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Budakeszi
A Zsámbéki-medence települései, így Buda-
keszi is nagyon sok településfejlesztési és 
egyéb pályázaton indult. Amennyiben van 
lehetőség, akkor a jövőben a Budakörnyéki 
Önkormányzati Társulás keretében is pályáz-
hatunk, jelentősen növelve az esélyeinket. 
Mindezek mellett fontos a jó muna- és baráti 
kapcsolat a BÖT-ben résztvevő önkormány-
zatokkal.

Azzal, hogy városunk járási központtá vált, 
számos közigazgatási közszolgáltatás köz-
pontjává is lett, ami jelentősen megnövelte 
a szolgáltatások színvonalát. A Budakeszi 
központtal működő HÍD Szociális és Gyer-
mekjóléti Szolgálat és Központ szolgáltatási 
részéhez Budajenő és Tök után jövőre Re-
meteszőlős is csatlakozik. 2016. január 1-től 
a szolgálat központjaként a járáshoz tartozó 
települések tekintetében hatósági feladatok 
is ellátásra kerülnek.

2016-ban a BÖT, ezen belül Budakeszi nagysza-
bású vetélkedőt szervez, amely azt hivatott 
megmutatni, mennyit tudnak egymás telepü-
léseiről a BÖT-öt alkotó tagtelepülések lakói. 
Amennyiben létrejön jövőre a Budakörnyéki 

Natúrpark − melynek a BÖT is egyik alapítója −, városunk csak jól járhat. Revitalizáljuk 
például a Nádas-tó és a mamutfenyők környékét, ami már régóta esedékes.

DR. GYŐRI OTTILIA
a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás elnöke,

Budakeszi polgármestere

Budakörnyéki 
Önkormányzati Társulás

2013. május 31-én Biator-
bágy, Budajenő, Budakeszi, 
Herceghalom, Nagykovácsi, 
Páty, Perbál, Remeteszőlős és 
Tök települések önkormányza-
tai létrehozták a Budakörnyéki 
Önkormányzati Társulást 
(BÖT), mint jogi személyiség-
gel rendelkező szervezetet, 
amelyhez 2014. június 1-jén Telki 
önkormányzata is csatlakozott. 
Jelenleg tíz település szövetsé-
ge alkotja a társulást, amelynek 

székhelye Budakeszi, elnöke Budakeszi polgármestere.
A társulást alkotó települések polgármesterei és ön-

kormányzataik képviselő-testületei felismerték a térségi 
politika fontosságát, amely lehetőségeket nyújt számukra 
a kapcsolatok folyamatos építésére, a tapasztalatcserére, 
egymás segítésére. A szervezett együttműködés jelentő-
sen növeli a regionális pályázatokon való eredményes rész-
vételt, mivel a megcélzott pályázati források több lakos 
igényét elégíthetik ki, mintha az egyes önkormányzatok 
önállóan pályáznának. A társulásban részt vevő települé-
sek a közös programokon keresztül jobban megismerhetik 
egymás értékeit, kultúráját, hagyományait.

A társulás öt tagönkormányzata (Budajenő, Nagyko-
vácsi, Perbál, Tök és Budakeszi) tavaly megalapította a 
Budakörnyéki Közterület-felügyeletet, mely a települé-
sek társulásos együttműködésének országosan is egyedi 
formája. A szervezet feladatainak ellátása során együtt-
működik a rendőrséggel, a hivatásos katasztrófavédelmi 
szervvel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, egyéb állami 
ellenőrző és önkormányzati szervekkel, egyesülettel; így 
különösen a helyi polgárőr szervezetekkel, melynek kö-
szönhetően biztosíthatóvá válik az illetékességi területén 
lévő településeken a folyamatos hatósági jelenlét, délután, 
éjszaka, hétvégén, valamint az ünnepnapokon.

A BÖT Budakeszi központtal közösen működteti a HÍD 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot, melynek szakfel-
adatai közé tartozik a családsegítés, gyermekjóléti szol-
gálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás, nappali ellátás, idősklub és szociális étkeztetés. A 
tagönkormányzatok legutóbbi rendes ülésén döntöttek 
egy, az idősek szállítását segítő mikrobusz beszerzéséről, 
melynek költsége a szolgálat 2015. évi költségmegtakarítá-
sából fedezhető.

A társulás a jövőben részt vesz a természeti és kulturális 
örökség őrzésére, a hagyományos gazdálkodás helyreállí-
tására irányuló Budakörnyéki Natúrpark létrehozásában, 
továbbá megfontolja, hogy a csaknem valamennyi társult 
településen tapasztalható, örvendetesen gyarapodó gye-
reklétszámból adódó megnövekvő feladatok ellátása érde-
kében együttműködjön-e az Országos Orvosi Rehabilitációs 
Intézet területén létrehozni tervezett óvoda és bölcsőde 
megalapításában, továbbá turisztikai konferenciát szervez 
jövőre Telkiben. Mindezek alapjául szolgál, hogy a társulás 
elfogadta 2016. évi költségvetésének koncepcióját.

A társulás eddigi eredményei igazolják a várakozásokat, 
a jövőre irányuló elképzelései pedig biztosíthatják, hogy a 
tagönkormányzatokban élők nagyobb közbiztonságban és 
szociális jólétben, rendezett épített és természeti környe-
zetben élhessék mindennapjaikat, ami a lakosok további 
megelégedésére fog szolgálni.

DR. GYŐRI OTTILIA
a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás elnöke

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
(Széchenyi István)
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Fontos döntések a városházán
A november 23-ai közmeghallga-
tás jól mutatta, hogy Budakeszi 
polgárai aktívan érdeklődnek a 
helyi közélet iránt. Legtöbben a 
Fő utcán tapasztalható közleke-
dési dugókkal, a közbiztonság 
javításával és az új vagy megújuló 
művelődési központtal kapcso-
latban tettek fel kérdéseket. Va-
lamennyi kérdésben igyekszünk 
kielégíteni a lakossági igényeket. 

Közlekedési dugók 
elhárítása
Valóban nehéz manapság gépjár-
művel áthaladni Budakeszin, főleg 
a reggeli és az esti órákban jelentős 
forgalom torlódik városunk leg-
fontosabb útvonalán, a Fő utcán. 
A dugók okairól megoszlanak a 
vélemények, egyesek azt sem zárják 
ki, hogy az alacsonyabb benzinárak 
késztetik gyakrabban autózásra 
a közlekedőket. Budakeszi Város 
Képviselő-testülete novemberi 
ülésén döntött arról, hogy a város 
közlekedési nehézségeinek megol-
dása érdekében három árajánlatot 
kér be szakcégektől közlekedési ta-
nácsadás tárgyában. 2016 év elején 
lakossági fórumot szervezünk, aho-
va meghívjuk az érintett szakembe-
reket is.

BKK jegyautomata  
a Dózsa György téren
Az önkormányzat kezdeményezé-
sére a lakossági igények alapján a 
BKK-tól olyan információt kap-
tunk, hogy december folyamán a 

Dózsa György téren jegyautomata 
kerül elhelyezésre, melynek megva-
lósításához Budakeszi önkormány-
zata minden támogatását és segítsé-
gét megadja.

Közvilágítás fejlesztése
Budakeszi területéről több lakos-
sági bejelentés érkezett, hogy kérik 
egyedi lámpatestek elhelyezését köz-
lekedésük biztonságosabbá tétele és 
a közbiztonság növelése miatt. Ezen 
kívül a Budakeszi Polgármesteri Hi-
vatal munkatársai helyszíni szemlék 
alapján javasoltak több helyszínt, 
ahol a közlekedés biztonságának nö-
velése, illetve a közvilágítás egyenle-
tesebbé tétele érdekében lámpates-
tek elhelyezése javasolt. A testület 41 
közvilágítási lámpatest elhelyezésé-
ről döntött, melyre bruttó 6.800.000 
forint keretösszeget biztosított. A 
kivitelezés 2016 első felében várható.

Ötletpályázat a kultúr-
ház  megújítására
Önkormányzatunk október 21-én 
tartott lakossági fórumot az Erkel 
Ferenc Művelődési Központ jövőjé-
ről, ahol számos elképzelés, észrevé-
tel megfogalmazódott az intézmény 
épületének lehetséges jövőjével 
kapcsolatban. Egyesek a teljes bon-
tásra és új objektum felépítésére 
szavaznának, mások a jelenlegi 
épület felújítását, modernizálását 
szorgalmazzák. A város képviselő-
testülete most ötletpályázatot írt ki 
az épületre, illetve annak környe-
zetére, aminek beadási határideje 
2016. február 18-a, elbírálása pedig 
már február 29-én megtörténik. 
Vagyis elég idő áll rendelkezésére az 
építészeknek, hogy megálmodják a 
művelődési központ új, korszerű és 
méltó épületeit.

Budakörnyéki  
Natúrpark
Immáron tíz éve, hogy a lelkes, civil 
szerveződés megkezdte munkáját 
abból a célból, hogy létrehozza a 
Budakörnyéki Natúrparkot, mely 
nem közigazgatási határokhoz 
igazodik, hanem megvalósítaná a 
településeken átívelő közös kez-
deményezések megvalósításának 
lehetőségét. A Budakörnyéki Ön-
kormányzati Társulás tagtelepülései, 
így Budakeszi részére is a natúrpark 
megalakítása hiányt pótló, lényeges 
fejlesztések lehetőségét teremtené 
meg, melyet támogatni kell. 

Jelenleg Magyarországon mind-
össze 9 natúrpark működik. A 

Budakörnyéki lehetne a tizedik, 
mely fontos szerepet tölthetne be 
a város és szomszédos települések 
társadalmi, gazdasági és környezeti 
fejlődésében. A Budakörnyéki Ön-
kormányzati Társulás és Budakeszi 
Képviselő-testületének képviseleté-
ben és felhatalmazásuk alapján 2015. 
december 3-án, a Budakörnyéki Na-
túrpark Egyesület 10 éves jubileumi 
rendezvényén előzetes szándéknyi-
latkozatot írtam alá, melyben a tár-
sulás és az önkormányzat támogatá-
sáról biztosítottam a Budakörnyéki 
Natúrpark létrehozását.

Ezzel megkezdődhetnek a meg-
alakulás előkészületei, hatástanul-
mány készül a natúrparkkal kap-
csolatosan, majd az előkészített 
dokumentációt engedélyezés céljá-
ból megküldjük a Földművelésügyi 
Minisztériumhoz, mely bízunk ben-
ne, engedélyezi a Natúrpark elneve-
zés használatát.

Ifjúsági tanács  
megalakulása
2015. november 5-én Bakács Berna-
dett alpolgármester asszony közre-
működésével alakult meg Budakeszi 
Ifjúsági Tanácsa, melyet ezúton is 
köszönök alpolgármester asszony-
nak. A tanács nagymértékben se-
gítheti az önkormányzat fiatalabb 
korosztállyal kapcsolatos munkáját, 
továbbá keretet biztosít velük való 
együttműködés megvalósításához. 
Friss, és más megközelítéssel megfo-

galmazott ötleteikkel, javaslataikkal, 
kéréseik, problémáik közvetítésé-
vel közös megoldást tudunk találni 
egy-egy nehézségre, javíthatjuk a 
korosztály közérzetét, és az igénye-
iknek megfelelő feltételeket tudunk 
számukra biztosítani.

A Schieli kápolna kör-
nyezetének rendezése
Budakeszi Város Önkormányzata 
tavaly kezdte meg a Schieli kápolna 
környezetének rendezését a BVV 
Kft. kivitelezésében. 2016 elején ke-
rülne sor a megkezdett munkálatok 
folytatására, a felújítás második üte-
me a járdák összekötését (a 2014-ben 
elkészült járda a Fő utca irányában 
nem került összeépítésre a Fő utca 
mentén lévő járdával, a virágos előtti 
szakasz hiányzik) jelenti, csapadék-
víz elvezetést, a murvás parkolók 
kialakítását, valamint a fennmaradó 
terület növényesítését, rendezését. 
A képviselő-testület a novemberi 
ülésén felkérte a Budakeszi Városfej-
lesztési és Városüzemeltetési Kft-t a 
Schieli kápolna környezetrendezése 
2. ütemének kivitelezésére. A mun-
kálatok költségeire bruttó 2.373.194 
forintot biztosított a 2016. évi ön-
kormányzati költségvetés terhére.

Engedjék meg, hogy az önkor-
mányzat és a hivatal összes dolgo-
zója nevében minden budakeszi 
lakosnak áldott, szeretetteljes, békés 
karácsonyt és egészségben, sikerek-
ben gazdag újesztendőt kívánjak.

Győri Ottilia, polgármester
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Önkormányzati döntések
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. októ-
ber 22-én, 27-én és november 26-án tartott képviselő-testületi ülésein 
az alábbi, lakosságot kiemelten érintő döntéseket hozta:

379/2015: A Képviselő-testület elviek-
ben támogatta Czövek Erna hamvai-
nak a Budakeszi temető 3/3. parcella 1. 
sor díszsírhelyén történő elhelyezését. 
A hamvakat az önkormányzat 2016. 
márciusban kívánja végső nyughelyére 
helyezni ünnepélyes keretek között. A 
Képviselő-testület a hamvak átszállítá-
sára, sírhelyben történő elhelyezésére 
és a zongorabillentyűket ábrázoló gránit 
urnasír fedőlap elkészítésére 4 árajánla-
tot kért.

380/2015: A Pitypang Sport Óvoda, 
a Szivárvány Óvoda és a Tarkabarka-
Kunterbunt Óvoda 2016. évi nyári szü-
netben esedékes zárva tartásának rendjét 
jóváhagyták.

