ténylegesen 
megkezdik.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK  
MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE

A pályázatot papíralapon (nyom-
tatott formában), a lakóhely 
szerint illetékes települési önkor-
mányzat polgármesteri hivata-
lánál kell benyújtani. A pályázat 
rögzítésének és az önkormány-
zatokhoz történő benyújtásának 
határideje: 2014. november 7.

Figyelem! 
A pályázatbeadáshoz az EPER-
Bursa rendszerben egyszeri 
pályázói regisztráció szükséges, 
melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/
paly/palybelep.aspx
 
Az ösztöndíj időtartama és az 
ösztöndíjjal összefüggő közterhek 
 
a) Az ösztöndíj időtartama: 
„A” típusú pályázat: 10 hónap, 
azaz két egymást követő tanul-
mányi félév (a 2014/2015. tanév 
második féléve és a 2015/2016. 
tanév első féléve); 
„B” típusú pályázat: 3x10 
hónap, azaz hat egymást követő 
tanulmányi félév (a 2015/2016. 
tanév, a 2016/2017. tanév és a 
2017/2018. tanév). 

b) Az ösztöndíjjal összefüggő 
közterhek: 
Az elnyert ösztöndíjat közvet-
len adó- és TB-járulékfizetési 
kötelezettség nem terheli (lásd a 
személyi jövedelemadóról szóló 
1995. évi CXVII. törvény 1. sz. 
melléklet 3.2.6., 4.17. pontját).
 

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is 
üzemel a Temető utcában, a ravatalozó közelében 
lévő kiskapunál az ideiglenes buszmegálló. Az októ-
ber 23. és november 2. közötti időszakban a 222-es 
BKK-, és az összes arra közlekedő Volánbusz-, va-
lamint az ingyenes önkormányzati járat is megáll 
igény szerint ebben a megállóban.

A 222-es járat a fenti időszakban sűrített menetrenddel, negyedórás követési 
idővel közlekedik, így a temetőlátogatók a nappali és kora esti órákban 

könnyebben juthatnak el elhunyt szeretteikhez. A járatok e napokra szóló 
menetrendjét (a két végállomásról történő indulási idők) mellékelten köz-
zétesszük. Az egyes megállókból történő pontosabb indulási információ a 
megállókban kihelyezett menetrendi táblákon és az interneten (www.bkk.hu) 
olvasható. Az ideiglenes megálló továbbra is csak a temető irányában üzemel. 
November 3-ától a megálló megszűnik, a járatok pedig a szokásos menetrend 
szerint közlekednek.

Október 31. péntek és november 2. vasárnap között az önkormányzat a 
temető Márity utca felőli kapuját is megnyitja ideiglenes jelleggel a temető 
nyitvatartási idejében, kizárólag gyalogosforgalom számára, így ezeken a na-
pokon a temető a Spar áruháznál lévő buszmegállóból és autóparkolóból is 
egyszerűen megközelíthető.

A temetőbe autóval október 31-éig lehet behajtani. November 1–2-án  csak 
a gyalogosok számára fenntartott kapuk lesznek nyitva, az autós behajtás ek-
kor nem lehetséges.

Kutyát a temetőbe vinni ebben az időszakban is tilos!
Ohr Alajos, képviselő
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Óvodák téli nyitva tartása
A téli szünetben az óvodáskorú gyermekek elhelyezése kérdésessé válik. A korábbi évekre tekintettel az 

óvodák a téli szünet alatt forgó rendszerben működnek, melynek köszönhetően legalább egy óvoda 
mindig nyitva tart a téli szünet alatt, és fogadja azon gyermekeket, akiknek szülei ezen időszak alatt is 
óvodai ellátást igényelnek.

Az iskolai téli szünet időpontjával megegyezően, 2014. december 22. napjától 2015. január 2. napjáig 
a gyermekük számára óvodai elhelyezést igénylő szülők a Szivárvány Óvodában vehetik igénybe ezt a 
szolgáltatást.

Az óvodák téli nyitva tartásának rendje az alábbiak szerint alakul:

Dátum Szivárvány 
Óvoda

Pitypang 
Sport Óvoda

Tarkabarka 
Óvoda

2014. december 22−23. NYITVA ZÁRVA ZÁRVA
2014. december 24−26. ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA
2014. december 29−31. NYITVA ZÁRVA ZÁRVA

2015. január 1−2. ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA

FÉLIDEJÉNÉL TART 
A BUDAKESZI 

SZENNYVÍZBERUHÁZÁS
Újabb szakaszához érkezett a Bu-
dakeszi szennyvízelvezetési és 
szennyvíztisztítási projekt, mely-
nek keretében a településen bővül 
a csatornahálózat, valamint egy új 
szennyvíztisztító-telep is épül. 

Utóbbi helyszínen már elkészültek a fő tech-
nológiai létesítmények és hamarosan meg-

kezdődik a gépészeti berendezések beépítése, 
amely alkalomból Budakeszi Város Önkormány-
zata bokréta-ünnepséget szervezett.

Idén áprilisban vette kezdetét a település 
csatornahálózatának bővítése, valamint egy új, 
a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak 
is megfelelő szennyvíztisztító-telep építése. Az 
október 4-én tartott bokréta-ünnepségen részt 
vett Kósa Lajos, az Országgyűlés Honvédelmi 
és Rendészeti Bizottságának elnöke, valamint 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, Budakeszi pol-
gármestere. A település vezetője a beruházással 
kapcsolatban elmondta: az építési munkálatok 
közelgő befejezését követően a végleges átadásig 
a szennyvíztelep próbaüzemben működik majd, 
ami garantálni fogja a minden szempontból 

megbízható, környezetbarát működést.
A 3,7 milliárd forint nettó összértékű Buda-

keszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási 
projekt 94%-ban uniós forrásból valósul meg. A 
világviszonylatban is korszerű, membrántech-
nológiával működő szennyvíztisztító-telep napi 
3311 köbméter szennyvíz fogadását és megtisz-
títását teszi lehetővé, és az ingatlanokon keletke-
ző szennyvíz elvezetésére 20,5 km csatorna épül.

További információ: 
Budakeszi Város Önkormányzata

Szabó Pál, projektkoordinátor
(23) 535-712/117-es mellék és info@budakeszi.hu 

Budakeszi 
háziorvosi 
ügyelet

Főnix-Med Zrt. jelmondata: „Ter-
vezhető egészség”A Főnix-Med 
Zrt. 2001 áprilisa óta biztosítja a 
központi háziorvosi ügyelet ellá-
tását. Területi ellátási kötelezett-
ségünk szerződés alapján Bu-
dakeszi, Budajenő, Páty és Telki 
településekre van.

Az ellátás hétköznap 19 órától reggel 8 óráig 
tart. Hétvégén és munkaszüneti napokon pe-

dig 24 órás ellátásban részesítjük a betegeket. Kivé-
ve Budakeszi és Páty lakosait, betegeit akiket külön 
szerződés alapján az ügyelet munkanapokon 16 
órától fogadja.  Az ügyeletben rendszerint 1 orvos, 
1 nővér, 1 gépkocsivezető van, szombati napon ki-
egészül 1 gyermekorvossal. Telefonos tanácsadást 
az ügyeletes nővér végzi, míg az orvos az ambuláns 
betegeket látja el. A telefonhívásokat rögzítjük, mi-
nőségirányítási szempontok miatt. A beteg lakásán 
történő sürgősségi ellátáshoz a Főnix-Med Zrt. 1 
db gépjárművet biztosít dolgozói részére, mellyel 
a címre tudnak menni. Az ügyelet során felnőtt és 
gyermek sürgősségi belgyógyászati ellátást, gyer-
mekek részére külön gyermekorvost pedig szom-
batonként  nappal biztosítunk.

