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Új tere, kultúrháza lehet a városnak
LAKOSSÁGI FÓRUM BUDAKESZI KÖZPONTJÁNAK TERVEZETT RENDEZÉSÉRŐL

Október 21-én lakossági fórum 
keretében ismerhették meg az 
érdeklődők az önkormányzat 
terveit a művelődési központról 
és környékéről.  Kollégáimmal 
több lehetséges megoldást is vá-
zoltunk, s ezekről a megjelentek 
véleményét is kikértük.

Önkormányzatunk előrehaladott 
tárgyalásokat folytat annak érde-

kében, hogy a művelődési központot 
és környékét megújítsa, és környeze-
tét rendezze. Ezt a nagyberuházást a 
városképi értékek szem előtt tartásá-
val és a város lakosságának megelé-
gedésére kívánjuk megvalósítani. 

A jelenlegi épület helyett egy 
modern, de a környezetbe illő olyan 
létesítményt tervezünk, ahol a műve-
lődési központ és a könyvtár mellett 
a lakosság más igényeit is kielégítő 
szolgáltatások − bank, üzletek, szol-
gálati lakások, orvosi rendelő − is 
helyet kaphatnának.

Előzmények
A művelődési központ és környé-
ke fejlesztésének története 2011-ig 
nyúlik vissza. Ekkor nyilvános hasz-
nosítási eljárást írtunk ki, amely 
sikertelennek bizonyult. Később az 
ingatlanegyüttest adásvétel útján sze-
rettük volna hasznosítani. Az akkori 
érdeklődő-beruházó 800 négyzet-
métert ajánlott az önkormányzatnak 
a terület fejlesztéséért. Ezt a képvi-
selő-testület nem fogadta el. 2012-
ben újra meghirdettük, akkor 1200 
négyzetméter jutott volna az önkor-
mányzatnak, de ezt sem fogadtuk 
el. 2013-ban változtattunk fejlesztési 
irányunkon: az egész beruházást az 
önkormányzat szeretné elvégezni! 
Nincs beruházó mellettünk, de ter-
mészetesen bérlők, tulajdonostársak 
igen. Tapasztalataink alapján azt 
gondoljuk, nem biztos, hogy jó, ha 
egy ilyen önkormányzati terület más 
tulajdonos kezébe kerül. Az a leghe-
lyesebb, ha az önkormányzat teljes 
egészében maga fejleszti a területet.

2015 nyarán az önkormányzat 
felvásárolta a telektestbe ékelődő, 
magántulajdonú ingatlanokat, ez 143 
millió forintba került. Mivel egy pá-
lyázaton nyertünk, az önkormányzat 
megvásárolta az egész nagy területet, 
amellyel száz százalékban tulajdono-
sai lettünk 6334 négyzetméternek a 
tüdőgondozótól a Kossuth utca. 4.-es 
számú házig. 

Budakeszi Város képviselő-testü-
lete a 2015. szeptember 24-ei ülésén 
döntött arról, hogy ebben a témában 
lakossági fórumot tart, hiszen olyan 
fontosságú témáról van szó, amiről a 

leginkább érintettek, a helyben élők 
véleményének kikérése nélkül nem 
kívánunk dönteni. 

Ezen fórummal az a célunk, hogy 
a lakosság véleményét, ötleteit meg-
ismerjük. Az itt élő emberek elkép-
zeléseivel, elvárásaival ellentétesen 
nem fogunk cselekedni, dönteni . A 
fejlesztés megvalósításában az ön-
kormányzat „nulladik ponton áll”, 
azaz még nincs elkötelezve, nem írt 
alá szerződést, nem vett fel hitelt, 
nem írt ki közbeszerzési eljárást sem. 

A lehetőségek
Budakeszi városképi szempontjából 
kiemelkedő, meghatározó területéről 
van szó, de a fejlesztés során egy em-
lékház is megújulhat. 

A képviselő-testület pillanatnyi-
lag háromféle megoldást lát maga 
előtt:

Az önkormányzat a három alap-
funkciót − orvosi alapellátás, köz-
feladatok, Mezei Mária-emlékház 
− megtartja. Mindenki tudja, hogy 
a jelenlegi orvosi rendelő rossz és 
méltatlan állapotú, az ÁNTSZ rend-
szeresen kifogásolja az épület álla-
potát. A művelődési ház és könyvtár, 
valamint a Mezei Mária-emlékház 
állapota szintén rossz és méltatlan, 
felújításuk elkerülhetetlen. 

Az első variáció szerint az ön-
kormányzat külső eszközöket nem 
von be, hanem megtartja az eredeti 
funkciókat a jelenlegi helyükön. A 
megvásárolt ingatlanokat a tüdőgon-
dozóig lebontja, és szép városképet 
alakít ki. Parkosít, parkolókat épít. 
Ez körülbelül 200 millió forintba ke-
rül − a kivásárlás a már említett 143 
millió. A közfunkciók rendezésére 
külön pénzre nincs szükség. 

Minden megoldásnak vannak 
előnyei, és hátrányai is. Ezzel a köz-
funkciók nem változnak, így a tele-
pülés nem is lép előre, de városképi 
szempontból egy sokkal érdekesebb, 
szebb kép alakulna ki. 

A második elképzelés szerint 

az orvosi alapellátásra, valamint a 
művelődési ház és könyvtár funkci-
ójához 1500 négyzetméterre lenne 
szükség, és körülbelül 800 millió 
forintra. Ennyi pénze nincsen az 
önkormányzatnak, ezt valahonnan 
elő kellene teremteni saját forrásból. 
Például adóemeléssel, ingatlanok 
eladásával. Az önkormányzatnak 
azonban nem ez a célja: ezt a 800 
milliót szeretné üzleti vállalkozásból 
visszatermelni. 

A harmadik változat szerint az 
1500 négyzetméteres önkormányzati 
épülettest mellé olyan egyéb üzlet-
helyiségeket, lakásokat, parkolókat 
létesítenénk, melyeknek bevételéből 
ezt a 800 milliót vissza lehetne nyer-
ni. 

Ezen elméleti megoldásoknak a 
kidolgozása még nem kezdődött el. 
Semmilyen irányba nem köteleztük 
el magukat. 

Egyet tudunk biztosan: Budake-
szi Város Önkormányzata a beruhá-
zó, nincs befektető partnerünk, nem 
várható kormányzati támogatás, sem 
pályázat. Ezeket a közfunkciókat az 
önkormányzatnak egyedül kell meg-
oldania. Azért foglalkozunk ezzel az 
üzleti modellel, hogy a közfunkciók 
színvonalát, minőségét emelni tud-
juk. Vannak szándéknyilatkozataink 
a leendő bérlőktől − DM, Lidl, Spar, 
Rossmann, OTP, Fővárosi Vízművek 
−, akik előzetes írásbeli szándéknyi-
latkozatot tettek: amennyiben kiadó 
egységek lesznek, ők szeretnének 
bérlők lenni. Banki tárgyalásokat is 
folytattunk − OTP, CIB, Erste, MKB, 
MFB −, így tudjuk, milyen feltéte-
lek mellett vehetünk fel beruházási 
hitelt. 

A nagyberuházás részeként sze-
retnénk a Mezei Mária-emlékházat 
is helyreállítani, és visszakapcsolni a 
város vérkeringésébe. 

Fontos, hogy a Kossuth utca tu-
risztikai tengelyként való elhelyezése 
megtörténjék. Ebbe a zöld, természet 
közeli turisztikai tengelybe a kon-

ferencia turizmust is beépülhetne. 
A leendő művelődési központban 
olyan termet kellene kialakítani, 
amely konferenciák lebonyolítására 
is alkalmas. 

Ilyen horderejű nagyberuházás-
hoz, a hitelfelvételhez a kormánytól 
engedélyt kell kérni, a plázastop alól 
felmentést kell kérni. Előzetesen már 
érdeklődtünk a lehetőségekről. 

A nagyberuházás részeként a köz-
lekedés szempontjait is figyelembe 
kell vennünk: fel- és lehajtók építé-
sének engedélyezése, a közlekedési 
lámpák összehangolásának felülvizs-
gálata. 

A BVV Kft. elköltözik a Kossuth 
és Erdő utca sarkán lévő telephelyé-
ről, ez az ingatlantest is részese lesz a 
nagyberuházásnak.

Kedves budakeszi
Lakosok! 
Várjuk az önök véleményét, ötleteit. 
Koncepciótervet fogunk készíttetni, 
melyről a lakossági véleményeket 
meghallgatva a képviselő-testület 
következő ülésén, november végén 
döntünk a továbbhaladásról.

Álláspontom szerint, amennyi-
ben ez szép siker, optimálisan kivite-
lezett fejlesztés lesz, akkor kihatással 
lesz az egész város életére, a környező 
ingatlanokat is felértékeli. Célunk az, 
hogy ebbe a nagy munkába a helyi 
vállalkozókat is bevonjuk. Ezért is 
örülök annak, hogy sokan közülük 
megjelentek a lakossági fórumon.

Végezetül: nagyon fontos az átlát-
hatóság. Az egész tulajdoni szerkezet 
az önkormányzat tulajdonában van, 
és ez így is fog maradni.

Győri Ottilia, polgármester
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Új tere, kultúrháza lehet  
a városnak 2.

A 3. OLDAL FOLYTATÁSA…

Még a légi felvételekre tekintve 
is érzékelhető, hogy a művelő-
dési ház jelenlegi környezete 
erősen szlömös állapotban lévő 
terület. Régóta megfogalma-
zott célunk, hogy a település 
központjában egy olyan környe-
zeti állapot jöjjön létre, ami 
méltó Budakeszi városához.
Sajnos, a szlömösödés nemcsak 
a művelődési ház közvetlen kör-
nyezetét jellemzi, hanem kihat 
a Kossuth utcára is, kiemelten 
érinti BVV telephelyétét és 
a VAM‐Design épületét is, a 
„szellemházat”, mely évek óta 
üresen áll.

Ha létrejön a fejlesztés, a beruházás 
során felértékelődik az ingatlan-

terület, ott újfajta funkciók jelennek 
meg, s ez kihat a környezetére, sok 
egyéb probléma önmagától, automa-
tikusan megoldódhat. Az előkészítés 
során ezen ingatlanterület felértéke-
lését előreirányoztuk, az év végéig 
elfogadandó Helyi Építési Szabály-
zatban is megfogalmaztuk.

A beruházás előkészítése során 
tárgyalásokat folytattunk egy ingat-
lan‐tanácsadó céggel, szakértői véle-
ményt és hatástanulmányt készítte-
tünk, folyamatosan elemeztük, hogy 
ennek a beruházásnak milyen kiha-
tásai lesznek. Hogy a hitelfelvétellel 
nullszaldós eredményt érjünk el, 
ezért bővítettük a tervezési progra-
mot gazdasági-szolgáltató egységek-
kel és értékesítésre szánt lakásokkal. 
A felépített kereskedelmi, szolgálta-
tóegységek bérleti díja fedezze a hitel 
törlesztő részleteit, távlatokban pedig 

alapját képezze az épületállomány 
fenntartási, karbantartási költségei-
nek, emellett a környezet színvonalá-
nak a megőrzését biztosítani tudjuk.

Megkérdeztünk néhány élvonal-
beli építész véleményét a beruházás-
ról, annak nagyságrendjéről és a főbb 
tervezési szempontokról. Az össze-
gyűjtött információk alapján alakult 
ki a terület rendezésének 3 változata, 
melyet beépítési vázlatokon is áb-
rázoltunk, ennek bemutatása során 
érzékelhető, hogy nagyságrendileg 
milyen mértékű beépítettség várható 

az eltérő megoldások esetén:
Az 1. változat szerint önerőből 

oldjuk meg a terület rendezését 
minimálprogram keretében, a nem 
használható, lelakott épületek lebon-
tásával, beleértve a tüdőgondozót is, 
kizárólag a művelődési ház épületét 
megtartva környezetét parkosítva és 
a parkolóterületet szabályossá téve.

A 2. változat szerint a jelenlegi 
művelődési ház épületét is elbontva, 
teljesen tiszta lapról indulva építhet-
nénk meg a vadonatúj művelődési 
ház mellett egy új orvosi rendelőt, 

az előnyös városképi arculatot, par-
kosítással, a burkolt területekkel, a 
parkoló terület kevésbé pozícionált 
megjelenítésével. E tervváltozat sze-
rint 4 lakás is lehetne az emeleten, 
így az orvosi rendelő épületét jobban 
ki lehetne használni.

A 3. változatra kétféle variáció is 
készült. Az új közösségi épület ebben 
az esetben is kiemelt sarokpozícióba 
tervezendő közvetlen kapcsolatban 
az egészségügyi szárnnyal. A „mi-
nimál verzió” 40 gépkocsiállásos 
teremgarázst is tartalmaz. A föld-

szinten karéj-
ban elhelyezett 
lakások északi 
oldalról zárnák 
le a területet, a 
beépítettség  ez 
esetben 40 szá-
zalékos.

