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Elnöki
köszöntő        

„Egynek minden nehéz; 

soknak semmi sem lehetet-

len.” írja gróf Széchenyi Ist-

ván, a legnagyobb magyar.

Minden település sajátos helyi 

adottságokkal bír és feladatait 

törekszik a lehető leghatéko-

nyabban megoldani. Ugyanak-

kor egyes kötelezően ellátandó 

feladatok központosítása, kö-

zös, hatékony megoldásának 

lehetősége hívta életre a 2013. 

május 31-én Biatorbágy, Buda-

jenő, Budakeszi, Herceghalom, 

Nagykovácsi, Páty, Perbál, Re-

meteszőlős és Tök települések 

önkormányzatai által létrehozott 

Budakörnyéki Önkormányzati 

Társulást. A szervezethez 2014. 

június 1-jével Telki község is 

csatlakozott. A társulás szá-

mos, a településeket érintő kér-

dés mentén dolgozik együtt és 

valósítja meg közös céljainkat.

Az összefogás a fejlődés 

útja az élet minden színterén. 

Ezek az együttműködések 

tárgyiasulnak egyebek mellett 

intézmény közös létrehozásá-

ban, fenntartásában, a közös 

fejlesztésekben, fesztiváljaink-

ban, rendezvényeinkben, jelen 

közös kiadványunkban, és 

személyes kapcsolatainkban.

Bízom benne, hogy ezen 

települések közötti együtt-

működés hosszú távú, önkor-

mányzati ciklusokon átívelő 

lesz és közös eredményeink 

igazolni fogják a társulás lét-

jogosultságát.

Kiadványunk – mely az 

együttműködésünk egyik 

eredménye - segítséget nyújt a 

Budakörnyéki Önkormányzati 

Társuláshoz tartozó települé-

sek nevezetességeinek meg-

ismerésében, az ügyes-bajos 

dolgok elintézésében, és sok-

sok hasznos információval se-

gíti mindennapjaikat. 

Javaslom, hogy látogassuk 

meg egymás településeit, 

vegyünk részt a társulás kö-

zösségeinek rendezvényein 

is, és pillantsunk bele egymás 

mindennapjaiba!

 

Eredményes tájékozódást, 

kellemes időtöltést kívánok!

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 

elnök, polgármester

Budakörnyéki 
Önkormányzati 
Társulás

A Budakörnyéki Önkor-

mányzati Társulás (BÖT) 

nevében szeretettel kö-

szöntök minden kedves 

olvasót!

 

A 2013. évi jogszabályi vál-

tozásoknak köszönhetően, 

az önkormányzati törvény ál-

tal biztosított önrendelkezési 

társulási jogával élve 2013. 

május 31-én Biatorbágy, Bu-

dajenő, Budakeszi, Herceg-

halom, Nagykovácsi, Páty, 

Perbál, Remeteszőlős és Tök 

települések önkormányzatai 

létrehozták a Budakörnyé-

ki Önkormányzati Társulást, 

mint jogi személyiséggel 

rendelkező szervezetet. Telki 

Önkormányzata 2014. június 

1-jén történt csatlakozásával 

tíz település szövetsége al-

kotja a társulást. Székhelye 

Budakeszi városa, elnöke 

Budakeszi polgármestere.

A társulás munkaszerve-

zeti feladatait a Budakeszi 

Polgármesteri Hivatal látja 

el. Közösen működtetjük 

a HÍD Szociális és Gyer-

mekjóléti Szolgálatot, mely 

Budajenő, Budakeszi, Tök 

településeken lát el szociá-

lis feladatokat. Az intézmény 

által végzett szakfeladatok 

közé tartozik a családsegí-

tés, gyermekjóléti szolgálat, 

házi segítségnyújtás, jelző-

rendszeres házi segítség-

nyújtás, nappali ellátás – idős 

klub és szociális étkeztetés.