381/2015: Jóváhagyták a Budakeszi Böl-
csőde, valamint a Mosolyvár Bölcsőde 
2016. évi nyári szünetben esedékes zárva 
tartásának rendjét.

382/2015: A Képviselő-testület felkérte a 
Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse elő 
az önkormányzat 2015. évi költségvetés-

ről szóló rendelet módosítását úgy, hogy 
a Budakeszi Gerinc utcában közhaszná-
latra nem tervezett ingatlanok értékesí-
téséből befolyó összegeket a későbbi ut-
caszélesítéshez szükséges ingatlanrészek 
megvásárlása céljából különíti el.

387/2015: Támogatták a Fő utca 72. sz. 
alatti Tarkabarka Óvoda előtti gyalogos 
átkelőhely kialakítását és felkérték a BVV 
Kft.-t, hogy a tervezési programba építse 
be a Fő utca 72. sz. alatti Tarkabarka Óvo-
da előtti gyalogos átkelőhely kialakítását.

388/2015: Támogatta a Fő utca 179. sz. 
alatti orvosi rendelő bejáratának akadály-
mentes kialakítását, és felkérte a BVV 
Kft.-t, hogy a tervezési programba építse 
be a Fő utca 179. sz. alatti Orvosi Rendelő 
bejáratának akadálymentes kialakítását.
389/2015: Támogatták a Fő utca 136. sz. 
előtti gyalogos átkelőhely kialakítását, és 
felkérték a BVV Kft.-t, hogy a tervezési 
programba építse be Fő utca 136. sz. előtti 
gyalogos átkelőhely kialakítását.

390/2015: Támogatták a Széchenyi ut-

cában a Prohászka Ottokár Gimnázium 
előtti gyalogos átkelőhely kialakítását, és 
felkérték a BVV Kft.-t, hogy a tervezési 
programba építse be a Széchenyi utcában 
a Prohászka Ottokár Gimnázium előtti 
gyalogos átkelőhely kialakítását. 

395/2015: A Képviselő-testület 666 
750 Ft-ot biztosított szociális alapú tű-
zifa vásárlás céljára és pénzeszköz-át-
adási megállapodás keretében átadta a 
Budakörnyéki Önkormányzati Társu-
lásnak, annak érdekében, hogy a HÍD 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálaton 
keresztül valósítsa meg a tűzifa vásárlás 
és kiosztás lebonyolítását.
A Képviselő-testület felkérte a HÍD Szo-
ciális és Gyermekjóléti Szolgálatot, hogy 
gondoskodjon – honlapon megjelentett 
felhívás keretében – a tűzifa megvásárlá-
sáról és kiosztásáról a pénzbeli szociális 
ellátásban részesült jelentkező személyek 
részére.

398/2015: A Képviselő-testület elvi hoz-
zájárulását adta a Hegyhát utcából nyíló 
új magánút létesítéséhez.

407/2015: A Budakeszi Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Kft. új telephelye 
2015. november 15. napjától határozatlan 
időre a Budakeszi belterület 2747 helyraj-
zi számú ingatlan, egyidejűleg a társaság 

a Budakeszi, Erdő u. 70. szám alatti telep-
helyet megszünteti.

410/2015: A Képviselő-testület a főépíté-
szi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót 
elfogadta, miszerint a főépítészi feladato-
kat 2016. január 1. napjától a Polgármes-
teri Hivatalnál főállású, köztisztviselői 
kinevezéssel történő foglalkoztatás kere-
tében Borsodiné Gláser Krisztina látja el.

413/2015: A Képviselő-testület támogat-
ta a Budakeszin élő, szociálisan rászoruló 
nyugdíjasokat, szociális Erzsébet-utal-
vány formájában, 3 000 Ft/fő összegben, 
összesen 1 700 000 Ft-tal, melyből 50 
000 Ft a lebonyolítás költségeit szolgálja, 
valamint a Budakeszin élő szociálisan 
rászoruló családokat szociális Erzsébet-
utalvány formájában, 2000 Ft/család ösz-
szegben, összesen 300 000 Ft összegben.
A Képviselő-testület a 1 650 000 Ft ösz-
szegben 550 db szociális Erzsébet-utal-
ványt, valamint 300 000 forint összeg-
ben 149 db Erzsébet-utalványt adott át 
támogatásként a Budakeszi Református 
Egyházközség (Budakeszi, Fő u. 159.) ré-
szére megállapodás keretében azzal, hogy 
a Budakeszi hátrányos helyzetű idősek és 
családok támogatására fordítsa.

A határozatok megtalálhatók a 
www.budakeszi.hu honlapon
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Kormányablakról szóló tájékoztató 
TISZTELT ÜGYFELÜNK!

Az elektronikus ügyintézés fejlesztése mel-
lett fontos, hogy az ügyfelek az ország minél 
több pontján személyesen is tudjanak hiva-
talos ügyeket intézni, ezért országosan már 
több, mint 100 – ebből Pest megyében 12 – 
helyszínen áll kormányablak az érdeklődők 
rendelkezésére, és ez a szám folyamatosan 
emelkedik. Az újonnan nyíló, úgynevezett 
második generációs kormányablakok kibő-
vült feladatkörrel, a korábbi okmányirodai 
hatásköröket is ellátva működnek és több 
hatáskör esetében országos illetékességgel 
bírnak. Akinek személyesen nincs lehetősé-. Akinek személyesen nincs lehetősé-
ge felkeresni az egységes arculatú, korszerű 
technikával felszerelt irodákat, ügye intézé-
séhez telefonos segítséget kaphat a nap 24 
órájában működő kormányzati ügyfélvonal 
1818-as kék számán vagy a 1818@1818.hu 
e-mail címen.

A Pest Megyei Kormányhivatal kormányab-
lakainak ügyfélfogadási rendje megyei szin-
ten egységesen került meghatározásra. 

Hétfőn: 7:00 ‒ 17:00 
Kedden: 8:00 ‒ 18:00 
Szerdán: 8:00 ‒ 20:00 

Csütörtökön: 8:00 ‒ 18:00 
Pénteken: 8:00 – 16:00 között fogadjuk 

ügyfeleinket. 

A felesleges várakozás elkerülése érdekében a 
második generációs kormányablakokhoz a 
www.magyarorszag.hu oldalon időpontfog-
lalásra is lehetőség van. 
A PMKH Budakeszi Járási Hivatalában Bu-
daörsön 2014. februárjától működik már és 
előre láthatóan 2016. tavaszán Budakeszin 
is átadásra fog kerülni az Okmányirodánk-
hoz képest sokkal több feladatot ellátó Kor-
mányablak.

Az állampolgárok 2015. december 09. nap-
jától 498 féle ügykört intézhetnek hatéko-
nyan, gyorsan, a kormányablakokról szóló 
515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 
az integrált ügyfélszolgálati irodákban. 
A lakó- vagy tartózkodási hely szerint ille-
tékes járási hivatal bármely második gene-
rációs kormányablakánál vagy okmányiro-
dájánál intézhetőek
•	 a lakcímigazolvánnyal kapcsolatos 

ügyek

•	 Az ország bármely második generáci-
ós kormányablakánál vagy okmányiro-
dájánál intézhetőek 

•	 a személyazonosító igazolvánnyal és az 
útlevéllel kapcsolatos ügyek,

•	 a vezetői engedéllyel és a 
gépjárműokmányokkal kapcsolatos ké-kapcsolatos ké-
relemre induló ügyek,

•	 a mozgáskorlátozottak parkolási igazol-
ványával kapcsolatos ügyek,

•	 az egyéni vállalkozói igazolvány kiadá-
sával kapcsolatos ügyek, továbbá a tevé-
kenység megkezdésének és megszünte-
tésének bejelentése

A második generációs kormányablakoknál 
országos illetékességgel intézhető a fent 
felsoroltak mellett a már említett több száz 
ügykör. Ezek között vannak saját hatáskör-
ben vagy közreműködő hatóságként intéz-
hető ügyek és olyanok, amelyekben irányító 
tájékoztatás nyújtása történik. 

A kormányablakban előterjeszthető kérel-
mek és bejelentések esetében az ügyfél be-
adványait a hivatal bonyolítja le az illetékes 
hatóságoknál, részletesen tájékoztatva a ké-
relmezőt az ügymenetről, vagy a hiánypót-
lásról. Ezáltal az ügyfeleknek nem kell több 
helyre elmenniük, és többféle ügyfélfogadási 
rendhez igazodniuk. Ilyen például:
•	 Családtámogatási ügyek számos típusa
•	 Egészségbiztosítási ellátással kapcsola-

tos ügyek számos típusa
•	 Egyes nyugdíjbiztosítási ügyek
•	 Aktív korúak ellátása iránti kérelmek
•	 Állampolgársági ügyekhez kapcsolódó 

kérelmek
•	 Fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű 

bejelentések felvétele

Vannak olyan ügyek, amelyekben a kormány-
ablakok kizárólag tájékoztatást tudnak adni 
és olyanok, amelyekben szolgáltatást is tud-
nak nyújtani. Abban az esetben, ha a kor-
mányablak kizárólag tájékoztatást nyújt, 
az érdeklődő megtudhatja, hogy hol, milyen 
ügyfélszolgálattal kell felvenni a kapcsolatot, 
milyen okmányokra van szükség az ügyinté-
zéshez, és igény esetén segítenek a nyomtat-
ványok kitöltésében is. Ilyen például:
•	 Magyar igazolványok kiadásával kap-

csolatos eljárás

•	 Gyermekgondozási díj igénylésével kap-
csolatos eljárás

•	 Csecsemőgondozási díj igénylésével 
kapcsolatos eljárás

•	 Tájékoztatás illetékek és igazgatási szol-
gáltatási díjak mértékéről

•	 Segítségnyújtás az Építésügyi hatósá-
gi engedélyezési eljárásokat Támogató 
elektronikus Dokumentációs Rend-
szer (ÉTDR) kapcsán az elektronikus 
ügyintézésre vonatkozóan

Kiegészítő szolgáltatást nyújtanak például 
az alábbi esetekben:
•	 Ügyfélkapu-regisztráció
•	 Az ingatlan-nyilvántartásból nem hi-

teles és elektronikusan hitelesített 
tulajdoni lap másolat, valamint térkép-, valamint térkép-
másolat lekérdezése igazgatási szolgálta-
tási díj megfizetése ellenében

•	 Az ügyfelek azonosítását követően egye-
di ügyük intézéséhez internetes kapcso-
lati lehetőség, szakmai és informatikai 
segítségnyújtás

•	 Tájékoztatás nyújtás az egyéni vállalko-ás az egyéni vállalko- az egyéni vállalko-
zás működési szabályairól

•	 Betekintési lehetőség biztosítása az Or-
szágos Cégnyilvántartási és Céginfor-
mációs Rendszer cégadatbázisába

A várandós kismamák és a kisgyermek-
kel érkező szülők részére Pest megye több 
kormányablakában és okmányirodájában 
fokozatosan bevezetésre kerül a családba-
rát ügyfélhívó rendszer, amely az internetes 
foglalásokat is figyelembe veszi, és azok opti-
malizált kezelésével lehetővé teszi, hogy a ki-
emelt ügyfelek sorába lépő, a kisgyermekkel 
érkező szülők gyorsan és zökkenőmentesen 
végezhessenek hivatalos dolgaikkal.

Tisztelettel:
Dr. Szelenczy Gabriella s.k.

  járási hivatalvezető

TOVÁBBI INFORMÁCIÓVAL SZÍVESEN ÁLLUNK RENDELKEZÉSÉRE A KORMÁNYABLAKOKBAN. 
REMÉLJÜK, ÖNT IS KÖSZÖNTHETJÜK ELÉGEDETT ÜGYFELEINK KÖZÖTT! 
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Közmeghallgatás
Budakeszi Város Önkormányzatá-
nak képviselő-testületének 2015. 
november 23 -ai közmeghallga-
tásán a város vezetői évértékelő 
beszámolót tartottak.  
A lakosság és a helyi szervezetek 
képviselői közérdekű kérdéseket 
tehettek fel, és elmondhatták 
javaslataikat.

Dr. Győri Ottilia polgármester 
asszony kezdte az évértékelő 

beszámolók sorát témánként rend-
szerezve, kiemelve a lakosságot 
érintő kérdéseket. Elmondta, hogy 
a 2015. évi költségvetés tervezésekor 
fontos alapelv a tényeken alapuló, 
óvatos, körültekintő tervezés vala-
mint az, hogy a rendszeres műkö-
dési bevételek fedezzék a működési 
költségeket. Budakeszi fejlődésének 
további biztosítéka, hogy minden 
szabad rendelkezésre álló forrást a 
fejlesztési keretekre irányítottak. Az 
önkormányzatnak kiemelt feladata 
az intézményrendszer működtetése, 
fenntartása és fejlesztése, ezért ezen 
kereten belül létrehoztak egy úgyne-
vezett intézményi fejlesztési sort.

Költségvetés
A központi finanszírozásban az idei 
évben is voltak változások, 2015 már-
ciusától átalakult a szociális finanszí-
rozás rendszere. Különváltak az ön-
kormányzati és állami segélyezéssel 
kapcsolatos feladatok, a kötelezően 
ellátandó támogatási formák a járási 
hivatalokhoz kerültek. Így az önkor-
mányzatnak kötelezően ellátandó 
szociális támogatást nem szükséges 
nyújtania, azonban önként vállalt 
feladatokról a képviselő testület dönt. 
Budakeszin ennek ellenére, nem 
hogy nem csökkent, hanem még nőtt 
is a szociális támogatás. Igényelhető 
a rendkívüli települési támogatás és a 

rendszeres települési támogatás. Idén 
az önkormányzat 33 millió forintot 
költött segélyezésre, ami 12 millió 
többletkiadást jelentett. 28 millióval 
növelte a közétkeztetésre szánt ösz-
szeget, annak érdekében, hogy annak 
színvonala érezhetően jobb legyen.