Az utolsó 
változat a legin-
tenzívebb. Itt a 
mélygarázs 153 
gépkocsi szá-
mára készülne, 
a földszinten 
a fő funkciók 
mellett 1500 
nm kereske-

delmi-szolgáltató terület létesülhet, 
az emeleten és a tetőtérben 40db la-
kással. A beruházás mindenképpen 
„úszó” épületként valósulna meg, 
ami a továbbiakban egyfajta nyitott-
ságot tesz lehetővé a környező ingat-
lanok felé, ez az elrendezés további 
lehetőségeket tartogat a távlatokban.

A közintézmény városi tér nélkül 
nem működik. Mindenképpen olyan 
elrendezést kíván magának, ami a 
városi tér funkciót is el tudja látni.

Bánhidi László
fejlesztési tanácsnok



Úti tervek
A 2019-ig tartó önkormányzati 
ciklusban a következő további 
útfejlesztések várhatók: 

Reviczky József utca, Hajós utca – 
Barackvirág utca közötti, 529 m-es 
szakasza.

 

József Attila utca, Hajós utca – Ba-
rackvirág utca közötti, 479 m-es sza-
kasza.

A Nagy Sándor József utca Temető ut-
cai végétől 247,1 m-es, a Fő utcai csat-
lakozástól 36,2 m-es szakaszon már 
jogerős az építési engedély útépítésre, 
víztelenítésre és forgalomtechnikára.

A Makkosi út, Gábor Áron utca-
Kegytemplom közötti 1477,5 m-es 
szakaszára is megvan az engedély.

A Megyei út, valamint a Gerinc utca 
teljes hosszára vonatkozó terv engedé-
lyezése folyamatban van.

A gyalogos közlekedés biztonságosab-
bá tétele érdekében elkészültek a Zichy 
Péter utca, Knáb János utca felőli 100 
m-es szakaszának forgalomtechnikai 
kiépítésének tervei, melyben a hiány-
zó 36 m-es szakaszon a járdát bizton-
ságosan elhatároljuk az úttesttől.

A lakossági igényeket figyelembe véve 
a temető bejáratához csatlakozó jár-
daszakasszal a Temető utcai busz-
megálló és buszöblök kialakításának 
út- és járdaépítési terve még készül.

A Fenyő utca kétirányúsításának for-
galomtechnikai terve is készül még. 

Dr. Győri Ottilia polgármester mind-
ezekkel kapcsolatban lapunkkal 
közölte: „A nagy tervek mellett sem 
teszünk le arról, hogy a városüze-
meltetés általános megelégedésre 
működjön, és útépítési terveinket is 
megvalósítsuk. Egy budakeszi lakos 
javaslatára képviselő-testületünk 
döntött arról, hogy minden ülésün-
kön áttekintjük az aktuális útépítési 
feladatokat. A fontossági sorrendet 
felállítjuk, és anyagi lehetőségeinkhez 
mérten végezzük a javításokat, felújí-
tásokat. Erről természetesen a lakos-
ságot is időben tájékoztatjuk.”
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Út, víz, csatorna,  
energiatakarékosság 

- BUDAKESZI FEJLŐDIK

 
Több olyan komoly beruházás is befejeződött, folyik, illetve készülődik 
mostanában Budakeszin, melyek a városban élők mindennapjait is érin-
tik, és a lakosság érdekeit szolgálják. Ohr Alajos alpolgármester ezekről 
beszélt a Buda Környéki Televízió Gazdasági magazin című műsorában. 

Elsőként arról az útépítésről, melyet a Budaörs felé közlekedők már korábban 
észrevehettek, de mindeddig nem sokat lehetett tudni róla.
Az alpolgármester elmondta: a Tesco áruház melletti csomóponttól induló 

út a nemrég átadott szennyvíztisztító telep úgynevezett feltáró útja, lényegében 
bekötőút. Jó minőségű aszfalttal burkolják majd, s egy ideig kizárólag a telep 
megközelítésre használják. 

A beruházás része annak a Környezet és Energia Operatív Program pályá-
zati csomagnak, melyet az üzem építésére, illetve a Makkosi terület szennyvíz-
elvezetésére nyert a város.

Ohr Alajos arról is beszélt, hogy szeretnék, ha még az idén befejeződne 
Kossuth Lajos utcában a Fővárosi Vízművekkel végeztetett ivóvíz gerincveze-
ték és a bekötő vezeté-
kek cseréje, az átere-
szek építése. A hálózat 
ugyanis olyan állapot-
ban volt, hogy csak a 
csere lehetett a megol-
dás. Azután a Kossuth 
Lajos utcának az erdő 
felé vezető szakasza jó 
minőségű útburkolatot 
is kaphat.

Fontos, hogy több 
új tűzcsapot is létesí-
tettek, mert a tűzi víz-
ellátás nem volt meg-
felelően megoldott. 
Kifejezetten az alpol-
gármester kérésére a 
Kossuth köz sarkára is 
telepítettek tűzcsapot, 
hogy e terület is biz-
tonságosabb lehessen. 
Ugyanakkor létesítet-
tek itt egy olyan cson-
kot is, mely a későbbi-
ekben a köz vízellátását szolgálhatja majd. 

Mivel a nyár folyamán a Makkosi úton elkészült a szennyvízhálózat, a víz-
mű jelzése nyomán a vízvezetékcsere is megtörtént. 

Más beruházásokkal is gyarapodik a város, ami jelentős megtakarítást is 
jelenthet majd a költségvetésben.

Energetikai pályázaton 150 millió forintot nyert Budakeszi, melyet a Nagy 
Sándor József Gimnázium és a zeneiskola nyílászáróinak cseréjére és külső szi-
getelésére fordíthat.

A gimnázium tetőszerkezetét, a hullámpalákat a szigeteléshez meg kellett 
bontani. Az egyébként is korszerűtlen héjazatot ezért az önkormányzat saját 
költségvetéséből kicserélteti, felújítja, ezzel várhatóan több évtizedig gond nél-
kül üzemeltethető az intézmény.

A hőszigeteléssel jelentős megtakarítást várnak a fűtési költségekben. A ki-
vitelező ráadásul vállalta, hogy a tantermek fűtéskorszerűsítéséhez a szükséges 
elzáró szerkezeteket féláron szállítja, és ingyenesen szereli fel, ami további mil-
liós spórolásra ad lehetőséget. A zeneiskola esetében nem kerül sor tetőcserére.

Beszámolt az alpolgármester arról is, hogy a városszerte látható járda-
építések a lakossági önerős építési pályázat részeként valósulnak meg. Ezt a 
tavalyi 2 millió forint helyett idén 5 millióval támogatja az önkormányzat. 
Akik korábban négyzetméterenként 2500 forinttal „beszálltak” az építésbe, 
nekik a BVV Kft.-vel megépíttetik a járdát. A munkálatok a keleti városrész-
ben kezdődtek, az iskolák körül pedig szünidőben dolgoztak. Ahhoz, hogy 
a munka felgyorsulhasson, a BVV Kft. külső vállalkozót is bevont – mondta 
Ohr Alajos. 
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Képviselő-testületi határozatok 
TISZTELT BUDAKESZI LAKOSOK!

Budakeszi Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
a 2015. szeptember 24-én és 
október 1-jén tartott képvise-
lő-testületi ülésein az alábbi, 
lakosságot kiemelten érintő 
döntéseket hozta:

335.: A Pitypang Sport Óvodában a 
2015/2016-os nevelési évére a cso-
portok maximális gyermeklétszámát 
az alábbiak szerint határozta meg:
Csoport / korcsoport: Maximális létszám:
Csiga / kiscsoport 27 fő
Maci / kiscsoport 27 fő
Méhecske / középső csoport 27 fő
Nyuszi / középső csoport 27 fő

336.: A Képviselő-testület feladat-
ellátási szerződést kötött dr. Csősz 
Anetta háziorvossal Budakeszi Vá-
ros III. számú háziorvosi körzetének 
ellátására.

337.: A Képviselő-testület elfogadta 
Budakeszi Integrált Településfejlesz-
tési Stratégiáját.

339.: A Képviselő-testület csatlako-
zott a Nulla Hulladékos Települések 
Hálózatához.

343.: Felkérték a BVV Kft.-t a Buda-
keszi Szarvas téren, a Himnusz-szo-
bor mögötti területen, a Fő utcától 

indulva 30 méter hosszúságban, 1,2 
m szélességben járdaszakasz kiala-
kítására és a munkálatok költségeire 
bruttó 282 600 Ft keretösszeget biz-
tosított.

344.: Felkérték a BVV Kft.-t három 
darab növényoszlop beszerzésére, és 
a Budakeszi Szarvas téren, a 2016. 
évi telepítési időszakban történő ki-
helyezésére, és a munkálatok költsé-
geire bruttó 250 000 forint keretösz-
szeget biztosított.

346.: A Képviselő-testület elfogadta 
a Művelődési Központ projekt meg-
valósításával kapcsolatos tájékoztatót 
azzal, hogy a további tárgyalásokon 
és lakossági fórumon történő egyez-
tetés folyamán fogják meghatározni 
a projekt során megvalósítandó 
funkciókat, az alábbi alapadatok 
szerint:
- a terület beépíthetősége maxi-
mum 65%,
- a Művelődési Központ + Könyvtár 
1200 m2 alapterület, 
- az Egészségügyi ellátó 300 m2 alap-
terület
- az üzlethelyiségek 2300 m2 alapte-
rület,
- a lakások 1800 m2 alapterület és 
megközelítőleg 30 db, 
- a parkolóhelyek száma 180 db,
A fenti adatokat nettó nagyságban 
előzetesen határozzák meg, 
A Képviselő-testület felhatalmazta a 

polgármestert a további tárgyalások 
folytatására.

350.: A Képviselő-testület támogat-
ta a kérelmezőket a lakosság rész-
vételével megvalósuló járdaépítési 
kérelmek tekintetében. A támogatás 
összege bruttó 865 904 Ft.

352.: A Képviselő-testület a lakossági 
járdaépítési pályázatok támogatásá-
ra létrehozott keretből megmaradó 
összeget, valamint további bruttó 1 
000 000 Ft keretösszeget biztosított a 
Budakeszi Fő utcai járda felújítására.

353.: A Képviselő-testület támogatta 
a Széchenyi István Általános Iskola 
udvarán lévő Bumeráng Kalandpark 
építését, melynek fedezetére bruttó 
750 000 Ft összeget biztosított.

354.: A Képviselő-testület elviekben 
támogatta a Széchenyi István Álta-
lános Iskola szervezésében létrejövő 
SZIA bál megrendezését, melynek 
bevételi összegéből a főépületben 
található egyik mosdó helyiséget 
újítják fel. A Képviselő-testület a Szé-
chenyi István Általános Iskolában 
megrendezendő bál bevételi össze-
gével megegyező értékben támogat-
ja a főépületben található egy mosdó 
helyiség felújítását.

361.: A Képviselő-testület támogatta 
a Budakeszi Város Ifjúsági Tanácsá-

nak megalakulását azzal, hogy az 
Ifjúsági Tanács első, alakuló ülésén 
fogadja el a Szervezeti és Működési 
Szabályzatukat, és tagjai közül vá-
lasszák meg az elnököt, az alelnököt, 
valamint a titkárt.

363.: Árajánlatokat kértek be a Zichy 
Péter utcai járda forgalomtechnikai 
kivitelezésére. 
A Képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a legkedvezőbb 
ajánlatot adó céggel az ügyvédi ellen-
jegyzést követően a vállalkozási szer-
ződést megkösse, melynek fedezete 
1 000 000 Ft.

365.: Budakeszi Város Önkormány-
zata Képviselő-testülete 2015. nov-
ember 23-án, hétfőn 18 órakor köz-
meghallgatást tart az Erkel Ferenc 
Művelődési Központban.

367.: Elfogadták a Patak utca, Domb 
utca közvilágítás építése tárgyában 
hozott bíráló bizottsági értékelést, 
valamint a nyertes ajánlattevőre vo-
natkozó javaslatot.
A Képviselő-testület vállalkozási 
szerződést kötött a Patak utca, Domb 
utca közvilágítás építése tárgyában a 
Best-Vill 2000 Kft.-vel, melynek fe-
dezetéül bruttó 17 651 867 Ft keret-
összeget biztosított.

369.: Támogatták a Farkas-hegyi 
Repülőtér területén 15 db repülőgép 
tárolására alkalmas hangár építését, 
és felkérte a polgármestert, hogy a 
rendelkezésre álló adatok alapján 
kérjen be legalább három indikatív 
árajánlatot a tervezésre és a kivitele-
zésre vonatkozóan.

371.: Támogatták a Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola „B” épületének 
megépítését a Budakeszi Árpád feje-
delem téren, valamint a terület köz-
művesítése, tereprendezése, tűzi-víz 
tárolója és a parkolók kialakításának 
költségeit önerőből vállalta.

375.: A Képviselő-testület támogatá-
si szerződést kötött a Budakörnyéki 
Székelykör egyesülettel mobil szé-
kely kapu elkészítési költségeinek 
támogatására 100 000 Ft összegben.

376.: Támogatták a Nagy Sándor Jó-
zsef Gimnázium energetikai korsze-
rűsítésével összefüggően a kiegészítő 
beruházások elvégzését.