A településeken élő lakos-

ság nyugodt életének, jó kö-

zérzetének alapvető feltétele 

a közrend és a közbiztonság, 

valamint a köztisztaság meg-

felelő állapota. A települések 

közterületei (utcák, terek, 

parkok, stb.) a legfontosabb 

olyan közösségi életterek, 

melyeknek nyugalma, ren-

dezettsége, rendeltetésszerű 

működése, illetve használata 

alapvetően meghatározza a 

lakosság közérzetét, közál-

lapotról vallott nézetét és 

egy adott település élhető-

ségének megítélését. A köz-

területek rendje egyben a 

településbiztonság egyik leg-

fontosabb eleme, hozzájárul 

a lakosság biztonságérzeté-

nek javításához. A jó telepü-

lési közbiztonság vonzza a 

gazdasági, pénzügyi befek-

tetőket és a tőkeerős vállal-

kozásokat, ami hosszú távon 

a település gazdasági növe-

kedéséhez vezet. Felismerve 

ezt a tényt, a szervezet öt tár-

sult tagönkormányzata meg-

alapította a Budakörnyéki 

Közterület-felügyeletet, 

mely egyben a települések 

társulásos együttműködésé-

nek országosan is egyedi for-

mája. A szervezet 2014. júli-

us 1-től működik és jelenleg 

öt településen, Budajenőn, 

Nagykovácsiban, Perbálon, 

Tökön és Budakeszin látja el 

feladatát. 

Legfontosabb feladata il-

letékességi területén a ha-

tályos jogszabályok betar-

tatása, a szabálysértések 

megelőzése, megszakítása 

és az önkormányzati vagyon 

védelme. Befejezett sza-

bálysértés esetén feladata 

a helyszíni bírság kivetése 

vagy eljárás kezdeményezé-

se. A Budakörnyéki Közterü-

let-felügyelet feladatainak el-

látása során együttműködik 

a rendőrséggel, a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervvel, 

a Nemzeti Adó- és Vámhi-

vatallal, az egyéb állami el-

lenőrző és önkormányzati 

szervekkel, egyesülettel, így 

különösen a helyi polgárőr 

szervezetekkel. E szervezet 

működésével összefüggés-

ben biztosíthatóvá válik az 

illetékességi területén lévő 

településeken az akár fo-

lyamatos hatósági jelenlét, 

délután, éjszaka, hétvégén, 

valamint az ünnepnapokon. 

Bízom benne, hogy a társu-

lás eléri a célját és hozzájárul 

a települések fejlődéséhez, 

ami a lakosok további meg-

elégedésére fog szolgálni.
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Biatorbágy
Biatorbágy a fővárostól 16 

kilométernyire, Pest megye 

nyugati részén helyezkedik 

el, a Budapestre vezető vas-

út- és főúthálózat mentén. 

A település összterülete: 

4379, ebből belterület: 496 

hektár, állandó lakossága 

2014. 01.01-jén 12.726 fő.

A település környéke már 

az őskor idején is lakott volt, 

a jelenlegi településszerke-

zet Bia és Torbágy közsé-

gek 1966-os egyesítésével 

jött létre, mely 1990-ig fejlő-

désében elmaradt a környe-

zetétől. 

Az állami támogatási rend-

szer, valamint a település 

ipari és kereskedelmi zónái-

ban letelepedő gazdasági 

vállalkozások adóbefizeté-

sei megfelelő pénzügyi ala-

pot teremtettek arra, hogy 

Biatorbágy már az első, 

1990-1994 közötti önkor-

mányzati ciklusban addigi 

lemaradásának nagy részét 

behozza.

Az 1946-ban elűzött néme-

tajkú lakosság rokoni kap-

csolataira alapozva jött létre 

Biatorbágy első testvértele-

pülési kapcsolata 1989-ben, 

a németországi Herbrechtin-

gennel. 

Ezt követően az erdélyi 

Gyergyóremetével 2001-

ben, a ciprusi Kitivel 2004-

ben, a csallóközi Alistállal 

2012-ben, a kárpátaljai 

Nagydobronnyal 2013-ban 

bővült a testvérvárosok 

köre.

Az életkörülmények folya-

matos javulásával a tele-

pülés egyre vonzóbbá vált 

a Budapestről kiköltözők 

számára. A népesség nö-

vekedésével párhuzamos 

fejlődés következtében Bi-

atorbágy 2007. július 1-jén 

városi rangot kapott.

Egy ilyen fiatalodó telepü-

lésen az oktatás színvonala 

különösen fontos. A 2012-

ben megújult általános is-

kolai rendszerben a korábbi 

egy helyett, immár négy in-

tézménytípus és több kép-

zési szakirány közül választ-

hatnak a családok. 

Az éveken át pusztulásra 

ítélt Szily-kastély műemlék 

épületének felújítása és a 

benne kialakított 12 tan-

terem, tornaterem és kiszol-

gáló helységek jelentősen 

javítják az oktatás feltételeit. 

Ez év őszén lesz két éves a 

város első bölcsődéje, mely 

a kisgyermekes családok-

nak nyújt segítséget, teszi 

életüket könnyebbé. 