AZ ALÁBBI FELADATOKAT VÉGZI EL  
A HÁZIORVOSI ÜGYELET:

- orvosi ellátásban részesíti a rendelőben meg-
jelent betegeket;

- biztosítja az ambuláns ügyeleti orvosi ellátást;
- hívásra lakáson, szálláson fekvőbeteget, sérül-

tet ellátja;
- heti pihenőnapon és munkanapokon a folya-

matos gyógykezelésre szoruló betegekről gondos-
kodik;

- a kórházi, szakorvosi ellátásra szoruló bete-
get kórházba utalja, szakorvosi vizsgálatra küldi, 
gyógykezelésre utalja;

- igazolja a beteg keresőképtelenségét;
- hatósági megkeresésre a betegnél általános 

orvosi vizsgálatot végez, véralkohol vizsgálathoz 
vért vesz, orvosi látleletet készít, melyet továbbít a 
kérelmező hatóság felé;

- rendkívüli esetben (tömeges sérülés, mérge-
zés) a mentést megszervezi, mindaddig irányítja, 
amíg a mentőszolgálat a helyszínre nem ér; - el-
látja a halottakkal kapcsolatos rendelkezésben elő-
írtakat;

- gondoskodik, hogy a beteg kezelőorvosa 
megfelelő tájékoztatást kapjon az általa nyújtott 
ellátásról;

- elvégzi a fertőző betegek felfedezése esetén a 
járványügyi feladatokat;

- biztosítja a munkaszüneti napokon az idült 
betegek előzetesen leadott írásos igény szerinti in-
jekciós ellátását.

Ha az ügyeleti ellátással 
kapcsolatosan bármilyen 
észrevételük van, kérjük, 
a következő e-mail címre 
továbbítsák: budakeszi@
fonixmed.com
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IDŐPONT ESEMÉNY HELYSZÍN

2014.11.05. 18.00
Helytörténeti Szabadegyetem: 

Budakeszi történeti vízrajza
Tarkabarka Óvoda

2014.11.06. 18.00
Gál Mihály:  

Was Albert pódium estje
Erkel Ferenc Művelődési Központ

2014.11.06. 18.30 Alkotni öröm Polgármesteri Hivatal

2014.11.08. 10.00 “Oltógallyak nyomában” Budakeszi Vadaspark 

2014.11.08. 10.00 - 
13.00 Jótékonysági ruhavásár Kálvin terem

2014.11.09. 16.00 Zwickl Polka Partie Erkel Ferenc Művelődési Központ

2014.11.15. 16.00 Halász Judit: Kezdődhet a mulatság Erkel Ferenc Művelődési Központ

2014.11.20. 19.00
A vadász és Ekhó (A lírikus Zrínyi  

és a Balassi-hagyomány)
Kálvin terem

2014.11.22. 09.00 - 
13.00

Bababörze  
és gyermekruha vásár

Erkel Ferenc Művelődési Központ

2014.11.26. 19.00
Dumaszínház  

- Kiss Ádám önálló estje
Erkel Ferenc Művelődési Központ
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Október 23-a, nemzeti ünnepünk
Méltó módon emlékeztünk meg 
az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 58. évfordulójáról váro - 
sunkban. Az ’56-os Kopjafá-
nál régi-új polgármesterünk, dr. 
Csutoráné dr. Győri Ottilia mon-
dott ünnepi beszédet.

A nem éppen kellemes idő ellenére szép szám-
mal összegyűlt településünk lakossága, hogy 

méltó módon emlékezzünk meg nemzeti ünne-
pünkről. Legtöbben fáklyákkal, mécsesekkel, 
koszorúkkal érkeztek. A megemlékezésen dr. 
Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester asszony 
mondott ünnepi beszédet.

„Október 23. igazából örömünnep volt. Egy 
nemzet szabadult meg a félelemtől, s ezzel egy-
szersmind mindattól, amivel a zsarnokság kézben 
tartotta” − kezdte ünnepi köszöntőjét városunk 
vezetője. Ebbe a felszabadult örömbe már az első 
pillanatoktól kezdve a gyász is belekeveredett. 
Már október 23-án este a Rádiónál a bizonyta-
lankodó hatalom a tömegbe lövetett, ők voltak 
az első hősi halottak. „Csak a holtak igazára hall-
gass!” − tanácsolta Nagy Gáspár költő. A hősök és 
az áldozatok igazával nem lehet vitatkozni, hiszen 
ők az életüket adták a 
szabadságért. Az ő iga-
zuk az emberi szabadsá-
got, az emberi méltósá-
got képviselik. Mindez, 
amit újra meg akartak 
találni, amit újra meg 
akartak élni. Hogy az 
emberek újra szabadok 
lehessenek. Erős köte-
lék köt össze bennünket 
ezekkel az emberekkel, 
akik rengeteget tettek 
azért, hogy nemzetünk 
megmaradjon. 

Mindenkire emléke-
zünk, neves és névtelen 
hősökre: akiket az első 
sortűz érte a Rádiónál; 
akikbe galád módon 
belelőttek a Kossuth 
téren, az összes sortűz 
áldozatára; akik fegyver-

rel a kezükben harcoltak a Széna téren, a Corvin 
közben, az ország több helyén; azokra a kiskato-
nákra, akiket a Budakeszi úton öltek meg. Nem 
feledhetjük azokat sem, akiket 1956 miatt meg-
hurcoltak, tettek lehetetlenné, akiket üldöztek, 
külföldre kényszerítettek, szorították az emberi 
élet peremére. Ezekből az áldozatokból született 
egy új nemzet 1956-ban. 

„A ma 40-es korosztály és az idősebbek még 
emlékeznek, hogy 1956 tiltott gyümölcs volt. 
Nem lehetett róla nyilvánosan beszélni, az igazat 
csak otthon hallhattuk” − folytatta beszédét a pol-
gármester asszony. A rendszerváltozás után meg-
érkezett a szabadság, amelynek első jeleként új-
ból megemlékezhettünk nemzetünk e történelmi 
napjáról. Új világunkban nincs helye a félelem-
nek, az emlékezés szabadsága kötelezettségünk, 
de legalapvetőbb jogunk is. „Időről időre emlé-



Straub János, ’56-os elítélt 
visszaemlékezése

Az előző évek hagyományát követve, a Jobb Kor Polgári Egyesület 
idén is megrendezte ’56-os megemlékezését a Budakeszi Ország-
zászlónál található ‘56-os Emlékkőnél. 

Meghívott vendégük Straub János volt, aki a budakeszi eseményekben való részvételéért életfogy-
tiglani szabadságvesztést kapott. Emlékeit, gondolatait osztotta meg velünk a megemlékezés 

keretében. 
Straub Jánost 1956-os cselekményeiért életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték. Ebből 15 évet le 

is ült. Meghallgatva visszaemlékezését, a bírósági ítéletet eltúlzottnak mondhatjuk. 
Hogy is kezdődött a kommunista rendszerrel való szembeállása? Elsőként említette, hogy a ’46-

os kitelepítés Budakesziről mélyen érintette. Szinte alig tudott elbúcsúzni barátaitól, iskolatársaitól. 
Ebbe a mai napig sem tud belenyugodni!

Ehhez az eseménysorozathoz szorosan kapcsolódnak a kitelepítések utáni események. Ekkor 
például − általa csak janicsároknak nevezett − egyedek a szovjet katonákat vezetve kirabolták a 
kitelepítettek ott hagyott értékeit. 

Másodszorra munkáját említette, amikor is a Nyugati pályaudvaron dolgozott. Nap mint nap 
tapasztalta, hogy az ávósok a vidékről be- és visszautazó emberektől elvették a kenyeret. Édesapja is 
a Nyugati pályaudvaron dolgozott, s mivel nem jegyzett tervkölcsönt, vidékre helyezték. 

1956. október 23-án magas lázzal, betegen feküdt otthon. Édesapja barátja hozott hírt a buda-
pesti eseményekről. Másnap, 24-én be is ment Pestre, a Margit hídon azonban nem tudott átjutni. 
Délelőtt 10−11 óra körül az emberek − köztük Straub János − feltartóztattak egy teherautót, ami a 
szovjet katonáknak vitt ennivalót. A teherautót kísérő kiskatonákat lefegyverezték, Straub János is 
egy géppisztolyhoz jutott. Ezután hazament, a géppisztolyt az erdőben eldugta. 

Másnap, 25-én egyedül ment be a fővárosba. Aznap volt a Kossuth téri mészárlás. Ő ekkor a Bem 
téren tartózkodott, még ide is áthullottak a lövedékek... Ezután hazament, a barátai a budakeszi 
pártházból elhozták a fegyvereket, ezeket is eldugták az erdőbe. 