A határozatok megtalálhatók a 
www.budakeszi.hu honlapon

TISZTELT BUDAKESZI LAKOSOK!
BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2015. november 23-án, hétfőn 18 órakor

közmeghallgatást
tart az Erkel Ferenc Művelődési Központban (Budakeszi, Fő utca 108.).

A közmeghallgatás során Budakeszi lakossága, a helyi szervezetek képviselői közérdekű 
kérdéseket tehetnek fel a képviselő-testületnek, és elmondhatják javaslataikat.

Írásbeli kérdéseiket, javaslataikat 2015. november 18-ig (szerda)  
várjuk a pm.titkar@budakeszi.hu email címre vagy személyesen  

a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára. 

Tisztelettel várjuk a lakosságot és a helyi szervezetek képviselőit!
Budakeszi Város Önkormányzata  nevében

Győri Ottilia, polgármester
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BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A „KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐKRŐL SZÓLÓ” 2011. ÉVI CXCIX. 

TÖRVÉNY 45.§ (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN

pályázatot hirdet
PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közszolgálati jogviszony 
időtartama: 
határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszony.
                       
Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 
Budakeszi, Fő utca 179.

A közszolgálati tisztviselők 
képesítési előírásairól szóló 
29/2012. (III. 7.) Kormány 
rendelet alapján a munka-
kör betöltője által ellátan-
dó feladatkörök: 
pénzügyi és számviteli 
feladatkör. 

A munkakörhöz tartozó 
főbb tevékenységi körök:
pénzügyi és gazdálkodási 
feladatok ellátása: 
számlázás, nyilvántartások 
vezetése, az osztály által 
ellátott feladatokban 
való közreműködés. 
Részvétel a havi, féléves, 
háromnegyed éves és 
éves adatszolgáltatások 
teljesítésében.

Jogállás, illetmény és jut-
tatások:
a jogállásra, az illetmény 
megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közszolgálati tiszt-
viselők jogállásáról szóló” 
2011. évi CXCIX. törvény, 
valamint a(z) Közszolgálati 
szabályzat rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek:
•	 magyar állampolgárság,
•	 cselekvőképesség,
•	 büntetlen előélet,

•	 középiskola/
gimnázium, gazdasági, 
gazda ságtudományi, 
statisztikai, banki 
ügyintézői végzettség.

A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent:
•	 főiskola, pénzügyi-

számviteli 
szakképzettség,

•	 önkormányzati 
gazdálkodási vagy 
adóztatási területen 
szerzett – legalább 1–3 
év szakmai tapasztalat,

•	 EcoStat program 
ismerete,

•	 Onkado program 
ismerete,

•	 ASP program ismerete.

A pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazo-
lások:
•	 önéletrajz a 45/2012. 

(III.20.) Korm. rendelet 
1. sz. melléklete 
szerint,iskolai 
végzettséget, képesítést 
igazoló okiratok 
másolata, motivációs 
levél,három hónapnál 
nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány vagy 
másolat, vagy 
igénylőlap bemutatása 
annak megkéréséről.

A munkakör betölthetősé-
gének időpontja:  
2016. január 1.

A pályázat benyújtásának 
határideje:  
2015. november 30.

A pályázati kiírással kap-
csolatosan további informá-
ciót Cserép Zsolt pénzügyi 
osztályvezető nyúj, a 06-
30/569-3775 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásá-
nak módja:
•	 Postai úton, a 

pályázatnak 
a Budakeszi 
Polgármesteri Hivatal 
címére történő 
megküldésével (2092 
Budakeszi, Fő utca 
179.). Kérjük a bo-jük a bo-
rítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító-
számot: 4315/2015., 
valamint a munkakör 
megnevezését: pénz-
ügyi ügyintéző.

•	 Elektronikus úton 
Pataki Melinda – 
titkársági referens 
– részére a pataki.
melinda@budakeszi.hu 
E-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pá-
lyázat elbírálásának mód-
ja, rendje:
A beérkezett pályázatok 
– tartalmi és formai – szű-
rését követően a pályázók 
személyes meghallgatáson 
vesznek részt. A pályázat 
kiírója fenntartja a pályázat 
eredménytelenné nyilvánítá-
sának a jogát. A Munkáltató 
6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának 
határideje:  
2015. december 15.

Az önálló régió 
mellett döntött  

a közgyűlés 
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 
egyhangúlag támogatta az önálló Pest megye 
régió kialakítását.

Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődésében (a 
2007-13 közötti időszak adatait is megvizsgálva) 

több területen komoly visszaesés tapasztalható, és 
ezen visszaesés jelentős részben összefügg a megyei 
fejlesztésekre jutó források csekély voltával. Ezért a 
közgyűlés javasolja a kormány részére, hogy a 2016. 
évi regionális lehatárolás felülvizsgálata során Pest 
megye önálló NUTS-2-es régióvá válásáról szüles-
sen döntés.

A képviselők egyben döntöttek arról is, hogy 
felkérik a megye települési önkormányzatait, hogy 
a Pest megye önálló régióvá válásának támogatását 
képviselőtestületi határozattal fejezzék ki.

Pest Megye Közgyűlése az elmúlt másfél évtized 
során több alkalommal foglalkozott az önálló régió 
kérdésével, annak érdekében, hogy a valós fejlett-
ségének megfelelő statisztikai besorolásba kerüljön 
Pest megye.

Jelenleg a megye a fővárossal közösen alkotja a 
Közép-magyarországi régiót (KMR). A régió speci-
ális helyzetét az okozza, hogy az egy főre jutó GDP 
tekintetében – Budapest hatása miatt – a közösségi 
átlag fölött áll, ezért – eltérően a többi hat magyar 
régiótól – 2015-2020 között nem jogosult olyan 
mértékű és feltételrendszerű európai uniós támo-
gatásokra, mint a közösségi átlag 75 százaléka alatti 
legfejletlenebb régiók.

A régióban elérhető források csökkenése első-
sorban Pest megyét érinti hátrányosan, mivel Pest 
megye Budapest nélkül a kevésbé fejlett régióknak 
számítana. Ez a megye számára lényegesen több for-
rást jelentene a gazdasági szereplőknek, és a közszfé-
ra fejlesztéseihez.

A közgyűlés döntését üdvözölte Szűcs Lajos, Pest 
megye miniszteri biztosa, korábbi megye elnök.
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KÖZLEMÉNY KÖSZÖNET 

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 

1%-ÁNAK 

FELAJÁNLÁSÁÉRT

A  VIADAL  SPORTEGYESÜLET  / adó-
szám:  19171621-1-13 / tisztelettel  megkö-
szöni minden adakozó  sportbarát támogató-
jának  a 2014.évi személyi jövedelemadója 
1 %-ának felajánlását. Az összeg felhaszná-

lásáról a közgyűlés döntött.

A nagylelkű támogatást a gyermekek  
jutalmazására, sportszerek vásárlására, 

versenyzőink nevezési díjaira, parkoló díj 
kifizetésére fordítjuk.

Hálásan köszönjük,  
hogy egyesületünket megtisztelték  

anyagi és erkölcsi támogatásukkal!

A SÍSPORT SZERELMESEIT  
AZ ÚJ SZEZONBAN IS SZERETETTEL 

VÁRJUK A MŰANYAG TANSÍPÁ-
LYÁNKON EDZÉSEINKRE, HAVAS 

SÍTÁBORAINKBA, NYÁRI KOORDINÁ-
CIÓS TÁBORUNKBA!

Tisztelettel:  a Viadal SE vezetősége

AZ ÓVODÁK TÉLI NYITVA TARTÁSI RENDJE

Dátum Szivárvány Óvoda
Pitypang Sport 

Óvoda
Tarkabarka 

Óvoda

2015. december 21–23. (hétfő-szerda) NYITVA NYITVA NYITVA

2015. december 24–25. (csütörtök, péntek) ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA

2015. december 28–31. (hétfő-csütörtök) ZÁRVA ZÁRVA NYITVA

2016. január 1. (péntek) ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA

A BÖLCSŐDÉK TÉLI NYITVA TARTÁSI RENDJE

Dátum Budakeszi 
Bölcsőde

Mosolyvár Bölcsőde

2015. december 21–23. (hétfő-szerda) NYITVA NYITVA

2015. december 24–25. (csütörtök, péntek) ZÁRVA ZÁRVA

2015. december 28–31. (hétfő-csütörtök) NYITVA ZÁRVA

2016. január 1. (péntek) ZÁRVA ZÁRVA
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Cérnahangversenyek 
minden korosztálynak

Öt év óta a Cérnahangversenyek 
több száz gyermek és szüleik 
fülébe és szívébe juttatták el a 
zene csodálatos élményét.  
A közösen átélt élő muzsika 
visszatérő élménye, közösségünk 
egyik összetartó ereje.

Külön öröm és megtiszteltetés, hogy 
tavaly a Bartók Béla Emlékházban 

is elindulhatott a sorozat. Ez az évad is 
sok meglepetést tartogat a gyerekek és 
felnőttek számára egyaránt!

Az első gyermekhangversenyen 
Eckhardt Gábor Liszt-díjas zongora-
művész, zenei mókamester észrevétle-
nül bevezeti a gyerekeket a zeneszerzés 
alkotói folyamatába. A hangverseny 
végére egy közös művecske is elkészül.

A december 5-ei koncert az adventi 
városi ünnepségek nyitóhangversenye 
is egyben.

A Melodika csoportot három ked-
velt előadóművész-tanár alkotja: Pö-
dör Bálint (ütőhangszerek), Csernus 
Katalin (gitár) és Antal Gábor (zon-
gora, melodika.) Céljuk: a komolyzene 
élményszerű átadása, sokféle hang-
szerrel, interaktív. módon.

Az évad kiemelt hangversenye 
2016. február 6-án lesz! A hazai zenei 

élet egyik különleges hangú énekese 
Bolyki Balázs 2011-ben létrehozta a 
Bolyki Soul&Gospel Kórust, amit az-
óta nemzetközi hírnévre emelt. Ritka 
élményben lesz része a hallgatóságnak. 
Minden korosztálynak ajánlom ezt a 
hangversenyt!

Gyermek bérletünk utolsó műsora 
bizonyítja, hogy mennyi zeneileg kü-
lönleges tehetségű gyermek él Budake-
szin. Őket szeretném bemutatni ezen 
az áprilisi koncerten.  Számos kérésnek 
teszünk eleget azzal, hogy idén indít-
juk útjára a „Hangon innen, cérnán 
túl” felnőtteknek szóló hangverseny 
sorozatot a komolyzene és a jazz mű-
fajában. Nyitóhangverseny: december 
12. szombat 19.00. Vihula Mihajlo 
ukrán származású világhírű, virtuóz 
gitárművész estje a Rathauskellerben 
(Fő u. 177.).

Muzsikás Újesztendőt kíván:  
Szalóczy Dóra,  zenetanár

 A Bede Anna Élő Hit Alapítvány 
a fiatalok támogatására 

KÖZHASZNÚSÁGI  JELENTÉSE

Alapítványunk 21 éve elvesztett kislányunk emlékét szeretné ajándék-
ká formálni a hitben, szeretetben, és az örök élet reményében.

Az elmúlt tíz évben több mint 3 millió forintot oszthattunk szét azért, mert 
jóakaratú emberek támogattak minket az adakozásban.

2014-ben az adományozók jóvoltából 249 000Ft-ot fordíthattunk a Prohászka 
Ottokár Katolikus Gimnázium nagycsaládos, és rászoruló diákjaira, 24 pályázó 
részesült így támogatásban.

Az 1%-os adófelajánlásból és a karácsony előtti pénzadomá-
nyokból tudunk a pályázóknak – karácsonyi ajándék formá-

jában – segítséget nyújtani.  Az egy milliós tőke kamata 
most nem jelentős, erre nem alapozhatjuk az 

adományozást. 
Ezért kérjük azokat, akik 

egyetértenek azzal a céllal, hogy 
a helybeli iskolába járó gyerme-

keket segítsük egyszeri adománnyal, 
bármilyen összeg átutalásával segítse-
nek abban, hogy minél több fiatalnak 
szerezhessünk így örömet.

A Bede Anna Élő Hit a Fiatalok Tá-
mogatására alapítvány számlaszáma: 

ERSTE BANK: 
11600006-00000000-04022253

Adóazonosító szám: 18674310
Alapítványunk közhasznú

Működési költségét az alapítók fedezik. 

dr. Bede Antal és Bakács Bernadett
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Testvériskola Csíkszeredában
A budakeszi Széchenyi István Általános Iskola 
ünnepélyes keretek között kötött testvér-
városi megállapodást a csíkszeredai Petőfi 
Sándor Általános Iskolával.

Aláírásaikkal is megpecsételték kétéves testvér-
városi kapcsolatukat a budakeszi Széchenyi 

István Általános Iskola (SZIA) és a csíkszeredai 
Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatói. A Buda-
keszin tartott ceremónián a vendéglátó intézményt 
vezető Czifra Zsuzsanna és a testvériskolát irányító 
László Károly a két iskolát összekapcsoló hídszere-
pet hangsúlyozta mondandójában.