Az állami támogatás a tavalyi 
évhez képest 51,8 millió Ft- tal emel-

kedett. Az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének főösszege 2,8 mil-
liárd forint volt. Bevétele az állami 
normatíva mellett az adóbevételek, 
így az építményadó 247 millió, a 
telekadó 80 millió, az iparűzési adó 
445 millió, az idegenforgalmi adó  
2 millió forint. 

Felhalmozási bevételek: a telekér-

tékesítésből származó bevétel – sike-
rült ebben az évben mind a 10 telket 
értékesíteni – 266 millió forint, mely 
várhatóan jövő év elejére folyik be. 

Az önkormányzat kiadásai csak 
címszavakban, hogy érezhető legyen, 
milyen összegekkel kell számolni a 
városban: közvilágítás 36,8 millió, 
közétkeztetés 152 millió, közbizton-
ság 19 millió. Segélyekre 33, a HÍD 
Családsegítő támogatása 43,8, a civil 
szervezetek támogatása 2,5 millió.

A BVV Kft. 200 millió, a Prohász-
ka Gimnázium támogatása 3 millió, 
Budakeszi Város Német Önkor-
mányzata 4 millió, a tájház támoga-
tása 2 millió, járdapályázat 5 millió. 
Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázat: 
1,6 millió forint.

Városfejlesztés
Az önkormányzat által idén elnyert pá-
lyázatok közül a polgármester kiemelte 
a Magyar Olimpiai Bizottság által nyúj-
tott 30 millió forint támogatást, amiből 
rekortán sportpálya készült a Széche-
nyi István Általános Iskola udvarán. 
Az elnyert 50 milliós uniós pályázat 
révén két csoportszobával bővülhet a 
Pitypang Sport Óvoda, melynek kö-
szönhetően ötvennel több gyermek 
járhat az intézménybe. Szennyvíz-
projektünk önrészének csökkentése 
érdekében beadott önrész támogatás 
pályázatunk sikeres volt: 241,5 millió 
forintot nyert a város.

Ennek eredményeképpen mind-
össze 6 milliós önkormányzati ön-
résszel valósult meg a nettó 3,75 mil-
liárd értékű beruházás.

A középületek energetikai fejlesz-
tésének keretében a Nagy Sándor 
József Gimnázium és a Czövek 
Erna Zeneiskola épületének kor-
szerűsítése valósul meg, 150 milliós 
kormányzati támogatással. A Nagy 
Sándor József Gimnáziumban a fűté-
si energiaigényt szeretnénk csökken-
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teni. Ennek érdekében megvalósul az 
épület eddig szigetelés nélküli hom-
lokzata, illetve, a magas tetőszerkezet 
hőszigetelése, az épület külső nyí-
lászáróinak cseréje és a pincefödém 
szigetelése.

Ugyanezeket a fejlesztéseket ter-
vezi a város a zeneiskolában is, ott a 
magas tető helyett az épület padlás-
födémének hőszigetelésével. Az ön-
kormányzat saját forrásból 37 milli-
óval kiegészítette az összeget, hogy a 
gimnázium nagyon rossz állapotban 
lévő tetőjének cseréjét is meg lehes-
sen valósítani. 

Az önkormányzat az idei évben is 
kiírta a lakosság részvételével folyó 
járdapályázatot, melyre 5 milliót kü-
lönített el. Összesen 46 pályázat ér-
kezett a hivatalba, melyből 43 nyert. 
Ennek eredményeképpen 1014 négy-
zetméternyi járda újul meg a város-
ban, melyhez a lakosság 2,5 millió-
val, a város 3,7 millióval járul hozzá. 
Összesen 6,2 millióból valósul meg a 
fejlesztés.

Közösségi, oktatási és 
egyéb szolgáltatások 
fejlesztése
A Művelődési Központ és környeze-
tének fejlesztése keretében a jelen-
legi épület helyett egy modern, de a 
környezetbe illő olyan létesítményt 
tervez Budakeszi, ahol a központ és 
a könyvtár mellett a lakosság más 
igényeit is kielégítő szolgáltatások – 
bank, üzletek, szolgálati lakások, or-
vosi rendelő – is helyet kaphatnának.

Budakeszi önkormányzata lassan 
két éve folytat tárgyalásokat annak 
érdekében, hogy egy 10 tantermes, 
tornateremmel és a szükséges kiszol-
gáló helyiségekkel együtt új iskola 
épülhessen városunkban a Kerek-
mezőn. Az egymilliárdos beruházás 
költségét az állam finanszírozná. A 
kormány előterjesztést a Nemzeti 
Sportközpontokkal együtt előkészí-
tettük, jelenleg a döntésre várunk.

A képviselő testület a Rathaus-
keller hasznosítására kiírt, többször 

is eredménytelen pályázatot követő-
en, 2015. április végén eredményes-
nek nyilvánította a városunk kultu-
rális életében aktív szerepet betöltő 
Botafogó Egyesület pályázatát.

A budaörsi székhelyű munkaügyi 
központ 2015 augusztusában nyitot-
ta meg kirendeltségét Budakeszin a 
HÍD Családsegítő épületében, ezzel 
is segítve a munkát kereső budake-
szieket.

Amatőr Asztalitenisz Egyesület is 
alakult.

2015. november 5- én alakult meg 
Budakeszi Ifjúsági Tanácsa.

A Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulást 10 település alkotja Buda-
keszi központtal.

A társulás működteti a HÍD 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgá-
latot és a Budakörnyéki Közterület-
felügyeletet. 2016. január 1- jétől a 
HÍD feladatköre bővül, központi 
szerepet tölt majd be.

Dr. Remete Sándor, városunk jegy-
zője elmondta, hogy a polgármesteri 
hivatal számítógépes infrastruk-
túrája egy sikeres pályázatnak kö-
szönhetően jelentősen javult. Az új 
program adóigazgatás területén vár-
hatóan 2016 tavaszától lehetővé teszi 
az elektronikus ügyintézést, jelenleg 
ezt a fejlesztést tesztelik. Az adóigaz-
gatásban intenzív ellenőrzést tervez-
nek. Januártól a városnak új főépíté-
sze lesz Borsodiné Gláser Krisztina 
személyében.

Dénes György jelenlegi főépítész 
előadta, hogy az új művelődési köz-
pont tervezési folyamatának első ál-
lomása egy ötletpályázat kiírása lesz 
– ami időközben meg is történt.

Czifra Zsuzsanna önkormány-
zati képviselő elmondta, hogy a  
Széchenyi István Általános Isko-
lának jelenleg 866 tanulója van, és 
várhatóan ez a létszám növekedni 
fog. Egyértelműen leszögezte, hogy 
a régi „Forfa” épülete nem felel meg 
a jogszabályi követelményeknek és 
a kötelező szabványoknak. A város 
vezetése már tavaly óta folyamatosan 
egyeztetett kormányzati szervekkel 

az iskola kapacitás-bővítésének ér-
dekében. Az új iskola várhatóan egy 
külön épületben valósulhat meg a 
már említett beruházásban Kerek-
mezőn.

Ohr Alajos alpolgármester a köz-
lekedéssel kapcsolatban elmondta, 
hogy Budakeszin naponta  22 ezer 
gépjármű halad át. A városi köz-
lekedésére igazi megoldás a belső 
elkerülő út megépítése vagy az M0 
befejezése lenne, de sajnos egyik 
sincs kézzelfogható távolságban. A 
lakosság részéről többször felmerül-

nek forgalomtechnikai megoldások, 
de ezek bekerülési költsége nem áll 
arányban az elért eredménnyel.

Összességében a közmeghallgatás 
informatív és eredményes volt. A 
jelenlévő állampolgárok és a kép-
viselő-testület tagjai között egy 
előremutató, tartalmas párbeszéd 
alakult ki. Ha felkeltettük érdek-
lődését, a közmeghallgatásról 
készült televíziós felvétel meg-
tekinthető a budakornyekitv.hu 
honlapon.

ADVENT HÓNAPJÁNAK PROGRAMJAI A GENERÁCIÓK HÁZÁBAN

2092 Budakeszi, Erdő utca 83.

1. KEDD: 16h: KREATÍV ALKOTÓ KÖR SZAKÁCSI ÉVA FESTŐMŰVÉSZ VEZETÉSÉVEL 
2. SZERDA: 10h: JÓGA RITA HADISHA VEZETÉSÉVEL

10h:     ÉNEKELVE JÁTSZUNK
14h: ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS: EGYÜTT SÜTÜNK-DÍSZÍTÜNK MÉZESKALÁCSOT 

3. CSÜTÖRTÖK: 10h: KREATÍV DÉLELŐTT
4. PÉNTEK: 10h: MIKULÁS KÉSZÜLŐDÉS

7. HÉTFŐ: 10h: KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
13.30: VARRÓKLUB (KEMÉNY EDIT TEXTILMŰVESSEL)
15h: SAKK ÉS TÁBLAJÁTÉK KLUB 

8. KEDD: 16h: MŰVÉSZETTERÁPIÁS FOGLALKOZÁS HAVASI VIKTÓRIA VEZETÉSÉVEL 
9. SZERDA: 10h: JÓGA RITA HADISHA VEZETÉSÉVEL 

15h: FILMKLUB (ELSŐ A SZERELEM C. FILM)
10. CSÜTÖRTÖK: 10h: KREATÍV DÉLELŐTT (KARÁCSONYFA DÍSZEK KÉSZÍTÉSE)
11. PÉNTEK: 10h: BETLEHEM KÉSZÍTÉS

14. HÉTFŐ: 10h: KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
16h: KREATÍV ALKOTÓ KÖR SZAKÁCSI ÉVA FESTŐMŰVÉSZ VEZETÉSÉVEL 

(KIVÉTELESEN HÉTFŐN!)
15. KEDD: 15h: IDŐSEK KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGE (ZÁRTKÖRŰ, KLUBTAGOKNAK)
16. SZERDA: 10h: JÓGA RITA HADISHA VEZETÉSÉVEL
17. CSÜTÖRTÖK: 10h: KREATÍV DÉLELŐTT (KARÁCSONYFA DÍSZEK KÉSZÍTÉSE)
18. PÉNTEK: 10h: BESZÉLGETÉS: KARÁCSONYI SZOKÁSOKRÓL

21. HÉTFŐ: 10h: KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
15h: SAKK ÉS TÁBLAJÁTÉK KLUB

22. KEDD: 13.30: REJTVÉNYFEJTŐ KLUB
23. SZERDA: 10h: KARÁCSONYI DALLAMOK - ZENEHALLGATÁS

28. HÉTFŐ: 10h: ACTIVITY JÁTSZÓ DÉLELŐTT 
29. KEDD 13h: BESZÉLGETÉS: MI TÖRTÉNT EBBEN AZ ÉVBEN VELÜNK ÉS A NAGYVILÁGBAN 
30. SZERDA 15h: FILMKLUB (BAZI NAGY FRANCIA LAGZI C. FILM)

MINDEN FENTI PROGRAMUNK INGYENES!
A VÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

TÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSAINK: FODRÁSZ, PEDIKÜR, SVÉDMASSZÁSZ 
(BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 23/451-279
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Karácsonyi ajándék-
nak is ajánljuk elővé-
telben koncertsoro-

zatunk belépőjegyeit, 
bérleteit! 

 
2016-ban ismét várunk mindenkit szeretettel 
gyermekkoncertjeinkre. Régi, visszatérő, 
ismert előadókkal mint az Alma együttes, 
Szalóki Ági és Halász Judit. Új előadókkal mint 
Bíró Eszter és Tarján Veronika.

Februárban elsőnek Bíró Eszter koncertjén talál-
kozhatunk. Bíró Eszter énekesnő, színésznővel, 

aki eddig musical és film főszerepekkel, illetve 
világzenei szólólemezeivel vált ismertté, 2013 ta-
vaszán új, elsősorban gyerekeknek és családoknak 
szóló Állati Zenés ABC című képeskönyvet, az 
ehhez tartozó lemezt és színpadi produkciót ké-
szített. Az Állati Zenés ABC 2014-ben az év hazai 
gyerekalbuma lett, és FONOGRAM MAGYAR 
ZENEI DIJ-at kapott. Most, novemberben jele-
nik meg Bíró Eszter új, Állati Zenés ABC 2. című, 
óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló könyve 
és lemeze, Födő Sándor Fodo zenéjével, Hegyi 
György dalszövegeivel és Bakos Barbara rajzaival.

Halász Judit a könyv hátsó borítójához írt 
ajánlója: „A gyerekek igényét minél magasabbra 
emelni, és úgy nevelni őket, hogy vágyaik meg-
valósításához képesek legyenek megteremteni a 
feltételeket, rendkívül fontos szülőnek és peda-
gógusnak egyaránt. A zene világának megisme-
rése nem utolsó feladat, mert nagyon befolyásolja 
− többek között − a gyerekek érzelmi fejlődését. 
Ezek a dalok utazásra hívnak a színvonalas zene 
világába. Az ábécé mellett nagyszerű muzsikusok 
különös hangszereivel is megismerkedhetnek a 
gyerekek. Ráadásul Bíró Eszter szép hangján és 
barátságos, közvetlen előadásában. Szívesen aján-
lom mindenkinek.”

