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 3A lakosság szolgálatában
Március végétől hos�-
szabb nyitva tartás, 
gyorsabb kiszolgálás a 
postán. Tárgyalások az 
orvosi ügyeleti rendszer 
fejles�téséről. Megindult 
az új szennyvíztisztító 
próbaü�eme, ke�dődik a 
csatornázással érintett 
makkosi utak helyre-
állítása. Változtak-e az 
avarégetés szabályai? 
Március 15.: budakeszi 
kitüntetettek helyben és 
a Parlamentben. Meg-
emlékezés a kitelepí-
tésről. Gyulán jártunk. 
Jótékonysági bált szer-
vezünk.

Rengeteg panasz érkezett a posta 
szolgáltatásaival kapcsolatosan, 

ezért felsővezetői egyeztetéseket kez
deményeztünk, melyekre március ele
jén került sor. A panaszok elsősorban 
a hosszú sorállásra, a nyitva tartási idő 
rövidségére és a kézbesítés probléma
körére vonatkoztak, de a posta épüle
tének és környezetének esztétikumát 
is számos, jogos kritika érte. A tárgya
lópartnereink rendkívül készségesek 
voltak és gyors, hatékony változtatáso
kat ígértek. Ennek jegyében egyebek 
mellett már március közepétől egy 
órával – 16 óráig – meghosszabbo
dott a pénteki nyitva tartási idő, és a 
munkaállomások („ablakok”) rendel
kezésre állását is rugalmasabban, az 
igényekhez jobban igazodva kezelik. 
Kérik a lakosságot, hogy ha a további
akban is panaszokat észlelnek, azokat 
jelezzék közvetlenül a postának, vagy 
az önkormányzatnak, amit mi továb
bítunk. Az épületnek és környezeté
nek rendezésére is megkezdődtek a 
felmérések. Kedvező esetben még idén 
jelentős javulásokat érhetünk el ebben 
a tekintetben is.

A Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulás (BÖT) ülésén tárgyaltunk a 
Budakeszin működő orvosi ügyelet
ről, mely több települést lát el (Páty, 

Telki, Budajenő, Nagykovácsi és Re
meteszőlős). A felsorolt települések 
önkormányzatai közösen szeretnének 
javítani az ügyeleti rendszer műkö
désén, ezért felülvizsgáljuk a jelenlegi 
szolgáltató szerződését és szükség 
esetén új pályázatot írunk ki a feladat 
minőségi ellátására. Emellett előre

haladott tárgyalásokat folytatunk az 
Országos Mentőszolgálattal egy új 
Mentési Pont Budakeszin történő 
létrehozásáról. Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy egy mentőautó városunk
ban fog állomásozni, és innen indul ri
asztásra. Az ehhez szükséges technikai 
feltételek (egy fedett gépkocsitároló és 
a személyzet elhelyezése) lehetőségé
nek felmérése folyamatban van.

Március végén megkezdődött az új 
szennyvíztisztító telep próbaüzeme. A 
napjaink legmodernebb technológi
ájával megépült tisztítómű gépészeti 
elemeit először tiszta vizes próba alá 
vetik a szakemberek, ezt követi majd a 
szennyvízhálózat rákötése. Makkoson 
rövidesen befejeződik a csatornaháló
zat építése. Itt hívom fel az érintettek fi
gyelmét arra, hogy a hálózatra történő 
rákötés a szolgáltató, a Fővárosi Víz
művek Zrt. írásos hozzájárulása nélkül 
szigorúan tilos! Április folyamán indul 
a csatornázott makkosi utak helyre
állítása. Nagyon fontos tudni, hogy a 
helyreállítás nem azonos az aszfaltos 

útépítéssel, mert az Európai Unió ezt 
nem támogatja! Aszfaltos helyreállítás 
csak az eredetileg is aszfaltos utakon 
történik, de arra törekszünk, hogy a 
burkolatlan utak jó minőségben ke
rüljenek helyreállításra. A Makkosi út 
tekintetében elköteleztük magunkat 
szilárd burkolatú út saját forrásból 

történő megépítésére. Ha az idei év
ben erre nem sikerül teljes egészében 
forrást teremteni, akkor több ütemben 
végezzük el a munkálatokat. A Megy
gyes–Munkácsy–Fűzfa–Táncsics ut
cákban történő gerincvezeték építése 
várhatóan május elején fejeződik be. 
A helyreállítást követően kerülhet sor 
a forgalmi rend teljes vagy részbeni 
visszaállítására az önkormányzati és 
lakossági tapasztalatok függvényében.

 Itt a tavasz, megkezdődtek a ker
ti munkálatok. Budakeszin, az év 
során tavasszal (március 1.−május 
31. között), továbbá ősszel (szep
tember 1.−november 30. között) le
hetséges a tűzgyújtás! Péntekenként 
08.00−21.00 óráig, valamint szomba
tonként 08.00−12.00 óráig égethetik 
el a lakosok a fát, lombot, nyesedéket, 
kaszálékot stb. a telek határán belül. 
Balesetvédelmi okokból nagy szélben 
azonban – természetesen – továbbra is 
tilos az égetés (részletek az 5. oldalon).

Magas színvonalú ünnepségen ve
hettünk részt nemzeti ünnepünkön, 

március 15én, az 1848–49es forrada
lom és szabadságharc emléknapján az 
Erkel Ferenc Művelődési Központban, 
ahol átadtuk a Budakesziért emlék
érmet és az Ifjúsági díjat. Ezúton is 
gratulálok ez évi kitüntetettjeinknek, 
dr. Pápay Judit nyugalmazott házior
vosnak és Ruszák Mátyás lovas íjász 
Európa és világbajnoknak (bővebben 
a 10−11. oldalon). 

Nemzeti ünnepünk alkalmából 
számos Budakeszin élő polgártársunk 
magas állami kitüntetésben részesült. 
Magam és az önkormányzat nevében 
gratulálok a Kossuthdíjas Albert Gá
bornak, a Magyar Érdemrend közép
keresztje a csillaggal polgári tagozata 
kitüntetést kiérdemelt Prof. dr. Tompa 
Anna Máriának és dr. Kásler Miklós
nak, a Magyar Érdemrend középke
resztje polgári tagozata díjjal kitün
tetett dr. Szász Károlynak, valamint a 
Magyarország Érdemes Művésze díjas 
Illényi Katicának. Mindannyiuknak 
jó egészséget és további sok sikert kí
vánunk.

Március 19én, a kitelepítésre em
lékeztünk a Budakeszi Polgármesteri 
Hivatalban és a római katolikus temp
lomban (részletek a 13. oldalon).

Gyula Város Önkormányzatának 
meghívására részt vettünk a március 
15ei ünnepi ülésen és az azt követő 
hangversenyen. A két települést Erkel 
Ferenc személye köti össze: Erkel Gyu
lán született, Budakeszin volt a család 
nyaralója. Városunk idén is megren
dezi az Erkelnapokat, amelyre mi lát
juk vendégül Gyula város delegációját. 

Budakeszi Város Önkormányza
ta 2015. április 18án, szombaton 19 
órától jótékonysági batyus bált szervez 
a Budakeszi Polgári Körösökkel és a 
Budakeszi Katonai Hagyományőrző 
Egyesülettel közösen a Prohászka Ot
tokár Katolikus Gimnázium új tor
nacsarnokában. A bál teljes bevételét 
a virágvölgyi pihenőpark és erdei ját
szótér megújítására fordítjuk. Szeretet
tel várunk minden kedves érdeklődőt!

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

Az adófizetési határidő  
meghosszabbítva

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2015. évi számlaegyen
legértesítők, melyek tartalmazzák a 2015. évi fizetési köte

lezettségeket, valamint az adó befizetéséhez szükséges csekket, 
sajnálatos módon ügyfeleinkhez későn jutottak el. Emiatt az ön
kormányzat 2015. április 3ig meghosszabbítja a befizetési határ
időt. Ezen időpontig történő befizetések után késedelmi pótlékot 
nem számítunk fel. Az okozott kellemetlenségért szíves elnézé
süket kérjük.

dr. Remete Sándor, jegyző 

Szennyvíz-bekötésekre 
való jelentkezés

A szennyvízhálózatra való rácsatlakozás kivitelezését a BVV Kft. – jelentkezésüket, és ár
ajánlat alapján történő szerződéskötést követően – vállalja. A vállalási ár tartalmazza az 

anyagköltséget, a munkadíjat, illetve az eredeti állapot helyreállítását. Befolyásoló tényező az 
adott terep és a talajviszony, a fektetési mélység és a telek beépített tulajdonságai.  Bizonyos 
jelentkezőszám felett csoportos megrendeléssel kedvezményes kalkuláció készül. Jelentkezni, 
illetve érdeklődni lehet telefonon: 06 23 451 305, elektronikus úton (bvv.ugyvezeto@buda
keszi.hu), vagy személyesen telephelyünkön (Budakeszi, Erdő u. 70.). Személyes megkeresés 
részünkről a jelentkezés alapján, május hónap folyamán történik.

Bozsik Ádám ügyvezető, BVV Kft.

Somogyváry Ákossal, az Erkel Ferenc Társaság elnökével és  
Dr. Görgényi Ernővel, Gyula város polgármesterével
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 4 Helyi szervezetek pénzügyi 
támogatása

Pályázati Felhívás
önszerveződő  

közösségek számára
 
Pályázatot nyújthatnak be:

a) azok a Budakeszi székhelyű, illetve érdekeltségű szervezetek, szövetségek, 
alapítványok, társaságok, nemzetiségi szerveződések, intézmények, ame
lyek helyi érdekeket szolgáló tevékenységet folytatnak, vagy öntevékeny
ségre épülő szakmai, szabadidő keretben működnek,

b) a gyermek és ifjúsági közösségek, vagy értük tevékenykedő intézmények és 
szervezetek, melyek hétvégi, szabadidős, szünidei programok megvalósí
tásában tevékenykednek,

c) egyházak, társadalmi és karitatív szervezetek, továbbá önsegítő közösségek, 
amelyek szociális problémák kezelésére irányuló programok megvalósítá
sában vesznek részt.

Támogatás igényelhető: önszerveződő közösségek által végzett 
azon közérdekű tevékenységekhez, amelyekkel hozzájárulnak az önkormány
zati feladatok ellátásához, különösen:
a) a település köztisztasági,
b) a közművelődési és kulturális,
c) a környezetvédelmi,
d) a sport,
e) közbiztonság,
f) egészségmegőrző,
g) szociális feladatok.

A pályázattal kapcsolatos tudnivalókat Budakeszi Város Önkormányzata Kép
viselőtestületének 46/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

A pályázati adatlap, a pályázati felhívás és egyéb tudnivalók letölthetők a 
www.budakeszi.hu honlapról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 30.

Ötletpályázati felhívás
a Budakörnyéki  

Önkormányzati Társulás
logójának megszerkesztésére

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa pályázatot hirdet a Társulás logójának meg-
tervezésére és elkészítésére az alábbiak szerint:

Az ötletpályázat beadási határideje: 2015. április 30.
Beadás helye: A pályaműveket postai úton kell megküldeni, a Budakörnyéki 

Önkormányzati Társulás címére (2092 Budakeszi Fő utca 179.), vagy zárt 
borítékban kell leadni a Budakeszi Polgármesteri Hivatalában (2092 Bu
dakeszi, Fő utca 179.). A borítékra rá kell írni „BÖT logó ötletpályázat”.

Formai követelmények: A pályaműveket papír alapon valamint elektronikus 
adathordozón (CD, DVD) is be kell nyújtani, TIFF, PSD (Photoshop), 
vagy vektorosábra formátumban.

Az eredményhirdetés: 2015. májusi Társulási Tanács ülésen. 
A pályázatok elbírálása: A beérkezett pályázatokat a Kulturális, Idegenforgalmi 

és Környezetvédelmi Bizottság értékeli és javaslata alapján a döntést a 
Társulási Tanács hozza meg. 

A pályázatok díjazása: A nyertes pályázatot a Társulási Tanács  
bruttó 50.000.Ft pénzdíjjal jutalmazza.

Tartalmi követelmények: A logónak nyomdaiparilag sokszorosíthatónak kell 
lennie. Tartalmaznia kell a „Budakörnyéki Önkormányzati Társulás” el
nevezést.

A pályázó néhány mondatban fejtse ki, hogy a logó tartalma milyen formában 
kapcsolódik a Budakörnyéki Önkormányzati Társuláshoz.

Szerzői jogok: A Pályázó tudomásul veszi, hogy pályaművének beadásával 
mindennemű szerzői jogdíjról lemond. A pályázat győztese a későbbi
ekben a logóval kapcsolatosan semminemű igényt nem nyújthat be. A 
Budakörnyéki Önkormányzati Társulás jogosult a logó feletti további 
rendelkezésre, azt szabadon, korlátozás és a meghirdetett díjon felüli 
egyéb ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja és módosíthatja. 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás  
dr. Somogyi Farkas József társulási referenstől  

telefonon a +36 23 535-710/107 melléken,  
vagy a somogyi.farkas@budakeszi.hu email címen kérhető.

Finisben a csatornaprojekt
Lassan a végéhez köze-
ledik a szennyvízelveze-
tési és szennyvíz-tisztí-
tási projekt Budakeszin. 
Városunkban e� idő alatt 
megépült több mint 20 
kilométernyi új szenny-
vízvezeték, valamint 
gazdagodtunk egy új 
szennyvíztisztító telep-
pel is, amely már a leg-
szigorúbb környezetvé-
delmi elvárásoknak is 
megfelel majd. 

A szennyvíztisztító működéséről 
egyelőre csak jövő időben be

szélhetünk, azonban néhány napja 

már megkezdődött az átadáshoz 
szükséges próbaüzem, amely vár
hatóan szeptember végén zárul. Ezt 
követően kizárólag az új telep fogad
ja és tisztítja majd a város szenny
vizét, méghozzá modern membrán 
technológia segítségével.  A lakosság 
ebből az átállásból előreláthatólag 
semmit sem fog érzékelni.

Annak érdekében, hogy a még 
előttünk álló munkafolyamatokról 
minden érintett lakos részletes tájé
koztatást kapjon, Budakeszi Önkor
mányzata május 18án, hétfőn 18 
órakor lakossági fórumot szervez az 
Erkel Ferenc Művelődési Központ
ban. Az előadás elsődleges témája 
a házi bekötések ügyintézése lesz: 
megtudhatják, hogy pontosan mikor 
és mit kell tenni annak érdekében, 

hogy az ingatlan csatlakozzon az új 
szennyvízhálózatra. A fórum pontos 
időpontjáról többek között szóróla
pon fogjuk értesíteni az érintett ut
cák lakóit.

Előttünk áll még a csatornázott 
területek közútjainak végleges hely
reállítása is: az ideiglenes útburkola
tot az elkövetkezendő két hónapban 
folyamatosan cseréli a kivitelező a 
végleges, az eredeti állapotnak meg
felelő fedésre. Minderre azért van, 
illetve volt szükség, mert az árkokba 
visszatemetett földnek több hónapon 
keresztül tömörödnie kellett, hogy a 
későbbiekben a beszakadás veszélye 
ne álljon fenn, addig is az ideigle
nes burkolat biztosította a járható
ságot. A közlekedési nehézségekkel, 
kellemetlenségekkel kapcsolatban 

tanúsított türelmüket, megértésüket 
ezúton is köszönjük!

Azok számára, akik szeretnének 
közelebbről is megismerkedni a 
szennyvízkezelés folyamatával, Bu
dakeszi Város Önkormányzata – a 
Te szedd! elnevezésű országos hulla
dékgyűjtési akcióhoz időzítve – nyílt 
napot szervez május 15én. Az ér
deklődők ezen a pénteki napon meg
tekinthetik az új szennyvíztisztító 
telepet, szakértők segítségével bete
kintést nyerhetnek a szennyvíztisztí
tás folyamatába, valamint megismer
kedhetnek a fontosabb műtárgyak, 
berendezések működésével. 