Október 26án a Sziklai-házhoz ment, ahol már több fiatal feküdt az utcán meglőve. Éppen akkor 
dobtak ki a házból egy kézigránátot, amit barátja „mindjárt vissza is fordított”. A szerkezet a tetőn 
landolt... Egyik társát találat érte, őt a Fodor Szanatóriumba szállították, ahol rögtön meg is operál-
ták. Ezután visszatért a Sziklai-házhoz, ahol akkorára elég nagyra nőtt a tömeg. A ház Gyöngyvirág 
utcai oldalán tartózkodott, amikor a tömeg elöl, a Fő utca felől betört a házba. Ő is behatolt, töb-
ben törtek-zúztak. Ekkor már Sziklai Sándor a földön feküdt. Később észrevette az ablak alatt Kiss 
Lajost is, akinek a feje ketté volt hasítva. Legalább két órája itt kellett feküdnie, hiszen a vére már 
megalvadt, a vérsavó is kicsapódott. (Ez lényeges körülmény, hiszen a későbbi bírósági tárgyaláson 
ezeket nem vetté figyelembe!) 

A forradalom leverése után sokan szabad csapatokat alakítva harcoltak a megszálló szovjet csa-
patokkal. Straub János is egy ilyen csapat tagjaként próbált küzdeni, de hamar letartóztatták őket. 
Alapos verés után a Gellért-hegyre vitték őket, volt, akit már ott kivégeztek... Másnap a Budaörsi úti 
Zalka Máté iskolába vitték őket. Őt egy ávós nő hallgatta ki, pofozta, földön fekve rugdosta. Pár nap 
múlva egy Monor környéki sóderbányához vitték társaival együtt, ahol csak a szerencse mentette 
meg őket a biztos haláltól. Később vagonokba rakva Záhony felé szállították őket. Útközben a vago-
nokból kidobott papírokon tudatták az emberekkel, hogy őket a Szovjetunió felé szállítják. Később 
ez a lista az ENSZ közgyűlése előtt is szerepelt. Végül is Ungvárra kerültek, ahol egy hónapot voltak 
börtönben. Egy hónap után hazahozták őket, ekkor egy hónapot töltöttek a Gyűjtőfogházban. 

A kihallgatások során egyik budakeszi ismerőse, aki fegyőr volt ott, elmondta neki, hogy az 
édesanyja kereste itt, de a hatóság letagadta ittlétét. Straub János ekkor már érezte, biztosan tudta, 
hogy el akarják tüntetni őket...

Az ünnepi megemlékezést követően fáklyás felvonulás indult a Városházával szemben lévő Kop-
jafáig.

Szabó Tibor Mihály

keznünk kell. Ha szabadok akarunk lenni, ha féle-
lem nélkül akarunk élni, ha érteni, érezni akarjuk, 
hogy összetartozunk, emlékeznünk kell” − mond-
ta ki ezt az alapigazságot városunk vezetője. 

Nincs a világnak annyi sötétsége, hogy egyet-

len gyertya fényét el tudja homályosítani. Ha 
meggyújtjuk az emlékezés lángjait, mert addig, 
amíg égnek a gyertyák, a sötétség nem tud úrrá 
lenni ezeken a fényeken. 

Ezután aktuális kérdésekről beszélt. A válasz-
tások után új ciklust kezdtünk, ami most 5 év 
lesz. „Meg kell oldanunk a nehézségeket, amelyek 
szembe jönnek velünk, amelyeket esetleg régóta 
csak kerülgettünk. Folytatnunk kell a megkez-
dett utat. Mindent meg fogunk tenni, hogy akik 
utánunk jönnek, elmondhassák rólunk: voltak le-
hetőségeink, és élni is tudtunk vele, fel is tudtuk 
használni. Isten segítsen mindnyájunkat ezen az 
úton!” − fejezte be ünnepi beszédét a polgármes-
ter asszony. 

A megemlékezés második részében a Prohász-
ka Ottokár Katolikus Gimnázium tanulói ünnepi 
műsorát hallhattuk. Az ünnepség a szokásoknak 
megfelelően a koszorúzásokkal zárult.

Sz. T. M.       
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Simicskó István államtitkár, olim-
pikonok és polgármesterünk 
is rajthoz állt a Győr-Budapest 
Ultramaraton Budakesziről induló 
utolsó szakaszán. Városunk im-
már 24. alkalommal adott otthont 
Európa egyik leghosszabb futó-
versenyének.

2014. október 22-én kora délután érkezett a 
budakeszi Széchenyi Iskola elé a Győr-Buda-

pest Ultramaraton közel 300 fős mezőnye. Azok 
a szülők, gyerekek, akiknek kedvük volt egy rövid 
futásra, a profi versenyzőkkel együtt tehették meg 
az utolsó métereket, és érhettek célba. A budakeszi 
gyerekek és szüleik jöttek biciklivel, rollerrel, gör-
korcsolyával, és volt aki futva ért a célba az olim-
pikonokkal. 

Október 23-án reggel 9 órakor rajtolt Budake-
sziről a Győr-Budapest Ultramarathon utolsó sza-
kasza, a 21 kilométeres félmaraton.

A startpisztolyt Simicskó István sportért felelős 
államtitkár lőtte el.  Az olimpikonok és a több száz 

futó mellett városunk polgármestere dr. Csutoráné 
dr. Győri Ottilia is rajthoz állt és szép teljesítmény-
nyel végigfutotta a kemény, emelkedőkkel tarkított 
félmaratont.

Balczó Kornélia

B
U

D
A

K
ES

Z
I 

H
ÍR

M
O

N
D

Ó
 –

 1
4

Ultramaraton 
2014



B
U

D
A

K
ES

Z
I 

H
ÍR

M
O

N
D

Ó
 –

 1
5Aranyeső Tirolból

FEKVE NYOMÓ-VILÁGBAJNOKSÁG 2014, 
AUSZTRIA, TIROL-TELFS 

Budakesziről indult a si-
kerre éhes csapat, és 
aranycsapatként tért 
haza.

Az idei WUAP Erőemelő és Fek-
ve nyomó-világbajnokságnak 

Ausztria adott otthon. A jó levegő, a 
csodálatos hegye, és persze az a fél-
éves, kőkemény munka meghozta a 
szebbnél szebb eredményeket.

A Power Station SE, kiegészülve a 
zalai, nyírségi, békásmegyeri és a tatai, 

vértesszőlősi legénységgel, a vb egyik 
legeredményesebb csapatává vált.

Kis hazánkat Mezei Katalin, Szi-
geti Norbi és természetesen Szabó 
Ozor János (Ozy) képviselték. Ozy 
most mint irányító, taktikázó, ver-
senyzőnyugtató vagy éppen feltüzelő 
szerepben volt jelen.

 
EREDMÉNYEK:
Mezei Katalin női 52 kg open 
 1. helyezett,
Szigeti Norbert junior 125 kg 
 1. helyezett.

Ozy elmondta:

„Nagyon büszke vagyok minden-
kire!  Teljesen mindegy, hogy hol 
edz, hol lakik. A versenyzők a 
kéréseimet, tanácsaimat betartot-
ták, fegyelmezettek voltak, őszin-
tén küzdöttek.  Mint egy nagy 
család összetartottunk, és a végén 
együtt örültünk, ünnepeltünk.”

Hajrá, Ozy! 
Hajrá, Budakeszi!
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6 Utazás a jurták és felhőkarcolók országában

III. EURÁZSIAI RÉGIÓS DZSEMBORI, KAZAHSZTÁN (AKMOLA RÉGIÓ, BOROVOYE)

A táborhelyen óriási szél köszön-
tött minket. Több sátor is elrepült 
– benne a hetvenliteres hátizsá-
kokkal. De köves sztyeppe ide vagy 
oda, a magyar kontingens tizenegy 
tagja úgy lecövekelte öt sátrát, 
hogy tábor végéig álltak rendület-
lenül. Pedig a szél kitartott.

Nos, a tábor. Körülbelül négyszáz fő, többsé-
gében Kazahsztán és Oroszország különböző 

tájairól érkeztek (például irkutszkiak, rudnyak), 
de vannak itt Hongkongból, Németországból, 
Azerbajdzsánból, Ukrajnából, Örményországból 
és Angliából is. Csak elvétve beszélnek angolul, a 
tábor elsődleges nyelve az orosz, de nem baj, ami 

nem megy szóval, az megy kézzel-lábbal. A cél 
szent, és minden eszköz bevetése megengedett.