 

Elővételben az első három koncertre 5000 Ft-os 
árban már kaphatók a bérletek az Erkel Ferenc Mű-
velődési Központban (Budakeszi, Fő u. 108.).

Ezüstök Budakeszinek
A GALÁNTAI KODÁLY ZOLTÁN NEMZETKÖZI HEGEDŰVERSENYRŐL

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közmű-
velődési Szövetség – a Csemadok – számos 
kulturális rendezvényt szervez Szlovákiában. 
Az általuk meghirdetett események egyike 
a 2000 óta minden évben Galántán megren-
dezésre kerülő Kodály Zoltán Nemzetközi 
Hegedűverseny. 

Ez a verseny a kezdetekkor a környékbeli telepü-
lések zeneiskolásainak versenye volt, azonban 

– a kitűnő szervezésnek és a magas színvonalú 
előadásoknak köszönhetően – időközben egyre 
nagyobb népszerűségre tett szert. Évről évre nőtt 
a versenyre nevezők száma már nemcsak a közeli 
települések zeneiskoláiból, hanem Magyarország-
ról is.

Az idén meghirdetett zenei versenyen (2015. 
november 19–21.) a budakeszi Czövek Erna Ze-
neiskola három növendékkel képviseltette magát:

Szita Júlia az I. kategóriában – műsor: Ge-
org Friedrich Händel: Menüett (kötelező mű) és 
Rieding: h-moll hegedűverseny III. tétel;

Soós Anna a III. kategóriában – műsor: Bar-
tók Béla: Két szlovák népdal (kötelező mű) és 
Komarovskij: A-dúr hegedűverseny I. tétel;

Rétháti Júlia a IV. kategóriában – műsor: Gio-
vanni Battista Pergolesi: Siciliano (kötelező mű) és 
Haydn: G-dúr hegedűverseny I. tétel.

Mindhárom produkció előadásmódjában és 
zeneileg is figyelemreméltóan jól sikerült, ezért a 
versenyzőket a zsűri ezüst minősítéssel jutalmazta. 
Gratulálunk a szép eredményhez! A növendékeket 
Fledrich Zsanett tanárnő készítette fel a versenyre, 
és Juan Pablo Bautista Cano tanár úr kísérte zon-
gorán. Köszönet kitartó munkájukért.

Ezúton szeretnénk megköszönni a versenyen 
szereplő növendékeknek a felkészülést, a gyönyörű 
fellépést, a Czövek Erna Zeneiskolának pedig a le-
hetőséget és biztatást. Külön köszönettel tartozunk 
a Csemadok Galántai Területi Választmányának a 
rendkívül színvonalas versenyért és a szervezésért.

A versenyeknek még nincs vége. Ezen a héten a 
zeneiskola zongoristái és klarinétosai is indulnak 
zenei versenyen, amelyhez sok sikert kívánunk.

Szabó Alexandra
Fotók: Csemadok - Mészáros Magdi 

Új Keszi Táncház
2015. december 27-én, vasárnap Keszi tánc-
ház az Erkel Ferenc Művelődési Központban 
a Szigony Zenekarral. Táncházsoroztunk 
idén ősszel megújult, új közreműködőkkel. 
Talpalávalót Szamek Lili és barátai, valamint 
a Szigony Zenekar húzza. Fehér Noémitól 
és Jánosi Attila „Pici”bácsitól változatlanul 
megtanulhatják a tánclépéseket.

A táncoktatók nemcsak haladóknak szánják e tevékenységet, hanem azon fiatalok számára is, akik eset-
leg még nem is voltak táncházban. Nem baj, ha valaki nem tud táncolni, itt biztos megtanul. A han-

gulat, a közös élmény segít a gyerekekkel megszerettetni a népzenét és a néptáncot. 
Kerényi Róbert, a Szigony Zenekar alapítója, a gyimesi és moldvai furulya játékmód leghitelesebb mu-

zsikusának számít az országban. Régi falusi zenekarok hagyományait követve gyimesi és moldvai csángó 
népzenét játszik a Zenekar.

Fehér Noémi és Jánosi Attila a Bartók táncegyüttes tagjai, néptánc-pedagógusok.
Szamek Lili a 2014-es Országos Népzenei verseny I. helyezettje.
Az Erkel Ferenc Művelődési Központ évek óta sikeresen pályázik a Nemzeti Kulturális Alapprogram-

nál, hogy a Keszi Táncház minél több látogató számára legyen elérhető.
Belépő: gyerek és nyugdíjas: 400 Ft, felnőtt: .000 Ft, családi (2 felnőtt + 3 gyerek) .800 Ft.
Szeretettel várjuk Önöket táncházainkon 19.00 órátó. (cím: Budakeszi, Fő utca 108.).
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Budakörnyéki Önkormányzati Társulás
2092 Budakeszi, Fő utca 179.                                      
Iktsz.: BÖT/9-1/2015

Előzetes 
szándéknyilatkozat

Alulírott dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, mint a Budakörnyéki Önkor-
mányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöke nyilatkozom, hogy a 
Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 
(cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179.) csatlakozni kíván a Budakörnyéki 
Natúrparkhoz, egyetért a Natúrpark létesítésével és céljaival.

A Budakörnyéki Natúrparkért Egyesületnek a Budakörnyéki Natúrpark név 
használatához való miniszteri hozzájárulás érdekében kifejtendő előkészítő 

munkálatait támogatjuk. A Natúrpark szakmai koncepciója értelmében a Na-
túrpark által érintett természetvédelmi területi kategóriákra (védett természeti 
terület, Natura 2000 terület stb.) vonatkozó jogszabályi előírásokat elfogadjuk. 
Egyetértünk azzal, hogy a Budakörnyéki Natúrparkot – létrehozásáért és mű-
ködtetéséért felelős szervezetként – a Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület 
(2092 Budakeszi, Felkeszi u. 6.) képviselje.

Budakeszi, 2015. december 3.
  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
  elnök, Budakörnyéki Önkormányzati Társulás

Egy lépéssel közelebb  
a Natúrpark  

megalakulásához
December 3-án tartotta összejövetelét a Budakörnyéki Natúrparkért 
Egyesület a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészetének konferencia 
központjában (II. Budakeszi út 91.). Az alkalom a „Tíz éves a Natúrpark 
gondolat” jegyében zajlott.

A rendezvénye részt vett a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT) 
képviseletében dr. Csutoráné dr. Győri Ottília, Budakeszi város pol-

gármestere és a BÖT soros elnöke, Telki, Páty, Hercegszántó, Remeteszőlős 
polgármestere, a Magyar Natúrpark Szövetség képviseletében Básthy Béla, a 
MNSZ elnöke, valamint a Cserhát Natúrpark, a Szatmár-Beregi Natúrpark és 
az Írottkő Natúrpark képviselői.

A Budakörnyéki Natúrpark létesítésének gondolata dr. Vermes László pro-
fesszor emeritus kezdeményezésére öltött szervezeti formát Budakeszin, ahol 
Is lelkes támogatókra talált. 2010-ben sikerült a Budakörnyéki Natúrparkért 
Egyesületet bejegyeztetni.

Úgy gondoltuk, hogy az egyesület az elmúlt időszakban mindazt elérte, 
amit egy civil kezdeményezés elérhetett. Éppen azért szükséges a működési 
struktúra átalakítása, a szervezeti tevékenység szilárd alapokra helyezése.

A Natúrpark gondolat itt találkozott a BÖT törekvéseivel. 
Ennek eredményeként született meg az Előzetes Szándéknyilatkozat, 

amelynek aláírására december 3-án sor került. Dr. Győri Ottília, Budakeszi 
város polgármestere az Előzetes Szándéknyilatkozatot Budakeszi város és a 
BÖT nevében parafálta.

Dr. Győri Ottilia és Básthy Béla üdvözlő szavai után Ispán Dánielné Péter 
Éva tartott vetített képes bemutatót a Cserhát Natúrpark működéséről, az elért 
eredményekről. Majd azt követte Weiperth András kutató biológus előadása 
a létesítendő Budakörnyéki Natúrpark lehetőségeiről, valamint beszámolt a 
Normafa projekt kapcsán kifejtett egyesületi tevékenységről. Meszesán Péter, 
az egyesület titkára a Zsámbéki-medencében folytatott tájkarakter vizsgálat 
eredményeiről, a kutatás módszertanáról tartott rövid összefoglalót. Végül 
Siklósi Rozália Tökön végzett kutatásairól számolt be.

Az előadásokat követően sor került az Előzetes Szándéknyilatkozat aláírá-
sára. Majd a résztvevők között emléklapot osztottak szét.

Dr. Darkó Jenő
BNE elnök

A Budakörnyéki Natúrpark kialakításának céljaJelenleg Magyarorszá-
gon 9 hivatalosan elfogadott natúrpark működik. Németországban 
(104 db) és Franciaországban (43 db) kiemelten jelentős, sőt növekvő 
szerepük van a natúrparkoknak a helyi fejlesztések terén. A 2013-ban 
elfogadott Európai Natúrparkok Nyilatkozatában, melynek a Magyar 
Natúrpark Szövetség mellett 6 ország (német, osztrák, svájci, luxembur-
gi, szlovén és francia) natúrparkjainak szövetsége közösen határozta 
meg a natúrparkok céljait és tevékenységeit, 4 natúrparki pillér jelölte 
meg a natúrpark-modell célrendszerét:

1. PILLÉR – A természeti és kulturális örökség megőrzése: a táj gondo-
zása, ápolása, a táj megőrzésre érdemes karakterelemeinek és a tájértékeknek 
a védelme, az élőhelyek, fajok fennmaradása, és a hozzájuk fűződő tudás és 
ismeret alkalmazása.

2. PILLÉR – Környezeti nevelés, szemléletformálás: az érintett lakosság és 
a natúrpark területére érkező látogatók környezeti szemléletének formálása a 
helyi természeti örökség és a megőrzésükre tett erőfeszítések, a helyi környe-
zettudatosság bemutatásán keresztül.

3. PILLÉR – Vidékfejlesztés: helyi gazdasági és társadalmi fejlődés előse-
gítése, amely a helyi természeti és kulturális örökségi elemeken, valamint táji 
adottságokon alapul, a táji értékeket megőrző, gyarapító fejlesztések megva-
lósítása a helyi közösségek bevonásával (pl. gazdasági együttműködések, he-
lyi termékek, helyi piacok, szegénység mérséklése, infrastruktúra fejlesztése), 
közösségépítés.

4. PILLÉR – Turizmus és rekreáció: az érintett táj szépségére, harmóniájá-
ra, természeti és kulturális adottságaira, sajátos értékeire, egyediségére építő és 
azt fenntartó turisztikai és rekreációs kínálat megfogalmazása, a gyógyulást és 
pihenést elősegítő termékfejlesztés, desztináció építés, turisztikai piacra vitel, 
együttműködés, közös értékesítés stb.

A civil szervezeti forma keretében működnek együtt önkormányzatok, ci-
vilek, helyi közösségek, egyházak és vállalkozók. 

A Buda környéki táj (Budakeszi- és a Zsámbéki-medence) kiválóan meg-
felel egy natúrpark kialakítási feltételeinek. Természeti adottságai, a kulturális 
és néprajzi öröksége, a számos környezetvédelmi, fenntarthatósági kezdemé-
nyezés és jó példa található, elkötelezett vállalkozók, önkormányzatok és civil 
szervezetek ismertek a térségben.

Natúrpark létrehozása jó keretet adhat a Pest megyei területfejlesztési do-
kumentumokban és a különböző 2014−20 közötti programokban (TÁMOP, 
VEKOP, GINOP, VP, KEHOP stb.) megfogalmazott helyi gazdaságfejlesztési 
programoknak, projekteknek, különösen a közeli kohéziós forrásokra jogosult 
Fejér és Komárom megyei településekkel, vállalkozókkal és civilekkel együtt-
működésben (pl. a Vértes és Gerecse Natúrparkokkal kialakítható együttmű-
ködés).

Jelenleg készül a Magyar Natúrpark Szövetség, az MNVH, az FM és a Her-
man Ottó Intézet gondozásában a hazai natúrparkok fejlesztési koncepciója, 
amely felvázolja a natúrparkok fejlesztési lehetőségeit.

Szilvácsku Zsolt, a Magyar Natúrpark Szövetség alelnöke

„Javaslom, hogy gondolják át a térségi szereplők a Budakörnyéki Natúr-
park kialakításának lehetőségét, hogy egy ilyen jó adottságokkal rendelkező, 
ugyanakkor mégis periférián elhelyezkedő táj időben ki tudja használni a köz-
eljövőben várható lehetőségeket, és megerősödve, együttműködve nézhessen 
szembe a jövőben várható környezeti-társadalmi kihívásokkal.