Kérjük, használják ki ezt a lehe
tőséget, amelyről hamarosan további 
tájékoztatást nyújtunk Önöknek!
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 5Tavaszi munkálatok
A jó idő bekös�öntével el-
jött az ideje a kertekben 
a tavaszi munkálatok 
megkezdésének, köztük 
a kertészkedés során fel-
gyülemlett gallyak, leve-
lek eltakarításának.

Ma még nem kap elég hangsúlyt, 
így kevesen tudják, hogy az avar 

és kerti hulladékok elégetése során 
nagyon sok egészségkárosító anyag 
szabadul fel. A jelentős szennyezést 
elsősorban az váltja ki, hogy alacsony 
a tűz hőmérséklete, így az anyagok 
nem vagy csak részben égnek el. Pél
dául a növényi részekben lévő szén 
ugyan oxidálódik, de csak részben 
és széndioxid helyett mérgező szén
monoxid keletkezik.

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

Valamennyi kerti hulladék és avar 
komposztálható. A folyamat során 
az elhalt növényi részeket mikroor
ganizmusok bontják le és alakítják 
át a szárazföldi élet nélkülözhetet
len anyagává, humusszá. A humusz 
hosszú távon tárolja és a növények 
számára könnyen felvehető formá
ban adagolja azokat az ásványi anya
gokat, melyek a növekedéshez szük
ségesek. De talán ennél is fontosabb, 
hogy a tömegének sokszorosát kitevő 
víz megkötésére, tárolására képes. A 
komposztálás során elkerülhető a 
hatalmas légszennyezés és értékes 
humusz, növényi trágya keletkezik.

A környezetbarát komposztálás 
mellett az idei évben újra lehető
ség van arra, hogy a zöldhulladékot 
zsákba gyűjtve elszállíttassák. A 
Depónia Nonprofit Kft. évi 12 al
kalommal szállítja el a lakosságtól 
a hulladékszállítási naptárban jelölt 
napokon a zöldhulladékot. A 2015. 
évi naptárban a szállítási időpontok 
a lakosság igényeit figyelembe véve 
lettek kialakítva. A közszolgáltatótól 
a 2015. évben bruttó 360 Ft/db áron 
lehet az ügyfélszolgálati irodában, 
valamint a budakeszi barkácsboltban 
megvásárolni a zöldhulladék elszállí
tását biztosító matricákat. A gyűjtés 
során max. 110 literes áttetsző zsák
ban vagy max. 0,1 m3es köteg for
májában lehet kihelyezni a zöldhul
ladékot. Ezenkívül minden előfizetőt 
megillet 3 db ingyenes zöldhulladék 
gyűjtő zsák, melyek átvehetők 2015. 
március 31éig a Depónia Kft. ügy
félszolgálati irodáján az Erkel Ferenc 
Művelődési Központban.

2015. március 5. napján lépett 
hatályba az új Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat (OTSZ), melynek 225. § 
(1) bekezdése értelmében: „Ha jog
szabály másként nem rendelkezik, a 
lábon álló növényzet, tarló, növény
termesztéssel összefüggésben és a 
belterületi ingatlanok használata so
rán keletkezett hulladék szabadtéri 
égetése tilos.”

Tekintettel arra, hogy az össze
gyűjtött száraz fű, levél, fahulladék, 
fanyesedék elégetésének szabályait az 
avar és a kerti hulladékok égetésének 
szabályairól szóló Budakeszi Város 
Önkormányzata Képviselőtestületé
nek 29/2008. (VI.19.) önkormányzati 
rendelete tartalmazza, így Budakeszi 
közigazgatási területén belül ennek 
a  helyi rendeletnek a szabályait kell 
alkalmazni.

Budakeszi közigazgatási területén 
a rendelet szerint az avar és kerti hul
ladék égetését évente két időszakban 
lehet végezni:

TAVASSZAL:  
március 1.  

– május 31. között;

ŐSSZEL:  
szeptember 1.  

– november 30. között.

A megjelölt időszakokon belül 
kizárólag pénteken 8–21 óra között, 
szombaton 8–12 óra között – az ün
nepnapok kivételével – lehet az ége
tést végezni.

Avarnak és kerti hulladéknak mi
nősül a  kertészeti munkálatok 
végzése során keletkezett fű, lomb, 
szár levél, kaszálék, nyesedék és 
egyéb növényi maradvány. Egyéb 
hulladékok – különösen műanyag, 
üveg, sörös palack, gumiféleségek, 
csomagoló és festékanyagok, fém
tárgyak, stb., –valamint belterületen 
lábon álló növényzet, tarló égetése 
szigorúan tilos! 

Az égetést telken belül kell elvé
gezni, figyelemmel arra, hogy a tűz
gyújtás erős szélben tilos!

Külterületen lábon álló növény
zet, tarló, illetve a növénytermesztés
sel összefüggésben keletkezett hulla
dék szabadtéri égetését az ingatlan 
tulajdonosa a tűzvédelmi hatóság 
engedélyével irányított égetés for
májában végezheti, maximum 10 ha 
egybefüggő területen. Az engedélyre 
irányuló, 3 000 Ft illetékköteles ké
relmet az égetés tervezett időpontját 
megelőző 10. napig kell benyújtani a 
területileg illetékes tűzvédelmi ható
sághoz, amelyet a hatóság a kérelem 
beérkezésétől számított 5 munkana
pon belül bírál el.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
•	 a kérelmező nevét és címét,
•	 az égetés pontos, földrajzi koor

dinátákkal vagy helyrajzi szám
mal megadott helyét,

•	 az égetés megkezdésének és ter

vezett befejezésének időpontját 
(év, hónap, nap, óra, perc),

•	 az irányított égetés indokát,
•	 az égetéssel érintett terület nagy

ságát,
•	 az égetés folyamatának pontos 

leírását,
•	 az égetést végző személyek nevét, 

címét,
•	 az égetés felügyeletét biztosító 

személy nevét és címét,
•	 a tűz továbbterjedésének meg

akadályozására tervezett intézke
déseket és

•	 a helyszínen biztosított, a tűz 
továbbterjedésének megakadá
lyozására készenlétben tartott 
eszközök felsorolását.

Az égetés során a tűz nem hagy
ható őrizetlenül, valamint az égetés 
befejezése után a helyszínt át kell 
vizsgálni, és a parázslást vízzel, föld
takarással, kéziszerszámokkal meg 
kell szüntetni.

Az irányított égetés esetén a tarlót 
minden oldalról felgyújtani, és lábon 
álló gabona mellett tarlót égetni tilos.

A tarlót égetés előtt 3 méter szé
lességben körül kell szántani, vadri
asztást kell tartani, a fasorok védelme 
érdekében legalább 6 méteres védő
sávot kell szántással biztosítani.

Amennyiben 10 hanál nagyobb 
területen szükséges tarlót égetni, az 
csak és kizárólag szakaszosan végez
hető. A tarló égestése során tűzoltás
ra alkalmas kéziszerszámokkal, meg
felelő létszámú kioktatott személy 
jelenlétét biztosítani kell.

Szabadtéren keletkező tűzesetek 
kapcsán, tűzvédelmi szabályok meg
szegése esetén a tűzvédelmi hatóság 
tűzvédelmi bírságot szabhat ki, mely
nek értéke 100 000 Fttól 3 000 000 
Ftig terjedhet.

Kérem, a rendeletben foglalt sza
bályok betartását, saját és lakókörnye
zetünk védelme érdekében! A szabá
lyok megsértése esetén az elkövetővel 
szemben hatósági eljárás indul.

dr. Remete Sándor                                                                                                                       
jegyző

Áteresz- 
építések 

Budakeszin
BUDAÖRSI ÚT–

KERT UTCA KÖZTI 
ÁTERESZ

Értesítjük a tisztelt lakosságot, 
hogy Budakeszi Város Ön

kormányzata a Budaörsi út és a 
Kert utca közötti, rossz állapot
ban lévő és 5 tonnás súlykorlá
tozás alá eső hidat áteresszé 
építteti. A kivitelezés várhatóan 
a húsvéti ünnepek utáni héten 
kezdődik meg, és 2015. június 
30áig befejeződik. A munkála
tok ideje alatt a hidat lezárjuk, 
és a Patak utcában is várhatóak 
forgalmi korlátozások. Tere
lőútként a Kert utca–Fő utca 
útvonalat használhatják. A za
vartalan forgalom érdekében 
kérjük a Kert utcában a meg
állási tilalom betartását, me
lyet a közterületfelügyelet és a 
rendőrség fokozottan ellenőriz! 
Együttműködő megértésüket 
ezúton is köszönjük!

KOSSUTH UTCAI 
ÁTERESZ

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a Kossuth utcai áteresz – a 

Rákóczi utca torkolatában – 
március elején beszakadt. Te
kintettel a sérülés mértékére és 
az áteresz további beszakadásá
nak megelőzésére a képviselő
testület a március 26ai ülésén 
a teljes átépítéshez szükséges 
kiviteli tervek elkészíttetése 
mellett döntött, és erre bruttó 
650 000 Ft keretösszeget szava
zott meg. Amennyiben a Kos
suth utcát keresztező, a Rákóczi 
utca–Jókai utca és a Virágvölgy 
csapadékvizét a Kossuth közbe 
átvezető átereszt megépítjük, az 
jelentős megnyugvást nyújthat 
a környéken élőknek a csapa
dékvízelvezetés biztonsága, 
az autósoknak pedig közleke
désbiztonság tekintetében. A 
beszakadás javítása tehát egy 
átfogó, hosszú távú, megbíz
ható megoldás érdekében vá
rat magára, 
kérjük tehát 
további szíves 
türelmüket és 
megértésüket!

Ohr Alajos 
alpolgármester
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BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA – CSATLAKOZVA KOVÁCS SZILVIA ÖTLETGAZDA (KARCAG) 
ÁLTAL LÉTREHOZOTT „A LEGSZEBB KONYHAKERTEK” –  

MAGYARORSZÁG LEGSZEBB KONYHAKERTJEI ORSZÁGOS  PROGRAMHOZ – MEGHIRDETI A HELYI

 „A legszebb konyhakertek”
CÍMŰ PROGRAMOT/VERSENYT.

A program célja
 A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, roko
nai vagy barátai udvarán, kertjében alakítson 
ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen 
benne maga és családja számára minél több 
konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történő részvétel feltételei: 
	 az illető a programhoz önként kíván 

csatlakozni,
	 rendelkezik saját tulajdonú vagy számá

ra megművelésre átengedett 
	 balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, 

földterülettel, ahol
	 konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket 

termeszt.
Nevezési kategóriák:
	 balkon: erkélyen kialakí

tott, 
	 mini:  10–50 m2, 
	 normál:  50 m2 felett,
	 zártkert 1.: zöldség,
	 zártkert 2.: gyümölcsös,
	 zártkert 3.: vegyes (zöldség 

és gyümölcs),
	 közösségi: csoportok, szer

vezetek által megművelt kertek.

Jelentkezési határidő:  2015. április 30. 

Jelentkezés módja  A Jelentke-
zési lap kitöltése és leadása
Jelentkezési lap kérhető és leadható: 
	 emailen: pm.titkar@budakeszi.hu,
	 Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfél

szolgálata (2092 Budakeszi, Fő u. 179.). 
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, 
földterület tulajdonosa, vagy annak megmű-
velője.
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szí
vesen vesszünk fotók készítését a balkonról, 
kertről, mely segíti a bírálók munkáját. Az 
országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen 
lesz!
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:

1. a kertben minimum 5, az erké
lyen/balkonon 5 edényben elhe
lyezett, 3 különböző konyhakerti 
növény termesztése történjen;

2. a növények megválasztása szaba-
don lehetséges, mindenki igényé
nek megfelelően,

3. a megművelt terület legyen ötlete-
sen kialakított, szép, megfelelően 
gondozott, gyommentes, és egy
ben hasznos;

4. a kert rendezett környezetben 
helyezkedjen el; 
a megtermelt zöldségek/gyümöl-
csök minősége megfelelő legyen.

5. Vegyszerhasználat esetén kötelező 
a naprakészen, szabályosan veze
tett Permetezési napló;

6. előnyt élvez a komposztálás, öko/
bio módszerek alkalmazása, öntö
zésnél csatorna/esővíz használata, 
a madárbarát kert kialakítása: 
található benne madáretető, ma-
dáritató és madárodú.  (A kertet 
madárbaráttá lehet minősíteni – de 
nem kötelező – a www.mme.hu ol
dalon található útmutatás alapján.)

7. Külön előnyt élvez, ha a kertben 
minél többféle fűszer- és gyógy-
növény található.

Díjazás: kategóriánként az első három helyezés. 
Országos díjazás: a programhoz kapcsoló
dó „Magyarország legszebb konyhakertje” 
díjra történő jelölésre, minden kategória első 
helyezettje lesz jogosult a zsűri által tett külön 
ajánlás alapján.

Országos díj: 
•	 bronz kisplasztika – Györffy Sándor 

szobrászművész (Karcag), Munkácsy 
és Magyar Örökség díjas, érdemes mű
vész alkotása,

•	 oklevél  miniszteri aláírással, 
melyet az Országos Eredményhirdetésen 
ünnepélyes keretek között Dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi miniszter úr ad át Ko-
vács Szilvia ötletgazdával.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (2015. 
május 01–augusztus 15éig) történik előzetes 
időpont egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés: 2015. augusztus 22. 
szombat – XXI. Családi Nap Fesztivál kere
tében.

Várjuk minden
 zöldség-/gyümölcstermesztő 

kertművelő jelentkezését!

Jelentkezési lap
A jelentkező neve: __________________________________________________________

Nők esetében születési név: ___________________________________________________

Címe: ____________________________________________________________________

Elérhetőség: email: _________________________________________________________

telefon:___________________________________________________________________

Minősége:  q tulajdonos  q megművelő

A benevezett konyhakert címe: ________________________________________________
_
Nevezési kategória:  q balkon: Erkélyen kialakított q zártkert 1.: zöldséges  
  q mini: 50 m2ig   q zártkert 2.: gyümölcsös
  q	normál: 50 m2 felett  q zártkert 3.: vegyes
  q közösségi: csoportok, szervezetek
        
Fotót várhatunke a kertről?  q Igen q Nem q Még nem tudom

Mikor található a megművelő általában a kertben? 
_________________________________________________________________________

A jelentkező és a balkon/kert/ udvar/ telek/földterület megművelője ezen jelentkezésével kinyilvánítja, 
hogy „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei 2015ös programban önként 
vesz részt, a nevezés feltételeit elfogadja, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a zsűri tagjai – előzetes időpont 
egyeztetés után – két alkalommal (május 01. és augusztus 15.  között) kertjét megtekintsék. 
FONTOS! Az azonosítás érdekében a beküldött fotón kérjük feltüntetni, hogy mely kertről készült! 

Bírálatnál előny: Öko/biomódszerek alkalmazása, vegyszermentes művelés, komposztálás, szerves 
tápanyag utánpótlás, öntözés lehetőleg csapadék vagy csatornavízzel, régi, népi módszerek alkalmazása, 
madárbarát kert kialakítása (madáretető, madáritató és odú), fűszer és gyógynövények jelenléte a 
kertben! 
Vegyszer használata esetén a Permetezési napló naprakész, szabályos vezetése kötelező!

Dátum: 2015. ________________                                                                          _________________________________
A jelentkező aláírása
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 7Energetikai programsorozat 
testvérvárosok között

Első alkalommal került 
sor Budakeszin a vá-
ros és testvérvárosa, 
St. Margarethen an der 
Raab között olyan kap-
csolatépítő öss�ejövetel-
re, ami egy energetikai 
projektbe való bekapcso-
lódásban öltött testet. Az 
európai uniós pályázati 
forrásból megvalósuló 
projektben partnerként 
vesz részt Budakeszi.

 

Az ausztriai St. Margarethen an 
der Raab településsel Budakeszi 

Város Önkormányzata 1986 óta tart 
fenn együttműködést egy sportegye
sületi keretrendszer részeként. Nyolc 
évvel később, 1994ben szerződésben 
is rögzítették a két település testvérvá
rosi kapcsolatát.