„Talán a sors hozott össze bennünket két esz-
tendővel ezelőtt, de nyilván az is szerepet játszott 
ebben, hogy településeink testvérvárosai egymás-
nak” – mondta beszédében László Károly a kez-
detekről.  „Önkormányzatunk szorgalmazta, hogy 
iskoláink is létesítsenek kapcsolatot egymással, mi 
pedig hallgattunk rá” – tette hozzá. Hangsúlyozta: 
nem néhány ember megállapodásán múlt a test-
vériskolai kapcsolatfelvétel, hanem azokon a kö-
zösségeken, amelyek mögöttük állnak. Az igazgató 
úgy véli, az iskolavezetők most csupán szentesítet-

tek egy már meglévő jó viszonyt, egyfajta termé-
szetes állapotot.

„Nem sikerült elérnie a célját a trianoni dik-

tátumnak, mert a magyar ember konokságával 
bebizonyítottuk, hogy függetlenül attól, mekkora 
távolság választ el bennünket és milyen határ hú-
zódik közöttünk: ugyanazt a nyelvet beszéljük, és 
testvérnek érezzük egymás” – fűzte hozzá László 
Károly.

„Választásom annak idején azért esett a csíksze-
redai Petőfi Sándor Általános Iskolára, mert már 
honlapjukkal meggyőztek, hogy hasonló értékeket 
vallunk” – vette át a szót Czifra Zsuzsanna, kiemel-
ve ezen értékek közül a legfontosabbat: a magyar-
ság tiszteletét, amely áthatja a gyermekek erkölcsi 
nevelését is. 

„Ott jártunkkor aztán megtapasztalhattuk a 
mai kor elvárásainak is megfelelő, ugyanakkor a 
hagyományos nevelési elveket is tükröző módsze-
rüket. E kettős irányt igyekszünk megvalósítani 
mi is Budakeszin” – egészítette ki mondandóját az 
iskolavezető.

A házigazda felidézte, hogy minden alkalom-
mal nagy-nagy szeretettel fogadták iskolájuk kül-
döttségét Szeredában. 

„Olyan szeretettel, ami példaértékű, és erős 
alapokat ad arra, hogy a most aláírt testvériskolai 
kapcsolat sokáig működhessen” – tette hozzá Czif-
ra Zsuzsanna. A két intézményvezető beszéde mel-
lett helyi tanulók adtak rövid, ám értékes kulturális 
műsort az egybegyűlteknek.

bgy

RÉSZLETEK CZIFRA ZSUZSANNA  
IGAZGATÓ ASSZONY BESZÉDÉBŐL:

 
Test és vér. Úgy tartoznak össze ezek, hogy egymás nélkül 

értelmük sincsen, bármelyiket elszakítjuk a másiktól a lényeg, 
az élet vész el mindkettőből.

(…)
A testet és a vért igyekeztek 1920-ban elszakítani egymás-

tól, s ma már biztosan kijelenthetjük: kudarcot vallottak. Bi-
zonyíték erre, hogy most itt vagyunk, együtt ünnepelünk, egy 
nyelvet beszélünk, s ami talán még ennél is fontosabb, szót ér-
tünk egymással. És amíg képesek vagyunk figyelni egymásra, 
amíg fontos az, hogy megtudjuk, mit gondol a másik az életről, 
a hazáról, vagy akár az iskoláról, addig összetartozunk.

(…)
Az összetartozás pedig biztonságot ad, s aki azt állítja, hogy nem vágyik a biztonságra, nyilván-

valóan nem mond igazat.
Október 24-én este sok ezernyi tüzet gyújtanak meg Székelyföld határain, fénnyel rajzolva körül 

azt a hazát, ami ott nekik megmaradt, s amit minden erejükkel igyekeznek megtartani maguknak. 
De ne csak ezen az estén gondoljunk rájuk! És ha csak ennyit megteszünk, már tettünk valamit az 
összetartozás erősítéséért is, azért, hogy test és vér soha el ne szakadhasson egymástól.

Hogy megmaradhassunk testvérnek mindörökre, Isten végtelen nagy, óvó tenyere alatt.
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Magyarország meg fogja 
védeni magát

 
Az 1956. évi forradalom és sza-
badságharc tiszteletére Budake-
szin rendezett ünnepi megemlé-
kezésen dr. Győri Ottilia, a város 
polgármestere mellett  Csenger-
Zalán Zsolt, a Buda környéki 
régió országgyűlési képviselője 
mondott beszédet. Csenger-Zalán 
Zsolt a mai kor legnagyobb kihívá-
sának a kontrollálatlan migrá-
ciós válságot nevezte. Szerinte 
Európának, Magyarországhoz 
hasonlóan cselekednie kell, hogy 
megvédhesse polgárait, szuvere-
nitását, biztonságát, kultúráját, 
valamint hitét. 

A magyar nemzet az ezer év alatt 
megtanulta, hogy a szabadságról, 

a hazáról nem elég csak beszélni. A 
szabadságért, a hazáért harcolni kell 
a háborúban, és tenni kell a békés 
hétköznapokon is.   Mi, magyarok ezt 
megtanultuk, és emiatt vagyunk itt 
Európa szívében az ezeréves magyar 
államban. Nagyképűség nélkül tegyük 
hozzá azt is: ezért lehet itt a keresztény 
gyökerekkel rendelkező Európa. 

Minden nemzetnek megvan a 
maga keresztje és felelőssége. Az, hogy 
kiből lesz hős és ki marad gyáva, az 
attól függ, hogy ki veszi a vállára a 
keresztet és ki nem. Az 56-os nemze-

dék nem kérdezett, a puszta kezével is 
felvette a keresztet, amit a történelem 
akkor és ott neki szánt. De, ahogy ez 
lenni szokott a kereszttel, együtt jár a 
szenvedés is. Akik nem haltak meg a 
szovjet tankok ágyútüze és golyózá-
pora közepette, azokat halálra ítélték, 
bebörtönözték, tönkretették vagy elül-
dözték. És bár elhunytak, mégis hősök 
lettek. Olyanok, akik példaként állnak 
a rá következő nemzedékek előtt. 

A mai kornak is megvan a kihívása. 
Persze ezt még sokan nem veszik vagy 
nem akarják észrevenni. Úgy gondol-
ják, hogyha homokba dugják a fejüket, 
attól majd megoldódnak a problémák. 
De ez nem így van: döntenünk kell. 

Vagy felvesszük a keresztet, vagy nem 
cselekszünk, de akkor unokáink joggal 
mondják ránk, hogy gyávák voltunk. 

A magyarok ösztönei mindig is 
jól működtek. Talán azért is, mert az 
elmúlt 500 évünk nem szólt másról, 
mint a szabadságért való küzdelmek-
ről. Ezért küzdött Bethlen Gábor és 
Rákóczi. Ezért emelte a magasra a 
zászlót Kossuth és Széchenyi. És ezért 
mentek a ,,pesti srácok” puszta kézzel 
az akkori világ legnagyobb hadserege 
ellen. Számunkra a szabadság nem 
magától értetődő, nem a szüleinktől 
kapott örökség. A szabadságért min-
den nemzedéknek újra és újra meg 
kellett küzdenie. Emberöltőről em-
beröltőre az országot meg kellett vé-
deni. Európa szerencsésebb részén ezt 
gyakran nem értik. Nem értik, mert 
nekik több száz éve eleve adott a sza-
badság. Nem értik, mert emberöltők 
óta nem kellett küzdeniük érte. Eddig. 
Ez a szerencsés időszak most véget ért. 
Az európai nemzeteket, az európai 
létformát, a biztonságot, a kultúrát, a 
hitet ma olyan veszély fenyegeti, amely 
veszedelmesebb minden eddigi erőnél, 
amivel Európa valaha is találkozott. A 
világtörténelem eddigi legintenzívebb 
népvándorlása és Európa szervezett 
megszállása zajlik. Milliók menetelnek 
Európa felé, keletről és délről. Ma már 
azt is tudjuk, hogy valódi üldözöttek 
mellett, megélhetési bevándorlók, bű-
nözők, katonák, és akár terroristák is 

vannak. Sokakat hajt az európai élet és 
a pénz. Másokat a hódítás, a gyűlölet és 
a pusztítani akarás. A történelem során 
idegenek soha ilyen könnyen nem ju-
tottak be Európába. Európa mai veze-
tői arról is lemondtak, hogy megállít-
sák és megkérdezzék őket, arról hogy 
kik ők és honnan és miért jönnek. Mi, 
magyarok 1956-ról tudjuk: nemcsak 
az idegen megszállók és a gyilkosok 
okozhatják egy nemzet vesztét, hanem 
a tehetetlenek és az alkalmatlanok is, 
aki saját gyengeségük miatt képesek 
voltak eladni a saját nemzetük szabad-
ságát. Európa sajnos ma is tele van al-
kalmatlan vezetőkkel. Tehetetlenekkel, 
akik gyengeségük miatt képesek saját 

nemzetüket, és saját népüket is felál-
dozni. Feltétel nélküli néma szolidari-
tást, befogadást, béketűrést követelnek 
az emberektől, és megsértik a nemze-
tek szuverenitását, amikor felhatalma-
zás nélkül, önhatalmúlag milliónyi ide-
gent hívnak meg és osztogatnak szét 
országok között, nem gondolva arra, 
hogy az általuk emlegetett vasfüggöny 
anno rabságot, börtönzárat jelentett, 
a műszaki határzár pedig kerítést és 
védelmet. Európa vezetői elfelejtették 
megkérdezni az európai embereket 
arról, akarják-e, hogy Európa az or-
szágok lakossága, kultúrája, rendje hite 
mindörökre megváltozzon. Így volt ez 
1956-ban Magyarországon is. Az el-
nyomók azt hitték, önhatalmúlag meg 
lehet tenni bármit az emberekkel és a 
nemzetekkel; akár azt is, hogy majd ki-
várják csendben a saját végüket, felad-
ják szabadságukat, önrendelkezésüket, 
kultúrájukat, határaikat, történelmüket 

és végül, de nem utolsósorban hitüket. 
A baloldal akkor is és most is a külföl-
diek pártján áll a magyar emberekkel 
szemben. A magyarok válasza akkor és 
ma is az, ami 1956-ban: elég volt! Ma-
gyarország meg fogja védeni magát, a 
határait és a szabadságát. Magyaror-
szág van, volt és lesz, mondta a legna-
gyobb magyar, gróf Széchenyi István. 
Európának is változtatni és cselekedni 
kell! Be kell zárni a kapukat, meg kell 
védeni a határait és a polgárait! Hiszen 
Európa csak ebben az esetben lesz. 

„Ismét ősz van – éppen úgy, mint akkor. Éppen úgy korán érkezik meg az este, mint 
akkor. Ezekben a napokban éppen úgy fellobognak a gyertyák az ország minden pont-
ján, mint akkor. Mi is összegyülekezünk itt, Budakeszin, hogy közösen emlékezzünk. 
Emlékezzünk a nemzet és Budakeszi történetének pillanatára: a szabadsággal való 
legnagyobb és legtisztább találkozásra. A találkozásra, ami legyőzte az egyik legember-
telenebb, rendszerszintű félelmet, ami ebben az országban valaha volt. Emlékezzünk a 
szabadság hőseire és halottaira, akik bátrak voltak élni és harcolni a szabadságért! 

1956 megmutatta, hogy a szabadság nem csak lehetőség, a döntés lehetősége. A sza-
badság azt jelenti, hogy elég bátrak vagyunk élni, s azt tenni, ami helyes. Van merszünk a 
helyes utat választani – akkor is, ha az a nehezebb, a veszélyesebb út – tudunk és akarunk 
dolgozni, merünk, tudunk és akarunk harcolni, ha kell, mert képesek vagyunk felelőssé-
get vállalni. 1956 megmutatta, hogy a szabadság azt jelenti: számíthatunk egymásra.

Egy korabeli pesti vicc, a tréfán túl rengeteg bölcsességet hordoz magában. E szerint 
megkérdezik a bölcs rabbit, hogyan lehetne megszabadulni az oroszoktól. Ő ezt válaszol-
ja: „Két módon is. Egyfelől természetes úton, másfelől csoda révén. A természetes út az 
lenne, ha Gábriel arkangyal alászállna az égből, és lángpallossal kiűzi őket. A csoda az, 
ha maguktól mennek ki.”

Nos, 1956 októberének és novemberének lázas napjaiban mindenki számára termé-
szetes volt, hogy az igazság a totális diktatúra ellen lázadó magyarok oldalán áll. Oly-
annyira, hogy magától értetődő és természetes lett volna, ha az isteni igazságszolgáltatás 
ilyen módon teszi helyre a dolgokat. Ám – amint a mondás tartja – az Isten a görbe vo-
nalakkal is tud egyenesen írni, s amint az szokása, a csodát választotta: a szovjetek végül 
valóban elmentek. Maguktól mentek el. Azt, hogy ez mekkora csoda is volt valójában, 
csak az tudja, aki átélte 1956-ot és átélte 1991-et is.

A Gondviselés visszaadta szabadságunkat. Egy negyedszázada élünk a csoda utáni 
világban. Immár 25 esztendeje nem csak szabadon választott országgyűlésünk van, de sza-
badon választott önkormányzatunk is. Magyarország és Budakeszi nagy utat járt be azóta. 