A natrúpark alakítás és működtetés is helyi közösségi ügy kell, hogy legyen, 
közös felelősségen és értékeken alapulva. A MNSZ és a magam nevében is 
ígérhetem, amennyiben igénylik, szívesen segítjük a tájszintű együttműködé-
sük kialakítását, megerősítését” –nyilatkozta Weipert András.
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Almás  
habcsók pite
A Karácsonyi süteménysütő verseny felnőtt 
kategória győztes receptje
Sütötte Kocsis-Gergely Andrienn

Hozzávalók

Tésztához:
200 g liszt
125 g vaj
1 tojás sárgája
50 g porcukor
kb. 50 ml hideg víz

Töltelékhez:
500 g alma
2 ek. cukor
2 ek. keményítő
2 ek. búzadara

Habcsókhoz:
3 tojás fehérje
100 g porcukor
1 ek. keményítő
1 ek. citromlé

Elkészítés:
A tésztához a lisztet és a porcukrot mérjük ki 

és adjuk hozzá az apró kockára vágott vajat, majd 
morzsoljuk össze a liszttel. Tegyük bele a tojássár-
gáját, illetve éppen csak annyi hideg vizet, ameny-
nyivel könnyen, gyorsan össze tudjuk állítani a 
tésztát. Fóliába csomagolva tegyük hűtőbe legalább 
fél órára. Az almát hámozzuk meg, és reszeljük le, 
majd keverjük össze a cukorral és a keményítővel 
(ízlés szerint fahéjat is tehetünk hozzá). A tésztát 
nyújtsuk ki, majd béleljük ki vele a piteformát. 
Tegyünk bele egy kisebb darab sütőpapírt, majd 
bármilyen nehezéket, pl. babot és előmelegített, 
180 °C-os sütőbe süssük elő a tésztát 20 perc alatt. 
Szórjuk meg búzadarával, majd terítsük el rajta az 
almát. A tojásfehérjét verjük habbá, majd a vége 
felé adjuk hozzá apránként a keményítős porcuk-
rot, illetve a citromlét. Akkor jó, ha szép csúcsos a 
habunk a habverő végén. Habzsákba töltve csúcsos 
formákat nyomunk egymás mellé a pite tetejére. 
Előmelegített 170 °C-os sütőbe 35-40 perc alatt 
készre sütjük. Ha nagyon barnulna a habcsók, ve-
gyük lejjebb a hőmérsékletet.

Jó étvágyat kívánunk!

A  K A R Á C S O N Y I  S Ü T E M É N Y S Ü T Ő  V E R S E N Y  Z S Ű R I J E
Elnök: Parcsetich Ernő, a Budai Gesztenyés Étterem konyhafőnöke.

Tagjai: Kiss Cintia cukrász asszony, a Budai Gesztenyés Étterem részéről, Andrész Edit, az Andrész Cukrászda ügyvezetője  
(sajnos betegség miatt most nem vehetett részt a zsűri munkájában), Gräfl László élelmiszertechnikai mérnök, a Gräfl Cukrászda cukrászmestere,  

Vica Mama Konyhája című blog társszerkesztője Vecsei Anett, valamint dr. Kovács Anikó, Budakeszi Város aljegyzője.

Karamellás-túrós-csokis keksztorta
A Karácsonyi süteménysütő verseny gyermekkategória győztes receptje
A zsűri a Budakeszi süteménye 2015 címet is ezen alkotásnak ítélte

Készítették: Havas Kamilla, Havas Misi,  
Havas Berci, Havas Ferkó

Hozzávalók

Kekszes alap:
525 g darált keksz
225 g vaj
4,5 evőkanál kakaó
120 g porcukor
2,5 dl tej

Karamell:
230 g cukor
105 g vaj
1 dl habtejszín
100 g sós mogyoró

Első csokiréteg:
100g tejcsoki
1 evőkanál olaj
1,5 evőkanál tej

Második csokiréteg:
100 g tejcsoki
20 g vaj
0,8 – 1 dl habtejszín

Túrókrém:
300 g túró
1 dl tejföl
1,5 dl habtejszín
1 csomag vaníliás cu-
kor
1 csomag habfix
5 evőkanál porcukor

Elkészítés:
A tésztalap hozzávalóiból masszát készítek.
A tortaformát kivajazom, és kekszmorzsával 

megszóróm.
Belenyomkodom a kész kekszes alapot a torta-

formába. Beteszem a hűtőbe kb. 20 percre pihenni.
A karamellhez a cukrot karamellizálom. Ami-

kor szép világosbarna, óvatosan és lassan beleön-
töm a tejszínt és a vajat. Ha csomós, akkor tovább 
olvasztom a szirupot. Tűzről levéve beleöntöm a 
sós mogyorót.

Rásimítom a kekszes alapra. Ismét hűtőbe he-
lyezem kb. negyed órára.

Csokiréteg összetevőit gőz felett felolvasztom, 
és ha langyos, ráöntöm a karamellás rétegre.

Túrót, tejfölt, porcukrot, vaníliás cukrot össze-
keverem. Óvatosan beleforgatom a felvert tejszínt. 
A kész masszát szépen elsimítom a tortán.

Elkészítem a 2. csokiréteget is. Ha langyos, 
ránöntöm a túrós rétegre.

Egy éjszakát pihentetem a hűtőben.
Másnap díszítem és várom vele a barátaimat. 
Eddig minden kis vendégemnek nagyon ízlett.

Budakeszi süteménye 2015
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Adventi Városünnep
A hagyományoknak megfelelően idén is várta 
az önkormányzat Budakeszi lakosságát egy 
közös adventi ünneplésre a városháza előtti 
zárt és fűtött rendezvénysátorba december 
5-én. A karácsonyi süteménysütő versenytől a 
város oktató-nevelő intézményeinek ünnepi 
alkalomhoz illő előadásain át az esti Balkán 
Fanatik koncertig, valamennyi korosztálynak, 
színes programokkal kedveskedtek a városve-
zetők.

A karácsonyváró rendezvényt a polgármester  
nyitotta meg. 

„Csodálatos hagyomány alakult ki városunk-
ban az elmúlt években, hogy mi budakesziek 
minden évben, december első szombatján talál-
kozunk, együtt várjuk a mikulást, megnézzük a 
karácsonyváró hangulatban összeállított műsort, 
és egy jó koncerttel zárjuk a napot. Az önkor-
mányzat ezzel a programsorozattal kezdi meg a karácsonyi rendezvények 
sorozatát Budakeszin, ráhangolódva az adventi időszakra, a karácsonyra” – 
mondta dr. Győri Ottilia. 

„A Mikulás-zsák: valóban kifogyhatatlan-e? Nem túl nehéz-e cipelni? Kis-
gyermekként én is sokat törtem a fejem ilyen és hasonló kérdéseken, azonban 
az évek alatt bebizonyosodott számomra, hogy a Mikulás nem pihen, hogy 
mindig időben ott van, ahol lennie kell. A zsákja valóban kifogyhatatlan, és 
nem kell cipelni – merthogy egyáltalán nem nehéz, egyáltalán nem teher. 

A szeretet is pontosan ilyen: nem pihen, mindig időben ott van, ahol 
lennie kell, és sosem hal meg. Kifogyhatatlan, és nem kell cipelni – mert-
hogy egyáltalán nem nehéz, egyáltalán nem teher. Ez a szeretet benne van a 

szüleitek és nagyszüleitek minden pillantásában, simogatásában, ölelésében. 
Benne van a dicsérő szavaikban, de ugyanúgy a felhúzott szemöldökükben 
és a neheztelésükben is. 

Ott van az olyan vidám ünnepi pillanatokban, mint amilyen a mostani is, és 
ott van a hétköznapokban: munkában, szorgalomban, fáradtságban. Ti gyere-
kek apróságokkal, figyelmességekkel mutathatjátok ki szüleitek, nagyszüleitek 
irányába a szereteteteket!” – biztatta a gyerekeket a polgármester.

Dr. Győri Ottilia nyitóbeszéde után a kisgyermekekhez természetesen elláto-
gatott a Mikulás, akinek mindenkihez volt kedves szava, és ajándékot is hozott. 

A továbbiakban színes programok várták a kicsiket, nagyokat egyaránt.
Felléptek többek között a Szivárvány Óvoda, a Pitypang Sport Óvoda, a 
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Tarkabarka Óvoda, a Széchenyi István Általános Iskola, a Nagy Sándor József 
Gimnázium, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, a Czövek Erna Ze-
neiskola, a Kiss Zenede, a Mezei Mária Művészeti Iskola, a Weihnachtszauber 
der Tanzgruppe Herceg a Herceg tánccsoport, a Bojtár Néptáncegyüttes.

Az estét a Balkán Fanatik fantasztikus koncertje zárta.
A fellépők mellett a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár Bölcsőde, a Bu-

dakeszi Védőnői Szolgálat, a Mezei Mária Művészeti Iskola pedagógusai, a 
Nagy Gáspár Városi Könyvtár, az Erkel Ferenc Művelődési Központ, és a 
HÍD családsegítő várta a játszani, kézműveskedni vágyókat. A programokat 
kirakodó vásár, kézműves standok és gasztronómiai ínyencségekkel teli pul-
tok tették teljessé.
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Városunk művészei a rászorulókért
Idén hatodik alkalommal rendezi 
meg adventi karitatív kiállítását 
a budakeszi művészeket tömörítő 
Keszi-Art Egyesület. A kiállítás 
2015. december 22-ig, az adventi 
vasárnapokon tekinthető meg a 
református istentiszteletek után, 
11−12 óra között. Aki teheti, 
akkor vásárolhat festményeket, 
hogy az egyesület bevételéből a 
hátrányos helyzetű helyi lakosok 
karácsonyát tegyék szebbé.

„Emlékezz mindenre, aminek 
örültél, ami jó volt, emlékezz 

arra, amit érted tettek, a nehéz 
órákra, amelyek szerencsésen el-
múltak, és azokra, akik segítettek 
abban, hogy elmúljanak. Emlékezz 
arra, hogy segíteni kell azokon, akik 
rászorulnak” – idézte Szabó Magdát 
dr. Győri Ottilia polgármester. A 
városvezető a budakeszi művészek 
példátlan összefogásáról beszélt, 
amellyel a rászoruló helyi polgárok 
arcára csalhatunk mosolyt egy-egy 
kép megvásárlásával. Reményét fe-
jezte ki, hogy minél több alkotás 
gazdára talál a kiállításon annak ér-
dekében, hogy a családok és nyug-
díjasok mindennapi megélhetési 
problémáit segíthessük.

„Úgy szerette isten a világot, 
hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy 
aki hisz benne, el ne vesszen, ha-

nem örök élete legyen.” Ezzel a Já-
nos apostoltól való idézettel nyitotta 
meg a rendezvényt Dévényi János, 
festőművész, a Keszi-Art Egyesület 
elnöke. − Az elhangzott idézettel 
küldtem körbe egyesületünk kari-
tatív kiállítására szóló felhívását, 
amelynek célja a helyben élő rászo-
ruló emberek megsegítése. A levélre 

hamarosan megérkeztek a válaszok, 
amelyek most körbe tekintve itt 
láthatóak a Kálvin-teremben. Szá-
momra ez valóságos csoda és csodá-
latos valóság – folytatódott az elnöki 
beszéd.

Mint Dévényi János elmondta: a 
kiállítás megrendezése olyan művé-
szeti esemény Budakeszi és a régió 
számára, amely megmutatja, hogy 
a különböző műfajban, stílusban 
és technikában alkotó művészek 
képesek egy nemes cél érdekében 
felülemelkedni egyéni érdekeiken, 
és szövetséget kötni egymással. A 
kiállítás üzenet a város falain innen 
és túl, hogy az itt élő művészek mo-
rális felelősséget vállalnak azokért 
az embertársaikért, akik különböző 
bajokkal és nehézségekkel sújtva 
élik mindennapi életüket.

− Vannak olyan művek, ame-
lyek a természet szépségét idézik fel 
(Kósa János, Szilágyi Dóra, Géczi 
Olga), mások a fantázia szárnya-
in repítik gondolatainkat (Balassa 
Júlia, Somogyi Réka, Nagy Imola). 
Vannak, akik a színek varázslatos 
átmeneteiből építik fel kompozíci-
ókat, mások a vonalak finom szö-
vedékéből bontják ki formavilágu-
kat (Vágvölgyi Attila, Makk Attila, 
Tongori Szilvia). A fotósok a fények 
és árnyékok játékát közvetítik szá-
munkra – ragadott ki néhány kiállí-
tott művet az egyesület elnöke.

A festőművész emlékeztetett rá: 
a 2012-ben megalapított Keszi-Art 

Egyesület jóvoltából rendszeressé 
váltak a tavaszi és a karácsonyi be-
mutatkozó kiállítások. A szervezet 
sok segítséget nyújt tagjainak az 
egyéni tárlatok megszervezéséhez, 
amelyek felpezsdítették Budakeszi 
kulturális, szellemi életét. Budake-
szi a művészek városa, amelynek 
ékes bizonyítéka ez a nagyszerű 
jótékonysági kiállítás. Dévényi Já-
nos először is köszönetet mondott 
a most kiállító 32 helyi művésznek.

A rendezvényen Dévényi-Győr-
ffy Imola hegedűn és Fóris Szilárd 
zongorán közreműködött.

bgy



Jótékonysági Pitypangos buli
“A jótékonysági bál olyan alkalom, mely során 
az egyéni célokon túlmutatóan közösségi 
feladatok megvalósításáért tevékenykedünk. 
A közös célokért való erőkifejtés pedig, olyan 
példa értékű cselekedet, amely a gyermekeink 
nevelésében is meghatározó. Óvodánkban a 
szülői összefogásnak, a szülői együttműködés-
nek komoly hagyománya van, a gyermekekért 
való együttes gondolkodás, gondoskodás 
erőteljesen áthatja az intézményt. “

Bohárné Varga Katalin óvodavezető ezekkel a 
kedves szavakkal nyitotta meg a 2015. novem-

ber 21-i Pitypangos Jótékonysági Bált.
A 20.00 órakor kezdődő rendezvény első fel-

lépőjeként volt óvodásunk Mészáros Viktor bű-
vészmutatványát láthattuk, majd az óvó nénikből, 
dajka nénikből álló “ Zumba csapat” következett, 
akik egy fergeteges “Cha-cha-swing-zumba formá-
cióval meglepték meg a közönséget.