  Eddig elsősorban a kultúra és a 
sport területén működtek együtt a 
települések, azonban most az első 
alkalommal, az energetikai téren is 
összekapcsolódik St. Margarethen és 
Budakeszi. Dr. Csutoráné dr. Győri 
Ottilia polgármester azt nyilatkozta 
lapunknak, hogy ezen együttműkö
dés új távlatokat nyithat a két telepü
lés kapcsolatában.

A polgármester asszony hangsú
lyozta: Magyarországon a demokrati
kus intézményrendszer alapját képző 
önkormányzatiság idén lesz 25 éves. 
Ennek méltó megünneplésére készül 
Budakeszi, amely eseményre meghív
ta az osztrák mezőváros első emberét, 
Johann Glettlert is. St. Margarethen 
polgármestere válaszbeszédében szin
tén méltatta a két város csaknem 30 
évre visszatekintő kiváló kapcsolatát, 
majd köszöntötte a települések jelen
lévő korábbi vezetőit is.

Johann Glettlert felhívta a figyel
met az energetikai együttműködéssel 
járó előnyökre, a jövő szempontjából 
egyre fontosabb megújuló energiák
kal biztosítható fenntartható fejlődés 
perspertívájára és az ezzel összefüggő 
kölcsönös tapasztalatcsere pozitív ha
tásaira. Mint az osztrák polgármester 

kiemelte, a klímaváltozás negatív ha
tásait kizárólag a fosszilis energiafor
rások kiváltásával lehet eredménye
sen orvosolni.

  A testvérvárosi tapasztalatcse
re részeként dr. Csutoráné dr. Győri 
Ottilia és a helyi szakemberek bemu
tatták a St. Margaretheni vendégek

nek és a velük érkező szlovén küldött
ség tagjainak azokat a fejlesztéseket, 
intézményi megoldásokat, amelyek 
révén energetikai megtakarításokat 
tud elérni Budakeszi. Elsősorban az 
épülő szennyvíztisztító telep nyerte el 
a vendégek tetszését, valamint a nap
kollektorokkal felszerelt városháza, 
de sikert arattak az újrahasznosított 
anyagokból készített Dózsa György 
téri padok is.

  Graczka Szilvia, a jelenlévő Hu
musz Szövetség szakmai koordináto
ra a fenntarthatóság szempontjából 
hangsúlyozta az egyén és a közösség 
együttes felelősségét, ami például a 
hulladék újrahasznosításban nyilvá
nulhat meg. Vagyis nem kizárólag a 
hulladékgazdálkodókra hárul annak 
eldöntése, mi legyen a feleslegesnek 
tartott, kidobásra ítélt anyagok sorsa.

Szemléltetésként a helyszínen ké
szítettek használt raklapokból korsze
rű és tetszetős ülőalkalmatosságokat. 
A szakember reméli, hogy a szemlél
tetés szemléletváltozással is jár majd 
 az egyes háztartásokban is. Bozsik 
Ádám, a budakeszi BVV Kft. ügy
vivője üdvözölte a kezdeményezést, 
miközben Ohr Alajos alpolgármester 
barkácstudását is megcsodálhatták az 
egybegyűltek.

A praktikus és egyben környe
zetbarát tárgy a Nagy Sándor József 
Gimnázium és a Szivárvány Óvoda 
közreműködésével valósult meg.

A vendégek megtekintették még a 
napenergiát hasznosító berendezéssel 
ellátott Széchényi István Általános 
Iskolát, a Pitypang Sportóvodát és a 
tavaly átadott új bölcsődét is. Utób
bi intézmény azért is érdekelte a St. 
Margaretheni vendégeket, mert a jö
vőben az osztrák település is bölcső
deépítésbe kezd.

 bgy

I want to thank you for the good organization of the event!  
Please tell Andor, Toni, the Major and everybody who helped  

that this event was a success that we said “thank you”! 
 

Best regards, Markus

Képviselő-testületi határo�atok
TISZTELT BUDAKESZI LAKOSOK! Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2015. február 4-én és február 17-én tartott képviselő-
testületi ülésein az alábbi, lakosságot kiemelten érintő döntéseket hozta:

42/2015.: A képviselő-testület a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0025 azonosító számú 
„Budakeszi szennyvízelvezetési és szenny-
víztisztítási projekt” keretében létesülő új 
szennyvíztisztító telepi feltáró út tervezése 
tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás-
ban érkezett ajánlatokról, illetőleg az eljá-
rás eredményéről szóló írásbeli összegezést 
jóváhagyta, és az új szennyvíztisztító telepi 
feltáró tervezésével a Mélyépterv Komplex 
Zrt.-t (1012 Budapest, Várfok utca 14.) bízta 
meg 6.400.000,- Ft, azaz hatmillió-négyszáz-
ezer forint + ÁFA, bruttó 8.128.000,- Ft, azaz 
nyolcmillió-egyszázhuszonnyolcezer forint 
tervezési díj ellenében.

43/2015.: A képviselő-testület a lehetséges 
alternatívák áttekintése után kijelentette, 

hogy a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 azo-
nosító számú „Budakeszi szennyvízelveze-
tési és szennyvíztisztítási projekt” keretében 
létesülő új szennyvíztisztító telepi feltáró út 
természetvédelmi, településfejlesztési, be-
ruházási műszaki indokok figyelembevéte-
lével kizárólag a kisajátítási terven szereplő 
nyomvonalon valósítható meg.

44/2015.: A képviselő-testület kijelentette, 
hogy a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 azo-
nosító számú „Budakeszi szennyvízelveze-
tési és szennyvíztisztítási projekt” keretében 
létesülő új szennyvíztisztító telepi feltáró út 
megépítéséhez szükséges ingatlanok kisajá-
títása kapcsán fizetendő pénzügyi fedezet 
rendelkezésére áll, és a kártalanítás fede-
zetét a projekt önrészének, illetve támo-

gatásának terhére biztosította azzal, hogy 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 
utófinanszírozással megvalósuló kifizetésig 
a finanszírozást a 2015. évi költségvetés ke-
retében átmenetileg biztosítja.

45/2015.: A képviselő-testület a 
Budakörnyéki Natúrparkért Egyesülettel 
közösen pályázatot nyújtott be a Földmű-
velésügyi Minisztérium által kiírt Nemzeti 
értékek és hungarikumok gyűjtésének, 
népszerűsítésének, megismerésének, meg-
őrzésének és gondozásának támogatása / 
HUNG-2014 C pályázaton „Budakeszi város 
értéktárának létrehozásának elősegítése 
helyi értékek felkutatása és dokumentálása 
útján” tárgyban, a támogatás megpályázott 
összege 1.500.000,- forint.

47/2015.: A képviselő-testület a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0025 azonosító számú 
projekt támogatási szerződése alapján 
„Adásvételi szerződés alapján a „Budakeszi 
szennyvízelvezetési- és szennyvíztisztítási 
projekt” elnevezésű, KEOP 1.2.0/9/11-2011-
0025 kódszámú projekt keretében univer-
zális rakodó- és földmunkagép beszerzése” 
tárgyú közbeszerzési eljárást indított, és az 
eljárást megindító felhívást, valamint doku-
mentációt elfogadta.
A közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetét a 
projekt önrészének, illetve támogatásának 
terhére biztosította azzal, hogy a kifizetésig 
a finanszírozást a 2015. évi költségvetés ke-
retében előirányzott összegből valósítja meg.
A képviselő-testület a közbeszerzési eljárást 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény Harmadik Rész 121. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti nyílt eljárásrendben folytatja 
le, a bírálóbizottság tagjainak jogi szakterület-
ről dr. Disztós Dórát, pénzügyi szakterületről 
Cserép Zsoltot, a közbeszerzés tárgyát képező 
szakterületről Szabó Pált, közbeszerzési szak-
területről dr. Deli Andrást választotta.

A határozatok megtalálhatók a 
www.budakeszi.hu honlapon
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 8 Gyula város vendége volt 
Budakeszi város delegációja

Budakeszi város önkormányza-
ta meghívást kapott Gyula város 
önkormányzatától a március 15-
ei ünnepségükre és a már hagyo-
mányos Erkel Ferenc Társaság 
által rendezett történelmi hang-
versenyre.

Mindkét várost összeköti Erkel Ferenc zeneszer
ző emlékének méltó ápolása. Történelmi visz

szatekintés Balogh Géza kutatásából: 

„Erkelcsalád Budakeszi kapcsolatai: 
Hogyan kapcsolódott a zeneköltő családja a 

hajdani kis üdülőfaluhoz?
1870. március 4én, fényes esküvő volt Békés

Gyula városában. Erkel Ferenc legidősebb − Gyula 
− fia pápai engedéllyel feleségül vette unokatestvé
rét, Erkel Rózát. 

A zeneszerető szép fiatalasszony, Róza szív
gyengeségben szenvedett, s Kispestre költözésük 
után orvosai erdei jó levegőt javasoltak gyógy
módnak. Így került Budakeszire. Lehet, hogy ettől 
függetlenül is nyaraltak Erkelek a faluban, de bi
zonyos, hogy az ifjúasszony állapota meghatározó 
lett e kapcsolatban. 1883ban Erkel Gyula és felesé
ge megvásárolta itt a Felsőkereszt utcai házat, s az 
asszonyka ideje nagy részét itt töltötte, csak télen 
lakott újpesti házukban. Apósa és többi rokonai 

gyakran pihentek, nyaraltak náluk. Erkel Ferenc 
Budakeszin több helyen is nyaralt, így az Erdő u. 
168. sz. házban és az úgynevezett Arányinyaraló
ban is eltöltött néhány hónapot. Plébániánk anya
könyvi bejegyzése szerint 38 évesen, 1888ban 
nyaralójukban hunyt el Erkel Róza, s másnap itt 
temették el.”

A kulturális találkozót az országos Erkel Ferenc 
Társaság és  a Budakeszi Erkel Ferenc Művelődési 
Központ kezdeményezte, azonban a találkozó vé
gére a két városvezetés között kulturális együttmű
ködés is körvonalazódni látszik.

A Budakeszi küldöttség részt vett a március 15
ei ünnepi képviselőtestületi 
ülésen és az azt követő kon
certen, emellett látogatást tett 
Gyula kulturális életének meg
határozó épületeiben, köztük 
az Erkel Ferencemlékházban 
és az Erkel Ferenc Művelődési 
Központban.  

Kónya István, Gyula város 
alpolgármestere a találkozóról 
így nyilatkozott: „Fontos, hogy 
tartsuk a kapcsolatot, s ami en
nél is fontosabb: tartalommal 
töltsük azt meg, elsősorban 
olyan pályázati együttműkö
désben gondolkodunk, amely 
a két város kulturális kapcsola
tán alapul.

Erkel Ferenc  életműve és 
szülőháza a megyei értéktárba 
már bekerült. Abban reményke

dünk, hogy ez a fajta kulturális együttműködés 
segítséget nyújthat abban, hogy az Erkelörökség 
hungarikummá válhasson, hiszen ez mindkét tele
pülésnek komoly lehetőségeket jelenthet” – fejtette 
ki az alpolgármester.

A találkozó lehetőséget biztosított arra is, hogy 
Budakeszi kulturális életének egy kis szeletét is 
átadjuk, bemutassuk azon budakeszi művészek, 
alapítványok, egyesületek, intézmények által, akik 
kiadványaikkal, könyveikkel, albumaikkal hozzá
járultak képviseletünkhöz.

Tóthné Fajtha Anita 

A kulturális kapcsolatfelvétel eredményeként 2015. 
június 12−14-én, a hagyományos Budakeszi XXVII. 
Erkel Napok keretében, Gyula város delegációja lesz 
Budakeszi vendége.

Tavaszi veszélyes-
hulladék-gyűjtés

Tájékoztatom Önöket, hogy a De-
pónia Kft. – mint Budakeszi város 
területén a hulladékszállítási köz-
s�olgáltatást vég�ő s�olgáltató – 
2015. április 11-én, szombaton, 
9−12 óra kö�ött, a korábbi gya-
korlatnak megfelelően a� Erdés� 
téren (Pátyi úti fatelep parkolója) 
hirdette meg tavaszi veszélyes-
hulladék-gyűjtését.

A gyűjtés során elszállításra kerülő veszélyes  
hulladékok (csak háztartási mennyiségben!):
•	 elektromos és elektronikai háztartási gépek 

(hűtő, tv, monitor, elektronikai hulladék /
egészben!/, akkumulátor stb.);

•	 festékmaradékok, festékes göngyöleg, hígítók, 
oldószer maradékok, fáradt olaj, olajos gön
gyöleg, szárazelem;

•	 kiürült hajtógázas palackok;

A gyűjtés során nem veszik át, és nem is szállítják el:
•	 növényvédő szerek és göngyölegei (gazdabol

tok veszik át);
•	 gyógyszerhulladék (gyógyszertárak veszik át);
•	 étolaj (benzinkutak veszik át);
•	 fénycsövek (nagyáruházak veszik át);
•	 gumiabroncs (lomtalanításkor szállítják el, 

háztartásonként max. 4 db);
•	 tonerek (szakáruházak veszik át).
Kérjük, szükség esetén érdeklődjön a szolgáltató 
ügyfélszolgálatánál az átvételre nem kerülő, további 
veszélyes hulladékok más módon történő elszállítta-
tásának lehetőségéről (tel.: 06-22-507-419)!

Kérjük továbbá, hogy csak begyűjthető veszélyes 
hulladékokat szállítsanak a gyűjtőhelyre, mert az 
át nem vett veszélyes hulladékok elhelyezésére és 
elszállítására ott nincs lehetőség! A veszélyes hulla
dékok illegális elhelyezése büntetést von maga után! 
Környezetünk tisztasága érdekében köszönjük szíves 
együttműködésüket!

Ohr Alajos, alpolgármester

Ohr Alajos alpolgármester és Fajtha Anita, az Erkel Ferenc 
Művelődési Központ igazgatója Gyulán
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 9A Polgárőrség éves taggyűlése
Új elnökségi tagok a pol-
gárőrségben. Elfogadták 
a Budakeszi Városi Pol-
gárőrség 2014. évi be-
számolóját és a 2014. évi 
pénzügyi beszámolóját.

Az új polgári törvénykönyv szerint 
az elnökség csak három főből áll

hat (elnök, alelnök, és titkár).
Az eddigiekben az elnökhelyette

si funkciót Gazsi László töltötte be, a 
titkárit Asztalos Gyuláné. Az előző be
számoló közgyűlésünkön mindketten 
jelezték nekem lemondásukat, amit 
tudomásul vettem, és ezúton kívánok 
nekik jó egészséget, további tartalmas, 
hosszú életet!

Az új tagok közül Király Ottóra al
elnökként elsősorban kapcsolattartás 
céljából számítok, valamint a pénz
ügyek, elszámolások terén is fontos 
alappillére lenne egyesületünknek a 
jövőben.

Uzsoki Gábor a Polgármesteri Hi
vatalban dolgozik, a Budakörnyéki 
Közterület felügyelet intézményve
zetője. Ő biztosítaná a jogi hátteret 
az elnökség munkájához, valamint a 
pályázatok figyelésében és előkészí
tésében számítok rá. Remélem, hogy 
közös munkák eredményeként sikerül 
közterületfelügyelettel a rendszeres 
közös szolgálatokat elindítani.

 Az én feladatom lenne a további
akban a szolgálatszervezés, valamint az 
egyesület vezetése, képviselete.

AZ ELVÉGZETT MUNKA
Működésünk legfőbb bázisát a 2014
es évben is Budakeszi Város Önkor
mányzatától kaptuk. Legnagyobb ki
adási tételünket a járőr gépkocsijaink 
üzemanyagköltségét az önkormányzat 
átvállalta havi 50 000 Ftos kerettel, 
ami egy év alatt 600 000 Ft támogatást 
jelent.