A Biatorbágy Városfejlesz-

tése projekt segítségével 

szépült meg, és vált ren-

dezvénytérré a Füzes-patak 

partja és újult meg a tor-

bágyi egyházközség műem-

lék temploma és környezete. 

A Német Nemzetiségi Ön-

kormányzat is lehetőséget 

kapott, hogy emléket állít-

son a kitelepített sváb csalá-

doknak.  Bián és Torbágyon 

újjáépült az elbontott, illetve 

elhanyagolt országzászló, a 

polgármesteri hivatal mo-

dern ügyfélszolgálati térrel 

bővült, emelve az ügyet in-

tézők kiszolgálásának szín-

vonalát. 

Helyi vállalkozók bevoná-

sával újult meg a Fő tér kör-

nyéki üzletsor és létesült új 

sportcentrum.  

A pezsgő kulturális élet, 

a közösségi rendezvények 

nem csak a helyi, de a kör-

nyékbeli településekről is 

vonzzák az érdeklődőket 

hirdetve, hogy Biatorbágyon 

jó élni, jó lenni.

Tarjáni istván
polgármester

Faluház 

 Viadukt

Torbágyi 
Szűz Mária neve templom 
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Budai istván
polgármester

Budajenő        

a Hild János-díjas település

Budajenő község a Zsám-

béki-medence keleti részén, a 

Budai hegység nyugati lábá-

nál, Budapest vonzáskörzeté-

ben, a fővárostól kb. 20 km-re 

-1241 ha-nyi területen- fek-

szik. Külterületének több mint 

fele (528 ha) tölgy- és gyer-

tyános erdő, mely a Budai 

Tájvédelmi Körzet természet-

védelem alatt álló területéhez 

tartozik. A külterület másik 

jellegzetessége a közel 134 

hektáros szőlőültetvény, me-

lyet ma már a töki székhelyű 

Nyakashegy Pincészet művel.

A terület régóta lakott, 

a legkorábbi leletek 3500 

évesek, közép bronzkori te-

lepülés nyomait mutatják. 

További régészeti lelőhelye-

ken szkíta, római, honfogla-

lás-kori emlékek kerültek elő.

Az Árpád-korban a település 

a Telki központú bencés rendi 

apátsághoz tartozott, melynek 

alapítása 1198 előtt történt. 

Budajenőn e korszak épített 

örökségeként megmaradt a 

Kálvária-dombon a XIV. sz-i 

kis templom, e körül helyezke-

dett el a török időkben elpusz-

tult középkori település.

A török uralom megszűnését 

követően 1703-ban a bécsi skót 

bencéseké lett az apátság és a 

hozzá tartozó birtok. Ez fordula-

tot jelentett Budajenő történe-

tében. A skót bencések Buda-

jenőt tették meg központjukká, 

és haladéktalanul megkezdték 

a benépesítést német telepe-

sekkel. A bencések jelenléte 

Budajenőn – a XIX. sz. végéig - 

az egyházi és világi építkezések 

igen dinamikus korszakát, Bu-

dajenő fénykorát jelentették. A 

700-800 fős település új helyen, 

a völgyben, a Budajenői patak 

két partján, a szomszédos dom-

bokra kissé felkúszva alakult ki. 

A módosabb porták és a ben-

cések rendháza a hozzá tartozó 

épületekkel, a díszkerttel, és az 

uradalmi majorsági épületekkel 

a mai Fő utca mentén épültek. A 

„Templom” (mai Kossuth Lajos) 

utca egykori nevét 1756-ban 

épült barokk stílusú templomról 

kapta. Budajenő meghatározó 

építészeti emléke még a jelen-

tős szőlőkultúrára utaló XIX. sz-i 

pincesor, valamint az egykori 

uradalomhoz tartozó magtár.

A bencések távozása után, 

majd a II. világháború idején 

pusztulásnak indult számos 

épület. A háborút követően a 

német lakosság kitelepítése, a 

székelyek betelepítése jelentett 

újabb fordulatot a népesség és 

kultúra alakulásában. A szocia-

lizmus éveiben a fejlődés-átépí-

tés elkerülte a falut, így egészen 

az 1990-es évekig Budajenő 

maradt ami volt: „csendes kis 

község” a főváros közelében.