Támogatóink közt üdvözölhettük újra Kovács 
András Péter humoristát, aki ezen a bálon is gon-
doskodott a jó hangulat megalapozásáról.

Az előadások után Csulak József DJ zenéjére fo-
kozatosan jött meg a vendégek táncos kedve, akik 
aztán hajnali 2-ig ropták a táncot.

Megtisztelő volt számunkra, hogy nemcsak a 
jelenlegi szülők szervezték át hétvégi programjai-
kat, hozták el barátaikat, hogy néhány órát velünk 
töltsenek, de a régi óvodásaink szülei is. Köszönjük 
a nagyszámú céges és egyéni tombola felajánlást, 
amelyek kisorsolására éjfélkor került sor.

Nagy sikerrel, kellemes hangulattal zártuk ezt 
a Pitypang bulit, amelynek eredményességéhez az 
óvodai dolgozók áldozatos munkájukkal, a szülők 
pedig anyagi támogatásukkal és lelkes, aktív rész-
vételükkel járultak hozzá. Köszönjük azon szülők, 
nagyszülők segítségét is, akik támogatójegy vásár-
lásával hozzájárultak céljaink eléréséhez.

A hétvégi összefogás eredményeként sikerül 
majd korszerűsítenünk, fejlesztenünk egy szintén 
tornafoglalkozásokra használt előteret.

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN AZ ITT FELSOROLT 
CÉGEK FELAJÁNLÁSAIT:
Vigassy Noémi (Aloe termékek), Anetta Natúrkozmetika, Csörget 
Elvira (Avon), Babautazás Utazási Központ és Színházjegyiroda, 
Barizone Kft., Belvárosi Színház, Betűtészta Könyvesbolt, Buda-
keszi Beauty Szalon, Budakeszi Vadaspark, Buda Környéki Tele-
vízió – Balczó Kornélia, www.220lego.hu, Business Language & 
Skills Taining, C’est La Vie Cafe, dr. Győri Ottilia, Budakeszi Város 
Önkormányzata, Ergoline Szolárium Stúdió, Erkel Ferenc Művelő-
dési Központ, Evolúció Fittness Kozmetikai Szalon, Flesch Zsuzsa 
természetgyógyász, Glamour House, Hairline Szépségszalon, 
Image Skincare, Itthon Natúrkozmetika – Páty, Felsmann Kristóf 
kalyhaskristof.hu, Nemzeti Színház – Mátyássy Bátor Bence, Opel 
Interat Kft., Paagh Étterem és Bowling, Polgári Söröző – Végh Csa-
ba, Réka Beauty – Stefanik Réka, Rita Zumba – Hencsey Rita, PE-
DI-MA Kft., Pátyi Sókuckó – Szakolczi Béláné, Supi cipő, Wellness 
Szépségszalon, Medinaworks Kiadó és Nyomda Kft., Gräfl Cukrász-
da, Belin táskák és kiegészítők.
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Szivárvány Óvoda  
jótékonysági bálja

2015. november 14-én este hagyományt 
teremtő jótékonysági Óvodabált rendeztünk.

Az eladott jegyek és a megvásárolt tombolák be-
vételét gyermekeink karácsonyi megajándéko-

zására fordítottuk.  A nagyon jól sikerült, hangula-
tos bálon fellépett: a Szivárvány Óvoda régi szülői 
közössége, a Bojtár Egyesület Tánccsoportja, a 
Rúzs Tánccsoport, valamint Jánosi Attila mondott 
mesét a vendégeknek. Polgármester asszonynak, 
alpolgármester úrnak, és a Buda Környéki Televí-
ziónak is köszönjük, hogy megtiszteltek részvéte-
lükkel!

EZÚTON IS SZERETETNÉNK MEGKÖSZÖNNI 
TÁMOGATÓINKNAK A SOK SEGÍTSÉGET!
Megépít Kft., CBA, Csami Pékség, Stulwerk Kft., Színe Java Bt., Hair 
Line Stúdió, Somlai Borpincészet, Stadt Café, Gräfl cukrászda, Szö-
szi cukrászda, Aqua szépségszalon, Jó Kenyér, Schlakta virágbolt, 
Mészáros Alexandra, Gräfl Magdolna, Kont Krisztián, Kórosi Mik-
lós, Marcsi fodrász, Rozi fodrász, Kőrösi Péterné, Szabó Péter, Baán 
Enikő és még jó néhány szülő, akik felajánlásukkal gazdagították 
bálunk bevételét!

Komáromi Gabriella, óvodavezető
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„Élő” Betlehem 
a Budakeszi Va-

dasparkban
 

2015 decemberében  újra megcsodálható a 
főbejáratnál tündöklő „élő” Betlehem, illetve a 
bibliai állatokkal kapcsolatos különleges szak-
vezetésen is részt vehetnek az érdeklődők.

Betlehemünk élő hangulatát Pici Tanyánkról 
átvezetett néhány állatunk közreműködésével 

tesszük még ünnepélyesebbé, természetesen csak 
azok a „statiszták” jöhetnek számításba, melyek a 
Bibliában is szerepelnek.

A Betlehem szinte mindenben az eredetit min-
tázza: a kis Jézust, Máriát, Józsefet, valamint a 
három napkeleti bölcset - Gáspárt, Menyhértet és 
Boldizsárt - képzőművész alkotta élethűre, szinte 
egy háromdimenziós festmény tárul a szemünk 
elé. A különleges kompozíció minden nap meg-
csodálható a bejártnál, de élő állatokkal kiegészül-
ve csak hétvégeken tekinthető meg, hogy az általuk 
kitaposott füves terület ne szenvedjen maradandó 
károsodást.

A Bibliában szereplő állatokkal mostantól szak-
vezetések során is találkozhatnak az érdeklődők. A 
Szentírás hemzseg az állatok jelenlététől. Nemcsak 
Noé bárkájának történetében olvashatunk róluk, 
hanem számos emberi tulajdonság szimbóluma-
ként is felbukkannak, és több olyan történet is 
akad, melyben nemcsak mellékszereplőként, ha-
nem gyakran főszereplőként találkozhatunk velük. 

A parkban sétálva, zoo-pedagógus kíséretében 
rengeteg érdekes és meglepő tényt ismerhetnek 
meg a szentírásban szereplő állatokról. Többek kö-
zött megtudhatják, mi volt az első, nevén nevezett 
állat, ami a Bibliában szerepelt? Mit jelent a „tiszta” 
és „tisztátalan” állat kifejezés? Melyek voltak az ál-
dozati állatok, és melyek az emberi tulajdonságo-
kat szimbolizáló állatok a Szentírásban?

A szakvezetések külön díjazással vehetők 
igénybe, előzetes regisztráció (budakeszi.vadas-
park@bkvp.hu) alapján fogadjuk a max. 25 fős 
csoportokat hétköznap.

 
Budakeszi Vadaspark Nonprofit Kft.

14. alkalommal rendezték meg  
a német hagyományőrző  

énekkarok kórustalálkozóját
A hasonló érdeklődésű, hasonló gondolkodá-
sú, ugyanazon a területen dolgozó emberek 
szeretnek általában együtt lenni, még 
inkább így van ez a maroknyi magyarországi 
németség esetében, akik fontosnak tartják a 
hagyományok ápolását és továbbadását.

A németül Ofner Berglandnak nevezett, Budát 
övező terület a 18. században letelepedő, a 

különböző német helységekből a Dunán „Ulmer 
Schachteleken” – Ulm városától tutajokon – érke-
ző lakosság egyik fő régiója volt. Az általuk beszélt 
nyelvjárások, a magukkal hozott tudás és tapaszta-
lat, valamint kulturális javak később egy-egy falura 
jellemző egységes képpé forrtak össze.

A Budakeszin 2015. október 17-én a Prohászka 
Ottokár Katolikus Gimnáziumban megtartott 14. 
kórustalálkozó nagy jelentőségű volt azért is, mert 
a meghívott kórusok: a pilisvörösvári, a budajenői, 
a Tarjáni Vegyeskórus, a Solymári Férfikórus, a 
Pestszentlőrinci Asszonykórus és a Budakeszi 
Vegyeskórus ilyenkor nemcsak a bemutatkozásra 
találtak alkalmat, hanem a spontán közös éneklés-
re, személyes, baráti kapcsolatok kialakítására is.

Az egyes kórusok nem ismeretlenek egymás 
számára, az évek során több alkalommal is talál-
kozhattak egymással a rendezvényeken, ugyanak-
kor egy-egy kórustalálkozó alkalmat kínál annak 
bemutatására is, hogy milyen új dalokat hoz egy 
kórus, mi változott a kórus összetételében, milyen 
hangszerek kísérik a kórusokat stb.

Őseink közös kultúrkincse segíti többek közt 
azt az élményt is, amit néhány idősebb kórustag 
nyújthat, akik csak úgy összeállnak a kötelező 
program után, és elkezdenek közösen énekel-
ni olyan régi dalokat, amelyeket még szüleiktől, 
nagyszüleiktől tanultak. A közös éneklés, az őseink 
nyelvjárásának használata az összetartozás érzését 
kelti, néha csodálkoznak is a kórustagok azon, 
honnan tudja a másik ugyanazt az éneket, amit ők 
szüleiktől hallottak.

 Évente egyszer kerül sor Budakeszin a kórus-
találkozó megszervezésére, és természetesen nincs 
lehetőség arra, hogy minden kórust meghívjanak 
a környékről, akiket szeretnének. Ha a kórusta-
lálkozók történetét nézzük, meg kell említeni fel-
tétlenül Nagyné Starcz Terézia (Tercsi), egykori 
kórusvezetőnk és Szakály Mátyás, budaörsi kó-
rusvezető nevét: ők voltak azok, akik Budakeszin 

az első találkozót létrehozták a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnáziumban. Az idős Szakály Mátyás 
bácsi – akinek nevét Budaörsön ma utca viseli – 
sokat segített szakmailag Tercsinek a Budakeszi 
Asszonykórus zenei programjának kialakításában, 
nemcsak tanácsokkal, hanem kották ajándéko-
zásával is. Mivel Tercsi idővel a Zsámbéki Kórus, 
majd a Budajenői Kórus vezetését is átvette, a ké-
sőbbi kórustalálkozókon ezek a kórusok állandó 
résztvevők lettek Budakeszin.

Az idei októberi kórustalálkozón nemcsak kó-
rusok vettek részt, hanem a Kunterbunt Óvoda 
szülői tánccsoportja, valamint a Budakeszi Ha-
gyományőrző Kör Fúvószenekara is. Már 14 órá-
tól fogadták a budakesziek a résztvevő kórusokat, 
akik a gimnáziumban lehetőséget kaptak arra, 
hogy egy kijelölt teremben átöltözhessenek, illetve 
beénekelhessenek. A hivatalos program 15 órakor 
kezdődött.

A kórustalálkozót Ligetfalvi Károly, a Budake-
szi Hagyományőrző Kör Egyesület elnöke nyitotta 
meg, majd átadta a szót dr. Kőrösiné Merkl Hildá-
nak, a kör tiszteletbeli elnökének, aki köszöntötte a 
vendégeket. A konferálás feladatát Németh Katalin 
tanárnő vállalta.

A műsor után a vendégek finom vacsorát kap-
tak, amelyet az Oscar-díjas mesterszakácsunk, 
Franke Laci bácsi és csapata főzött és szolgált fel 
a gimnázium éttermében, majd az úgynevezett 
hideg aulában felállított asztaloknál a Hagyomány-
őrző Kör asszonyai által sütött finomságokból fo-
gyaszthattak a résztvevők. A vacsorához bor is járt, 
amely a Fúvószenekar által szolgáltatott zenével 
együtt hozzájárult a jó hangulathoz. Akinek kedve 
volt, táncra is perdülhetett. Aki pedig az együtt-
éneklést választotta, az a kórusok közös éneklésé-
ben vehetett részt. A hangulat olyan jó volt, hogy a 
kórustalálkozó csak 8 óra után ért véget.

Szeretnénk köszönetet mondani elsősorban 
támogatóinknak, az Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelőnek és a Budakeszi Város Német Önkor-
mányzatának, de köszönet illet minden résztvevőt 
és segítőt, aki hozzájárult a kórustalálkozó sikeres 
megszervezéséhez és lebonyolításához. Egy ilyen 
rendezvény, azonkívül, hogy jó szórakozást, ki-
kapcsolódást és lelki élményt nyújt, hozzájárul a 
német dalok megmaradásához, Budakeszi jó hírét 
is viszi a „nagyvilágba”, elsősorban a megmaradt  
magyarországi németség világába.

Herein Mária
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Rocky bajnokok  
a SZIA-ból

2015.11.21-én, a 
Tornádó Hun-

gary budaörsi há-
ziversenyén (akro-
batikus rock&roll 
vagyis rocky), Show 
Children C kategó-
riában, 1. helyezést 
értek el a budakeszi 
Széchenyi István 
Általános Iskola 2.e 
osztályos tanulói. 

 
NÉV SZERINT: 

Fülöp Janka
Jakab Rozi
Király Zsuzsanna
Mészáros Zsófia 
Sulykos Adél

Külön köszönet Kosír Judit táncokta-
tónak. Ez úton is fogadja hatalmas gra-
tulációnkat minden egyes érintett!!! 
Nagyon büszkék vagyunk rátok lányok!!!

Fülöp Róbert

Világbajnok lett a budakeszi lány

Megyeri Szabinának az idei kétszeres kempo 
világbajnoki címe mellé sikerült megszerez-

nie a dzsiudzsicu világbajnoki címet felnőtt abszo-
lút kategóriában, a fekete öves harcosokat maga 
mögé utasítva. E cím megszerzésében segítették 
Szabinát: az edzője, Adam Lacza, továbbá János 
Nagy (Csonttörő), Ákos Herédi. 