A tavasz beköszöntével − sajnála
tos módon − mindig megszaporod
nak a bűncselekmények. Nem volt 
ez másként 2014ben sem, ráadásul 
állandóan visszatérő problémaként 
jelentkezett terepjáró autónk folyama
tos meghibásodása. Az ésszerűség és 
a gazdaságosság keretein belül, vala
mint anyagi lehetőségeinkhez mérten 
folyamatosan orvosoltuk a problémá
kat, de május végén eljött az a pillanat, 
amitől mindannyian tartottunk: végleg 
kiesett a szolgálatból terepjárónk. Ez 
azt a sajnálatos tényt eredményezte, 
hogy igen csak megszaporodtak a be
törések Makkosmárián ebben az idő
szakban. Szerencsére másik autónkkal 
ekkor még nem volt probléma, így hát 
folyamatos járőrözéssel, valamint a 
rendőrséggel való közös akciók ered
ményeként azért sikerült közösen visz
szaszorítani a bűnözést ezen a terüle
ten. A város egész területét figyelembe 

véve a vizsgált időszakban a bűncse
lekmények száma kis mértékben emel
kedett, de a felderítési mutató is nőtt, 
tehát több elkövető lett kézre kerítve. 

A jó idő beköszöntével egyre több 
feladatot látunk el a város területén 
különböző szabadtéri rendezvényeken 
úgy, mint a gyermeknap, családi nap, 
szoboravatások, iskolák tanévnyitó 
és záró rendezvényei, ballagások stb., 
valamint a Budakeszi Vadaspark terü
letén szinte minden hétvégére menet
rend szerint kellett számítani 1000 fő
nél nagyobb létszámú látogatóra, ahol 
is helyt kellett állnunk, sok hétvégén 
10 fővel, de néha még annál is többen. 
Segítettük az érkező gépjárművek par
koltatását, valamint folyamatos járőri 
tevékenységet láttunk el megelőzvén 
a gépjárműfeltöréseket és lopásokat. 
Folyamatos jelenlétünkkel sikerült ki
szorítani ezeket a bűnözői csoportokat.

Augusztusban biztosítottuk vá
rosunk legnagyobb rendezvényét, a 
XX. Családi Nap Fesztivált közösen 
a BVCvel, a rendőrséggel valamint a 
közterületfelügyelettel, ami nem csak 
hogy a város legnagyobb rendezvénye 
évről évre, de ebben az évben eddig 
soha nem látott létszámban látogattak 
el a lakosok, valamint a környékbeliek 
egyaránt. Ez nagyon nagy erőfeszítése
ket és csapatmunkát, továbbá szerve
zést igényelt. Megoldottuk sikeresen…

Szeptemberben, az iskolakezdéskor 
egy héten keresztül reggelenként két 
fővel álltunk a Temető utcai zebrák
nál, a Prohászkánál és a Széchenyinél, 
érvényt szerezve a gyalogosan közle
kedők előnyének, tudatosítva az autó
sokban, hogy a gyalogátkelőhely előtt 
bizony meg kell állni, és át kell engedni 

a gyalogosokat.
Szeptemberben zajlott a Szent Mi

hálynapi vigasság is, amely szintén 
évről évre egyre több látogatót vonz, 
mely által feladataink száma és ko
molysága is fokozódik.

Októberben Bécs – Pozsony−Bu
dapest Ultramarathon. Évek óta a 
rendőrséggel karöltve helytállunk a 
befutáson és a másnap reggeli indulá
son is, melyen a Samsung fél maraton 
miatt több száz futó testi épségére vi
gyáztunk városunk határáig hatalmas 
forgalomkorlátozásokat eszközölve. 

Természetesen az októberi nemzeti 
ünnepi sorozat is jól sikerült, problé
mamentesen lezajlott.

Mindenszentek és halottak napja 
hetében a temetőben fokozott szolgá
latot láttunk el. Felügyeltük a parkoló 
gépjárműveket, rendszeres gyalogos 
szolgálatot folytattunk a temetőben. 
Felügyeltük a hozzátartozók által a 
sírokra kihelyezett mécseseket és vi
rágokat. Ebben az évben folyamatos 
éjszakai szolgálat nem volt, viszont 
visszatérően ellenőriztük éjjel is a sír
kertet.

Az adventi időszakban áruházaink, 
üzleteink megtelnek. Sajnos ebben az 
időben a bevásárló központok kör
nyékén megjelennek különféle trükkös 
tolvajok is, akik a legrafináltabb esz
közökkel próbálják értékeinket eltu
lajdonítani. Erre az időszakra kiemelt 
figyelmet fordítunk évről évre, úgy 
gondolom nem értelmetlenül…

December elején hatalmas ter
mészeti katasztrófa érte térségünket. 
Bizonyára mindannyian emlékszünk 
rá, hogy a napokon át tartó ónos eső 
következményeként környező erdőink 
nagyon nagy részét elpusztította az íté
letidő. Ez idő alatt a Polgárőrség 3 na
pon keresztül éjjel nappal biztosította 
az útlezárásokat éjszaka, valamint nap 
közben 8 fővel irányítottuk a forgalmat 
a város legforgalmasabb csomópontja
iban, Budaörs felé terelve minden au
tót és autóbuszt.

Nem elhanyagolandó, hogy 2014
ben az országban háromszor tartottak 

választásokat, így Budakeszin is. Az 
országgyűlési, az Európa parlamenti, 
valamint az önkormányzati választá
sok idején jegyző úr kérésére fokozott 
járőrszolgálatot láttunk el. A választá
si napokon 45 fő polgárőr teljesített 
szolgálatot hajnaltól késő estig.

A 2014es évben sikerült több fiatal 
polgárőrt is felvenni a csapatunkba, így 
a nagy létszámot igénylő rendezvénye
ken mindig kellő létszámban tudtunk 
helytállni. További kedvező helyzet, 
hogy a gimnazisták közül − akiket 
a kötelező gyakorlati munkavégzést 
előíró oktatási rendelet alapján foglal
koztatunk − többen maradtak és léptek 
be állandó tagjaink közé. Ezúton is sze
retném felhívni a figyelmet, aki kedvet 
érez, de nem tudja, hol töltse le a köte
lező 50 órát, jelentkezzen nálunk! Re
mélhetőleg lesznek még többen, akik 
kedvet kapnak a polgárőri tevékeny
séghez, esetleg a rendőri hivatáshoz is!

A Szervezet 2014. évi pénzügyi 
beszámolóját dr. Domján Péter, a 
pénzügyi felügyelőbizottság elnöke 
ismertette.

Budakeszi Városi Polgárőrség Ki
emelten Közhasznú Szervezet 2014. 
évi beszámolója és a 2014. évi pénz
ügyi beszámolója egyhangúan elfoga
dásra került.

Ezúton is köszönöm a 2014es év
ben végzett munkáját: Gazsi László, 
Márkus Erika, Migléczi Krisztián, Bari 
Koppány, Zsigmond Lajos, Schumi Jó
zsef és Hilcser Tamás polgárőröknek.

Tisztelettel köszönöm Budakeszi 
Város Önkormányzatának és a pol
gármester asszonynak a támogatását! 
A Budaörsi Rendőrkapitányságnak, a 
Budakeszi Rendőrőrsnek és a Buda
keszi Védelmi Centrumnak az együtt
működését, a helyi médiának és mun
katársainak segítő közreműködését, 
támogatását! Továbbá a vállalkozások 
és az intézmények önzetlen, széleskörű 
támogatását!

Farkas Dániel Gábor

Farkas Dániel Gábor,  
a Budakeszi Városi Polgárőrség elnöke
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Nemzeti ünnepünk 
2015. március 15-én − nem�eti 
ünnepünk tiszteletére megrende-
�ett ünnepség keretében − került 
sor a Budakesziért emlékérem és 
az Ifjúsági díj adományozására is.

A megemlékezés kezdetén dr. Csutoráné dr. 
Győri Ottilia polgármester asszony mondott 

ünnepi beszédet, melyet teljes terjedelmében köz
lünk:

Tisztelt budakeszi Polgárok! Tisztelt Ünneplő Kö-
zösség! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Budakeszi is ünnepel, ahogy az ország, és ahogy a 
nemzet a Gyimesektől Amerikáig, Svédországtól a 
Délvidékig, a Nyírségtől Zaláig, Budakeszitől Bu
dapestig. Mindenhol összegyülekeznek, fellobog
nak a zászlók, kitűzik a kokárdát, s mindenhol fel
idézik mindazt, ami 1848. március 15én történt. 
Így van ez 167 esztendeje jó és rossz sors idején, 
akkor is, amikor a magyarság szabadon dönthet a 
sorsáról, és akkor is, amikor az önkény, az elnyo
matás fogja körbe a mindennapi életet.

Ez a nap fontos a számunkra: sokat elmond ar
ról, kik vagyunk, miben hiszünk, mit remélünk. 
Sokat elmond közös örökségünkről, arról, hogy 
összetartozunk. Nagy tisztelettel és szeretettel kö
szöntök mindenkit, aki ma eljött, hogy együtt ün
nepelhessünk.

A reformkorra egyértelművé vált: akkor és ott a 
magyar nemzet alatt elfogyott az út. Új utat kellett 
kezdeni, mert a régin nem lehetett menni. Új uta
kon kellett járni, de úgy, hogy meg lehessen tartani 
mindent, ami igazán fontos és értékes a régiből.

1848. március 15én eljött az idő, hogy a dol
gok megváltozzanak. A jobbágyságot mindörökre 
eltöröljék, az adókat mindenki fizesse, a törvény 
előtt mindenki egyenlő legyen, mindenki szaba

don mondhassa el azt, amit gondol. Eljött az ide
je, hogy létrejöjjön egy a polgárait szolgáló állam 
a maga nemzeti intézményeivel: legyen évenkénti 
országgyűlés, legyen nemzeti bank, s legyen a haza 
védelmére alkalmas nemzeti őrsereg.

Tisztelet a bátraknak! A bátraknak, akik 1848. 
március 15én hajnalban elmentek a kihalt és nép
telen utcákon át a Pilvaxba, s bár reggel még senki 
sem gondolta volna, hívó szavukra délutánra már 
megbukott a cenzúra, és hatalmas, tízezres tömeg 
esküdött egy emberként, hogy „rabok tovább nem 
leszünk”. Tisztelet a bátraknak, akik az Országgyű
lés követeiként az átalakulás programját vitték a 
magyar király elé Bécsbe, s akik tudtak tárgyalni és 
meg tudtak egyezni a magyar szabadság ügyéről. 
Tisztelet a bátraknak, akik az első felelős minisz
tériumban vállalták az ország irányítását – minden 
idők legjobb magyar kormánya volt ez: gróf Bat
thyány Lajossal, gróf Széchenyi Istvánnal, Kossuth 
Lajossal, báró Eötvös Józseffel, Deák Ferenccel, 
Szemere Bertalannal, herceg Esterházy Pállal, 
Klauzál Gáborral, Mészáros Lázárral. Tisztelet 
a bátraknak, akik a szabadságért, közös szabad
ságunkért vállalták a fegyveres küzdelmet, akik 
életüket, testi épségüket adták a hazáért, fogságot 
vagy kényszersorozást szenvedtek a nemzet igaz
ságáért.

Magyarország végleg megváltozott ezekben a 
hónapokban. Az ezer esztendős haza megújult, ha 
nem is annyira a törvényekben, sokkal inkább a 
lelkekben megtörtént a változás.

„Bár mi szerencsétlen helyeztetésü legyen is 
az ország, bár milly lánczok által legyen is lebi
lincselve a nemzet, előbb utóbb még is szabadabb 
létre vív, ha lakosiban a polgári erény tiszta vére 
buzog.” – figyelmeztet bennünket is, egy lényege
sen békésebb, több lehetőséget adó korban élőket 
gróf Széchenyi István. Nem az számít, hogy milyen 

körülmények között élünk, milyen lehetőségeink 
vannak, hanem az, hogy miként alakítjuk ezeket a 
körülményeket és milyen lehetőségeket teremtünk 
a magunk számára. Azt, hogy a most megkezdett 
utat Magyarország megújításáért miként tudjuk 
véghezvinni, rajtunk múlik.

Ezen az ünnepen hagyományosan köszönetet 
mondunk azoknak, akik Budakeszi életéhez vala
mi fontosat tesznek hozzá. Idén dr. Pápay Juditnak 
egy élet munkáját köszönjük meg, amellyel szám
talan életet mentett, gondozott és könnyített. Egy 
tehetséges fiatalembernek, Ruszák Mátyásnak is 
köszönetet mondunk, aki fiatal kora ellenére Eu
rópa és világbajnok.

Azt kívánom mindannyiunknak, lelkesedjünk 
elődeink példáján és legyünk bátrak. Legyünk 
bátrak célokat kitűzni, legyünk bátrak tervezni és 
szervezni, legyünk bátrak tárgyalni és megegyezni, 
legyünk bátrak együtt dolgozni és – ha kell – közö
sen küzdeni közös céljainkért.”

A Budakesziért 
emlékérem  

kitüntetettje
DR. PÁPAY JU-
DIT 1939ben szü
letett Budapesten. 
Általános iskolai 
tanulmányait Aj
kán és Szentkirály
szabadján végezte, 
majd 1958ban 
Veszprémben érett
ségizett. Ezt köve
tően három éven át 
a budapesti Szent 
János Kórházban dolgozott. Ezen idő alatt mun
ka melletti képzési formában ápolónői oklevelet 



szerzett. 1961ben vették fel a Budapesti Orvostu
dományi Egyetem Általános Orvosi Karára, ahol 
Summa cum Laude eredménnyel szerzett diplomát 
1967ben. 

Az egyetem elvégzése után mentőorvosként 
dolgozott az Országos Mentőszolgálatnál Buda
pesten, majd az itt szerzett tapasztalatok birtoká
ban Perbálon vállalt körzeti orvosi állást. Itt dol
gozott 8 éven át úgy, hogy a Perbállal szomszédos 
településeken is ellátta a felnőtt és gyermekorvosi 
teendőket.

1976ban költözött Budakeszire, ahol átvette a 
rendkívül nagy népszerűségnek örvendő elődje, 
id. dr. Ostoros Gyula körzetét. Nagy kihívás volt ez 
a fiatal doktornő számára, de mind szakmai, mind 
pedig emberi vonatkozásban becsülettel megállta a 
helyét, és elnyerte a körzetéhez tartozók maradék
talan szimpátiáját és szeretetét. 

1989ben családorvosi szakvizsgát tett, és azóta 
több ezer hozzá tartozó budakeszi lakos fizikai és 
mentális egészségének kezelője és őrzője lett. Mun
káját a mélyreható tudás, a mérhetetlen lelkiisme
retesség, az empátia és a fáradtságot nem ismerő 
törődés, az esetek nagy számában a betegek szemé
lyes felkeresése, meglátogatása jellemezte.

Dr. Pápay Judit 38 évig végezte áldozatos mun
káját a budakeszi lakosok egészségének szolgálatá
ban 2014. évi nyugdíjba meneteléig.

A doktornő elhivatottan, lelkiismeretesen, fele
lősségteljesen végezte gyógyító munkáját, mellyel 
kivívta magának a betegei tiszteletét, elismerését és 
szeretetét is. Kiváló szakmai teljesítményt nyújtó, 
példamutató tevékenységével méltó a Budakesziért 
emlékéremre.”

A méltatás után dr. Pápay Judit nagy taps kö
zepette vette át a díjat.  A meghatott doktornő rö
vid köszönő szöveget mondott. „Nagyon szépen 
köszönöm Budakeszi lakosságának, a képviselő
testület tagjainak, mindenkinek, akinek része volt 
abban, hogy megkapjam ezt a megtisztelő kitün
tetést. Igazán örülök annak, hogy a legkedvesebb 
nemzeti ünnepünkön vehettem át ezt a szép díjat. 
A nemzeti függetlenség, a magyar szabadság esz
ménye a mi családunkban hagyomány. Magam is 
része vagyok ennek a hagyománynak. Harmincki
lenc éve lakom és 38 éve dolgozom háziorvosként 
Budakeszin. Sokan ismernek az idősebbek közül, 
van olyan budakeszi család, ahol az 5. generációt 
kezelem, gyógyítom. 