A táj lélegzetelállítóan gyönyörű. A fővárostól, 
Asztanától 250 kilométerre vagyunk, az egyetlen 
hegy lábánál. Egy kazah mítosz szerint, amikor 
Isten megteremtette Kazahsztánt, csak síkságot 
alkotott. Az embernek nem tetszett, hogy olyan 
unalmas a táj, ezért fogadást kötött Istennel: ha el 
tud előle bújni, úgy, hogy Isten nem találja meg, 
kap cserébe hegyeket. Isten csak nevetett, hiszen 
hová is bújhatna az ember a síkság közepén. Az 
ember azonban túljárt az eszén, és belebújt abba a 
zsákba, ahol Isten a hegyeket és völgyeket tartotta. 
Így kapott Kazahsztán hegyet. A kirándulásnál ki 
is derült, hogy messzi vidékről érkezett kazahok 
számára valóban nem egyértelmű, hogyan kell egy 
hegyen közlekedni. Túravezetőnk mindenkinek 
egyesével elmagyarázta, hogy kell leereszkedni a 
sziklás hegyoldalon és megkönnyebbült, amikor 

mondtuk neki, hogy mi már láttunk ilyet.
Kazahsztánnak ezen a részén nem élnek tevék, 

ezt leszámítva akár a Pityergő teve című filmben 
is érezhettük volna magunkat. Öt jurta mutatta 
be a nomád sztyeppei életet – megtanulhattuk a 
vendégfogadás szabályait, a teaszertartást (ha egy-
szer leültél, 3 csésze előtt nem állhatsz meg, akár 
kérsz, akár nem), betekintést nyerhettünk a jurta 
állítás rejtelmeibe, és gyönyörködhetünk a kazah 
népi hangszer, a dombra zsongító hangjában. Any-
nyira megszerettük a jurtákat, hogy az utolsó két 
napon a kontingens önhatalmúlag elfoglalt egyet, 
mert sokkal kényelmesebb volt, mint sátorban lak-
ni. Bosszúból az altáborunk – amikor látták, hogy 
nem jelenünk meg a reggeli sorakozón – kalóznak 
öltözve esküvőt rendezett hálózsákjaink romjain 
(céljukat elérték, kénytelenek voltunk felébredni).

Noha azt ígérték, európai ételek lesznek a me-
nün, elég sokat nem ismertünk fel közülük. Ettől 
függetlenül minden finom volt, csak szokatlan. 
Szinte mindenben volt kapor és káposzta, kivéve 
a reggeliben, ami tejből és változatosan ismeretlen 
eredetű gabonákból ált (magyar nevén kása). Ked-
vencünk a kőkeményre szárított sós lósajt golyó – 
amit a kazahok, saját bevallásuk szerint az étvágy 
csökkentésére használnak – és a hírhedt kumisz 
volt (erjesztett kancatej).

Szerencsére Asztanát, a tizenhat éves fővárost 
is volt alkalmunk alaposabban megismerni, mert a 
tábor után két napot még itt töltöttünk. Óriási fel-
hőkarcolók, aktatáskás hivatalnokok és egyedien 
kreatív mérnöki megoldások jellemzik Nazarbayev 
elnök városát. Noha még sok helyen zajlanak az 
építkezések, Asztana méretei és modernsége való-
ban tiszteletet parancsoló.

Ez a kazahsztáni látogatás a valóságnak szá-
munkra egészen új oldalát mutatta be. Sajnos a tá-
bor rövidsége miatt szinte csak megsejteni tudtuk, 
hogy mennyi titkot rejt még magában ez az ország, 
ahol ilyen közel van egymáshoz a legmodernebb 
civilizáció és az évszázados tradíciókra visszate-
kintő nomád hagyomány.

Keller Csongor és Dohy Anna

KÖSZÖNET A TÁMOGATÓINKNAK:

Goma bolt, Budakeszi • Budakeszi Cserkészekért Alapítvány • Budakeszi Római Katolikus Egyházközség • Panoráma Optika, Budakeszi • Lilyput gyermekruhabolt, Budakeszi • Virág-
család virágüzlet, Budakeszi • Virágbolt, Budakeszi • Emma Rövidáru Kézművesbolt, Budakeszi • Hudáky József • Vargyas Lajos • Vargyas Ildikó • Dohy Gábor és Hudáky Rita

I M P R E S S Z U M  B U D A K E S Z I  H Í R -
M O N D Ó  K Ö Z É L E T I  F O L Y Ó I R A T 

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

www.hirmondo.budakeszi.hu  • Főszerkesztő: Balczó Kornélia • e-mail: 
szerkesztoseg@budakeszihirmondo.hu • Hirdetésfelvétel: Tel.: 06(30) 630-

8597, szerkesztoseg.hirmondo@gmail.com • lapzárta minden hónap 
10-én • Nyomdai munkák: PALETTA PRESS Kft. Budakeszi, Szőlőskert u. 
19., 06(23) 451-959 • Megjelenik 6500 példányban • ISSN 1586-2704 •  
Lektorálta: Szabó Tibor Mihály •  Fotók: Balogh Ágnes, Nagy Bertalan

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

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

KÖVETKEZMÉNYEIT!
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tehetsé-
gek 

A Budakeszi Hírmondó 
mindig szívesen mutat 
be fiatal tehetséges bu-
dakeszi sportolókat. Ez-
úttal a Barkóczay test-
vérek eredményeiről 
számolunk be.

Budakeszi többek között arról is 
híres, hogy világhíres sportolók 

éltek, élnek itt. Példájuk mindig von-
zó, példaképeink lehetnek.

Barkóczay Veronika kajakozó, 11 
éves, a Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnáziumba jár. Október 5-én a Su-
korón megrendezett Országos Dunai 
István Emlékversenyen kölyök lány 
kategóriában a 2000 méteres szám-
ban első helyezett lett! A sok edzés/
gyakorlás meghozta a gyümölcsét... 
Gratulálunk eredményéhez! 

A mosoly mindent elárul

Az eredmény több mint biztató

Húga, Barkóczay Anna még csak 
9 éves, a Széchenyi István Általános 
Iskola tanulója, nemrégen kezdte a 
kajakozást. Ugyanezen a keretfeltöltő 
versenyen 6. helyezést ért el. Kezdet-
nek nem rossz! Vele kapcsolatban 
abszolút igaz, hogy nem lehet elég 
korán kezdeni a versenyzést, a siker 
bármikor megmutatkozik, csak ki-
tartás/kedv kell hozzá, annak elle-
nére, hogy csak késő tavasszal szállt 
először vízre és egyáltalán nincs sok 
gyakorlás mögötte.

Reméljük, kitartásuk megmarad, 
és tovább folytatják sikeres pályafu-
tásukat! 

Szabó Tibor Mihály

Sportnap a Nagysanyiban
Újabb rangos esemény-
nyel gyarapodott a 
jubileumi 50. év ren-
dezvényeinek sora gim-
náziumunkban. A 2014-
es évben immár az ötödik 
alkalom, amely a vissza-
emlékezés és a jelen ösz-
szekapcsolódásáról szól. 

A rendezvénysorozat a már ha-
gyományosnak mondható jóté-

konysági bállal indult, ezt követte a 
márciusban, közadakozásból létre-
hozott, Gábor Emese szobrász által 
készített és Hende Csaba honvédelmi 
miniszter által felavatott dombormű. 
Reprezentatív formában, jubileumi 
évkönyvet adtak ki, amely visszaem-
lékezéseket, eredményeinket tartal-

mazza, de egyben mindennapjaink 
krónikája is. Május végén a jelenlegi 
és volt tanítványaink közreműkö-
désével, színvonalas gálaműsorral, 
majd azt követően a résztvevő meg-
hívottak, hangulatos beszélgetések 
közepette idézték fel emlékeiket a 
gimnáziumban eltöltött évekről.

A tantestületünk közösen hatá-
rozott egy jubileumi sportnap meg-
tartásáról, emlékezve iskolánk sok 
éven át működő sporttagozatára. A 
sportnapot szeptember utolsó pénte-
kén tartottunk, melynek programját a 
testnevelés szakos kollégák állították 
össze. A rendezvényen a gimnázi-

um összes diákja és tanára részt vett. 
Az iskola diákjai 9 csapatban mérték 
össze ügyességüket, melyek tagjait 
véletlenszerűen választották ki a ma-
tematikusok, így az alsóbb és maga-
sabb évolyamra járó diákok vegyesen 
alkották a csapatokat. Minden diák 
találhatott kedvére való feladatot a tíz 
különféle feladatokat jelentő állomá-
sokon. Csodálatos volt látni a küzdést, 
egyik-másik feladat teljesítésekor.