Felkészülését segítette továbbá a Hegyvidék 
Harcosai Küzdősport Akadémia, Budapest egyik 
legjobban felszerelt terme.

 Megyeri Szabina 2011 szeptemberében kezdett 
el kempozni. 2012-ben már több országos bajnok-

ságot nyertem meg. 2013-ban kijutott a törökorszá-
gi világbajnokságra, ahonnan világbajnoki címmel 
tért haza. Ezen év sikerekkel volt teli. É végén, a 
dzsiudzsicu világbajnokságon ezüst érmet szerzett, 
és fair play díjat kapott, mivel felnőtt korosztály-
ban versenyezett 14 évesen. A 2014-es évet sérülés 
miatt ki kellett hagynia. De év végén a dzsiudzsicu 
Európa bajnokságon kétszeres európa bajnok lett. 
A 2015-ös esztendő komoly sikereket hozott és 
elismerést szerzett Szabinának. 2015 áprilisában 
Törökországban kétszer kempo világbajno, majd 
dzsiudzsicu világbajnok lett. „Levezetésképpen”, a 
hazai versenyekről rendre arannyal tért haza.

Megyeri Szabina kérdésünkre elmondta, hogy 
azért kezdtem el ezt a sportot űzni, mert a testvé-
re (Megyeri Benjámin) inspirálta, aki szintén or-

szágos bajnokságokat nyert és kempo világbajnok 
második helyezett. Szabina közeljövőbeli terve: 
ugyanezt folytatni és még keményebben edzeni!

Kedves Szabina! Szívből gratulálunk!
Budakeszi Hírmondó szerkesztősége

Czifra Veronika 
az országos  
döntőben!

Czifra Veronika klarinétos, a Budakeszi Czövek 
Erna Zeneiskola növendéke a 2015. november 

8-án, Budaörsön rendezett Országos Klarinétver-
seny területi válogatóján nyújtott teljesítményével 
bejutott a Budapesten 2016 februárjában megren-
dezendő Országos Klarinétversenyre. Zongorakí-
sérője Pótfi Melinda, felkészítő tanára P. Horváth 
Sarolta. Gratulálunk a sikerhez! Mindnyájuknak 
eredményes felkészülést kívánunk!

Jók közt a legjobbak
A Hétlépés Táncegyüttes a Mezei Mária Művé-

szeti Iskola produkciós csoportja. Vezetőjük 
Kulánda Nikolett Kitti. Tatán november 14-én egy 
Márton-nap alkalmára rendezett szólóversenyen 
Korompay Balázs, Urbán Kristóf, Györgyjakab 
Réka, Monostori Ivett megmérettették táncbéli 
tudásukat. A szólóverseny sajátosságának meg-
felelően mindegyik produkció improvizált tánc 
volt, mely a táncbéli tudás legmagasabb fokát 
jelzi, vagyis nem tartalmaz koreográfiai eleme-
ket, a gyerekek itt és most szerkesztik táncaikat, 
melyben kifejezik az adott tánctípus jellegzetes-
ségeit, saját személyiségüket és az alkalom kínálta 
hangulatot. A szakma szerint a mezőny rendkívül 
erős volt, a legnívósabb fórumokon is helyt állt 
volna. Nagyjából 80-90 résztvevő közül 18-an 
kapták meg a „Cifra bojtár” díjat, amit a zsűri egy 
objektív pontozási rendszer alapján osztott ki. 
A Hétlépésből indult négy gyerkőc közül Ivett, 
Réka, Kristóf és Balázs a díjazottak csoportjában 
szerepelt az eredményhirdetéskor. Vagyis: mind a 
négyen a jók közt is a legjobbak közé sorolódtak. :) 
Nagy gratula nekik!! :)

Mayer Zita



Új „köntöst” kap 
a Korányi

MEGKEZDŐDÖTT AZ ORSZÁGOS KORÁNYI TBC ÉS 
PULMONOLÓGIAI INTÉZET  

„A” ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE 

A fejlesztés célja az épület 
energetikai jellemzőinek javítása, 
energia-megtakarítás elérése, és 
közvetve a betegek komfortosabb 
körülmények között, magasabb 
színvonalon történő ellátása.

A beruházás keretében az Orszá-
gos Korányi TBC és Pulmono-

lógiai Intézet „A” épületének ener-
getikai korszerűsítése valósul meg. 
Az épület egy épületszárnyból áll, 
pince, fszt+ 3 emeletes kialakítás-
ban, mely szintek eltérő időszakban 
épültek, mert a 2. emeletig 1901-ben 
készült az épület, a 3. emeletet pe-
dig az 1950-es években építették rá. 
Az épület fűtött alapterülete 3064 
m2. Az épületen homlokzati hőszi-
getelés, pincefödém hőszigetelés, 
illetve nyílászáró csere történik. Az 
új, beépített 714 m2-nyi nyílászárók 
faszerkezetűek. A komfortos lég-
állapotok biztosítására szobánként 
az új nyílászárókba higroszabályzós 
légbevezetők lesznek beépítve. A lég-
bevezető a légszállítást a belső relatív 
páratartalom szerint szabályozza.

A fejlesztés eredményeképpen 
az épület fajlagos primer energiafo-
gyasztása 187,28 kWh/m2-re csök-
ken és „B” energetikai besorolású 
lesz. A beruházással várhatóan kb. 
53% energia-megtakarítás érhető el, 
ami kb. 2000 GJ-t jelent évente. Ez 
hozzávetőleg 112 t/év CO2 kibocsá-
tás csökkenést, és éves szinten az In-
tézetnek mintegy 6,369 millió forint 
költségcsökkenést eredményez.

Mivel felújítandó épület „he-
lyi védelemre javasolt” besorolású, 
a kivitelezés során fokozottan kell 
ügyelni épület, meglévő építészeti 
értékeinek megőrzésére! Jellemző 

ornamentikák találhatók a déli tera-
szok homlokzatán és a két szélső, déli 
rizaliton is napórás motívummal. A 
díszvakolat és szobrász munkák a 
szigeteléssel nem érintett helyeken 
fel lesznek újítva, a szigetelt homlok-
zaton pedig az eredetivel megegye-
zően pótolva lesznek.

A fejlesztés közvetlen célja az 

épület energetikai jellemzőinek javí-
tásával energia-megtakarítás elérése, 
amivel lehetővé válik az erőforrások 
racionalizálása és egy gazdaságilag 
hatékonyabb intézményműködés. 
Mindemellett közvetett célként az 
Intézetben megvalósul a betegek 
komfortosabb körülmények között, 
magasabb színvonalon történő el-
látása, amivel javul a szolgáltatási 
színvonal és ugyanakkor az egész-
ségügyi dolgozók munkafeltételei is 
javulnak.

Összességében elmondható, hogy 
az energetikai korszerűsítés az Or-
szágos Korányi TBC és Pulmonoló-
giai Intézet számára rendkívüli je-
lentőségű, mely pályázati támogatás 
nélkül nem tudna megvalósulni.

További információ: http://www.
koranyi.hu/index.php/keop-5-7-0-
2015-0111

1960-ban végzett 
VIII/A osztály találkozója

2015. OKTÓBERÉBEN A GOLF ÉTTEREMBEN
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APRÓ-
HIRDETÉSEK 

Zongorahangolást és 
-javítást vállal szakember, 

közületeknek is.  
Tel.: 06-30/21-12-094.

Francia  
nyelvtanítást vállal 
Budakeszin diplomás 

nyelvtanárnő.  
Tel.: 06-30-306-0025

Ingatlant vennék Budakeszin 
és környékén. Jogi problémás, 

bankhiteles, végrehajtásos, 
résztulajdon, haszonélvezettel 
terhelt, felújítandó is érdekel. 

Tel.: 06-30-9-421-362

ÁLLÁS- 
AJÁNLATOK 

Vagyonőr-kivonuló járőr 
munkatársat keres Budakeszi 

riasztó távfelügyelet. 
Feltételek: vagyonőri 

igazolvány, B kat. jogosítvány, 
erkölcsi bizonyítvány, 

Budakeszihez közeli lakóhely, 
megfelelő fizikai állóképesség. 
Jelentkezni lehet:  tonguard@t-

online.hu, 06-20-9516526.

Budakeszi kisvállalkozás 
munkaerőt keres, építőipari 

és erdészeti munkákhoz 
(tervezői előkészítői, kőműves, 

burkoló, kartonos, asztalos, 
segédmunkás, fakitermelői 

stb. munkakörökbe). 
Szaktudás, jogosítvány előny. 

Elsősorban környékbeli 
munkákhoz várjuk 

környékbeliek jelentkezését.
Jelentkezni lehet: 
 06 20 955 44 72

Angol szakos nyelvtanárt 
keres a Nagy Sándor József 

Gimnázium, januári kezdéssel. 
Tel.: 06 23 451 506,  

e-mail: nsjgig@gmail.com

Pátyon lakó VII. osztályos 
kislányom rendszeres 

tanításához és 
korrepetálásához  

tanárt keresek. 
Tel.: 06-20-582-9828,  

06-30-371-6631

A 30 éves Szépítő Egyesület 130 éve
Az újjáalakulásának harminc éves évfordulóját 
idén ünneplő Szépítő Egyesület elődjét csaknem 
százharminc évvel ezelőtt alapították. Az 1888. 
szeptember 2-án tartott alakuló közgyűlésen 
elfogadott alapszabályokat 1889-ben hagyta jóvá a 
Magyar Királyi Belügyminisztérium. A dokumentum 
első paragrafusa szerint

„Budakeszi Szépitési Egyesület” czim alatt Budakesz 
székhelylyel egyesület alakúl, melynek czélja 

Budakesz községet, mint nyaraló helyet emelni.” Ennek 
érdekében a következő törekvéseket fogalmazta meg 
a közgyűlés: „Az illetékes hatósággal egyetértve és an-
nak támogatásával: a föbb útvonalak öntözése; a gyalog 
utaknak jókarba hozatala egyesületi költségen és azok 
jókarban tartásának a hatóságnál való kieszközlése; faso-
rok ültetése; utcza világitás; asztalok és székek felállitása 
az erdöben egyesületi költségen és ezek feletti felügyelet 
elvállalásának az erdészeti hivatal részéről való kieszköz-
lése; a séta utak szabályozása, jelzése, továbbá útmutatók 
és a hegyi utakon távolság jelző táblák felállitása; alkal-
mas egészségrendöri intézkedések, forgalmi viszonyok és 
közbiztonsági állapotok létesitésének kieszközlése; végül 
uj épitkezéseknél törekedni fog az egyesület az épitkezési 
bizottságok és az épittetőket arra nézve befolyásolni, 
hogy a szépérzék, jó izlés és kényelem követelményei kel-
lő méltánylásban részesüljenek.” (a teljes átiratot lásd az 
egyesület honlapján, a dokumentumok menüpont alatt).

A ma is aktuális feladatok és célok közül érdemes 
kiemelni az utolsót: az esztétikus, egységes, rendezett 
településképre törekvő építkezés ma is követendő pél-
da lenne. Meg kell jegyeznünk azt is, hogy ezekben az 
években az Egyesület mellett egy hatóságként működő 
Építési és Szépítési Bizottság is létezett, amelynek rende-
letei kötelező érvényű elöljárósági határozatok voltak, az 

ellenük vétőt akár pénzbüntetésre is ítélhették. A korabe-
li szabályokról és irányelvekről egy 1894-ben elfogadott 
és 1897-ben kétnyelvű nyomtatványból tájékozódha-
tunk (Budakesz község Szabályrendelete az építészet és 
szépítészetről. / Statuten der Gemeinde Budakesz für Bau- 
u. Verschönerungs-Angelegenheiten. Heisler Nyomda, 
Bp.). A következő ismert dokumentum egy 1912-ben kelt 
és 1913-ban jóváhagyott alapszabály, amelynek értelmé-
ben az Egyesület, Rajz Flóris főjegyző elnökletével, Szé-
pítési Egyesület Budakeszin néven alakult újra. Az első 
világháború után Lakos Imre főjegyző szervezte meg is-
mét az Egyesületet. Az 1920-30-as években sok más aktív 
tag mellett Zachara Lajos és Frankhauser József játszottak 
jelentős szerepet az Egyesület és a Bizottság életében. Né-
hány emlékezetes feladat, eredmény a Szépítési Egyesület 
tevékenységéből:

•	 a területrendezés, építkezések ellenőrzése, a köz-
világítás fejlesztése,

•	 a park virágágyakkal, sétautakkal, padokkal való 
ellátása, előkertek virágosításának szorgalmazása,

•	 képes faluprospektus kiadása,
•	 kulturális ünnepségek, mulatságok szervezése 

(például: nyári színház).
Az utolsó alapszabály-módosítás 1943-ban történt. A 

Szépítő Egyesület tevékenysége a háborús években szüne-
telt, majd – sok más egyesülethez hasonlóan – egy 1946-
47-ben végrehajtott felülvizsgálat után belügyminisztéri-
umi rendelettel oszlatták fel. 

Hosszú szünet után a Budakeszi építéséért és szépí-
téséért tenni akaró lakosok 1985-ben alakították meg a 
jogutód egyesületet, amely azóta is töretlen lendülettel 
tevékenykedik a település érdekében. Az eddig elért ered-
ményekről és a jövőbeli tervekről az egyesület honlapján 
tájékozódhatnak: www.budakesziszepito.hu. A „szépí-
tők” múltjával kapcsolatos dokumentumokból és más 
egyesületi relikviákból a közelmúltban a Tájház időszakos 
kamarakiállítást rendezett.