Bár Budajenő a budapes-

ti agglomerációhoz tartozó 

település, a tudatos telepü-

lésfejlesztés ellenére a la-

kosság száma közelít a 2000 

főhöz. Az ipari, kereskedelmi, 

szállítmányozási gigaberu-

házásokat nem engedte be 

a településre. Ma az újabb 

lakóterületi fejlesztések a 

település szélein, a történeti 

településközpontot érintet-

lenül hagyva történnek. A 

központban a minőségi fej-

lesztés a cél, azaz a meglévő 

hagyományos településkép 

és épületállomány megóvá-

sa, fényének visszaállítása.

Budajenőt az országos átla-

got messze meghaladó számú, 

impozáns műemlék és helyi 

védettség alá eső emlék, a 

XVII-XIX. sz-ban kialakult tele-

pülésszerkezetben megmaradt 

lakóházak, pincék a kialakult 

állapothoz harmonikusan iga-

zodó újabb építmények teszik 

hangulatossá, vonzóvá.

A Magyar Urbanisztikai Tár-

saság Elnöksége az idén 34. 

alkalommal ítélte oda a tele-

pülési Hild János-Díjat, mely 

a településfejlesztés és a tele-

pülésrendezés legrangosabb 

szakmai kitüntetése. 2014. év-

ben Hild János-díjat adomá-

nyozott Budajenő településnek. 

A díj a település egészének 

hosszú távú, célszerű stratégia 

alapján megvalósuló, fenntart-

ható fejlődéséhez alkalmazko-

dó pozitív változását ismeri el. A 

díj küldetése, olyan települése-

ket állítson példaként, amelyek 

össze tudják egyeztetni a ma 

követelményeit a holnap igé-

nyeivel. Ez a magas szakmai 

elismerés az önkormányzati 

vezetés, a hivatal és a telepü-

lésfejlesztésért dolgozók céltu-

datos, áldozatos, fáradhatatlan 

tevékenységének eredménye.

Budajenő

Főépület

Pincesor

Szent Péter Pál 
templom
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dr. csutoráné
dr. győri ottilia
polgármester

2014 szeptemberétől várjuk az 

új bölcsődéseket. Megvalósult a 

Pitypang Sport Óvoda bővítése, 

felújítása és részleges akadály-

mentesítése, az Idősek Napközi 

Otthonának bővítése, felújítása és 

akadálymentesítése. A jelenlegi, 

elavult, a lakó- és iparterületekkel 

már körbeépített szennyvíztisztí-

tó telep helyett közel ötmilliárd Ft 

bruttó értékben új szennyvíztisztító 

telepet létesítünk, valamint meg-

valósul Makkosmária városrész 

csaknem egészének csatornázása 

is. Megnyertünk egy 100 millió Ft-

os pályázatot a polgármesteri hi-

vatal, a Széchenyi István Általános 

Iskola és a Pitypang Sport Óvoda 

energetikai fejlesztésére, melynek 

kivitelezése idén szeptemberben 

fejeződik be. Budajenő, Tök és Re-

meteszőlős településekkel együtt 

beadott pályázatunk 25,9 millió Ft 

értékben számítástechnikai, infor-

matikai fejlesztést is lehetővé tesz 

az érintett településeken.

Felújítottuk Budakeszi Fő ut-

cáját és a környező közterületek 

(parkok, járdák, emlékhelyek) 

nagy részét. Jelentős fejlesztést 

hajtottunk végre a város közös-

ségi közlekedésén is (menetren-

di- és vonalbővítés, vadonatúj 

autóbuszok). „Értékes vagy!” né-

ven ifjúsági bűnmegelőzési prog-

ramot indítottunk el 32 millió Ft 

értékben, valamint folyamatban 

van az önkormányzat teljes szer-

vezetének fejlesztésére irányuló 

22 millió Ft-os pályázat megva-

lósítása.

Több mint 6 milliárd forint 

bruttó összértékű beruházás 

valósult meg négy év alatt, 

melyhez az önkormányzat mint-

egy félmilliárd Ft-os önrészt biz-

tosított. Mindezek a fejlesztések a 

Budakeszin élők javát szolgálják.

Az infrastrukturális fejlődés mel-

lett a város turizmusa és kulturális 

élete is felélénkült. A jó levegő 

és a települést körülölelő hatal-

mas erdőségek, az Arborétum, 

a mamutfenyők, a Budakeszi 

Vadaspark, a Magyarországon 

egyedülálló Himnusz-szobor, a 

Romkert és a Kálvária télen-nyá-

ron vonzzák a kirándulókat. 