A János-hegyre felfelé bicikliver-
seny indította a megmérettetések so-
rát. A focipályán 9 helyen különféle 
feladatokat kellett elvégezni azonos 
idő alatt minden csapatnak. Az egyes 
helyszíneken pontozták kollégáim a 
teljesítményeket. A feladatok közt – 
melyek mind az 50-es szám jegyében 
zajlottak – szerepelt dekázás, kosárra 
dobás, kapura rúgás, ugrókötelezés, 
súlycipelés, kötélhúzás és váltófutás. 
A rendezvény elején és végén a diá-
kok és tanárok élő 50-es számot al-
kottak a pályára. 

A Szivárványon túl
Őszi program visszate-
kintő a Szivárvány óvoda 
életéből. Tartalmas, in-
tézményünk profiljához 
(környezettudatos, ha-
gyományőrző) illeszkedő 
programokat szervezünk 
óvodásainknak és csa-
ládjaiknak, melyek min-
dig sikeresek. 

Ezekből kínálunk egy kis ízelítőt! 
Rendőrségi bemutató, izgalmas 

napnak ígérkezett a szeptember 11. 
az ovisok számára. Témánk a biz-
tonság, biztonságos közlekedés volt, 
amihez nagy segítséget nyújtott a 
Budakeszi Rendőr Kapitányság. Két 
rendőr mesélt a gyerekeknek, hogy 

mire kell figyelni gyalogos közleke-
dés során, milyen veszélyforrások 
leselkedhetnek ránk, ezeket hogyan 
tudjuk megelőzni és mit tegyünk, ha 

még is bajba kerülünk. Az előadás 
csúcspontja a kutyás bemutató volt, 
ahol a gyerekek bepillantást nyerhet-
tek egy igazi nyomozó kutya életébe 
és munkájába. Köszönjük a támoga-
tást, a szakmai segítséget Budakeszi 
őrsparancsnokának Braczkó Gábor-
nak, a bemutató nagy élmény volt 
óvodásaink számára.

A Szivárvány óvoda Mihály napi 
délutánja szeptember 26-i délutánon 
Mihály-napi rendezvényre nyitotta 
meg kapuit a Szivárvány óvoda. A ha-
talmas udvar hamar kicsinek bizonyult. 
A szorgalmas szülők kirakodó vásárán 
át hosszú, finomságokkal teli asztalok 
mellett cserélhettük ki gondolatainkat. 
A rendezvény az Óvoda alapítványának 
újraélesztésére, támogatására szerve-
ződött és reményeinket is meghaladó 
módon tudott anyagi   támogatást sze-
rezni ez alkalommal. Köszönjük min-
den kedves résztvevőnek! Jó volt újra  
együtt lenni.

Zene világnapja, jó hangulatú 
napot zártunk október 1-én a zene 
világnapján. A Pénzügyőr Zenekar 
elvarázsolt minket a zenevilágába. 
Hangszereket ismerhettünk meg, 
mesefilmek főcímzenéit találtuk ki és 
közösen énekeltünk gyerekek, peda-
gógusok és a zenekar a magunk örö-
mére, mert „zene nélkül mit érek én?”.

Állatok világnapja, a Szivárvány 
óvoda az állatok világnapja alkalmából 
örökbe fogadtuk a Budakeszi Vadas-

park őzeit. Ezzel régi vágyunk vált va-
lóra, immár felelős állattartók vagyunk 
kerek egy esztendeig! A nagy esemény-
re a gyerekekkel finom csemegével ké-
szültünk a félénk állatoknak, és nevet is 
választottak nekik az óvodások. Az őzek 
Pötyi és Foltika már a Szivárvány ovi-
hoz tartoznak. Külön köszönetet mon-
dok a Budakeszi Vadasparknak, hogy 
Óvodánkkal ilyen jó kapcsolat alakult 
ki és segítő kezet nyújtottak felénk!

Szántó Henriette óvodavezető  
és Ferenczi Melinda SZMK elnök

A rendezvény elején és végén a 
diákok és tanáraik élő 50-es számot 

formáztak meg a pályán.



B
U

D
A

K
ES

Z
I 

H
ÍR

M
O

N
D

Ó
 –

 1
8 A hideg-völgyi parkoló 

és pihenőhely átadása

Átadták a Budakeszit 
és Telkit összekötő út 
melletti új, erdei pihe-
nőhelyet és parkolót a 
Nagy-Kopaszon találha-
tó Csergezán Pál-kilátó 
közvetlen közelében. A 
most befejezett beru-
házás nemcsak a ter-
mészetjárók kényelmét, 
hanem a biztonságukat 
is szolgálja. Az átadáson 
jelen volt Csenger-Zalán 
Zsolt, a térség ország-
gyűlési képviselője, Tar-
nai Richárd kormány-
megbízott, valamint az 
érintett települések (Bu-
dakeszi, Páty, Telki) pol-
gármesterei.

Zambó Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. 
vezérigazgatója elmondta: 2013 

nyarán indította el a Pilisi Parkerdő 
turisztikai fejlesztését. Ennek során 
3 felújított turistaházat adtak át (kő-
hegyi, fekete-hegyi és a visegrád−
mogyoró-hegyi). Ezzel 70 új szállás-
hely létesült a Duna-kanyarban. 

A Pilisi Parkerdő az ország leg-
látogatottabb parkerdője, közel 3 
millió lakossal, illetve 20 millió (!) 
kiránduló nappal. 

A turistaházak után a kilátó-
kat és környéküket veszik sorba. A 
Csergezán Pál-kilátó 2006-ban ké-
szült el, ami mesés panorámát adó 
csodálatos épület. A problémát az 
jelentette, hogy hétvégeken, ünnep-
napokon 30-40 autó is parkolt itt, 
szabálytalanul, balesetveszélyesen. 
Úgy gondolták, hogy ezen az áldat-
lan állapoton változtatni kell. Így 
épült meg önerőből és a támogatók 
segítségével a 25 férőhelyes parkoló, 
valamint a piknikező hely. 

Tarnai Richárd kormánymegbí-
zott felidézte nagybátyját, aki túrave-
zetőként működött már a 80-as évek-
ben.  Baleset következtében hunyt el, 
róla nevezték el ezt a pihenőt. 

Az utóbbi évek fejlesztése példa-
mutató. Az előbb említett turista-
házak mellett tanösvényeket hoztak 
létre és újítottak fel, újra festették a 
turistajelzéseket. Mindezeknek kö-
szönhető, hogy a turisztika ismét 
egyre népszerűbbé válik. 

Csenger-Zalán Zsolt országgyűlé-
si képviselő nagy örömét fejezte ki a 
fejlesztések miatt. Különösen annak 
örült, hogy a Zsámbéki-medence egy 
újabb pontját kapcsolják be a turisz-
tikai célpontok közé. A pilisi Parker-
dő sokat fordított turisztikai célokra, 
így biztosítva értelmes, értékes és 
egészséges kikapcsolódást az ide 
látogatóknak és az itt élő emberek-
nek is. Örvendetesnek találta, hogy 
mindezeket a fejlesztéseket gazdasá-
gi társaságok valósították meg. 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, 
Budakeszi polgármestere beszédé-
ben „A kis herceg” c. könyvből idé-
zett: felelősek vagyunk azokért, aki-
ket megszelídítettünk. A Földet mi, 
emberek kaptuk megszelídítésre. Az 
emberen kívül senki sem alakíthatja 
a világot. Mindig emlékezzünk: fele-
lősséggel tartozunk a környezetün-
kért. Fontos, hogy mindenki a maga 
területén tegyen meg mindent ezért. 
Remélni lehet, hogy a turizmus fel-
lendülése nemcsak a három érintett 
település fellendítésében fog szerepet 
játszani. A kilátót néhai Basa Péter 
Ybl-díjas építész tervezte, akinek 
legismertebb munkája a budakeszi 
református templom.

A csúcson lévő kilátó Csergezán 
Pál nevét viseli − ezt már Deltai 
Károly, Telki polgármestere emlí-
ti. A névadó híres természetfestő, 
grafikus, illusztrátor volt, aki a pol-
gármester úr gyerekkori példaképe. 

Mosómedvét fogtak  
a belvárosban!