A történelemből az itt és a most a miénk: a mi lehetőségünk, a mi feladatunk, a mi 
küldetésünk. A múltból kaptuk a világot, ami körülvesz bennünket, s amit alakítanunk 
kell. Céljainkat csak a jövőre emelt tekintettel szabad kijelölnünk. Mindannyiunk ke-
mény munkájának köszönhetően közös országunk és a városunk is most újra előre megy. 
Évről évre javul a gazdasági helyzetünk, és erőfeszítéseink nyomán minden esztendőben 
előrébb léphetünk.

Itt és most komoly feladataink vannak: egyebek mellett iskolát kell építenünk itt, Bu-
dakeszin – s ez ügyben rövidesen eldől, hogy nem csak jól, de sikeresen is végeztük-e a 
munkánkat. Köszönjük a képviselő úr eddigi segítségét ezen a területen is, s kérjük, a 
jövőben is támogassa erőfeszítéseinket!

Itt és most komoly, rendkívül komoly feladataink vannak: a mi nemzedékünkre vár, 
hogy helyes választ adjon mindazon kihívásokra, amelyek a migráns válság formájában 
érkeznek hozzánk. A tét óriási: mindaz, amit megteszünk, vagy nem teszünk meg, túl-
mutat a mi nemzedékünk életén és az ország határain.

Isten segítsen Bennünket, hogy megtehessük azt, amit meg lehet és meg kell tennünk!”
dr. Győri Ottilia polgármester



A Jobb Kor Polgári Egyesület október 23-ai  
megemlékezése Budakeszin

A 13 éve alakult Jobb Kor Polgári 
Egyesület ünnepi megemlékezé-
sei minden évben sok érdeklődőt 
vonzanak. Jelen volt a Minden 
Magyarok Zászlajánál megtartott 
ünnepi rendezvényen – töb-
bek között – dr. Győri Ottilia 
polgármester asszony, Ohr Alajos 
alpolgármester úr. 

„Legszebb ország Magyarország ezen 
a világon” – szavalták a Szivárvány 

Óvoda kis ovisai a rendezvény kezdetén, 
megalapozva az ünnepség hangulatát. 

A megemlékezés szónoka több mint 
fél évszázados időutazásra invitálta a hall-
gatóságot, hogy emlékezzünk az 1956-os 
forradalom és szabadságharcra. Mint 
mondta: ez az ünnep magába sűríti mind-
azt, amit a magyarság kívánt, vágyott, és 
amiért harcolt. Ez ma, 2015-ben különös 
jelentőséggel bír, hiszen egész Európa, 
ezen belül hazánk küzdelme is zajlik kul-
túrájáért, értékrendjéért, valós érdekei-
nek védelmében. 

Ezekben a hónapokban legtöbbünk 
számára felerősödtek hagyományos érté-
keink (család, társadalom) értéke, meg-
erősödött az a hitünk: társadalmunk, 
kisebb közösségeink csak ezek mélyebb 
átélésével tarthatják meg az eddigi ered-
ményeinket. 

Nagy felelőssége van az élő szemta-
núknak, jó lenne, ha megmaradnának 
még a felidézhető jelenetek, amiket to-
vább tudunk adni. Mivel ezek személyes, 
közvetlen emlékek, a családi emlékeze-
tekben maradandóak maradnak. 

Példát erre Virágh Szabolcstól hallot-
tunk, aki édesapja 1949 és 1959 közötti 
naplójából idézett. Édesapja egyik barátja 
írta 1956. okt. 23-án, Budapesten kelt le-
velében: „Olyan Budapest, mint a felboly-
dult méhkas. Vonulnak a lelkes fiatalok. 
jelszavaik kissé naivaknak tűntek, hiszen 
kormányváltást követeltek, a Kossuth-
címer visszaállítását, a Sztálin-szobor 
ledöntését, szabad választást több párt 
részvételével…

Október 30-áról az alábbi bejegyzés 
található: Mi kis nép vagyunk, mégis for-
dítottunk a történelmen. A Nyugat elve-
szítette hitét önmagában, az emberekben, 
sarokba szorította önmagát. Mi visszaad-
hatjuk a hitét a szabad világnak.

Végül november 4-ei bejegyzést idé-
zett: „Ágyúdörgés és géppuskazaj éb-
resztett 5 órakor. A rádióban, a Szabad 
Kossuth Rádióban szólt a zene. Öt óra 
12-kor Nagy Imre ismert rádióbeszédét 
hallgattuk.”

Az ünnepi beszédet Pelyach István 
történész tartotta. Beszédének elején azt 
a kérdést feszegette: vajon milyen közünk 
van nekünk, utódoknak a történelmi ese-
ményekhez? A történelem ugyanis csak 
akkor lehet élő, ha van valamilyen sze-

mélyes vonatkozása, vagy az ember meg 
tudja fogalmazni, hogy neki személyesen 
miért fontos.

A múlttal többfajta viszonyt ápolha-
tunk. Sokaknak személyes emléket jelent 
még 56. Ennek jelentőségét alig lehet ma 
felmérni. Majd 50-100 év múlva lesz ez 
igazán fontos, amikor a történészek ösz-
szerakják a mozaikokat.

Van, aki az 56-os eseményeket szájha-
gyomány alapján ismeri, akiknak szülei, 
nagyszülei vettek részt az eseményekben. 
Itt már egy szűrőn, szitán keresztül köze-
lítünk a múlthoz. 

Legtöbbünknek  56 már történelem, 
tanulhatjuk az eseményeket. „Én magam 
sem éltem még 56-ban. Kis bokortanyán 
nőttem fel, kis közösségben, egy zárt vi-
lágban, ahol nem lehetett élő esemény a 
forradalom.”

Fölvetődik a kérdés: vajon mit jelent 
a történésznek, az embernek 56? Van-e 
valamilyen hasonlóság 1848/49 és 1956 
között. Ennek megfogalmazásában egy 
Kányádi-vers segítette: 

Útravaló ének 
Tavasz jöttén a kis patak  
akár egy kis egérke  
kikukkint s nyomban kiszalad  
a jég alól a jégre  
Cincogat szaglál szimatol  
és azt mondja no végre  
kijutottam a jég alól  
a sötétből a fényre.  
  
És elindul megy mendegél  
cincogat mondikálgat  
és fölbiggyeszt - hamár egér -  
bajszul egy szénaszálat  
Térül-fordul s már szembejön  
és egyre azt zenéli:  
a legeslegnagyobb öröm  
félelem nélkül élni 
Megáll a nap a delelőn  
s dúdolja döngicséli  
a legeslegnagyobb öröm  
félelem nélkül élni  
és ontja ontja sugarát  
hogy jutna bár egy résnyi  
oda is ahol nem lehet  
félelem nélkül élni  

oda is ahol nem lehet  
félelem nélkül élni

A versben többször ismétlődik: féle-
lem nélkül élni. Ez fogalmazza meg leg-
jobban azt az érzést, amit 56-hoz lehet 

kötni. Ez a nemzet 56-ban rájött arra, és 
megpróbálta megvalósítani: félelem nél-
kül élni. Ez az érzés vezette akkor az em-
bereket, akik 56-ban tollat vagy fegyvert 
fogtak, hogy sok minden megváltozzék.

Az 56-os forradalomnak számtalan 
olyan eleme van, ami visszautal 1848/49-
re. Számos áthallás van a két korszak 
között. Ilyen például a Kossuth-címer, 
amelyet 48-ban teremtettek, 56-ban pedig 
természetes volt az embereknek, hogy ez 
legyen az ún. Rákosi-címer helyett a for-
radalom jelképe. Az igazai jelképe 56-nak 
a lyukas zászló. Egy hiány... 

Az is érdekes, hogy a legendás Szabó 
bácsit (Szabó János, a Széna téri ellenál-
lók parancsnoka) 1956 Bem apójának 
nevezték.

Jókai Mór szerint 1848 nagy eredmé-
nye, hogy nemzetet teremtett, 1956 pedig 
szabadságot., a tényleges nemzeti önren-
delkezés élményének akaratát és ígéretét. 

A fő összekötő elem mégis e két jelen-
tős történelmi esemény között az ifjúság 
részvétele az eseményekben. A márciusi 
ifjak, a kisdobosok 1848/49-ben; a bu-
dakeszi srácok, Márity László, valamint 
Mansfeld Péter mind-mind ikonikus 
alakjai az eseményeknek. 

Természetesen jelentős különbségek 
is vannak a két forradalom között. A 
világosi fegyverletételt komoly megtor-
lás követte, de a mártírok között nincs 
20 év alatti! Érdemes felidézni, miért is 
lehetett akkor halálos ítéletet kapni. Tu-
dunk olyanról, aki a kutyáit Haynaunak 
és Windischgrätznek nevezte, vagy szidta 
Ferenc Józsefet. 

Az 56-os eseményeket lényegesen 

nagyobb megtorlás követte, amikor is a 
kivégzettek döntő többsége 19 és 25 év 
közötti fiatal volt! Volt, akit azért végeztek 
ki, mert egy nagygyűlésen a Szózat ének-
lése közben levette a sapkát egy párttitkár 
fejéről...

1956 sokkal nagyobb véráldozatot kö-
vetelt. Sajnos, a történelem nem hagyott 
időt, teret, hogy a nemzet ezt megvaló-
sítsa. 

A szabadság olyan érzés, amely min-
denki számára létező, megérhető, de 
megvédéséért, megtartásáért nagyon so-
kat kell tenni. „Erre figyelmeztet és erre 
kötelez a kis rés mindannyiunkat az 56-os 
zászlón” − fejezte be ünnepi gondolatait 
Pelyach István.  

Az ünnepi beszédet követően Kristófi 
Ágnes csodálatos éneklése gyönyörköd-
tette a résztvevőket. 

Végül Nagy Gáspár Kossuth-díjas köl-
tő versét idézték:

Láthatatlan kőre vésem...
 
Egy lengő 
lyukas zászló 
a később lelőtt ismeretlen 
gyönyörű lány kezében... 
és Pesten meg Budán 
a golyó-csókolta vérző házfalak... 
s ahogy – tán utolsónak – 
átszöksz az osztrák hóesésbe 
mert azok biztos fölkötnek 
ha itt maradsz. 
 
És a ruszkik – törökmód – 
persze itt maradtak 
hiába írtátok tankjukra: 
... Пошли домой! 
(és mondtátok is: pasli damoj!) 
láttad mint terem véreidből 
bőven gyáva hóhér 
százszámra börtönpribék is 
és ha kell: barbár karhatalom 
csak azért hogy féltedben 
te is meghajolj!
És aztán lett a túlélésre annyi érv 
ki ittmaradt ki messzire futott 
mert felejteni mindenhol lehet 
bár a Világ velünk volt...mégis elbukott!  
 
. .. És közben lepergett annyi szürke év... 
de nagynéha kimondtuk addig is: elég 
míg ama fényes gyásznapon a nemzet újra 
temethette hőseit s mártír miniszterelnökét.
Hátborzongató...

Szabó Tibor Mihály
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A Budakörnyéki Székelykör szüreti bálja
Budakeszi talán legélőbb, 
legdinamikusabb civil szerveze-
te a Budakörnyéki Székelykör. 
Szokásos szüreti báljuk Budakeszi 
közéletének kiemelkedő esemé-
nye volt.

A szüreti bál alaphangulatát a Ke-
repesi Székely Népcsoport adta 

meg. Ízes, szép magyar nyelven el-
mondott köszöntőjük rögtön jó ked-
vet teremtett. 

Bege Attila, a szervezet elnöke el-
mondta: idén 25 éves a Budakörnyéki 
Székelykör, ami egy ember életében 
is jelentős évforduló, nemhogy egy 
civil szervezetnek. Minden vezető-
ségi tag kitett magáért: munkájuk 
mellett részt vettek a bál szervezésé-
ben, amit ezúttal is megköszönt. A 
Székely bál rendszerint reggelig tart 
(hivatalosan 5 óráig), de általában 
még reggel 8 órakor is vannak még 
éneklő vendégek...

Erre az eseményre készült egy 
székely kapu, ami Bege Attila ács-
munkáját dicséri. Mint a székely 
kapu alkotója kifejtette: a tölgy 100 
évet is él az erdőkben; bízunk benne, 
hogy ez a szétszedhető székely kapu 
is ilyen sokáig megmarad. 

Ezután a bál résztvevőit Banner 

Géza, Kazinczy-díjas műsorvezető 
köszöntötte:

A Székelykör egy mérföldkőhöz, 
egy történelmi pillanathoz érkezett, 
ez nagy megtiszteltetés, azt gondo-
lom, mindannyiunk számára, hogy 
ezt együtt ünnepelhetjük meg. Ah-
hoz, hogy az egyesületünk 25 évet 
megérjen és az a fa, amit 1990-ben az 
elődeik elültettek, még ma is virágoz-
zon, sok ember dolgozott, és sokan 
támogattak. Itt elsőként említeném 
meg az Erkel Ferenc Művelődési 
Központot, Budakeszi Önkormány-
zatát és dolgozóit; köszönet illeti 

Budakeszi polgármester asszonyát és 
a Buda Környéki Televíziót. A Duna 
Televíziót és munkatársait, Incze Ár-
pádot és Incze Attilát, Kurilla Mik-
lósnak az anyagi támogatást, Márok 
Sándornak a székely kapu faragását, 
a Székelykör vezetőségét, és termé-
szetesen a tagjait és az egyesületünk 
pártolóit.