Nagy segítség volt munkámban Teremtőmben 
vetett hitem.” Majd Pázmány Pétert idézte: „Ami 
jó bennem vagyon, tetőled vagyon: amikor állot
tam, te erőddel állottam: mikor elestem, magamtúl 
estem, és örökké sárban hevertem volna, ha te fel 
nem emeltél volna, és minekutána felállattál, ismét 
mindjárt elestem volna, ha te nem tartottál volna.”

A továbbiakban köszönetet mondott család
jának, akiktől a legkomolyabb segítséget kapta. 
Sohasem gátolták, amikor vasárnap vagy éjszaka 
nem volt otthon, megértették, hiszen „igazoltan 
volt távol”. Sokat köszönhet munkatársainak, Mar
git nővérnek. Végül megköszönte a betegektől ára
dó tiszteletet, szeretetet, akik ezzel segítették gyó
gyító munkáját, illetve saját maguk gyógyulását. 

Az Ifjúsági díj kitüntetettje

A Budakeszin élő RUSZÁK MÁTYÁS magyar, 
Európa és világbajnok lovas íjász, a Széchenyi Ist
ván Általános Iskola, majd a Nagy Sándor József 
Gimnázium tanulója volt. 

Tizenegy éves korában kezdett lovagolni. Egy 
évvel később családja is követte példáját: szülei és 
két testvére is elkezdte űzni ezt a sportágat. Réka 
húga hypoterapeutának készül, fogyatékos gyere

keken szeretne ló terápiával segíteni, Csenge húga 
pedig szintén lovas íjász. Mátyás öt évig a Buda
keszi Erdészetben lovagolt, majd a pomázi Ma
gyar Vár Táborban ismerkedett meg mesterével, 
Cosmei Mihaijal, és akkor döntött a lovas íjászat 
mellett. A Kassai Lovas Iskola egykori tanítványa 
jelenleg az Íjász Útja Lovas Iskolának a tagja, ahol 
lovaglást, íjászatot tanít és a lovas íjászatra való fel
készülést.

Keszthelyen, a Pannon Egyetem Georgikon 
Karán végzett 2012ben ménesgazda szakon, ezt 
követően ugyanitt lovas túravezető tanfolyamot 
is elvégzett. A híres ópusztaszeri Akhal Teke Mé
nes  lovas csapatának 2013 májusa óta főállású 
tagja. Fiatalkora ellenére – Mátyás március 22én 
lesz 25 éves –, rendszeresen képviselteti magát Eu
rópa és világbajnokságokon, ahol dobogós helye
zéseket ért el. A többszörös magyar bajnok 2011

ben Jordániában rendezett világbajnokságon első, 
2012ben harmadik helyezést ért el. A 2013as évi 
Európabajnokságon szintén felállhatott a dobogó 
legmagasabb fokára.

Mátyás elmondása alapján a természet köze
li testmozgás, a lóval való személyes kapcsolat 
és a hagyományőrzés lelkesíti leginkább ebben a 
sportágban. A tradíciók ápolása, újra felkutatása 
izgalmas és érdekes vállalkozás, melynek során 
az ember sokkal jobban megismerheti önmagát, 
könnyebben megértheti embertársait, a magyar 
múltat, a magyar történelmet.

Tevékenysége példaként szolgálhat nemcsak 
budakeszi fiataljai, hanem Magyarország fiatal 
korosztálya részére egyaránt. Budakeszi városa 
méltán büszke lehet arra, hogy Ruszák Mátyás vá
rosunk polgára. Budakeszi Város Önkormányzata 
nevében ezúton is gratulálok eddigi sikeres pálya
futásához, és további szép eredményeket kívánok” 
− hangzott a méltatás.

Ruszák Mátyás − szintén nagy taps kíséreté

vel − vette át a jól megérdemelt kitüntetést, akit 
a gimnázium igazgatónője javasolt kitüntetésre, 
majd néhány mondatban megköszönte elsősor
ban szüleinek, hogy egyáltalán tanulhatta a lovas 
íjászatot; mesterének, Kozmai Mihálynak, aki át
adta hatalmas tudását. Végül Budakeszi városának, 
„mivel azt jelezték számomra a kitüntetéssel, hogy 
nemcsak nekem, hanem másoknak is fontos, amit 
csinálok, és megerősít benne, hogy továbbra is így 
tegyek”. 

A díjátadások és a köszönő szövegeket a Szé
chenyi István Általános Iskola 4. a osztályos tanu
lóinak műsora követte. Öröm volt látni a fiatalok 
őszinte lelkesedését, tiszta, felhőtlen előadásukat, 
táncaikat, énekeiket. És valóban úgy érezhettük: 
egy rövid időre „a költő visszatért.

Gratulálunk városunk büszkeségeinek!
Szabó Tibor Mihály
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A gimnázium aulájában 
gyűlt öss�e a� iskola 
tanulóifjúsága, tantes-
tülete, hogy méltókép-
pen megemlékezzék az 
1848−49-es forradalom 
167. évfordulójáról. 

A diákok és tanárok jó hangula
tú, élő előadásban idézték fel az 

akkori eseményeket, a kor hangula
tát. Az előadott jelenet méltóképpen 
emlékezett meg a szabadságharc 
nemzeti összefogásáról, a fiatal és 
idősebb férfiak és nők önfeláldozó 
hazaszeretetéről. A verbunkosok és 
nóták elfelejtették a több mint más
fél évszázadnyi időeltolódást, mintha 
most, a XXI. században történtek 
volna az események. A közönségnek 
nagyon tetszett az előadás, időnként 
őszinte nevetés is hangzott. 

A műsor végén a szereplők és a 
diákság közösen énekelte el a Bol
dogasszony anyánk... kezdetű nép
éneket, amely méltó befejezése volt 
az ünnepi műsornak.

Szabó Tibor Mihály

Budakeszi oktatási intézményeiben is  megemlékeznek minden évben az 1848–49-es forradalomról és szabadságharcról 

Széchenyi István 
Általános Iskola

A tornateremben gyűl-
tek össze az iskola ta-
nulói, hogy méltóképpen 
emlékezzenek meg az 
1848−49-es forradalom-
ról és szabadságharcról.

Az ünnepség kezdetén Ganyecz 
Magdolna tanárnő idézte fel az 

akkori eseményeket: „Ha van szép és 
reményt keltő nemzeti ünnep, akkor 

az március 15. Ezt a napot nagyon 
lehet szeretni Petőfi lángoló versei, a 
kezdődő tavasz reménye, a fiatalság 
lendülete, az erőszak nélküli forra
dalom minden ereje benne van. Le
gyünk hűek az 1848−49es forrada
lom hőseihez és üzenetéhez: legyen 
béke, szabadság, egyetértés!”

A megemlékező mondatok után 
a 4. évfolyamosok ünnepi műsorá
ban gyönyörködhettünk, akik fel
elevenítették ennek a másfél évnek 
a legfontosabb történéseit. Soksok 
ismert elem volt jelen a műsorban, 
de kiemelkedett a gyerekek őszinte 
lelkesedése, tiszta, érthető versmon
dása, éneklése, magyaros táncai. 

A műsor záró jeleneteként az 
egész évfolyam közösen énekelte a 
Kormorán együttes halhatatlan slá
gerét: A költő visszatér.

Bátran állíthatom: visszatért...

Szabó Tibor Mihály 

Nagy Sándor 
Gimnázium
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Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnázium

Az iskola tanulóifjúsága, 
tantestülete és a meg-
hívott vendégek szép 
számmal, nyitott szívvel 
gyülekeztek az iskola au-
lájában a neves évfordu-
ló megünneplésére.

Az ünnepség elején Török Csaba 
igazgató úr idézte Juhász Gyula 

Consolatio című versének első vers
szakát: 

 „Nem múlnak ők el, kik 
szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, 
álmok, évek. 
Ők itt maradnak bennünk 
csöndesen még, 
Hiszen hazánk nekünk a 
végtelenség.”

Ezután rövid megnyitó beszédet 
tartott: „Az 1848−49es forradalom 
és szabadságharc az újkori Magyar
ország egyik meghatározó esemé
nye, a nemzeti identitás alapköve; 
társadalmi reformjaival a polgári 
átalakulás megindítója, önvédelmi 
harcával a nemzeti mitológia részévé 
vált. Egyike volt az 1848as Európa 
forradalmi hullámának. Eredmé
nyességét mi sem bizonyítja jobban, 

mint az, hogy csak a cári Oroszor
szág segítségével lehetett leverni. A 
szabadságharcot egy súlyos kato
nai vereség követte, majd megadás, 
megtorlás, rémuralom, ami néma 
ellenállást szült a nemzetben. Hiába 
volt 1848 a népek tavasza, a magyar
országi nemzetiségieket nem sike
rült forradalmunk mellé állítanunk, 
többségük ellenünk küzdött e másfél 
év során. A szabadságharcot a hatal
mas túlerő ugyan leverte, de mégsem 
bukott el, hiszen mind a mai napig 
erőt adó példa a zsarnokság elleni 
küzdelmekben. Emléke máig él. A 
szabadságért folytatott küzdelem 
egységbe forrasztotta nemzetünket. 
A forradalom és a szabadságharc − a 
bukás utáni véres megtorlás ellenére 
− előkészítette az 1867es kiegyezést. 
Deák és társai felismerték az egyet
lenegy lehetőséget: a bölcs kiegye
zést, amely lehetővé tette hazánk 
gazdasági és kulturális felemelkedé
sét. A szabadság csak lehetőség, sőt 
nem örökkévaló. Nap nap után meg 
kell küzdenünk érte” − fejeződött be 
a gondolatindító beszéd.

A magvas gondolatokat tartalma
zó megemlékezés után következett az 
ünnepi műsor, amelyet a 12/A osz

tály tanulói adtak elő. A szép irodal
mi összeállításból nem hiányozhat
tak Petőfi versei, megzenésítve is. A 
XX. század költői közül Utassy József 
és Szécsi Margit műveit hallgathat
tuk. A Kormorán együttes A költő 
visszatér című száma keretbe foglalta 
az összeállítást, amelyet szép verbun
kos zene, illetve magyaros táncok is 
színesítettek.

Szabó Tibor Mihály 

Megemlékezés a magyarországi németek 
kitelepítésének 69. évfordulóján

2015. március 19-én a svábok kitelepítésére emlé-
keztek Budakeszin. A megemlékezésen tiszteletét 
tette Kalász Márton Kossuth-díjas, kétszeres József 
Attila-díjas költő, író, műfordító is. 

A megemlékezés után megkoszorúzták a Városháza oldalán található kitele
pítési emléktáblát, majd gyertyafényes német nyelvű szentmisével áldoz

tak a meghurcoltak emléke előtt. Budakeszi Város Önkormányzatának tanács
termében Kőrösiné dr. Merkl Hilda, a Széchenyi Baráti Kör elnök asszonya 
köszöntötte az egybegyűlteket, majd méltatta az író úr gazdag munkásságát.

Kalász Márton sombereki sváb család gyermekeként látta meg a napvilá
got, iskolás koráig nem beszélte a magyar nyelvet, az irodalmi németet pedig 
még ennél is később sajátította el.

Téli bárány című regénye, melynek színhelye a jugoszláv határhoz közeli 
délbaranyai vidék, a harmincas évek közepén indul, és az ötvenes évek végén 
fejeződik be. Szereplői németek, magyarok, sokácok, szerbek, cigányok, köze
lebbről pedig két német család. Művében árnyaltan és érzékletesen ábrázolja 
szülőföldje ellentmondásokkal terhes, fél évszázados történelmét. A mű né
met nyelven is megjelent, és Németországban is nagy siker övezte.

A regényből Jámbor Erzsébet és Tóth Balázs tolmácsolásában megrázó 
részletek hangzottak el a kitelepítés borzalmáról, abszurditásáról. Arról, hogy 
a sváb családoknak néhány óra alatt kellett elhagyniuk házukat, otthonukat, 
hazájukat. Az író úr mesélt gyermekkoráról, írói pályájának kezdetéről, a ket
tős identitás egész életét átható jelentőségéről. A megemlékezés után a buda
keszi intézmények és civil szervezetek képviselői elhelyezték koszorúikat a Ki
telepítési emléktáblánál, a Budakeszi Hagyományőrző Kör vegyes kórusának 
és fúvószenekarának zenei közreműködésével. 

A megemlékezők a koszorúzást követően német nyelvű szentmisét mond
tak a hazájukból kitelepült svábok emlékére, a több száz gyertyával és mécses
sel díszített Havas Boldogasszony katolikus templomban.

Kőrösi Kata

Otthonról 
hazamentünk

Ismét meghívást kaptunk 
testvériskolánktól, hogy 
Csíkszeredában közösen 
ünnepeljük egyik leg-
nagyobb nemzeti ünne-
pünket, és részt vegyünk 
rendezvénysorozatukon.  

A Petőfinapok kiemelkedő ese
ménye a március 15ei koszorú

zási ünnepség volt, amely egyben a 

városi ünnepségek nyitórendezvénye 
is. Igazgató kollégám beszédéből egy 
idézetet emelnék ki, amely mit sem 
vesztett aktualitásából: „A haza örök, 
s nem csak az iránt tartozunk köte
lességgel, amely van, hanem az iránt 
is, amely lehet, s lesz” − vallotta Kos
suth Lajos.

1848 üzenete Csíkszeredában és 
Budakeszin egyaránt: bátorság, kitar
tás, küzdelem, haza és összetartozás. 

 Czifra Zsuzsanna, SZIA igazgatója 
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4 Dr. Pápay Judittal, 

nyugdíjas háziorvossal beszélgettünk 
A BUDAKESZIÉRT EMLÉKÉREM 2015. ÉVI KITÜNTETETTJE

Negyvenhat évi, Buda 
környékén töltött mun-
kaévek után nyugdíjba 
vonult dr. Pápay Judit 
háziorvos. Harmincnyolc 
évet töltött Budakeszin, 
„Hja, a� idő lejár”.

A doktornő a következő idézettel 
kezdte a beszélgetést: „Őrizz 

meg engem minden hiábavaló di
csekedéstől, és tisztességkívánástól, 
adjad, hogy magamat igazán megis
merjem, és ami jó bennem vagyon, 
azt csak neked tulajdonítsam, aján
dékidban, föl ne fuvalkodjam, se 
magamat ne mutogassam...” Ezek a 
mondatok vezérelték mindig mun
kája során, nagyon sokszor elolvas
ta, munkásságát ehhez igazította.

Sokan − még a hívő keresztények 
is − egyegy betegséget Isten csapá
sának tekintik. „Ez egy elkötelezett 
hívő keresztény számára is nagy kér
dés. Vannak az életnek olyan krízis
helyzetei, áthidalhatatlannal látszó 
nehézségei, amikor hajlamosak va
gyunk Isten jóságát kétségbe vonni. 
Ezekben az esetekben az orvosnak a 
gyógyításban a lelki és testi síkot is 
figyelembe kell vennie. Ebben nagy 
segítséget nyújt a Biblia ismerete, 
amely mindennapi olvasmányom. 
Elmélkedem, ez olyan erőt ad, amit 
át tudok adni a betegeimnek.” 

Ma a betegségek nagy hányada 
pszichoszomatikus eredetű, azaz 
az emberek jelentős része lelkileg 
sérült. Ha ez a sérült állapot sokáig 
fennáll, hamar megjelennek a testi 
tünetek, amelyeket nehéz kezelni, 
hiszen nem ismerjük az okokat. A 
test nem reagál a gyógyszerekre. 

Éppen ezért is nemcsak gyógysze
rekkel gyógyít, gyakran javasol ki
kapcsolódást, környezetváltozást, il
letve gyógynövényeket, diétát, több 
mozgást stb. 