Néhány nappal ezelőtt a 
IX. kerületi Csatornázá-
si Művek munkatársai, 
a területre kihelyezet, 
nyesteknek szánt élve 
fogó csapdát mentek el-
lenőrizni. Legnagyobb 
meglepetésükre azon-
ban az egyikből nem 
nyest, hanem egy hatal-
mas mosómedve nézett 
vissza rájuk…

A munkások, látva az éles fogú, 
nagy testű, megszeppent állatot, 

a Budakeszi Vadasparkhoz fordultak 
tanácsért. Mivel nálunk nincs kiala-
kítva állatmenő részleg, ezért a legfon-

tosabb tudnivalók közlését követően 
azonnal felvettük a kapcsolatot a Rex 
Kutyaotthonnal, akikkel régóta remek 
kapcsolatot ápolunk. A szakemberek a 
helyszínre siettek, és néhány óra múlva 
a mosómedve már a Rex Kutyaotthon 
egyik tágas kifutójában találta magát, 
ahol azóta is van!

Bár Magyarországon évek óta nem 
árusíthatnak állatkereskedések mo-

sómedvét, sajnos a feketepiacon még 
mindig beszerezhető egy-egy példány. 
Tudni kell azonban, hogy a cuki állatka 
néhány hónap alatt bizony hatalmasra 
nő, tűhegyes fogai és éles karmai lesz-
nek, viselkedése pedig drasztikusan 
megváltozhat! Ivarérés környékén még 
a legtöbbet dédelgetett példányok is a 
gazdájuk ellen fordulhatnak, agresz-
szívvé, kezelhetetlenné válhatnak, és 
kiszámíthatatlan viselkedésük veszélyt 
jelenthet az őket felnevelő ember szá-
mára is. Tartásukhoz komoly szakér-
telem és tapasztalat szükséges! Mivel 
nagyon ügyes, mancsukat jól használó, 
remekül mászó, ugró, ásó és kaparó ál-
latokról van szó, ezért olyan tartási kö-
rülményeket kell biztosítani számukra, 
amely teljesen szökés-biztos! Ellenkező 
esetben a fentihez hasonló eset történ-
het, és az állat megszökik, rosszabb 
esetben a gazdája a család ellen forduló 
állatot felelőtlenül egyszerűen szélnek 
ereszti az erdőben!

A mosómedve Amerikában ős-
honos faj, Magyarországon megél, 
de természetes ellenség híján nagyon 
elszaporodhat, és károkat okozhat a 
mi faunánkban is! Magyarországon 
mosómedve tartásához a Természet-
védelmi Hatóság külön – nagyon szi-
gorú feltételekhez kötött – engedélye 
szükséges. Akinek már van otthon 
mosómedvéje, azt utólag, haladéktala-
nul le kell jelentenie a hatóságok felé! 
A Budakeszi Vadasparkban élő két 
mosómedve – Dagi és Stikli – trénerei 
a Kisállatsulik alkalmával nem csak 
mókás trükköket mutatnak be az álla-
tokkal, jutalomfalattal motiválva őket, 
de minden alkalommal felhívják az 
érdeklődők figyelmét a mosómedvék 
otthoni tartásával kapcsolatos veszé-
lyekre és tudnivalókra is.

Vöröskereszt hírek
Több év szünet után újra megalakult a Magyar Vöröskereszt Budakeszi 

Városi Szervezete.  A Vöröskereszt legfontosabb feladatai közé tartozik az 
véradások megszervezése, elsősegélynyújtó tanfolyamok és vizsgák lebonyo-
lítása. Rendszeres tevékenység a szociálisan rászorulók támogatása, ellátása 
is. Városunkban 40-50 fő szokott a véradásokon rendszeresen megjelenni.  A 
jövőben szeretnénk ezt a létszámot 100 fő körülire növelni. Korábban Buda-
keszin nem állt rendelkezésre sem közúti elsősegélynyújtás oktatás, sem vizs-
gáztatás.  A megalakulást követően szinte azonnal megszerveztük a z oktatást 
és vizsgáztatást, így már nem kell más településre utazni az ismeretek elsajá-
tításához és a vizsga letételéhez. Az Auchan áruházzal együttműködve ruha-
gyűjtést szerveztünk, és az adományozók által felajánlott ruhákat, a rászorulók 
részére kiosztottuk. Karácsonyt megelőzően még egy ruhaosztásra kerül sor, 
hogy senkinek ne kelljen fáznia a hidegre fordult időben. A tagság létszáma 
folyamatosan növekszik. Feladat van bőven, és Budakeszi szerencsére nem 
szűkölködik a segíteni akaró és tudó emberekben. Tevékenységünkről, terve-
inkről folyamatosan szeretnénk tájékoztatni a lakosságot. Várjuk kérdéseiket, 
segítségüket és felajánlásaikat.  Jelentkezzen tagjaink sorába! Várjuk szeretettel! 
Érdeklődni a művelődési házban személyesen vagy telefonon lehet. 

Szabó Ákos Péter, Magyar Vöröskereszt Budakeszi Városi Szervezet elnöke
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9Miért fontos a szoptatás 

a bébiknek?
Már 12 éve ünnepeljük a szopta-
tás világnapját több szakmai szer-
vezet, köztük az UNICEF és a WHO 
kezdeményezésére.

A szoptatást támogató ENSZ-szervezetek és álla-
mok 1992-ben nyilvánították augusztus 1-jét a 

szoptatás világnapjának. Céljuk az, hogy minden 
édesanya 4-6 hónapig kizárólag anyatejjel táplálja 
gyermekét, s aztán a hozzátáplálás mellett, a gyer-
mek 1-2 éves koráig kapjon anyatejet.

A szoptatás társadalmi megítélése rendkívül 
sokat változott az elmúlt száz év során. A mester-
séges (tápszeres) táplálás lehetősége sokáig fel sem 
merülhetett, hiszen az anyatejen kívül nem volt 
más alternatíva, ennek ellenére nem szoptatott 
minden anya, kiváltképp a felsőbb társadalmi osz-
tályokból származó kismamák nem. Ez a feladat 
sokáig a szoptatós dajkákra hárult, akik csendben, 
különösebb megbecsülés nélkül tették a dolgukat, 
és táplálták a gondjaikra bízott kisbabákat. A XX. 
század második felében aztán a tápszerek meg-
jelenése, illetve a nők tömeges munkába állása 
alakította át a babatáplálási szokásokat. A 70-es 
években a képzettebb anyák mindinkább felhagy-
tak a szoptatással, ehelyett a tápszeres táplálást 
részesítették előnyben. Valamivel később pedig a 
kevésbé iskolázott kismamák is követték példáju-
kat. Nem sokkal ezután, a 90-es évek elejétől azon-
ban ismét gyarapodni kezdett a szoptatott babák 
tábora, hiszen a nők hallgattak a szakemberekre, 
akik időközben felismerték az anyatejes táplálás 
jelentőségét. Napjainkban a magyar édesanyák 
kb. 95 százaléka azzal a szándékkal készül a szü-
lésre, anyaságra, hogy szoptatni fogja a kisbabáját. 
Ugyanakkor a védőnői ellátás adatgyűjtése szerint 
2013-ban betöltött négy hónapos korig a magyar 
csecsemők 53százaléka, betöltött hat hónapos ko-
rig pedig 35 százaléka kapott kizárólag* anyatejet. 
Budakeszi az országos átlaghoz mérten különösen 
jó arányszámokkal büszkélkedhet: a 4 hónapos ko-
rig szoptatott csecsemők aránya 76%, a 6 hónapig 
kizárólag szoptatott babák aránya 74%, de 1 éves 
kor után is 56 %-ban szoptattak a budakeszi édes-
anyák.

Az kismamák döntő többsége tudja, hogy kis-
babájának az anyatej mennyire fontos, és legalább 
6 hónapig kizárólag anyatejjel szükséges táplálnia 
gyermekét. A védőnők mindent megtesznek a si-
keres szoptatás megvalósulásáért, már a várandós-
ság ideje alatt tanácsokkal, információkkal látják el 
a leendő édesanyákat. Különösen fontos időszak 
a szülést követő néhány nap, melyet a kórházban 
töltenek az édesanyák újszülöttjeikkel. Itt a szü-
lésznők és a csecsemős nővérek segítik a szoptatás 
megindulását. A szoptatás, az édesanya és az újszü-
lött egymásra hangolódása nem megy mindenki-
nek zökkenőmentesen, előfordulnak nehézségek, 
melyek a szakemberek segítségével és az édesanya 
kitartó hozzáállásával, a család támogatásával le-
küzdhetők. Sajnos azonban még ma is vannak, 
akik a kezdeti kudarcok után hamar feladják a 
szoptatást. Pedig nagyon sok érv szól a szoptatás 
mellett, nézzük sorjában:

Először is: a szoptatott gyermekek között rit-
kábban fordul elő felső légúti hurutos betegség 
és a hasmenés. Az allergiamegelőzésben is fontos 
szerepet játszik az anyatej: jelentősen csökkenti a 
csecsemőkori ekcéma, a tápszerek kiváltotta tej-

allergia gyakoriságát, valamint a csecsemő és kis-
dedkori asztmás jellegű nehézlégzés jelentkezését. 
Kutatások igazolják, hogy az anyatejjel táplált cse-
csemők körében felnőtt korban is kisebb a túlsúly, 
a szív- és érrendszeri betegségek és a cukorbeteg-
ség kockázata.