És, hogy ez a jeles esemény ne 
múljon el nyomtalanul, székely ka-
put állítunk, amely jelképezi a szü-
lőföldünk szeretetét és őseink iránti 
tiszteletét. 

Mert mindnyájan tudjuk, hogy a 

szülőföldről el lehet jönni, de elhagy-
ni nem lehet soha.

A székely kapu kiinduló-
pontja az élet és valóság, a ter-
mészet feltétlen tisztelete.  
A székely kapu a védelmet biztosító 
szerepén túl maga egy hálaadás a 
mindenható Istennek az ajándékul 
kapott életünkért. Összességében egy 
fából faragott fohász, éppúgy, amint 
más szakrális építmény: a templom, 
a szentély, az oltár, a kőoszlop vagy 
szobor, amely mind hálaadás az égi 
hatalmaknak és áldáskérés egyszerre. 

A székely ember mértékadó dí-
sze a székely kapu, ácsolt és faragott 
valóság egy képzeletbeli hitben, és 
egyben vallásos meggyőződésben 
működő várkapu. Ez az apróléko-
san megtervezett építmény a díszítő 
művészetnek álcázott jelképrendsze-
reinket jeleníti meg. A kapu fölé írt 
köszöntők és intelmek, tisztességes 
szándék, és viselkedés megtartására 
intenek. Az égitest ábrázolások el-
maradhatatlanok a székely kapu felső 
részéről, így a Holddal a Boldogasz-
szonyt, a Napot szülő édesanyát azo-
nosítjuk a Napban megjelenő Jézus 
mellett, a Hajnalcsillag maga Mária, 
aki az örök Nagyboldogasszony földi 
és égi megjelenése. Az Esthajnalcsil-
lag a Nap hírnöke és örök szerelme, 
aki mindig együtt jár vele az égen, 
csak hajnalban, a fényözönben válik 
láthatatlanná, jelezve a napfelkel-
tét, a teljes fény eljövetelét. A kaput 
záró galambdúc, vagy galamb búg, 
a békét, a Szent Lelket és a szerel-
met jelképező galambok maraszta-
lására szolgál, a biztonságot kínáló 
nyeregtető, a lakók békesség és égi 
áldás óhaját sugallja. A székely ka-
pun való átkelés a fény és a sötétség 
örök küzdelmének, de a fény újbóli 
győzelmének a jelképe, úgy, mint a 
székely gazda reggeli és esti átkelé-
se a sötétség és a gonosz erők feletti 
győzelmének a diadala.  

Nyirő József így ír a székelyek 
kapujáról: „A székelyház mértékadó 
dísze a székely kapu, amelyet való-
sággal családtagnak tekint a gazda. 
Levágja az erdő fáját, de helyébe újat 
teremt. Mert a székely kapu tényleg 
él és részt vesz a mindennapi küz-
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delmes életének vérkeringésében. 
Élővé válik azáltal, hogy a székely a 
lelkét leheli belé, amint kifaragja, és 
Isten nevét vési rá, szolid és áhítatos 
betűvel.”

Minden életvédő alkotást így kel-
lene szellemileg megtervezni, mert 
csak áldásos dolgokat alkotni hálás, 
áldást kérő alázattal. Istennek áldása 
nélkül hiábavaló a mi törekvésünk. 
A székely kapu nem azért van, hogy 
kizárjon, hanem, hogy a jó szándékú 
embert beeressze. 

A Budakörnyéki Székelykör azért 
állított székely kaput fennállásának 
25. évfordulóján, hogy a jó szándé-
kú embereket beeressze, és a kapun 
belül nagycsaláddá váljanak azok, 
akiknek fontos a származásuk, akik-

nek fontos a szülői ház, és nem csak 
tisztelik, de ápolják is a múltat azért, 
hogy a jövő számára a folytonosság 
megmaradjon. 

Isten áldjon minden székely ma-
gyar honfitársunkat!”

A következőkben Filó Kristóf 
plébános úr áldotta meg az elkészült 
székely kaput. „Az élet minden terü-
letén találkozunk kapukkal” − kezd-
te rövid beszédét. Például kivételes 
kapu a szülői ház kapuja, ami az em-
ber számára az otthont jelenti. „Sok 
mindent megáldottam 43 éves mű-
ködésem során (húsboltot, gyárat), 
de kaput még sohasem” − folytatta 
a plébános úr. Azt kérte a Jóisten-
től, hogy adja meg a kapukon való 
átjárásnak a szabadságát minden jó 
szándékú embernek. „Adja meg a 
Jóisten azt a kegyelmet, hogy aki át-
megy a kapun, célba érkezzen vagy 
visszataláljon. Adja meg a Jóisten azt 
a kegyelmet, segítséget, hogy mindig 
egészségben, örömben és szeretetben 
tudjuk átlépni. Adja meg minden-
kinek azt a segítséget, hogy mindig 
jó szándékú emberek lépjék át a mi 
életünk különböző kapuit, mindig 
olyan emberek térjenek be hozzánk, 
akik a mi segítségünkre, boldogulá-
sunkra, több létünkre segítenek ben-
nünket.”

Mindezeket kérve áldotta meg 
az újonnan elkészült székely kaput, 
kérte rá az Isten áldását, hogy akik 

átlépnek rajta, boldog szívvel, sze-
retettel tegyék, s akik kilépnek rajta, 
szívükben tele örömmel, bizalommal 
tudjanak átlépni a kapu küszöbén. 
Ezután szentelt vízzel meghintette 
a kaput. „Ilyenkor arra kell gondol-
nunk, hogy a víz és a lélek által Isten 
gyermekei lettünk” − fejezte be a 
szertartást Filó Kristóf atya. 

A Buda Környéki Televízió azt 
kérdezte Ambrus Attilától, a szé-
kely kör tiszteletbeli elnökétől, hogy 
miben különböznek a székely ma-
gyarok a többi magyartól. A válasz 
nagyon érdekesen hangzott: Ambrus 
bátyánk szerint a székelyek minden-
ben mások, mint a többi magyar. 
„Kitartóbbak, humoruk több van, 
tréfát űzni jobban tudnak, énekelni 

és táncolni jobban tudnak, és dolgoz-
ni is jobban tudnak. Sokoldalúbbak, 
hiszen annyiféle foglalkozást űztek 
őseink, mi ezeket örököltük.”

Győri Ottilia polgármester asz-
szony is megtisztelte jelenlétével a 
rendezvényt. A testvérvárosi kap-
csolatokról a következőket emelte 
ki: „Húsz évvel ezelőtt kötötte meg 
Budakeszi és Csíkszereda a testvér-
városi kapcsolatot. 2012-ben kezd-
tük az intézményi közötti kapcso-
latok kialakítását. Ennek az is lett 
az eredménye, hogy a csíkszeredai 
Petőfi Sándor Általános Iskola és a 
budakeszi Széchenyi István Általá-
nos Iskola testvériskolai szerződést 
fog kötni.” (A bál után néhány nap-
pal a testvériskolai szerződést meg is 
kötötték − a szerk.) A testvériskolai 
együttműködés a kapcsolatoknak 
egy újabb dimenzióját jelenti, ahol 
a cserediák programok, a kirándu-
lások során megismerik a gyerekek 
egymás életét. „Csíkszereda városa, 
a Budakörnyéki Székelykör és Buda-
keszi Önkormányzata kapcsolatára 
kölcsönös egymás iránti tisztelet, a 
szeretet és a bizalom a jellemző. Ezek 
a fontos értékek mozgatják az együtt-
működést immáron 20 éve” − foglal-
ta össze gondolatait a polgármester 
asszony. 

A hangulatra tovább sem lehetett 
panasz, a bál pedig tartott kivilágos 
virradatig... 

Szabó Tibor Mihály

5. SZIA BOR BÁL 
Kedves Szülők!
Megtartottuk iskolánk 5. SZIA BOR BÁL-ját, melyen népes vendégsereget 
üdvözölhettünk!
Szeretnénk megköszönni a részvételt, támogatást, mellyel iskolánk kettős cél-
kitűzését segítették. Nagyon köszönjük továbbá a tombola felajánlásokat, me-
lyek szülőktől, szervezetektől, Budakeszin lévő üzletektől és pedagógusainktól 
egyaránt érkeztek. A tombolajegyek, támogatójegyek, illetve belépőjegyek be-
vételének egy részéből iskolánk vizesblokkjait fogjuk felújítani, és egy részét új 
sporteszközök beszerzésére fordítjuk.

Hogy mi is történt a bál estéjén...?

Fellépőink bemutatóját vastaps kísérte, nem érdemtelenül, a színvonalas 
produkciókat még jövőre sem feledjük. Köszönet a fellépésért a New Dance 
World tánciskolának, Acsai Andreának és párjának, valamint Jánosi Attilának 
és párjainak a több földrészt bejáró táncparádéért.

Az est folyamán asztalaink megteltek minden jóval, tornatermünk hajnalig 
zsongott a báli vigalommal.
Ki emlékszik, ki nem a történtekre; most eme néhány kép segítségével felele-
venítheti mindenki bálunk szebb pillanatait.
Találkozzunk jövőre is itt a SZIA-ban! :)

SZIA vezetősége és tantestülete
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A Szent Gellért-napi  
pedagógus konferencia  

budakeszi díjazottjai
2015.szeptember 24-én a Szent Gellért-napi pedagógus 

konferencián Spányi Antal megyéspüspök atya a budakeszi 
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumból Balogh Zoltán 

tanár úrnak tanácsosi címet, Perjésiné Albrecht Márta 
iskolatitkárnak munkatársi címet adott.

Gratulálunk

Félmaraton 2015
Az erő legyen veled - a Csillagok 
háborúja című filmre utaló - 
jelmondattal pénteken, október 
23-án reggel kilenckor rajtolt el 
Budakesziről a Félmaraton mint-
egy ötszáz fős mezőnye. 

A Temető utcából induló, és a bu-
dai MOM parkig tartó, összesen 

21,09 kilométeres távot az indulók 

közül szinte mindenki lefutotta. Bu-
dakeszi képviseletében Győri Ottilia 
polgármester is teljesítette a kihí-
vást, azonban városunk lakói közül 
sajnos csak kevesen vállalkoztak a 
megmérettetésre.

Budakeszit képviselve Czifra 
Zsuzsanna, az oktatási, kulturális és 
egészségügyi bizottság elnöke sütötte 
el a startpisztolyt.

Az eseményen tiszteletüket tették 
a fiatalon elhunyt kétszeres olimpiai 

és tizenötszörös világbajnok magyar 
kenus Kolonics György szülei is.

  A futóverseny a budai hegyvi-
déki területeken, Budakesziről in-
dulva és a XII. kerületi Csörsz utcai 
sportcsarnokba érkezve a Budake-
szi út–Jánoshegyi út–Tündérhegyi 
út–Mátyás király út–Istenhegyi út–
Nagyenyed utca–Alkotás utca útvo-
nalon haladt. 

A Budakeszi út városhatár és 
Jánoshegyi út közötti szakaszán 

9:00 és 10:00 között korlátozták a 
centrum irányú közúti forgalmat, 
melyben a Budakeszi Rendőrőrs és 
a Budakeszi Városi Polgárőrség mű-
ködött közre.

A hegyes-völgyes útvonal jóval 
komolyabb próbatétel elé állította a 
résztvevőket, mint egy „hagyomá-
nyos” síkvidéki futóverseny.

Akik nem egyedül, hanem pár-
ban indultak, 9+13 kilométert tettek 
meg.
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Budakesziről az Eb-re futott
Felettébb örülök, hogy egy 
sikeres versenyévről számol-
hatok be. Első fontosabb meg-
mérettetésem a fedett pályás 
országos bajnokság volt, 
ahova bizakodóan érkeztem, 
hisz ez elő versenyek alapján 
kiváló formában voltam, 
harmadik helyezést értem el 
két komolyabb Budapesten 
rendezett versenyen, és az 
időeredményem is indokolt-
tá tette, hogy dobogóban 
reménykedjek. 