Bárkinek a lelkét meg lehet nyit
ni szeretettel. „Nagyon szeretem a 
betegeimet, érzem szeretetüket, és 
egyenlő partnernek tekintem őket” 
− vallja a doktornő. 

Három évig dolgozott ápolónő
ként a János Kórházban, ahol tuda
tosan figyelte kollégái betegekhez 
való viszonyát. Professzor Korányi 
András olyan orvosiemberi ma
gatartást tanúsított, amit ő is meg
tanult, a magáévá tett. „Bátran ál
líthatom: minden beteg egyforma, 
nincsen külön beteg, csak beteg 
van” − mondta el ars poétikáját.

Többször előfordult, hogy egy
egy beteg nincs olyan szociális 
helyzetben, hogy megfelelő körül
mények között tudna gyógyulni. 
„Ilyenkor egyéb módon tudunk se
gíteni, élelemmel, tűzifával stb. Ez 
természetesen nincsen benne egy 
orvos munkaköri leírásában... Erre 
születni kell.”

Természetesen, ahhoz, hogy gyó
gyítani tudjon, saját egészségét is 
karban kell tartania. Munkájában 
nagy segítséget nyújtott mindig a 
családja. Ők sohasem gátolták mun
kájában, bármikor rendelkezésére 
állt a betegeknek. 

Betegeinek zöme nyugdíjas. Az 
idősebb korosztály inkább elfo
gadja tanácsait, együttműködők a 
gyógyítás folyamatában. A közép
korúak és a fiatalok − akik másfajta 
betegségekkel küszködnek − inkább 
kételkedők, több ismerettel ren
delkeznek, kevésbé fogadják meg 
egészségügyi tanácsait.

Gyakori probléma manapság, 
hogy számosan nem tudnak, nem 
mernek betegállományba menni, 
főleg hosszabb időre. Félnek a mun
kahelyi reakciótól, így éppen csak 
egykét napra vagy egyáltalán nem 
gyógyulnak otthoni körülmények 
között. Ilyenkor gyakran szövődmé
nyek keletkeznek. 

Ilyen hosszú pályafutás alatt szá
mos emlékezetes esete volt. Ezek 
elsősorban mentőorvosi munkálko
dása közben történtek meg; akkor 
már alkalmazták az újjáélesztést, 
de még újdonságnak számított. 
Háziorvosként az újjáélesztést ke
vésbé lehet alkalmazni, mivel ez 
csapatmunkát − legalább 3 emberét 
− igényli. 

Nyilván nehezen lehet feldolgoz
ni, ha elveszít az ember egy betegét. 
„Nyugdíjazásomban az is szerepet 

játszott, hogy az utóbbi időben több, 
szívemhez közel álló betegem halt 
meg. Borzasztóan sajnáltam őket, 
az is nagyon megviselt, hogy végig 
kellett néznem szenvedésüket, a bú
csúzkodásaikat. Egy idő után bárki, 
aki emberekkel foglalkozik, kicsit 
kiég. Nálam ez pont fordítva van: 
érzékenyebbé váltam.” 

Hosszú időt vett igénybe, míg 
megtalálta az utódját: alkalmase 
erre és hajlandó átvenni a praxist. 
Utóda kisgyerekeket nevel, igyeke
zett az ő szempontjait is figyelembe 

venni. Dr. Kaszás Nórának hívják, 
neurológus, háziorvos, sok éven 
keresztül dolgozott az ügyeleten. 
Kiválóan képzett orvos, valamint jó 
ember. 

Nyugdíjasként sokkal többet 
szeretne foglalkozni a családjával. 
Szeretne közreműködni az unoka 
nevelésében is.

Egy evangelizációs katolikus kö
zösség tagjaként dolgozik. Gyakran 
megy ki a „terepre” és hirdeti, hogy 
Isten van és mindenkit szeret.

Szabó Tibor Mihály 

A Magyar Érdemrend középkeresztje a magyar állam 
által adományozható egyik kitüntetésnek, a Magyar 
Érdemrendnek 3. fokozata. 2011 óta adományozzák 
e néven, korábbi megfelelője a Magyar Kö�társasági 
Érdemrend középkeresztje.

Dr. Tompa Anna 
Magyarország köztársasági elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére – a 

MAGYAR ÉRDEMREND középkeresztje a csillaggal polgári tagozata ki
tüntetést adományozta a magyar történelem és társadalomtudomány terüle
tén elért, nemzetközileg is elismert eredményei, valamint diplomáciai, továb
bá szerteágazó tudományos és kulturális közéleti tevékenysége elismeréseként 
Prof. Dr. Tompa Anna Máriának.

Prof. Dr. Tompa Anna Mária a kémiai karcinogenezis, a rákprevenció, a 
biomonitorizálás és a kemoprevenció területén elért kiemelkedő tudományos 
eredményei, valamint oktatói, ismeretterjesztő és tudományos közéleti tevé
kenysége elismeréseként vehette át a díjat.

Prof. Dr. Tompa Anna Mária az orvostudomány doktora, egyetemi tanár, 
a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Népegészségtani In
tézetének igazgatóhelyettese, az Országos Kémiai Biztonsági Intézet tudomá
nyos igazgatója Budakeszin él férjével, Prof. Dr. Hámori József Széchenyidíjas 
magyar biológussal, aki egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagja, 2002 és 2008 között alelnöke. Az idegrendszer és az idegelemek 
közötti kapcsolatok funkciós szerkezetének neves kutatója. Munkássága jelen
tős az agyi idegek kutatása területén. 1992 és 1994 között a Janus Pannonius 
Tudományegyetem rektora. 1993  –1994ben a Magyar Rektori Konferencia 
elnöke. 1998 és 1999 között az első Orbánkormány első nemzeti kulturális 
örökség minisztere.
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Albert Gábor
Március 15. alkalmából Kossuth-díjat kapott a Bu-
dakes�in élő ALBERT GÁBOR Jó�sef Attila-díjas író, 
ess�éista, s�erkes�tő, a Magyar Művés�eti Akadé-
mia rendes tagja kivételesen műfajga�dag pró�aírói 
életműve, valamint jelentős írói-történés�i munkája, 
különösen a 19. századi magyar történelem tekin-
tetében kiemelkedő kutatói és tanulmányírói tevé-
kenysége elismeréseként.

„A mi dolgunk a nemzet ünnepén elismerni azok teljesítményét, akik 
(…) naponta mutatnak példát nekünk arra, hogyan lehet állandónak, 

szilárdnak, kitartónak lenni. A magyar nemzet nevében köszönöm személyes 
teljesítményüket, amely ugyan csak az önöké, de gyümölcse a magyar nemzeté 
is” – méltatta a díjazottakat Áder János.

forrás: mno.hu

Öt Budakeszin élő  polgár is magas állami kitüntetésben részesült

Dr. Szász Károly 
Magyarország köztársasági elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére – a 

MAGYAR ÉRDEMREND középkeresztje polgári tagozata kitüntetést 
adományozta a korszerű és európai színvonalú hazai pénzügyi felügyelet 
megteremtésében játszott meghatározó szerepe, a Pénzügyi Szervezetek Ál
lami Felügyeletének folyamatos modernizálásával elért kimagasló eredményei 
és példaadó vezetői munkája elismeréseként DR. SZÁSZ KÁROLY, a Semmel
weis Egyetem kancellárja részére.

Dr. Szász Károly, a PSZÁF korábbi elnöke, ma a Semmelweis Egyetem kan
cellárja feleségével Budakeszin él. 

Illényi 
Katica 

A Budakes�in élő Illényi 
Katica hazánk egyik 
legsokoldalúbb hege-
dűművés�e. 2015. már-
cius 13-án Balog Zoltán 
emberi erőforrások mi-
nis�terétől és dr. Hoppál 
Péter kultúráért felelős 
államtitkártól vehette 
át a Magyarország Ér-
demes Művés�e díjat.

Illényi Katica művészi alkotómunkáját a 2012ben neki ítélt Lisztdíjat kö
vetően most állami elismeréssel jutalmazták. A Magyarország Érdemes 

Művésze címet olyan kiemelkedő alkotók kapják meg, akik a magyar nemzeti 
kultúra területén huzamosabb ideig kiemelkedő művészeti értékeket hoztak 
létre, és már rendelkeznek a kultúráért felelős miniszter által adományozott 
művészeti díjjal. Illényi Katica kiemelkedő egyénisége a hazai zenei életnek. 
Már 14 évesen felvették a Zeneakadémiára a különleges tehetségek osztályá
ba. 2014ben a Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti Tagozatának 
tagjai közé választották. A nemzetközileg elismert hegedűművész pozitív 
személyisége, szakmai felkészültsége és ismertsége révén széles társadalmi 
rétegekhez eljuttatja a magyar szerzők műveit: a komolyzenei és az igényes 
dzsesszzenei szerzeményeket egyaránt. Illényi Katica munkássága hozzájárult 
ahhoz is, hogy a magyar zenekultúra rangja, nemzetközi elismertsége növe
kedjék a világ minden szegletében. Ennek elismeréseképpen 2010ben a hazai 
zenei kultúrát nemzetközileg reprezentáló művészek sorába választották Ko
csis Zoltán, Rost Andrea és Sebestyén Márta mellett. A hegedülés mellett ki
váló énekes, előadásainak része a sztepp tánc, és a világon az egyetlen magyar 
heremin művész, aki koncertezik ezen a hangszeren. 

Prof. Dr. Kásler Miklós
Magyarország köztársasági elnöke  a miniszterelnök előterjesztésére  

nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából a Magyar Érdemrend közép
keresztje a csillaggal (polgári tagozata) kitüntetést adományozott: KÁSLER 
MIKLÓS onkológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Országos 
Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa, tanszékvezető egyetemi tanár részére 
több évtizedes, kimagasló gyógyító, tudományos és egyetemi oktatói munkás
sága, valamint a hazai onkológiai ellátás fejlesztése érdekében végzett fáradha
tatlan tevékenysége elismeréseként.

forrás: kormany.hu/wikipedia.hu
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Köszönő 
oklevél

TISZTELT 
POLGÁRMESTER 

ASSZONY!

A Budakeszi Nagy Sándor 
József Gimnázium amatőr 

leány kosárlabdacsapata kö
szöni Önnek, hogy támogatta a 
budapesti amatőr bajnokságban 
való szereplésüket. Ezzel nagy
mértékben hozzájárult ahhoz, 
hogy a csapat elnyerje a megyei 
bajnoki címet, és március 27 és 
29 között Miskolcon szerepel
jen az amatőr kosarasok orszá
gos diákolimpiai döntőjében.

1. Berecz Natália Ágnes 
2. Boinitzer Barbara 
3. Bóta Barbara 
4. Egervári Lídia 
5. Emődi Anna Fruzsina 
6. Emődi Nóra 
7. Gerendai Fanni 
8. Herczeg Lili 
9. Léber Zsófia 
10. Obornyák Klaudia 
11. Stefanik Fanni 
12. Szabó Anna 
13. Tóth Ivett 
14. Zaka Dorottya

és Karskó János 
testnevelő – edző. 

Karskó János
Dr. Dömötörné Papp Hargita

Szezonzáró sí versenyek, 
viadolos sí sikekrek

SÍ CROSS MAGYAR BAJNOKAINK: HELLNER SZELINA ÉS SZABADOS MÁRTON

2015. március közepén 
zárult a Magyar Sí Szö-
vetség által szervezett 
síversenyek sora.

Ragyogó napsütés, tavaszi kék 
égbolt, szikrázó havas hegyek 

adták a keretet a remek hangulatú, 
Ausztriában rendezett versenyeken 
Innerkrems és a Kreischberg lejtőin.

A Viadal Sport Egyesület verseny
zői ismét éremesővel zárták a szezont. 
Az Atomic Kupán, a Fandango Ku
pán, a Telecom Kupán érmesekként 
állhattak a dobogón: Bordás Máté, 

Papp Zsófia, Papp Kinga, Rakk Tímea, 
Sashegyi Soma. Kiválóan versenyzett 
Hámori Dóra és Papp Ábel is.

A Sí Cross Magyar Bajnokságon a 
felnőtt női versenyzők közül Hellner 
Szelina állhatott a dobogó legfelső 
fokán. Szabados Márton az U21es 
ifi fiúk győztese lett. Gratulálunk 
magyar bajnokainknak!

Az izgalommal teli futamok kö
zött játék, móka lazította a progra
mot. Fantasztikus hangulatban telt 
az O’Neill Hill Run, a meredek pá
lyán felfutni próbálkozó sí verseny
zők tömege mulatságos szituációkat 
teremtett.

Köszönjük a szülők áldozatkész 
támogatását és edzőink lelkes szak
mai hozzáállását. Külön köszönjük 
Hellner Donáta és Hellner Szelina 
versenyekre felkészítő, az utánpótlás 
nevelésben nyújtott segítőkész szak
tudását, munkáját.

Az önkormányzat folyamatos fi
gyelmét, a pályázatírásban nyújtott 
támogatását is szívből köszönjük, 
hiszen a sikeres működésünkhöz, 
szakmai megújulásunkhoz, kiváló 
szezonzárásunkhoz nagy segítséget 
jelentett támogató együtt lélegzésük 
egyesületünk életében.

             A Viadal SE vezetősége

Aki kitart, célba ér!
800 budakeszi óvodás  
futott a világhírű  
Schirilla György* s�uper-
maratonista, hosszú - 
 távúszó és kerékpár-
verseny�ő fiával, ifjabb 
Schirilla György** spor-
tolóval. 

2015. március 10én rendeztük 
meg a budakeszi óvodai sportna

pot, mely méltó folytatása a budaör
si, törökbálinti, biatorbágyi országos 
hírű és karitatív rendezvényeknek. A 
program célja az egészséges életmód 
hirdetése, közös tornával, futással, 
játékos vetélkedővel. A sportnap vé
gén a gyerekek ajándékot és emlékla
pot kaptak, valamint a vándorló kop
jafára szalagot köthettek. A vándorló 
kopjafa minden sportrendezvényre 
elkíséri Schirilla Györgyöt, ezáltal 
Budakeszi hírét  is messzire viszi. 

A programban a Pitypang Sport 
Óvoda, a Szivárvány Óvoda, a Tar
kabarka Óvoda, a Cincin Óvoda és 
az Elmer Családi Óvoda vett részt.

Budakeszi polgármestere, dr. 
Csutoráné dr. Győri Ottilia – aki 
számára a futás mint sport nagyon 

fontos – is részt vett az eseményen. 
A sportnap zavartalan lebonyolítá
sában, az óvodások testi épségének 
védelme érdekében és a forgalom
irányításban tevékenyen részt vett a 
Budakeszi Városi Polgárőrség. 

 
* id. Schirilla György szuper ma-

ratonista 37 éven keresztül évente legalább 
egyszer átúszta a jeges Dunát. 1967-ben 32 
nap alatt futotta le a Budapest és Moszkva 
közötti 2216 kilométeres távolságot.

** ifj. Schirilla György kerékpárral 
bejárta Európát. Édesapja – id. Schirilla 
György (1939–1999) – halála után döntött 
úgy, hogy ápolja hagyományát, és minden 
télen átússza a jeges Dunát. Az egészséges 
életmódjából a futás sem hiányzik: minden 
évben több száz kilométert teljesít a beteg 
gyermekekért. 

Balczó Kornélia
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Erőszakmentes 
kommunikáció 

a szülő−gyermek 
kapcsolatban 

Várjuk az érdeklődő szülőket minden 
hónap második és negyedik szombat 

délutánján 17 órától 19 óráig az Erkel Ferenc 
Művelődési Központ ifjúsági klubjában, ahol 
Biczók Zsófia tréner tart foglalkozást az erő
szakmenetes szülő−gyermek kommunikáció 
alapjairól.

Az együttműködő kommunikációs stílus 
megtanulása segít abban, hogy pozitív moti
vációval erősítsük a párkapcsolatot, és nevel
jük gyermeke
inket. Ezzel a 
szemlélettel ki
bonthatjuk az 
önmagunkban 
és a körülöt
tünk élő em
berekben rejlő 
lehetőségeket. 