A szoptatott csecsemők okosabbak. Több éven 
át tartó kutatás eredménye alapján azok a gyere-
kek, akiket hosszabb ideig szoptatott az édesany-
juk, és nem kaptak tápszert az anyatej mellé, jobb 
eredményeket értek el az intelligencia teszteken.

A mamának is jó. A korai és gyakori szoptatás 
az édesanya számára is előnyös: fokozza a méhösz-
szehúzódásokat, így segítve a méh eredeti állapotá-
nak mielőbbi elérését. A szoptatás védelmet nyújt 
az emlő- és a petefészek daganat ellen. Megfelelő 
étrend mellett a szoptatás segíthet a várandósság 
alatt felszedett plusz kilók leadásában is.

- Sok képzett szakember van ebben a témakör-
ben, de az anyák közül kevesen tudják, hova és kihez 
fordulhatnak segítségért, ha a „tejúton” elakadnak. 

-  Két szervezetet említek, ahol a kezdő ma-
mák minden segítséget megkaphatnak a szop-
tatással kapcsolatban. Az egyik a  La Leche 
Liga, amely két évtizede alakult meg; a másik a 
Szoptatásért Magyar Egyesület, mely egy évti-
zedes múltra tekint vissza. Mindkét szervezet 
egyazon cél érdekében tevékenykedik, neve-
zetesen, hogy segítsék az anyatejes szoptatás 
kezdeti nehézségeivel szembesülő anyákat. 
- A cél valóban azonos, de a két szervezet között 
van egy nagy különbség: amíg a ligában kimon-
dottan önszerveződő, tapasztalatokkal rendelkező 
anyák az önkéntes segítők, addig az egyesületben 
professzionális, képzett szakemberek dolgoznak, 
akik felkészítő oktatáson vettek részt, nemzetközi-
leg elismert vizsgát tettek és működési jogosítványt 
szereztek. Van közöttük orvos, védőnő, szülésznő, 
pszichológus, akik kiegészítő vagy önálló tevé-
kenységként gyakorolják a laktációs és szoptatási 
tanácsadást. Természetesen a liga és az egyesület 
„összedolgozik”, hiszen az anyatejes táplálás nap-
jainkban újra előtérbe került. Az önkéntesekre 
támaszkodó és a szakmai alapokon működő szer-
vezet küldetése azonos: kiadványokkal, ismertető 
előadásokkal, tanácsokkal, személyes kontaktussal 
segíteni a fiatal anyákat, hogy minél többen meg-
értsék, miért olyan fontos a szoptatás a bébiknek. 
Hiszen az nemcsak  egy szoros testi-lelki kontak-
tus elindítója és egy sajátságos kommunikáció 
megalapozója anya és csecsemő között, hanem a 
babák számára  a legtökéletesebb, leghatékonyabb 
tápláléknyújtó esemény is, amely az egészségét 
szolgálja.

Budakeszi Védőnők

Elmondása szerint a kilátó meg-
közelítése korábban nehézkesnek 
bizonyult, hiszen az út mellett sza-
bálytalanul parkoló járművek bal-
esetveszélyt jelentettek. A parkoló 
átadásával ez már a múlté. 

A kerékpárút kiépítését Telki is 
szorgalmazza, kapcsolatot lehetne 
teremteni a Mária-úttal.

Székely László, Páty polgármes-
tere gratulált a kivitelezőknek, és re-
ményének adott hangot, hogy az erre 
járó turisták Pátyot is útba ejtik, és 
megnézik a méltán híres pincesort. 

Lomniczi Gergely, a Pilisi Parker-
dő Zrt. szóvivője elmondta: a Magyar 
Szénhidrogén-készletező Szövetség a 
10 millió forintos költség nagy ré-
szét állta. Ennek az összegnek egy 
részét a munkálatok megkezdésekor 
a kommunális hulladék elszállítására 
fordították...

Szabó Tibor Mihály 
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0 A megújult „Jange Toni”-kereszt 

avatási ünnepsége 
Budakeszi határában, a 
Korányi Kórház bejára-
tával szemben, régi idők 
óta kőkereszt magaso-
dik. Utazók és kirándulók 
százai haladnak el előtte 
naponta a forgalmas Bu-
dakeszi úton. A kereszt 
hétköznapok és tragikus 
idők tanúja. Virág még 
a legveszedelmesebb 
időkben is mindig volt a 
kereszt előtt. Ki gondoz-
ta, ki vitte a friss virágo-
kat? Nem tudjuk.

Amikor a közelmúltban a kereszt 
életveszélyessé vált és az okleve-

les szobrász-restaurátor, Bánfi Gábor 
műhelyébe került, sok jelzés érkezett 
a kereszt eltűnéséről, ami örömmel 
töltötte el a szervezőket, mert az 
emberek észrevették eltűnését és hi-
ányolták.

2014. október 5. vasárnap délután 
nagyszámú – Budakesziről és a kör-
nyékről érkezett – közönség oszto-
zott az avató ünnepség élményében 
a keresztet körülvevő kis parkban, 
melynek kialakítása – több megújult 
budakeszi emlékmű és tér környeze-
téhez hasonlóan – Bechtold Gábor 
táj- és kertépítész munkáját dicséri.

„Az előttünk álló keresztet há-
lából állíttatta a budakeszi Janko-
vics család, eltűnt, majd megtalált 
gyermeke emlékére. A történettel 
kapcsolatban a szájhagyomány két 
legendát őriz. Az egyik szerint egy 
gabonát szállító lovas kocsiról ugrott 
le a 8-9 éves kisfiú, majd eltévedt az 
erdőben. A másik változat szerint 
egy bokor alatt találtak rá, hogy élve 

vagy holtan, nem tudjuk. A halotti 
anyakönyvekben nem található te-
metésre vonatkozó bejegyzés.

A kereszt az elmúlt több mint 200 
év során állta a természet, az időjárás 
és sokszor a politika viharait is. Fel-
újítása indokolt volt.

„A Pilisi Parkerdő Zrt., a Buda-
pesti Erdészet, a XII. kerületi Önkor-
mányzat és Budakeszi Önkormány-
zata megkeresésünkre pozitív választ 
adott, és készséggel segítette a ke-
reszt és környezetének rendbetételét, 
amiért ezúton mondok köszönetet, 
ahogyan támogatóink és adományo-
zóink segítségéért is” –  hangzott el 
Hidas Mátyás, a Szépítő Egyesület el-
nökének beszédében, melynek végén 
felkérte Filó Kristóf kanonok plébá-
nos urat a kereszt megáldására.

Gilicze Zoltán, a XII. kerületi 
Önkormányzat Oktatási-és Közmű-
velődési Irodájának vezetője örömét 
fejezte ki a kereszt helyreállítása 
miatt, melyhez aktív segítséget nyúj-
tottak. Hangsúlyozta a Hegyvidéki 
Önkormányzat elkötelezettségét a 
közösségi terek létrehozásában, és 
aláhúzta együttműködési készségü-
ket hasonló jellegű kulturális tervek 
megvalósításában. 

 Az avatási ünnepséget a Hagyo-
mányőrző Asszonykórus közremű-
ködése, Bechtold Jakab szavalata és 
Danó Kata fuvolajátéka tette ünne-
pélyesebbé. 

Emberi életünk időben és térben 
zajlik. A kereszt konkrét és átvitt ér-
telemben is jelképezi mindkettőt. A 
keresztségtől a halálon át a feltáma-
dásig, azaz az örök életig kíséri fizi-
kai, lelki és szellemi létezésünket.

A földről magasodik az ég felé. 
Vízszintes ága kitárt karokra emlé-
keztet, melyekkel Jézus Krisztus öleli 

át a bűnös világot, mindig újra meg-
újuló életáldozatában.