Hihetetlen öröm volt, hogy az ob-n 400 m-en 
harmadik helyezést tudtam elérni, megsze-

rezve ezzel első felnőtt egyéni érmemet, majd 
másnap 200-on negyedikként értem célba. 
Szabadtérre már rengeteg energiával és terv-
vel érkeztem, tudtam: jelentős szezonom lesz. 
Alapvetően első tétversenynek a korosztályos 
U23-as országos bajnokság volt kitűzve, de néhány 
verseny után változtattunk edzőmmel a terven, és 
úgy döntöttünk, hogy megpróbálok bekerülni a 
magyar válogatottba, és elutazni a csapattal Stara 
Zagorába a csapat Európa-bajnokságra. Ez bő-
vebben azt jelenti, hogy ranglista helyezést kellett 
produkálnom, azaz legalább a negyedik legjobb 
időt kellett elérnem. Nagyot dobott a hangulato-

mon is mikor közölték, 
hogy utazhatok, meg-
szerezve első felnőtt 
válogatott címemet. 
Az Eb után egy héttel 
rendezték meg  Mis-
kolcon az U23-as or-
szágos bajnokságot. 
A nevezések alapján a 
legjobb idővel rendel-
keztem, ilyen még nem 
fordult elő komolyabb 
versenyen, ezért nagy 
volt a nyomás számom-
ra.  Sikerrel végigvittem a 
feladatot és 400 m-es sík-
futásban országos bajnok 
lettem egyéni csúccsal, a 

korosztály legfiatalabbjaként. Másnap 200 m-en 
egy erős mezőnyben ötödikként sikerült beérnem. 
Következő fontos verseny a felnőtt országos baj-
nokság volt, ahova kissé fáradtan érkeztem és némi 
sérüléssel bajlódva. Sajnos egy rossz versenyzés 
után mindössze az ötödik helyet értem el  400 m-en. 
Szeptemberben még rajthoz álltam Debre-
cenben a magyar Szuperliga döntőn, ahol 
egy erős küzdéssel a negyedik helyre sike-
rült betolnom magam szintén 400 m-en. 
Legutolsó versenyemen az egyetem színeiben vet-
tem részt, a sportszakos hallgatók sporttalálkozó-
ján. Innen egy bronz-, egy ezüst- és egy aranyérem 
bővíti gyűjteményemet.

Kemény Dávid

APRÓHIRDETÉS 

Pultos, pénztáros, 
árufeltöltő, pék 

állásajánlat
Biatorbágyi és Budakeszi Príma üzleteinkbe 

csemege pultost, pénztárost, árufeltöltőt, 
reszortvezetőt, valamint Biatorbágyi 

pékségünkbe pékeket keresünk. 
Kereskedelmi végzettség, tapasztalat előny. 

Amit nyújtunk: Versenyképes fizetés, jó 
munkakörülmények, előrelépési lehetőség.

Érdeklődni és jelentkezni lehet az üzletek 
vezetőinél Biatorbágyon Amfer László 

tel.:06 30 376 0053, Budakeszin Tardi László 
06 30 4154986, valamint a 06/30-5203257 

telefonszámon.
Jelentkezni lehet: fényképes önéletrajzzal.

Postai úton:
Krupp és Társa Kft.

2040 Budaörs, Szabadság út 52-54.
elektronikus úton:          

bodonyi.balazs@krupptsa.hu
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Korszerű és akadálymentes lett  
a Budakeszi Vadaspark új fogadóépülete

A Budakeszi Vadaspark, szol-
gáltatásait és infrastruktúráját 
tekintve, modern és vonzó családi 
kikapcsolódást nyújtó központtá 
nőtte ki magát. A megnövekedett 
látogatószámra tekintettel a 
Vadaspark mától megújult foga-
dóépülettel, új és akadálymentes 
mosdókkal, felújított babako-
csi-tárolókkal és Baba-Mama 
Kuckóval várja a látogatókat. 

Alig négy hónapja készült el a 
Budakeszi Vadaspark legutóbbi 

látogatóbarát fejlesztése, a gyerme-
keket az erdők világába kalauzoló, 
ismeretterjesztő céloknak eleget tevő 
Makk Kuckó játszótér, a Vadaspark 
vendégei most az 1986-ban épült, 
emblematikus főbejárat és fogadó-
épület felújításának és átadásának 
örülhetnek. A jellegzetes, hegyes 
tetejű főbejárat és mindenki által is-
mert éke – az ifj. Szabó István Mun-
kácsy-díjas szobrászművész által 
alkotott bronz szarvas szobor – az 
elmúlt szűk 30 évben nemcsak jelké-
pévé, hanem a Budakeszi Vadaspark 
egyik meghatározó elemévé is vált.  

Az új főbejárat tervezése közben 
az jelentette az elsődleges szem-
pontot, hogy a kapu és a pénztári 
épületek tetőszerkezetének jelenlegi 
stílusa ne vesszen el, hogy az új épü-
let karaktere visszaidézze a mostani 
bejárat hangulatát, építészeti stílusát, 
így egyesítve a XXI. század technoló-
giáival a tradicionális, „vadasparkos” 
hangulatot. További szempont volt 
a vizesblokk fejlesztése, így új mos-
dókat – köztük egy akadálymentes 
mosdót – alakítottak ki. 

A mindenki számára elérhe-
tővé, igazán multifunkcionálissá 
vált fogadóépület 2015. október 
14-i ünnepélyes átadóján Ugron 
Ákos Gábor állami földekért fele-

lős helyettes államtitkár, dr. Tarnai 
Richárd Pest megyei kormánymeg-
bízott, Csenger-Zalán Zsolt ország-
gyűlési képviselő, és Zambó Péter, a 
Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója 
mondott köszöntőt. A beszédek és 
az ünnepélyes szalagátvágás után a 
résztvevők Szabó Péter, a Budakeszi 
Vadaspark igazgatója szakvezetésé-
vel tettek egy sétát a parkban.

A felújított fogadóépület építte-
tője a Pilisi Parkerdő Zrt., tervezője 
a Stabil Építész Iroda, a 22 millió 
forintos beruházást a Pilisi Parker-
dő Zrt. és a Budakeszi Vadaspark 

saját forrásból finanszírozta. A fel-
újítás előtt és közben is alapvető 
volt a látogatói visszajelzések beépí-
tése a tervekbe, illetve a Vadaspark 
jövőbeni fejlődéséhez illeszkedő 
elképzelések megvalósítása is. A 
főbejárattal párhuzamosan így újjá-
született a bejárat közvetlen környe-
zete és a külső kerítés is, kibővült a 
bejárat mögötti fogadó- és pihenő-
hely, de funkcióját tekintve meg-
újult a pénztár, a babakocsi-tároló 
és a Baba-Mama Kuckó, valamint az 
eredeti épületrészek felületkezelésé-
re is sor került. 

A Buda keszi 
Vadas parkról

A vadaspark a Pilisi Parkerdő 
Zrt. kezelésében lévő védett 
erdőben helyezkedik el,  
mely a Budai Tájvédelmi 
Körzet része. 

Célja, hogy eredeti élőhe-
lyükön ismertesse meg a 

látogatókkal a Magyarorszá-
gon őshonos, illetve a Kárpát-
medencébe betelepült állato-
kat. Fontos szempont, hogy 
nem csupán az állatok bemu-
tatása, hanem a minket körül-
vevő természeti környezet, az 
erdő mint élőhely megismer-
tetése is kiemelt szerepet kap-
jon. Az egyre növekvő, évi 150 
ezer főt elérő látogatószám jó 
visszaigazolása annak, hogy a 
fővárosban és az agglomeráci-
óban élők nyitottak a magyar 
erdők élővilágának megisme-
résére.

A Pilisi Parkerdő 
Zrt-ről

A Budakeszi Vadasparkot 
alapító Pilisi Parkerdő Zrt. 
kiemelten kezeli a környezeti 
nevelés, az erdőkkel kap-
csolatos ismeretterjesztés 
ügyét. Visegrádon működik 
az ország legrégebbi erdei 
iskolája, és több mint 30 
éves a Budakeszi Vadaspark 
is.  2014-ben a Hármashatár-
hegyen adtak át új erdei 
iskolát. 

A társaság parkerdő-fejlesz-
tési programja keretében 

számos jelentős fejlesztést 
hajtott végre az utóbbi időben, 
többek között 70 férőhelynyi 
turistaszállást újított fel (köz-
tük elsőként a Som-hegyi Tu-
ristaházat), kilátókat épített 
(Boldog Özséb-kilátó, pilis-
csabai Dévényi Antal-kilátó), 
és folyamatosan fejleszti a na-
gyobb beruházásokat összekö-
tő természetjáró úthálózatot. 
Legutóbb a visegrádi Spar-
tacus-ösvényt és a felújított 
gödöllői Pap Miska-forrást 
adták át.
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KERES? KÍNÁL? ELADNA? VENNE? 

Hirdessen nálunk!
Apróhirdetés ára 30 szóig 1 600 Ft+Áfa.

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

 tel.: 06(23) 455-097
vagy

e-mail: szerkesztoseg@budakeszihirmondo.hu 
tel.: 06(30) 630-8597

APRÓHIRDETÉSEK
 

Festő, mázoló allásajánlat
Festőket, mázolókat keresünk azonnali 

munkakezdéssel Budakeszire. Józan 

életű,egyedül dolgozni tudó festők 

jelentkezését várjuk.

Érdeklődni: 0630-927-5344 Lendvai Brigitta

Zongorahangolást  
és -javítást vállal szakember, 

közületeknek is.  Tel.: 06-30/2112-094.

Ingyenes jogsegély
2015. október 1-jétől ingyenes jogsegély 

szolgálatunk meghosszabbított nyitva 

tartással áll a lakosság, ügyfeleink 

rendelkezésére.

Dr. Sandl Jolán ügyvéd  

fogadóideje székhelyünkön  

(2092 Budakeszi, Fő. u. 103.):

Hétfő: 14.00–18.00

Szerda: 8.00–11.00

Porrá égett az otthonuk 
– segítsünk!!!

A tűz martalékává vált 2015. október 13-án 
éjjel egy budakeszi család otthona. 

Az édesanya éjszaka arra ébredt, hogy ég a 
padló, csodával határos módon az utolsó pil-

lanatban még ki tudott menekülni férjével és 12 
éves gyermekükkel, így személyi sérülés nem volt. 
Porrá égett mindenük. A családi házon még nem 
volt biztosítás, mert éppen két hete költöztek be 
a vadonatúj házba. A családnak a semmiből kell 
újrakezdeni, újraépíteni a házat és az életüket. Bár-
milyen segítségnek örülnek.

A lángok elpusztították egy élet munkáját, a 
személyes tárgyakat, ingóságokat, de az ingatlant 
is teljes mértékben használhatatlanná vált.

Az újraépítkezéshez kérünk segítséget. Most 
pillanatnyilag elsősorban a lakhatásukat kell meg-
oldani, majd a ház újjáépítését. 

A mielőbbi visszaköltözés, és az elkövetkező 
napok túléléséhez építőanyagokra, nyílászárókra, 
bútorra, háztartási berendezésekre, használati tár-
gyakra lenne a legnagyobb szükségük, valamint 
ruhákra, tartós élelmiszerre, illetve anyagi támo-
gatásra a szakemberek költségeinek fedezésére.

A tárgyi felajánlások módját, 20/912-7451-es 
telefonszámon lehet egyeztetni.

Aki segíteni tud a családnak, az alábbi bank-
számlaszámra utalhat:

Unicredit Bank  10918001-00000128-57830008
Bármilyen egyéb segítséget, felajánlást öröm-

mel fogad Czicsó Orsolya és Palcsek András.
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Látni és látszani kampány 2015-ben is!
Immár negyedik alkalommal szervezte meg az 
ORFK-OBB együttműködő partnereivel a „Látni 
és látszani” nevű kampányt, mely lényege: 
térítésmentes gépjármű átvizsgálás, ingyenes 
látásellenőrzés, majd azt követően egy hóna-
pig tartó intenzív rendőri ellenőrzés.

A közúti közlekedés résztvevői a biztonságos 
közlekedéshez szükséges információk túl-

nyomó többségét, mintegy 90% látás útján szer-
zik meg. A közlekedési környezet beláthatóságát, 
valamint az észlelhetőséget számos tényező befo-
lyásolja. Ezek sorában - a teljesség igénye nélkül 
- megemlíthetjük a haladási sebességet (minél 
gyorsabban haladunk, annál jobban szűkül a látó-
mezőnk), az időjárási és napszaki viszonyok vál-
tozásait, a világítási eszközök működőképességét, 
azok állapotát és tisztaságát, a jobb észlelhetőséget 
elősegítő fényvisszaverő ruházat, illetve eszközök 
alkalmazását, de ne hagyjuk ki a felsorolásból sa-
ját látásunkat sem, hiszen éleslátás nélkül bizton-

ságosan közlekedni nem lehet.
 
Az év végéhez közeledve egyre inkább a csapadé-
kos (esős, havas) időjárás lesz a jellemző és ilyen-
kor a közlekedés legfőbb színterein, az utakon az 
aktuális időjárási viszonyok nem éppen optimá-
lis feltételeket teremtenek. Ősszel a közlekedési 
balesetek jellemző oka, hogy a gépjárművezetők 
nem az időjárási-, látási- és útviszonyoknak meg-
felelően vezetik járműveiket. Ebben az időszak-
ban a járművezetők egyik fontos felelőssége, hogy 
a járművük felkészítéséről gondoskodjanak.
 
Emellett másik fontos dolog, amit a járműve-
zetők nem vesznek kellőképpen komolyan, az a 
saját szemük épsége, a látásuk megfelelősége. A 
tapasztalatok szerint a járművezetők nem fordí-
tanak kellő figyelmet saját látásuk fontosságára, 
pedig a biztonságos közlekedés alapfeltétele a 
külső információk megszerzése, a közlekedés 
során az ezen információk alapján hozott döntés 
meghozatala, ezáltal a külső körülményekre való 
megfelelő reagálás.