Érdeklődni 
a zsbiczok@
gmail.com cí
men lehet.

Bakács 
Bernadett

Nyugdíjas 
óvodapedagógus 

találkozó 

Várjuk szeretettel a Budakeszin élő volt kollé
gákat 2015. április 14 én, kedden 15 órakor. 

Helyszín: Erdő utca 83., az Idősek Napközi Ottho
na. Az Idősügyi Tanács szervezésében szeretnénk 
kötetlenül elbeszélgetni, régi kapcsolatokat felele
veníteni.

Köszöntőt mond dr. Csutoráné dr. Győri 
Ottilia, Budakeszi polgármestere.

Dr. Temesszentandrási Hedvig 
az Idősügyi Tanács elnöke

Sakkverseny és 
pingpongbajnokság 
60 éven felülieknek

Az Idősügyi Tanács ismét megszervezi a szenior 
rapid sakkversenyt a 60. életévüket betöltött 

érdeklődőknek.

Az Idősügyi Tanács idén először szenior ping
pongbajnokságot szervez 60 éven felülieknek. 

Az Idősügyi Tanács kreatív képzőművészeti al
kotókört szervez az idősebb korosztálynak. A kre
atív alkalmakon különféle képzőművészeti tech
nikákat sajátíthatnak el, művészek irányításával. 
A részvételhez nem kell semmiféle előképzettség, 
csak kedv és fantázia.  

Jelentkezni április 13. hétfőig lehet, a név, cím, 
elérhetőség megadásával Tajti Enikőnél szemé
lyesen a Polgármesteri Hivatal 2es szobájában, 
vagy az alábbi telefonszámon:06 23  535710/131, 
email: tajti.eniko@budakeszi.hu.

Szereplőválogatás a makkosi kegyhely 
történetét bemutató színdarabhoz!!!

Augusztus 28án és 29én mutatja be Varga Ló
ránt: Kővel, kő nélkül című darabját a makkosi 

csoda történetéről a Budakeszi Szépítő Egyesület, 
Budakeszi Város Önkormányzata és az Erkel Fe
renc Művelődési Központ, valamint a Római Ka
tolikus Egyházközség. 

A helyszín a makkosmáriai templom udvara 
lesz. 

Rendező: Lázár Csaba színész, a Katolikus Rá
dió vezető bemondója. Az előadásban neves szín
művészek is közreműködnek, de mindenekelőtt a 
színjátszáshoz kedvet érző budakesziek közremű
ködésére számítunk, minden korosztályban!

 A főbb szerepekre fiúkat, férfiakat várunk, fő
leg a 30as, 40es, 50es korosztályból.

A szereplőválogatás időpontja: május 6., 7., 8. 
este 18 órától 21 óráig.

Helyszín: az Erkel Ferenc Művelődési Központ.

A próbák május és augusztus végén lesznek. A 
mű teljes szövege megtekinthető a hirmondo.bu
dakeszi.hu weblapon.

Jelentkezni a helyszínen és a bede.bakacs@
gmail.com email címen lehet. 

Legyen Ön is részese egy kivételes élménynek, 
egy alkotó csapatnak!

Bakács Bernadett

Virágvasárnap  
barkaszenteléssel 

– KEZDETÉT VETTE  
A NAGYHÉT

Virágvasárnap a húsvétot 
megelő�ő vasárnap, a nagyhét 
kezdete a keresztény ünnep-
körben. Ezen a vasárnapon 
vonult be Jézus kereszthalála 
előtt Jeru�sálembe. 

A katolikusoknál a nagyböjt utolsó, leg
fontosabb hete kezdődik el: ekkor a 

templomban barkaszentelést, barkás bevo
nulást vagy körmenetet tartanak. A szentelt 
barka a néphagyomány szerint rontás, be
tegség, vihar, jégeső ellen véd.

Budakeszin, a római katolikus temp
lom egyházközsége idén is megrendezte a 
hagyományos virágvasárnapi körmenetet, 
mely a Domonkos nővérek rendháza előtt 
barkaszenteléssel kezdődött.

Jézus Jeruzsálembe való bevonulását 
szimbolizálva Budakeszin is körmenettel 
indultak a hívek a templomba. Pálmaágak 
helyett a már megszokott barkaágakkal, amit 
Filó Kristóf plébános úr szentelt meg.  A kör
menetet követő szentmisén a Passió elének
lésével folytatódott az ünnepi szertartás. 

Borda Mihály

Tavaszi üdvözlet
A Budakeszi Erkel Ferenc Kamarakórus 
 anyák napi köszöntéssel egybekötött  

koncertet ad TAVASZI ÜDVÖZLET CÍMMEL 
 2015. április 30án 17 órai kezdettel  

Budakeszin az Erkel Ferenc Művelődési Központban.  
Az együttes és a Művelődési Központ  
szeretettel hívja és várja mindazokat,  

akik szívesen hallgatják az édesanyákat  
és a tavaszt köszöntő zenés üdvözletet.  

A BELÉPÉS DÍJTALAN!
Farkas László, a kórus vezetője  



„Áldjad én lelkem  
a dicsőség  

erős királyát!”
A� első s�ó a� áldás – mondta Bo-
ros Péter lelkipásztor a budakeszi 
336. Számú Karácsony Sándor 
Cserkészcsapat megalapításának 
25. évfordulója alkalmából rende-
zett hálaadáson. 

A rendszerváltás után az öregcserkészek – akik 
negyven évig nem hordhatták az egyenruhát, 

de lélekben hűek maradtak fogadalmukhoz: „híven 
teljesítem kötelességeimet, melyekkel Istennek, ha
zámnak és embertársaimnak tartozom” – hatalmas 
lendülettel fogtak hozzá a cserkészet újjászervezé
séhez. Amikor 1990ben, ifjú cserkészként egyen
ruhában végigvonulhattam az utcán, csodálkozó 
tekintetek kísértek, és én büszke voltam mindarra, 
amit az egyenruha, a cserkészet jelent – emlékezett 
vissza a lelkipásztor. Volt szerencsém egy angliai 
dzsemborin lord Baden Powel, a cserkészet ala
pítója lányával találkoznom, akinek a szeméből 
olyan hit és lelkesedés sugárzott, melyet azóta sem 
felejtek – mondta el Boros Péter. 

1990ben Budakeszin is két öregcserkész talál
kozott össze – idézte fel Nagy Zsigmond csapat
parancsnok –: Matics Emil kereste meg Merétey 
Sándor lelkipásztort cserkészcsapat alapítási szán
dékával. Sanyi bácsi – maga is a negyvenes évek
ben fogadalmat tett cserkész – örömmel bocsátotta 
rendelkezésre a parókiát, az udvaron zászlórudat 
állíttatott, és hathatós támogatásával 1991ben sor 
került az első fogadalomtételre. Emil bácsit néhány 
hónapja, 85 évesen elszólította a mennyei sorako
zó, de facebook oldalán (!) ma is az 1991es avatás 
a profilképe. Nagy fájdalom a budakeszi cserkészek 
számára, hogy későn kerestük: e jeles évfordulót 
már nem érhette meg! Élete minden percében 
cserkész volt: otthon, a munkahelyén, a negyven 
év szocializmus alatt sem feledte fogadalmát.

Eltelt huszonöt esztendő, és a csapat létszáma 
ma nagyobb, mint alapításakor. A hálaadás öt cser
kész ünnepélyes fogadalomtételével zárult, majd a 
Kálvinteremben kötetlen együttléttel folytatódott: 
huszonötről visszaszámlálva durrantak a pezsgők, 
filmvetítés, kiállítás, játék és szeretetvendégség 
keretében ünnepeltek az elmúlt negyedszázadban 
fogadalmat tett cserkészek és családtagjaik. 

’Sigmond Bertalan 
önkormányzati képviselő, a 336. sz. Karácsony 

Sándor Cserkészcsapat alapító tagja
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Látogatás a rimaszombati 
testvérgyülekezetnél

A református gyülekezet képvi-
seletében Nt. Boros Péter és Nt. 
Borosné Varga Edina lelkész há-
zaspár, Karasszon Mihály gond-
nok úr és neje, valamint a buda-
keszi Zákányi Zsolt Református 
Vegyeskar 2015. március 14–15-
én Rimaszombatba látogatott. 

Az oda vezető úton magyar vonatkozá
sú emlékeket (Kékkő vára, Madáchkúria 

Alsósztregován, Ógács középkori temploma) 
meglátogatva, délután érkezett a küldöttség Rima
szombatba. Szálláshelyet a helyi református kollé
giumban biztosítottak a vendéglátók, vacsorával, 
reggelivel. 

A március 15i ünnepi istentiszteleten Nt. Bo
ros Péter igehirdetését hallgatta a helyi gyülekezet 
Pál apostol rómaiakhoz írt levele 13. része, illetve 
a galatákhoz írt levele 5,1 verse alapján: „Ragasz
kodjatok a szabadsághoz! A szabadságra Krisztus 
vezetett minket. Álljatok tehát szilárdan, és ne 
hagyjátok magatokat újra a szolgaság igájába haj
tani.” Az istentiszteleten a kórus szolgálatát is meg
hallgathatták a rimaszombati testvérek. 

Ebédre a gyülekezeti tagok láttak minket ven
dégül családjukban. A szíves, ízletes és bőséges 
vendéglátás során a helybéliek örömeiről és ne
hézségeiről is szó esett. Gömör megye és a város 
munkaképes korosztályának 60%a külföldön ke
resi a kenyerét, mert az egykor virágzó bányavidé
ken, mezőgazdasági területen nem találnak meg
élhetést. Elnéptelenednek a települések, iskolák, 
gyülekezetek. Az 1000 férőhelyes rimaszombati 
református templom ünnepnapokon jó, ha félig 
megtelik. A magyar családok nem járatják magyar 
nyelvű oktatási intézménybe a gyermekeket.

A családoknál elköltött ebéd után B. Kovács Ist
ván helytörténész, a Szlovákiai Református Keresz
tyén Egyház rimaszombati Egyházi Gyűjtemények 
igazgatója történelmi városnéző körúton kalauzolt 
minket. A város történetét a Fő tér és a régi utcák 
épületeit az idők során birtokló nemzetiségekről 
(német, magyar), egyházakról (katolikus, evan
gélikus, református), családokról szóló történetek 
alapján ismerhettük meg. Vezetőnk rámutatott: a 
város sok híres embert adott a hazának (Hatvani 
István természettudós, Tompa Mihály költő, refor
mátus lelkész, Blaha Lujza színésznő, Ferenczy Ist
ván szobrász, Pásztory Ditta zongoraművész, Tóth 
Béla építész és fia, A. Tóth Sándor festőművész, 
bábművész), és más hírességek is megfordultak 
itt életük egyegy szakaszában (Izsó Miklós szob

rászművész, Rudnay János festőművész). Petőfi 
Sándor – akit 1845ben Gömör megye tiszteletbeli 
táblabírájává választott – egy látogatása alkalmá
val csaknem belefulladt a Rima folyóba, másszor 
pedig azzal hívta föl magára a figyelmet, hogy 
vendéglátói Fő téri házának ablakában a lábát ki
lógatva üldögélt. Sajnálattal láttuk, hogy a Fő tér 
egységes szépsége a környező régi utcákban már 
nem fedezhető föl: teljes házsorokat bontottak el, 
helyükre jellegtelen épületeket emeltek, a régi vá
rosközpontot lakótelepek gyűrűje veszi körül.

Délután a városi koszorúzási ünnepségen Nt. 
Gál László simonyi református lelkész ünnepi be
széde a múlt felidézése mellett figyelmeztetett: a 
felvidéki magyarságnak ki kell állnia nemzeti ér
tékei és kisebbségi jogai mellett, mert szabadságát 
csak így őrizheti meg. A koszorúzási ünnepségen 
énekelt az énekkar, nagytiszteletű úr és gondok úr 
pedig a budakeszi gyülekezet nevében koszorút 
helyezett el az Izsó Miklós által készített Petőfi
szobor talapzatánál.

Köszönet illeti a szervezésért és a vendéglátá
sért a rimaszombati református gyülekezet tagjait 
és lelkipásztorait: Nt. Kovács Tímár Ildikót, Nt. 
Molnár Sándot, és gondnokát: Bán Zoltánt, vala
mint a városnéző sétáért B. Kovács István igazgató 
urat. Reméljük, hogy hamarosan egn budakeszi lá
togatáson viszonozhatjuk a kedvességüket.

A kórus utazási és szállásköltségéhez hozzájá
rult a budakeszi református gyülekezet és a buda
keszi városi önkormányzat, amit ezúton is hálásan 
köszönünk.

Marosi Zsuzsa
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APRÓHiRDETÉSEK 
 

Budakeszi katolikus  gimnázium  
magyar−német  szakos, egyetemi 

végzettségű, gimnáziumi gyakorlattal 
elkötelezett keresztény tanárt keres 

szeptemberi kezdéssel. 
Jelentkezés önéletrajzzal:   

igazgato@prohaszka-budakeszi.hu.
 

Tetőléc eladó! Új 3x5 cm 6m-es  
150 db vizesbázisú Lazurán  

faanyagvédővel kezelt építkezésből  
megmaradt tetőléc Budakeszin eladó. 

T: 0620/961-8985
 
 

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

Búcsú…
Tisztelettel és szeretettel érte-
sítem Önöket, hogy a Budakeszi 
Baptista Gyüleke�ettel történt 
1+2 évre szóló megállapodásom 
2015. március 31-ével lejár. Bár 
a gyülekezet szerette volna, ha 
még meghosszabbítom a szolgá-
latot, de egészségállapotomra és 
koromra (ebben a� évben belépek 
a 70-ik évbe) való tekintettel e�t 
már nem vállalhattam. 

Úgy érzem a reám bízott feladatot, elvégeztem, 
és most már szeretnék csak a család körében 

szolgálni, élni.
Szívesen emlékszem vissza a Budakeszin töl

tött évekre, akár az első időszakban, akár ebben 
a három évben. Jó volt együtt munkálkodni a 
gyülekezettel, segíteni a nehézségekben és öröm
mel vettem részt   az ökumenikus munkában, de 
szívesen örültem a város fejlődésének, az együtt 
végzett szolgálatoknak. Jó volt együtt munkál
kodni. Köszönök minden támogatást, minden 
lehetőséget, köszönöm, hogy minden kérésünkre 
azonnal jöttek és segítettek. Kívánom Isten áldását 
mindnyájuk életére, munkájára, szeretteitekre és a 
lap olvasóira.  

Kívánom, hogy utódom,  akit Isten adott a 
Baptista Gyülekezetnek, úgy hogy egy napot sem 
maradt a kis gyülekezet magára, hiszen Lukács Ta
más fiatal nyugdíjasként, már április 01el átveszi a 
gyülekezet pásztorlását,  is hasonlóan megtalálja 
a helyét.  Vele mindnyájan megismerkedhetnek a 
gyülekezet ünnepélyes fogadó istentiszteletén áp
rilis 11én 16 órai kezdettel, melyre én is szeretettel 
hívok mindenkit. 

Kívánok Önöknek és családjaiknak békességes, 
áldott  húsvéti ünepet! Munkájukra Isten áldást kí
vánva, tisztelettel!   

 Kis Árpádné
baptista lelkipásztor

Felhívás a Kárpátalján elő 
családok megsegítésére

KEDVES BARÁTAINK! 

Felhívással fordulunk minden se-
gítőkés� emberhe� a Kárpátalján 
súlyos s�ükséget s�envedők tá-
mogatására. A háború katasztró-
fahely�etet idé�ett elő, a megélhe-
tés került veszélybe.

Összeomlott a hrivnya árfolyama, egy nyugdí
jasnak vagy minimálbéren élőnek napi egy 

euróból kéne eltartani a családját. Ezzel az élet
színvonal rosszabb lett, mint a Föld legszegényebb 
országaiban. Az árak viszont naponta növekednek, 
már ki sem írják. Az alapvető élelmiszerek kezde
nek eltűnni, és nagyon drágák! (Liszt, olaj, cukor.)