A kereszt százmilliók hitének két 
egymást keresztező, egyszerű vonal-
lal megjeleníthető, mégis félreérthe-
tetlen jelképe. A kereszt az emberiség 
történelmét Krisztus előtti és Krisz-
tus utáni időre osztja.

 A Domonkos Rend generálisa, 
Bruno Cadoré így fogalmazta meg 
üzenetét az önközpontú, irányt és 
célt tévesztett s ezért boldogtalan 
emberek számára: „ A világ közép-
pontjában nincs hely, mert foglalt. 
A világ középpontja a kereszt, és a 
kereszt is foglalt, mert Jézus Krisztus 
függ rajta, érted, értem, szeretetből. 
Ennek a ténynek tudása elegendő 
a boldogsághoz, amelyre teremtet-
tünk.”

A fenti időbeli és térbeli üzene-
tekre emlékeztetnek és figyelmez-
tetnek az úti keresztek is. Legyenek 
életutunk közlekedési lámpái! 

„A keresztnek felső 
ága égre mutat, 
nagy örömhírt tudat: 
«itt van a te utad»
 
a kereszt két karja a légbe 
szétszalad, 
rajta sovány kezek tört vért 
virágzanak: 
«vigyázz: őr a lélek, de a test 
megszakad, 
kétfelé visz ösvény s te szabad 
vagy, szabad»
 
a keresztnek alsó 
ága földre mutat: 
«vesződj: itt áss kutat, 
lásd benne arcodat.»”

/Weöres Sándor: Kereszt-árnykép/
Kőrösiné dr. Merkl Hilda

Egyedülálló 
szülők  

számára  
önsegítő  
csoport  

indul  
Budakeszin! 

A csoport alakuló 
ülése, 2014.  

november 22-én 
szombaton  

13 órakor lesz, 
az Erkel Ferenc  

Művelődési  
Központban,  

Cím: Fő utca 108, 
Ifjúsági Klub 

Szeretettel várjuk 
azokat a szülőket, 

akik  számára segítség 
lehet egy jól működő 

kapcsolati háló. 

Az első találkozás 
ajánlott témái: hely-

zet és igény felmérés, 
lehetséges erőforrá-

sok számba vétele, 
és aktuális tennivalók 

megbeszélése.

A nagyobb gyermekek 
számára nyitva lesz  
a gyermekkönyvtár  

14 óráig.

Facebook elérhetőség:  
Egyszülős családok 

Budakeszin,  
zárt csoport. 

Kérjük, részvételi 
szándékukat jelez-

zék a bede.bakacs@
gmail.com e-mail 

címen, vagy munka-
időben a +36 23 535-

710/0/131-es szá-
mon.(Tajti Enikőnél.)

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Fo
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1Konfirmandus 

hétvégén a 
Velencei-tónál
Napsütéses őszi hétvégén vet-
tünk részt a Budakeszi Reformá-
tus Egyházközség által szervezett 
konfirmandus hétvégéjén Velen-
cei-tónál október 12−14. között.

A hétvégére a 13−14 évesek és néhány ifi tag jött 
el. A csoportot Boros Péter nagytiszteletű úr és 

Bob Ilona Enet beosztott lelkész vezette. A hétvége 
témája: kapcsolataink. Péntek este a bemelegedő, 
ismerkedős játékok után rövid áhítaton vettünk 
részt, amelyen az Istenhez fűződő kapcsolatról 
hallottunk.  Szombaton két témát is igyekeztünk 
játékos formában körül járni. Az egyik: kapcso-
latunk önmagunkkal. Ehhez képek segítségével 
készítettünk montázsokat, így próbáltuk bemutat-
ni, milyenek vagyunk mi, és milyenek szeretnénk 
lenni.  Szombaton délután nagy számháború csatát 
szerveztünk, majd a barátainkkal, ismerőseinkkel, 
osztálytársainkkal való kapcsolatról beszéltünk 
együtt közösen és kisebb csoportokban. Dávid és 
Jonatán példáján keresztül néztük meg: milyen le-
het egy jó barátság. Az alkalmak előtt és közben 
sokat énekeltünk, játszottunk, csocsó bajnokságot 
szerveztünk. Szombat este a Noé című filmet néz-
tük meg, mely után megbeszéltük: melyek a közös 
pontok és különbségek az eredeti bibliai szöveg és 
a film között.

Vasárnap délelőtt a szüleinkkel, családdal való 
kapcsolat volt a téma. Jákob, József, Ézsau tör-
ténetének segítségével beszélgettünk a csalásról, 
haragról, sértődésről, áldásról, féltékenységről, ki-
engesztelődésről.

Vasárnap ebéd után testben fáradtan, de lélek-
ben felfrissülve érkeztünk vissza Budakeszire.

Egy lelkes 8. osztályos konfirmandus

Köszönet-
nyilvánítás!

A Budakeszi Szépítő Egye-
sület tagjaiként Orosz 

István és felesége, Zsuzsanna 
asszony a lakóhelyük környé-
két az ott élő szomszédokkal 
közösen gondozzák és szépítik. 

Az évenkénti munka során 
összegyűjtött hulladékot saját 
költségükön szállíttatják el. 
Ezen kívül immár harmadik 
éve önkéntes felajánlás alapján 
tartják rendben a Kálváriát és 
környékét. Ennek során ta-
vasztól őszig, szükség szerint 
lekaszálják a kápolna körüli 
területet, továbbá megnyírják 
a cserjéket és a bokrokat. 

Ugyancsak folyamatosan 
tisztán tartják a stációk és a 
Jókai utca közötti területet. 
Ha szükséges, a kiszáradt bal-
esetveszélyes fák kivágását 
ellenszolgáltatás nélkül elvég-
zik. Munkájuk eredménye a 
helyszínen látható. A Budake-
szi Szépítő Egyesület vezető-
sége ezúton mond köszönetet 
Orosz Istvánnak és feleségének 
a Kálvárián végzett áldozatos 
munkájukért.

Pfendtner József

Karácsonyi adománygyűjtő akciót 
szervez  a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat.  Ezért kérjük, hogy se-
gítse a rászoruló lakosokat egy csomag tartós élelmiszer (pl. olaj, cukor, tea, 
tartós tej, tészta, szósz, kakaó, konzerv stb.) összeállításával vagy pénzbeli 
támogatással. 

A pénzbeli felajánlásokból élelmiszer vásárlására fordítha-
tó utalványokat nyújtunk a lakosság krízis helyzetbe jutott 
tagjainak.   

A lakossági és vállalkozói felajánlásokat a HÍD Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat központi címén 2092 Budakeszi, 

Fő utca 103. vagy a 11742348-16935729-0000010 
számlaszámára várjuk. 

Támogatásukat köszönjük! HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
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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

 
Budakeszi Csák József u. 
28. 612 m2 telek, 160 m2 

téglaépület, műhely, rendelő, 
közösségi célokra eladó. 

AZ  ÉPÜLETRE  KÖRPANO-
RÁMÁS – TERASZOS  LAKÁS  
RÁÉPÍTHETŐ. Ár: 28 millió 
Ft.  Tel.: +3630209 3491, 

banyaszsandor@t-online.hu
 

EGÉSZ ÉVBEN: 
IKEA-típusú beépített 

szekrények, konyhabútorok, 
polcrendszerek, baba-és gyer-
mekbútorok, iroda- és üzletbe-
rendezések méretre gyártása a 
legolcsóbban. Például: könyv-

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

 rövid határidő, díjtalan 
 felmérés és árajánlat. 
 Tel: 06 (30) 368-1354

 
Keres? Kínál? Eladna? Venne?  

Hirdessen nálunk! 
Apróhirdetés 30 szóig  

1 600 Ft+Áfa. 
Hirdetésfelvétel: 

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

e-mail: budakeszihirdetes@
gmail.com,  

tel.: 06(20) 912-7451

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.

RÉSZLET JANICSÁK VECA SLÁGERÉBŐL
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Isten éltesse 
Janicsák Vecát!

A napokban ünnepelte Janicsák 
Veca 25. születésnapját.  

A csodálatos hangú budakeszi 
kötődésű énekesnő - fiatal kora 

ellenére - sok díj kitüntetettje 

(2011-ben Budakeszi Ifjúsági díj, 
2012-ben Glamour és Fonogram 
díj - Az év énekesnője, tavaly Az 

év legjobb női hangja).