Bednárik János 
(forrás: Értesítő. Budakeszi Helytörténeti Folyóirat

 I. évf. 2. szám, átvéve a szerző engedélyével)
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BUDAKESZI TEMPÓ ÜZLETHÁZ, FŐ TÉR 3.
Az akciós ár 2015.12.01-31. között, ill. a készlet erejéig érvényes. A termék csomagolásban, színben és méretben a fotón látottaktól eltérhet. Áraink fogyasztói árak, melyek 
az ÁFÁ-t tartalmazzák. Két akció egymással össze nem vonható. Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.

www.biotechusashop.hu
www.protein-vitamin.hu

Eredeti ár: 11 750 Ft7 990 Ft /csomag
Megtakarítás: 3760 Ft

TÉLI VITAMINCSOMAG

DECEMBERI AKCIÓ!

T

Omega 3 - 90 kapszula, 
Vitamin D3 - 60 tabletta,
Vitamin C 1000 Biofl avonoids - 100 tabletta,
Multivitamin for Men vagy Multivitamin 
for Women - 60 tabletta, Tablettatartó

Bűnmegelőzési tanácsok
AZ ÜNNEPI VÁSÁRLÁS NEM VÁRT MEGLEPETÉSEI

Az év bármely időszakában előfordulhat, hogy „megszabadítják” 
értékeitől, de ennek lehetősége nagyobb az év végi ünnepek előtt zajló 
bevásárlások időszakában. Az üzleteket és piacokat ilyenkor vastagabb 
pénztárcával keressük fel, és autónk is gyorsan megtelik csomagokkal. 

A tolvajok vásárlás során kiemelhetik értékeit a táskából egy alkalmas 
pillanatban, és felfeszíthetik kocsiját a parkolóban, vagy feltörhetik tá-

vollétében lakását. Fontos, hogy vigyázzon értékeire, legyen körültekintő, 
mert nem várt meglepetésben lehet része annak, aki óvatlan. 

Mint minden évben most is közreadjuk a bűncselekmények megelő-
zésére vonatkozó hasznos tudnivalókat, melyek segíthetnek abban, hogy 
elkerülje a bajt. 

ZSEBLOPÁS ÉS ALKALMI LOPÁS
A zsebtolvaj rendszerint nem erőszakos, a kiszemelt dolgot egy mozdulat-
tal szerzi meg. 

Van, aki ügyes ujjaival kiemeli a zsebek és szatyrok tartalmát, de van a 
zsebmetsző, aki már vágóeszközt (szikét) alkalmaz. A tett helyszínei: autó-
buszok, villamosok, bevásárlóközpontok vagy bárhol, ahol nagyobb ember 
tömeg mozog így az áldozat közvetlen közelébe férkőzhetnek.

FOGADJA MEG TANÁCSAINKAT ÉS MEGELŐZI A BA JT!
Lehetőleg ne vigyen magával a szükségesnél több készpénzt, fizessen 
bankkártyával, értékes dolgokat utcán ruha alatt viseljen ne feltűnő 
módon!

Bankkártyája mellett ne legyen felírva PIN kódja, mert ellopása esetén 
az automatából számláját kifosztják. 

Az értékeit tartsa mindig szeme előtt, tömegben karja alá szorítva, és ne 
a bevásárlókocsiba dobva, pultra helyezve, vagy bárhol őrizetlenül! 

Biztos helyre tegye értékeit, a ruházat belső zsebe, több helyre, vagy 
zárt táska aljára, és tartsa testközelben szorosan és szem előtt, ellenőrizve 
sértetlenségét! 

A forgatagot lehetőség szerint kerülje, és figyeljen fel a gyanúsan visel-
kedőre, aki Önt szemmel tartja vagy indokolatlanul megszólítja!

Utazása során ne hagyja őrizetlenül csomagjait még rövid időre sem, és 
ne bízza rá idegen személyre, akkor sem, ha szimpatikus modorú! Hasz-
nálja a csomagmegőrzőt! 

Tetten ért tolvajjal, ne szálljon szembe egyedül, mivel az érték megtar-
tása érdekében erőszakot alkalmazhat, és Ön sérülést szenvedhet! Kérje a 
közelben tartózkodók segítségét, ha tudja, értesítse a rendőrséget, majd 
tegyen feljelentést, ennek nem akadálya, ha nincs pontos információja a 
tettes személyéről (a zseblopás értéktől függetlenül bűncselekménynek 
minősül). 

A JÁNLÁS A GÉPKOCSI FELTÖRÉS ELKERÜLÉSÉRE:
•	 Semmit ne hagyjon az utastérben látható helyen! Az üléseken hátra-

hagyott tárgyak vonzzák a tolvajt. A gépjármű nem értékmegőrző!
•	 Használja parkolás alatt a járműve védelmi, riasztó berendezéseit. 
•	 A gépkocsi ajtaját, valamint ablakait mindig zárja le miután távozott. 

Az indítókulcsot, járműve iratait tartsa magánál, biztonságos helyen, 
ne tudják azt illetéktelenek megszerezni. 

•	 Lehetőség szerint kijelölt parkolóban álljon le. Sötétedéskor parkol-
jon megvilágított, vagy lehetőleg forgalmas helyen. 

•	 A vásárlást követően, amikor már bepakolt a kocsijába, ne hagyja 
őrizetlenül járművét mivel a tolvaj megfigyelheti, és feltörheti a cso-
magtartót. Elindulás előtt vizsgálja meg a zárszerkezetet, ablakokat, 
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azok tömítését, mivel azon észlelt sérülések, rongálások feltörésre, 
illetve annak kísérletére utalhatnak. 

•	 Ha feltörték járművét, semmihez nem nyúljon, őrizze meg azt 
eredeti állapotában, majd rendőrséget értesítse, és várja meg a 
helyszínen a hatóság tagjait. 

A vásárlások helyszínén, főleg piacokon jelen vannak a „seftesek” 
akik becsapják a hiszékeny embert jó áron kínálva a keresett árut, sok-
szor előre elkérve a pénzt azzal, hogy hozzák a terméket, majd eltűnnek 
nyomtalanul. 

Lehetőleg csak olyantól vásároljon, aki kijelölt árusító hellyel ren-
delkezik, legális helyen árul és nem aluljáróban táskából kínál ezt-azt. 

Kizárólag akkor adja át a vételárat, amikor kézhez kapja a terméket, 
és ne adjon át pénzt előre, bármilyen kedvező ígéretet kap.

BETÖRÉSES LOPÁS 
A távollétünk ideje alatt a lakásunkban megjelenhet a „hívatlan ven-
dég” a betörő, aki percek alatt elvégzi „munkáját “ Védjük meg a ma-
gánéletünk féltett szféráját. 

Szereltessen szakemberrel korszerű több ponton záródó zárszerke-
zetet ajtajára, mely lehetőleg több csapos zárbetéttel rendelkezik. 

Alkalmazzon lakása védelmére jelző-riasztó készüléket, mely távjel-
zést tud küldeni valamely vagyonvédelmi cég diszpécser központjába, 
így betörés észlelésekor azonnal történik intézkedés, 

Minden alkalommal használja a védelmi eszközöket, zárja a zárat, 
kapcsolja be a riasztót! 

Ajánlott „házi leltárt” készíteni, feltüntetve azon értékeinket (pél-
dául műszaki cikk esetén pontos típus megjelölés, gyári szám, más tár-
gyak esetén méretek, jellemzők) melyek eltulajdonítás esetén a feltalá-
láshoz, precíz alapot adnak a hatóság részére. 

A biztonság eléréséhez sokszor nem valamilyen drága eszközre, vagy 
sok pénzre van szükség, hanem odafigyelésre, kellő óvatosságra értéke-
ink védelme érdekében, ezért legyen résen, mert megéri!

Jellemző megrendeléseink:

katalógusok, prospektusok, naptárak, füzetek, mappák, tömbök, könyvek, brosúrák, 
szórólapok, inzertek, vevőtájékoztatók, spirálozott füzetek, wobblerek, dobozok, 
plakátok, karton függőcímkék, bevarrható ruhacímkék, szalagok, ügyviteli 
nyomtatványok (önátírós, sorszámozott is) folyóiratok, havi újságok, és minden, amit 
egy nyomda elvégezhet, ...sőt még ennél is több!

2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 19.
Telefon: (23) 451 351,  (23) 451 959

Fax: (23) 452 853
E-mail: info@palettapress.hu

www.palettapress.hu

Fő pro�lunk a minőségi color ofszet
és digitális nyomtatás.

Kellemes
ünnepeket
kívánunk!
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Holtan találták a zsámbé-
ki gyilkosság feltételezett 

elkövetőjét
Holtan találták Tök község 
külterületén azt a férfit, akit a 
Zsámbékon elkövetett ember-
öléssel összefüggésben kerestek 
a nyomozók. Beluzsárné Belicza 
Andre, a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság szóvivője közölte: 
a haláleset körülményeinek 
tisztázására a Budaörsi Rendőrka-
pitányság közigazgatási eljárást 
indított. 

A megyei rendőr-főkapitányság 
szakértők bevonásával vizsgálja, 

hogy a férfi az emberölés elköveté-
sével milyen módon hozható össze-
függésbe - tette hozzá a szóvivő, aki 
tájékoztatott arról: zsámbéki családi 
házában holtan találtak egy nőt. A 
holttestre a nő egyik hozzátartozója 
talált rá, majd az első vizsgálat meg-
állapította, hogy az asszonyt megöl-
hették.

A rendőrség ismeretlen tettes el-

len indított eljárást, később pedig a 
bűncselekménnyel összefüggésben 
elrendelte egy pilisszentiváni férfi 
körözését: Veress Lajost és az általa 
használt személyautót keresték, és a 
lakosság segítségét kérték. A nyomo-
zás és az adatgyűjtés eredményeként 
megállapították, hogy a férfi a bűn-

cselekmény elkövetését megelőző 
órákban a helyszínen tartózkodott.

A férfi holttestére Zsámbék hatá-
rában találtak rá. A rendőrök nem 
állampolgári bejelentés alapján jutot-
tak el a helyszínre.

Forrás: hirado.hu
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 NÉHÁNY SZÓ, AMELYEKNEK 2015. SZEPT. 1-JÉTŐL MEGVÁLTOZOTT A HELYESÍRÁSA
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2015, szeptember 
1-jétől érvénybe 

lépett az új helyes-
írási szabályzat 

(XII. kiadás). Ennek 
néhány változására 
hívja fel a figyelmet 

ez a rejtvény.

 
A megfejtést küldjék 

el szerkesztősé-
günk e-mail címére 

(szerkesztoseg@
budakeszihirmondo.

hu), vagy vágják ki 
(de fénymásolatot 
is elfogadunk) és 

személyesen vagy 
postán juttassák el 

a Polgármesteri Hiva-
talba (Budakeszi, Fő 

utca 179.).

Beküldési határidő: 
2016. 01. 05.

A helyes megfejtők 
közül a főszerkesztő 

ajándékát, könyvet 
sorsolunk ki.
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A Szille igazságot tesz a 
tavak könyve hetedik mesé-
je és a Veszekedő Cankóról 

szól. Arról a madárról, 
aki a maga önhittségében 

minden madártársába be-
leköt, mindenkinek rosszat 

tesz, s ha viselkedését 
felróják neki, még ő kezd 
veszekedni mindenkivel. 

Nem csoda, ha az ilyen 
madarat a többiek, még 
a legszelídebbek is, lép-
ten-nyomon megverik, 

kiközösítik. 
És ami a leg-

szomorúbb 
a mesében: 
ez a madár 

mégsem tanul 
a történtekből.

Mi azonban 
azért születtünk 
embernek, hogy 

megérezzük: 
jobb figyelmes-
nek lenni, jobb 

jónak lenni, jobb 
segíteni embertár-

sainkon - és ezek 
nyomán szeretve 

lenni is jobb.

HM EI Zrt. (székhelye: Budapest) 
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe 
határozatlan időre, napi 8 órában

KARBANTARTÓ-FŰTŐ 
KARBANTARTÓ-FŰTÉSSZERELŐ
KARBANTARTÓ-LAKATOS

Munkavégzés helye: Budapest, 1021 Budakeszi út.
Jelentkezés az állásra: 
önéletrajz megküldésével:  rozsnyik.nikolett@hmei.hu email címen.

A munkakör betöltéséhez szükséges a megfelelő végzettség megléte!

Új helyesírási szabályzat



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

Boldog  
Ünnepeket!

„Karácsony készül, emberek! 
Szépek és tiszták legyetek! 
Súroljátok föl lelketek, 
csillogtassátok kedvetek, 
legyetek újra gyermekek 
hogy emberek lehessetek!”

Wass Albert

Minden kedves vásárlónknak 
Kellemes Karácsonyt  

és Boldog Új Évet kívánunk: 

A Dió Gyógyszertár dolgozói



Az oldalon található termékek nem képezik a Spar áruház kínálatát, azok forgalmazását a NTT Impex Kft. végzi. A termékek a készlet erejéig kaphatóak. Nyomdai hibákért felelősséget 
nem vállalunk. Az ajánlatok csak tájékoztató jellegűek és kizárólag a készlet erejéig érvényesek. Tekintettel a tűzijáték termékek korlátozott értékesítési időtartalmára, az árváltozás jogát 

fenntartjuk. A visszavétel feltételeiről, minden esetben tájékozódjon a vásárlás helyszínén. Az értékesítés a 173/2011 kormányrendelet előírásai szerint történik.