„Az élelmiszerhiány lehet átmeneti, de a pénz
hiány biztos nem. Az IMF nyomására a kormány 
az év végéig befagyasztotta a fizetéseket, nyugdí
jakat, a gáz és a villany árát világpiacira emelik. A 
magyarság képviselői megegyeznek abban, hogy az 
1944es málenkij robot óta most van a legnagyobb 
krízis. A besorozások miatt: 18 és 60 év között bár
kit elvihetnek a háborúba, (a debalcevei katlanban 
a munkácsi hadosztály harcolt), másrészt a kilátás
talan gazdasági helyzet miatt.” (Palojtay Márta)

Testvérvárosunk, Beregdéda polgármestere 
kérdésünkre jelezte, a határ menti kis települé
sekre, szórványokba nem vagy alig jutnak el az 
országos gyűjtésből eredő adományok. Itt szemé
lyes kapcsolatok révén tudunk segítséget nyújtani 
a nélkülözőknek. 

Budakeszi város önkormányzata, Perbál önkor
mányzata, egyházközségeink, civil szervezetek kö
zös összefogással segítséget, támogatást kívánnak 
nyújtani a háború sújtotta családoknak.  

Tárgyi adományt eljuttatni nehézkes, a szál
lítás többlet költséget jelent, és több mint másfél 
hónap az engedélyezés. A pénzadomány a legha
tékonyabb segítség. Hosszú távú támogatásra lesz 
szükség, ezért keresünk olyan családokat, akik 
vállalják, hogy egy „örökbefogadott” családnak 
havonta utalnak 10 000 forintot.

Várjuk olyan családok jelentkezését, akik nyá
ron szívesen fogadják a Kárpátaljáról érkező gyer
mekek ellátását saját családjukban. Esetleg az útle
vél és vízum költséget is tudják állni, vagy jelezzék, 
hogy csak a vendéglátást vállalják.

Jótékonysági koncertet rendezünk május 9én, 
szombaton 18 órakor Budakeszin, a Prohászka Ot
tokár Katolikus Gimnázium aulájában (Széchenyi 
u. 141.). 

Minden jó szándékú embert várunk, a kis segít
ség is óriási érték!

Budakeszi város önkormányzata is fogadja a 
felajánlásokat a Polgármesteri Hivatal társadalmi 
számláján, az alábbi számlaszámon:

11742348-15390022-00930000
Kérjük, a közlemény rovatba írják fel: 

Kárpátalja
Aki nem átutalással teljesíti a befizetést, annak 

csekket is tudunk adni az ügyfélszolgálaton, ahová 
perselyt is kihelyeztünk. 

A gyűjtés eredményéről és rászorulókhoz való 
eljuttatásáról folyamatosan tájékoztatást adunk 
városunk honlapján és a Budakeszi Hírmondóban; 
Perbál honlapján és a Perbáli Hírmondóban.

Várjuk javaslataikat, kérdéseiket is.
Bakács Bernadett

Tel.: +36 30/951-33-68, +36 23/535-710 /149mellék

bede.bakacs@gmail.com

Farkas László
(1947–2015)

Életének 68. évében, váratlanul elhunyt a Farkas 
testvérek 7. (legfiatalabb) tagja, László.
Vendéglátást tanult a Svábhegyi Golf Szálló ét

termében a legjobb mesterektől.
Fiatalon a szakma legjobbjai közé tartozott. 

Alig múlt húsz éves, amikor az újonnan megnyíló 
balatonfüredi Marina Szálló éttermében teremfő
nök lett, majd a Füredi Halászcsárda vezetője.

Dolgozott a Budapest Szállóban, a Béke Szálló 
kupolájában, több budapesti vendéglőt vezetett.

Mindig a „leépült üzleteket” kereste, fellendítet
te majd tovább állt keresve a kihívásokat.

Két és fél évet dolgozott Hollandiában is. Már 
a rendszerváltás előtt belevágott magánvállalkozá
sába. Budakeszin megépítette a „Kakas Bisztrót” 
ezzel új szolgáltatást teremtett. Nagyobb vendég
lőre vágyott, ezért Pátyon megvásárolta az általa 
elnevezett Farkas Verem Vendéglőt.

A kezdeti sikeres működése után különféle 
okok miatt eladásra került az étterem. 

Később megromlott egészségi állapota is, mi
nek következtében teljesen visszavonult. Élete 
utolsó szakaszában gyermekeinek sikerei és uno
kái voltak a legnagyobb öröme.

Temetése 2015. április 8án 13 órakor lesz a bu
dakeszi temetőben. 

Farkas Gyula
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Mennyit kell  
fizetni, ha elkap  

a szuper traffipax?
Az új eszközök közel tucatnyi 
szabálysértést lesznek képe-
sek rögzíteni. Itt van, hogy 
melyikért mekkora bírságot 
tartalmazó csekket hozhat a 
jövőben a postás.

Gyorshajtásért: 30 000  –300 000 Ft
Kihangosító nélküli telefonálásért: 30 000 Ft

Biztonsági öv nélküli autózásért:  
10 000, 15 000 vagy 20 000 Ft  

(lakott terület, vidék, autópálya)
Jelzőlámpa tilosán áthajtásért: 50 000 Ft

Vasúti átjárón tiltott áthajtásért:  
60 000 Ft

Záróvonal átlépéséért: 30 000 Ft
Kötelező haladási irány megszegéséért:  

50 000 Ft
Tiltott behajtásért: 30 000 Ft

Autópálya leállósávjában jogtalan megállá
sért: 40 000 Ft

Autópálya leállósávjában haladásért:  
100 000 Ft

Buszsáv jogosulatlan használatáért:  
20 000 Ft

Buszsávban haladásért: 30 000 Ft
Lejárt műszakival autózásért: 40 000,  
50 000 vagy 60 000 Ft (attól függően,  

hogy 3, 6 vagy 12 hónapja járt le)

forrás: vezess.hu, police.hu

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 Buda-
keszi, Fő u. 179., Tel.: 06(23) 535-710, Fax: 06(23)535-712 • Hon-
lap: www.hirmondo.budakeszi.hu  • Főszerkesztő: Balczó Kornélia 
• e-mail: szerkesztoseg@budakeszihirmondo.hu • Hirdetésfelvétel: 
Tel.: 06(30) 630-8597, szerkesztoseg.hirmondo@gmail.com • lap-

zárta 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, Ohr Alajos

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, AMENNYI-

BEN ETTŐL ELTÉR, VÁLLALJA ENNEK KÖVETKEZMÉNYEIT!

A budakeszi rendőrök fogták el  
a cipőtolvajt

K Arnold 23 éves gyanúsított 2015. március 
20án 16 óra körüli időben az egyik budaör

si sportáruházban, a próbafülkébe bevitt magával 
4 darab női sportcipőt, melyekről az áruvédelmi 
eszközt eltávolította. Az árukat elrejtette a ruhá
zatában, és megkísérelt fizetés nélkül távozni az 
áruházból. 

A bűncselekményt az áruház biztonsági szolgá
latának munkatársai észlelték, és a rendőrök kiér

kezéséig visszatartották az elkövetőt.
K. Arnoldot a budakeszi rendőrök a helyszínen 

elfogták, majd a Budaörsi Rendőrkapitányságra 
előállították, ahol a nyomozók gyanúsítottként 
hallgatták ki.

A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osz
tálya indított eljárást lopás vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt K. Arnold 23 éves 
pándi lakos ellen.

Kinevezés
Tavaly december elsejével Mol-
nár Gábor r. s�á�ados távo�ott 
a Budakes�i Rendőrőrs Bűnügyi 
alos�tályve�etői po�íciójából. Te-
kintettel a folyamatos, s�aks�erű 
és törvényes munkavégzés biz-
tosítására helyébe Forgács Péter 
r. főtör�sőrmester lépett.

Forgács Péter ezelőtt a területen körzeti meg
bízottként látta el szolgálatát, mely során ki

váló hely és emberismeretre tett szert. Átlagon 
felüli teljesítménye hozzájárult ahhoz, hogy az 
alosztályvezetői többletfeladatokat elláthassa. 
2013ban a Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi sza
kán eredményes vizsgát tett, a nyelvvizsga meg
szerzését követően végleges kinevezésben fog 
részesülni.
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2 Ifjúsági kérdőív

Kedves fiatalok!
A Budakeszi Ifjúsági Koncepció készítéséhez kérjük segítségeteket. A 
válaszadás név nélkül történik és kb. 10 percet vesz igénybe. A kitöltött 
kérdőívet április 30-ig adjátok oda a� os�tályfőnökötöknek, vagy adjá-
tok le a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy az Erkel Ferenc 
Művelődési Kö�pontban.

1. Nemed:   Lány               Fiú
    Életkorod: ………………………………………………………………………………………………………………………………
    Lakóhelyed:  Budakeszi,  Egyéb, éspedig ……………………………………………………………………
2. Befejezett iskolai végzettséged:

 általános iskola   gimnázium   főiskola/egyetem
3. Milyen típusú iskolába jársz?

 általános iskola   szakközépiskola   gimnázium 
 egyetem/főiskola  egyikbe sem. 

4. Van-e hobbid?
 Igen, éspedig:………………………………………………………………………………    Nincs.

5. Kedvenc zenéd:……………………………………………………………………………………………………………………
6. Kedvenc filmed:……………………………………………………………………………………………………………………
7. Kedvenc könyved:…………………………………………………………………………………………………………………
8. Szoktál-e részt venni közösségi rendezvényeken?

 Igen   Nem, de nem is szeretnék  Még nem, de szeretnék.
9. Van-e olyan ismert személyiség ( Pl. színész, zenész, sportoló, előadó, TV-s 
személyiség, műsorvezető stb.) akit szívesen látnál Budakeszin?

 Igen, éspedig:
 Nincs.

10. Meg vagy-e elégedve a szabadidőd eltöltési módjával?
 Igen, teljes mértékben;    Nem, mert nincs elég program;
 Nem, mert nincs olyan lehetőség, ami érdekelne;
 Nem, mert nincs elég pénzem;   Nem, egyéb ok.

11. Szoktál-e unatkozni?
 Igen,      nem

12. Többnyire kikkel szoktál szabadidődben együtt lenni?
 családtagokkal osztálytársakkal,  haverokkal más, velem egyedül,  
 rokonokkal iskolatársakkal  egyidős fiatalokkal, egyéb 
    barátokkal személlyel
hétköznap      
hétvégén      
13. Értékeld a következő szabadidős/szórakozási lehetőségeket 1-től 5-ig,; az 
alapján, hogy Te melyiket csinálod a legszívesebben. Írd a megfelelő számot a 
négyzet elé. (1: egyáltalán nem, 5: nagyon szereted).

 internetezés  sörözés  TV/DVD nézés   koncert látogatás
 mozi   kiállítás látogatás  Társasjátékok/kártya  könyvtárlátogatás
 szerepjátékok  sportok   kirándulás, természetjárás  
 kézműveskedés  színház  zenélés   Főzés 

14. Melyik szabadidős programot látnád szívesen megvalósulni Budakeszin?
Sport lehetőségek:

 Szabadtéri kosárlabda pálya  Gördeszka, görkori pálya
 Pingpong asztalok   Szabadtéri edzőszerek  bővítése
 Futópálya-rekortán   Kivilágított focipálya

Szórakozási lehetőségek:
 Ingyenes internetkuckó/teleház  teaház  filmklub  táncház
 tehetségkutatók   disco   könnyűzenei koncertek

Véleményeddel segíted Budakeszi ifjúsági programjainak megvalósítását, melyet nagyon köszönünk.

Házunk védelme
A Budakes�i Rendőrőrs területén 
az elmúlt napokban több esetben 
fordult elő lopás, e�ért öss�eállí-
tottunk pár bűnmegelő�ési taná-
csot, melyek segíthetnek az áldo-
�attá válás megelő�ésében. 

Ismeretlen tettes 2015. március 28án 20 óra és március 29
én 9 óra 30 perc közötti időben egy nagykovácsi ingatlan 

udvarán parkoló nyitott gépkocsiból eltulajdonított egy lap
topot és több parfümöt, majd az autóban talált lakáskulccsal 
bement a lakásba és onnan elvitt egy táskát.

Szintén ismeretlen tettes 2015. március 24én 23 óra 30 
perc és március 25én 5 óra 15 perc közötti időben bement 
egy nagykovácsi házba és onnan műszaki cikket, készpénzt 
tulajdonított el.

Egy telki családi házba  a nyitott bejárati ajtón keresztül  
besurrant egy ismeretlen személy 2015. március 5én a hajna
li órákban és a lakásból készpénzt, fényképezőgépet, valamint 
mobiltelefont tulajdonított el.

Ismeretlen tettes 2015. március 30án 23 óra 30 perc és 
március 31én 5 óra 30 perc közötti időben egy telki ingat
lanba  a nyitott garázson keresztül  bement és onnan két 
laptopot, valamint készpénzt tulajdonított el.

A felsorolt esetek egyikében sem kellett a tetteseknek erő
szakot alkalmazniuk ahhoz, hogy hozzájussanak a sértettek 
értéktárgyaihoz.

BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSOK:
A lakást, kaput akkor is tartsák zárva, amikor otthon tartóz
kodnak. Amennyiben rendelkeznek biztonsági lánccal, akkor 
azt is használják!

Gondoskodjon a helyiségek megfelelő zárásáról, az ille
téktelen személyek bent tartozódásának megakadályozásáról. 

A névtáblán csak a szükséges adatokat tüntesse fel! Példá
ul a végzettségből, több cím megadásából a vagyoni helyzeté
re lehet következtetni.

Időnként vizsgálják át a bejárati ajtót és környékét, hogy 
nincse idegen tárgy, rongálódás rajta, amely utalhat arra, 
hogy valaki járt a lakás környékén. 

Ajtónyitás előtt minden esetben győződjön meg – pl.: az 
optikai kitekintő igénybevételével – az Önhöz érkező személy 
kilétéről!

Ha idegenek csengetnek be és valakit keresnek, szolgálta
tást, vásárlást ajánlanak, rosszullétet színlelnek, vagy valami
lyen apróságot kérnek, ne engedje be őket lakásba, illetve ne 
hagyja őket felügyelet nélkül. 

A hivatalos személyektől kérjen igazolványt!
Ha gyanús személyeket látnak közlekedni a lakóházban 

vagy a környéken, próbálják jól megfigyelni őket és az általuk 
használt jármű típusát, rendszámát írják fel!

Nyaralás előtt szóljanak a szomszédjuknak, rokonuknak, 
hogy meddig lesznek távol és kérjék meg őket a levélszekrény 
kiürítésére, az újságok összeszedésére!

Idegenekkel és közösségi oldalakon ne közöljék, hogy 
mikor nincsenek otthon, de rokonainak, jó szomszédjaiknak 
mindig hagyják meg az elérhetőségüket (cím, telefonszám)!

Ne tüntesse fel címét a kulcstartóján!
Lakáskulcsát ne tegye az ajtó közelében található „biztos 

rejtekhelyre” (lábtörlő, villanyóraszekrény stb.)!
Ha a biztonsági zárat nem tudja bezárni, ne menjen el ott

honról, mert lehet, hogy a bűnözők a lakást betörésre „előké
szítették”. Gondoskodjon a zárcseréről, de ne hagyja felügyelet 
nélkül a lakást!

Kulcsait ne tartsa igazolványaival egy helyen, mert lopás 
esetén „kulcsrakész” segítséget ad pontos lakcímével, esetleg 
autórendszámával együtt a betörőknek!

Taktikai védelemként alkalmazhatók olyan műszaki 
eszközök is, amelyek a tulajdonos ottlétének látszatát keltik. 
Például időkapcsolóval ellátott véletlenszerű fény és hangha
tásokat produkáló berendezések.