 A statisztikai adatok és a közlekedésrendészeti 
szakmai tapasztalatok egyértelműen azt mutat-
ják, hogy az őszi hónapokban számos személysé-
rüléses (közöttük halálos) közúti baleset követke-
zik be az észlelhetőség hiánya miatt. Alapvetően ez 
a tény áll a hátterében az ORFK-OBB tradicionális 
őszi „Látni és látszani” kampányának, melyet meg-
újított formájában, együttmükődő partnerek bevo-
násával immár negyedik alkalommal szervez meg.
 
A „Látni és látszani”  kampány hivatalos sajtótájé-
koztatójára 2015. október 01-én 11.00 órakor került 
sor Budapesten, Magyar Autóklub közlekedésbiz-
tonsági és oktatási parkjában.
 
A megnyitón megjelent Kiss Csaba rendőr alez-
redes, az ORFK-Országos Balesetmegelőzési 
Bizottság főtitkára, Rósa Gergely, a kampányban 
érintett Carl Zeiss Vision Hungary Kft. kereske-
delmi vezetője, Kiss Norbert, Európa-bajnok ka-
mionversenyző, aki a kampány népszerűsítéséért 
száll síkra.
 
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy „Látni és 
látszani” kampányt 2015. október 1-én vette kez-
detét és a fokozott rendőri ellenőrzések végéig, 
várhatóan december 10-ig tart.  A kampány során 
az ORFK-OBB arra ösztönzi a gépjárművezető-
ket, hogy éljenek a felkínált lehetőségekkel, vagy-
is vizsgáltassák át járművüket és ellenőriztessék a 
látásukat. Ezek a vizsgálatok térítésmentesek. A 
kampányba szakszervizek és optikusok kerültek 
bevonásra az ország különböző részein, s ez a lista 
a kampány során további résztvevőkkel is bővül.
 
A 2015. október 1-től december 10-ig tartó időszak-
ban valamennyi érintett szakszervíz térítésmente-
sen vizsgálja át a gépjárműveken az alábbiakat:
- lámpák, fényvisszaverő elemek működése, a lám-
patestek állapota, rögzítettsége,
- fényvetőegységek állapota,
- világítási tulajdonságok.
 
A gépjármű vizsgálatára magánszemélyek és cé-
gek egyaránt jelentkezhetnek. A kezdeményezés 
a személy,- és a tehergépkocsikra, valamint a mo-
torkerékpárokra is kiterjed. A szakszervizek a vizs-
gálatokon megjelent gépjárművek vezetői részére 
egy igazoló lapot adnak át, mely igazolja, hogy a 
jármű vizsgálaton részt vett, és ott a járműve meg-
felelt a jogszabályokban előírtaknak. Javasolt, hogy 
a kapott igazoló lapot mindenki tartsa magánál a 
gépjárművével történő közlekedése során, és azt a 
közúti ellenőrzés alkalmával az intézkedő rendőr-
nek átadhatja.
 
A látás térítésmentes vizsgálatára, ellenőrzésére a 
kampányhoz csatlakozott optikus szakemberek ál-
tal nyílik lehetőség. A „Látni és látszani” kampány-
nak saját Internetes felülete is van, mely folyama-
tos feltöltés alatt áll (rendszeresn bővül). A www.
latnieslatszani.hu elérhetőségű honlapon nem csak 
a kampánnyal kapcsolatos információkat, hanem a 
csatlakozott gépjármű szakszervizek és optikusok 
listáját is el lehet érni.
 
A kampány második részében, 2015 novemberé-
től a rendőrség a forgalomban résztvevő jármű-
vek világítását, valamint az álló járművek kivi-
lágítására vonatkozó rendelkezések megtartását 
kiemelten ellenőrzi. 
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Csempeboltot raboltak ki
Három férfi 2015. október 7-én 14 óra körüli 
időben bement egy budakeszi üzletbe, ahol a 
tulajdonost a falnak lökték, majd egy rendőr-
ségi igazolványra hasonlító tokot felmutatva, 
rendőri eljárást színlelve a sértettet a földre 
szorították és átkutatták a ruházatát. Ezt 
követően eltulajdonították a mobiltelefonját, 
a készpénzét, valamint a napi bevételből 
származó pénzösszeget is.

A cselekmény elkövetése után a három férfi siet-
ve távozott az üzletből, beültek egy, a közelben 

parkoló piros színű, ismeretlen típusú és forgalmi 
rendszámú személygépkocsiba és elhajtottak.

 Az üzletben lévő biztonsági kamera felvételei 
és az adatgyűjtés eredményeként a nyomozók azo-
nosították Kaluser Tibor 21 éves budakeszi lakost. 
A férfi felkutatására tett rendőri intézkedések ez 
idáig nem vezettek eredményre, ezért a nyomozó-
hatóság elrendelte Kaluser Tibor (szül: 1984. au-

gusztus 1. an: Magics Zsuzsanna) budakeszi lakos 
körözését. A 21 éves férfi két ismeretlen társát is 
keresik a rendőrök.

 Az ismeretlen tettesek egyike 20-25 év körüli, 
körülbelül 165 centiméter magas, átlagos testal-
katú férfi. A bűncselekmény elkövetésekor sötét 
nadrágot, fekete dzsekit és szürke, kötött sapkát 
viselt. Szintén ismeretlen társa 30 év körüli, 170 
centiméter magas, átlagos testalkatú férfi. Rajta a 
cselekmény elkövetésekor kopott farmernadrág és 
sötét árnyalatú mellény volt.

 A Budaörsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki 
Kaluser Tibor, illetve ismeretlen társai tartózko-
dási helyéről, vagy a bűncselekmény elkövetésével 
kapcsolatban érdemleges információval rendel-
kezik, hívja munkaidőben a Budaörsi Rendőrka-
pitányságot a 06-23/505-400-as telefonszámon, 
illetve tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 
06-80-555-111„Telefontanú” zöld számán (h-cs: 
8-16, p: 8-13), vagy a 107, 112 központi segélyhívó 
telefonszámok valamelyikén.

Közlekedés-
biztonsági 

akció
2015. október 12–15. között 07.00 és 
09.00 óra között a Budakörnyéki Közterület-
felügyelet és a Budakeszi Városi Polgárőrség 
közlekedésbiztonsági akciót tartott. A cél a 
Szivárvány Óvoda előtti szakasz gépkocsi for-
galmának felmérése, csillapítása (sebesség-
mérő kijelzővel) a parkolási szabályokra való 
figyelemfelhívás (alkalmi szankcionálással) és 
a szülői vélemények meghallgatása.

 

Az alábbiakban szeretnénk összefoglalni a ta-
pasztalatokat:

1. A közlekedő gépkocsik fele a szerviz utat 
menekülő útnak használja,  nincs óvodai 
kötődésük. Feltételezhetőn jó részük nem 
is budakeszi lakos.

2. A gyerekek leadásához kevés hely áll ren-
delkezésre. Gondolkodni kellene a szer-
viz út egész funkciójának átgondolásán.   
Rövid határidővel a baloldalán halszálkás 
parkolási lehetőség kialakítása. Ehhez a 
rézsű részleges elbontása és néhány vadon 
nőtt, lepusztult, magoncfa eltávolítása ad-
hatna segítséget.

3. A jelenlegi közlekedési táblák (15 km, 
gyerek átkelés stb.) kifakultak, cserélni 
kellene azokat. Sárga világító táblák alkal-
mazása. A 15 km-es tábla feloldása az út 
felsőbb szakaszánál. Az átmenő forgalom 
csökkentésére „Behajtás célforgalommal” 
tábla alkalmazása.

4. Mobil sebesség kijelző időnkénti alkal-
mazása.

5. Szülők, nagyszülők önkéntes alapon sár-
ga láthatósági mellényben adhatnának 
„ügyeletet”   reggel 7 és 8.30 között. A 
puszta jelenlét is hatással van a sebesség-
re: forgalomcsillapítóhatással.

6. Addig is a visszatérő ellenőrzés segítheti 
a helyzetet. Időnként rendőri segítséggel.

 
Farkas Dániel Gábor elnök, Budakeszi Városi Polgárőrség és dr. 

Séllyei Gábor, Budavári Polgárőrség

Veszett róka
Mindenszentekkor és halottak 
napján a megemlékezés nyugal-
mát a rendőrség és a polgárőr-
ség biztosította. 3 rendészeti 
munkatárs segítette a rendőrök 
munkáját éjjel-nappal. Bűncse-
lekmény nem is történt, azonban 
egy vélhetően veszett rókát ki 
kellett lőni.

Halottak napján az önkéntes kegyeleti szolgá-
latot teljesítő Budakeszi Városi Polgárőrség 

munkatársai egy rókát fedeztek fel a sírok között 
a budakeszi temetőben. A rókát a temető szélre te-
relték majd a Budakeszi Rendőrőrs munkatársaival 
közösen – a mezőőr kiérkezéséig –  beszorították. 
Így a megemlékező lakosság zavartalanul látogat-
hatta elhunyt szeretteit. 

A vélhetően veszett rókát a kiérkező mezőőr – a 
lakosság biztonsága érdekében – kilőtte.

HASZNOS TUDNIVALÓK  
A VESZETTSÉGRŐL:
Veszettséget vírus okozza, marás 
vagy harapás útján terjedő halá-
los kimenetelű betegség, amely 
iránt az összes melegvérű állatfaj  
– különösen a róka, a macska és a 
kutya – fogékony. 
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Köszöntjük Zsenit!
Születésnapján köszöntötte Noszlopy Andorné tanárnőt egykori tanít-
ványa és rövid ideig kollégája Farkas Gyula emeritus polgármester.

Szabadkay tanárnőként emlékeznek rá a régebbi, a 70 évnél idősebb egykori 
diákok, akit mindenki „Zseninek” becézett.
1947–től volt a budakeszi tantestület tanára nyugdíjba vonulásáig. Szám-

talan generáció és megannyi diák szerette meg általa a sportot, az egészséges 
testkultúrát.

Köszönjük neki a több évtizedes, magas színvonalú szakmai munkáját, hű-
ségét Budakeszihez.

További jó egészséget, boldogságot, szép időskort kívánunk.
A Jóisten éltesse! 

Pék Lajos

Isten éltesse!
Fehér Ferencnét szerettei körében köszöntötte dr. Győri Ottilia polgár-
mester és Ohr Alajos alpolgármester 90. születésnapja alkalmából.

Isten éltesse örömben és egészségben! Hosszú, boldog életet kívánunk!

Nyugdíjba vonult 
 a háziorvos

Dr. Varga Miklós háziorvost 
utolsó munkanapján köszöntötte 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 
polgármester, valamint Somlóvári 
Józsefné képviselőasszony.

Dr. Varga Miklós 1963-ban végzett a 
Debreceni Orvostudományi Egye-

temen, majd a 1963-tól a Nyíregyházi 
Megyei Kórház szülészet-nőgyógy-
ászati osztályán dolgozott. Budakeszin, 
dr. Csák József körzeti orvos nyugdíjba 
vonulása óta, 1969-től napjainkig dol-
gozott. 46 éven át látta el háziorvosi fel-
adatát. 1969-től Budakeszin, Budaör-
sön, Budajenőn terhes szaktanácsadó 
feladatot is ellátott. 1990-től 15 éven át 
a  Budakeszi orvosi rendelő intézetve-
zető főorvosa volt.

Sok éven keresztül vezette a Buda-
keszi Vöröskereszt munkáját. 1985-
ben, kiváló munkájáért miniszteri 
kitüntetésben, 2013-ban a Debreceni 
Orvostudomány Egyetem aranydip-
lomát kapott. Budakeszin 1972-től 
tanácstagként, 1990-től, 12 évig ön-
kormányzati képviselőként, valamint 
a Szépítő Egyesület alelnök tagjaként is 
részt vett Budakeszi közéletében.

Kedves Doktor úr!
Kitüntetéseihez szívből gratulálunk, 
betegeinek nevében is köszönjük 
háziorvosi áldozatos munkáját. Az 
önkormányzat nevében közéleti tevé-
kenységét is megköszönve kívánunk 
jó egészséget, családja körében hosszú, 
boldog éveket!  

Somlóvári Józsefné közellátási-tanácsnok



Miért jó a dió  
a szívnek?
A diófélék között kiemelkedő
 a dió alfa-linolénsav (ALA) 

tartalma, amely növényi alapú
 esszenciális omega-3 zsírsav.

Az omega-3 zsírsavak megfelelő 
bevitelének igen sok kedvező 

hatása van, ezek közül kiemelésre 
érdemes a szív- és érrendszeri 
betegségek, érelmeszesedés, 

szívinfarktus, szívritmuszavar, 
hirtelen szívhalál, trombózisveszély 

és a magas vérnyomás 
kockázatának csökkenése.

  Az ALA naponta ajánlott
 fogyasztása 1,3–2,6 g.

Egy összecsukott maroknyi dióban (20g) 
1,35 g ALA található.

dr. Schön Gábor
háziorvosi 

és metabolikus rendelés

Budakeszi, Táncsics u.9.
 Orvosi rendelő

Kedden délután 
16-18 óráig időponttal

 Tel: 06 30/489-1629

Facebook: Dió Gyógyszertár Budakeszi