Budakeszi a Budakörnyéki Ön-

kormányzati Társulás elnöki fel-

adatai mellett 2013. január 1-jével 

járásközponti szerepkört is 

ellát. A járáshoz tartozó telepü-

lések közé tartozik Biatorbágy, 

Budajenő, Budakeszi, Budaörs, 

Herceghalom, Nagykovácsi, 

Páty, Perbál, Remeteszőlős, Tel-

ki, Tök és Zsámbék. Mindezeken 

túl a polgármesteri hivatal jelenleg  Fő téri park

Az új bölcsőde épülete

Fő utca felújítás után

templom falcsonkjaira bukkantak. 

Az ásatás során bizonyossá vált, 

hogy a templom környéke, az 

egykori falu központjának múltja 

mintegy 1000 évre nyúlik vissza.

Budakeszi nevét egy 1296-os 

keltezésű oklevélből következtet-

ve az ősi Keszi törzs nemzetsé-

gétől kaphatta. Feltételezhető, 

hogy a tatárdúlás után alakult ki 

Al- és Felkeszi. A mai római kato-

likus templom környékén elterülő 

Alkeszi királyi alapítású kápolnáját 

1267-ben említik először. 

A település mindenkori fejlő-

dését elősegítette, hogy fontos 

forgalmi csomópont volt évszá-

zadokon keresztül, mivel a budai 

vár felől Zsámbék - Székesfehér-

vár, illetve Tinnye - Esztergom 

főútvonalában fekszik. 

Budakeszi a török hódoltság 

idején - néhány rövidebb időszakot 

leszámítva - végig lakott település 

volt. A tizenöt éves háború idején, 

1596-ban Pálffy Miklós esztergomi 

főkapitány Budakeszi lakóit Esz-

tergomba telepítette át. A buda-

kesziek 1608-ban térhettek csak 

vissza. Ezután a település 1684-ig 

újra lakott volt. 1686-ban a Budát 

visszafoglaló Szent Liga csapatai 

újra kiürítették a falut. Az egykori 

református hitű magyar lakók már 

nem tértek vissza.

Budakeszi birtokosa gróf Zichy 

István volt, akinek fia, Péter 1659-

től hívta a településre az első né-

met telepeseket Bajorország-

ból, a Rajna-vidékről, Ausztriából, 

Cseh-Morvaországból. 1765-től 

Budakeszi kamarai birtok lett, 

jelentős kedvezményekben ré-

szesült, melynek következtében 

gyors fejlődésnek indult a tele-

pülés. 1946-ban kitelepítették a 

sváb lakosok nagy részét, s he-

lyükre főként erdélyi és kárpát-

aljai magyarokat költöztettek. 

A rendszerváltozás időszaká-

ban újabb betelepülési hullám 

érte el Budakeszit az agglomerá-

ció több településével együtt, a 

Budapestről kitelepülők jelen-

tősen megnövelték Budakeszi 

lakosságszámát.

A határainkon kívül élő magya-

rokkal, valamint a kitelepítettek 

leszármazottaival, szoros kapcso-

latot ápol a város. Testvérvárosi 

kapcsolatot létesített a németor-

szági Neckarsulmmal, Lich-hel, 

Delbrück-Westenholz-cal, az 

ausztriai Sankt Margarethen an der 

Raab-bal, az erdélyi Csíkszeredá-

val és a kárpátaljai Beregdédával.

A település kertvárosi jellegét 

a rendszerváltozást követően 

is megőrizte. A város 2010-től 

nagyfokú infrastrukturális fej-

lődésnek indult. Megújult a pol-

gármesteri hivatal, a Római-kato-

likus templom környezete, a Nagy 

Sándor József emlékház, a Fő téri 

park. Új, 48 férőhelyes, 4 csoport-

szobás bölcsődét építünk, ahova 

Budakeszi         
Budakeszi közel 14 ezer fős 

település, a Budai-hegyek lábá-

nál a Lánchídtól 12 km-re terül el. 

Lakottságára utaló első emlékek 

még az új kőkorszakból származ-

nak. Honfoglalás kori eredetére 

utal a Budakeszi-Barackosban 

feltárt, köznépi temető (kb. X. sz.).       

A mai római katolikus temp-

lom udvarán 1997-ben vég-

zett ásatások az 1761-1766 

között épült barokktemplom 

alatt jelentős méretű középkori 

12 település építéshatósági tevé-

kenységét is végzi. 

Budakeszi polgármestereként 

képviselő-társaimmal együtt 

mindent megtettünk és a vá-

lasztóink felhatalmazása esetén 

a jövőben is mindent megte-

szünk annak érdekében, hogy 

hatékony, dinamikus és sokrétű 

fejlődést biztosítsunk szeretett 

városunk érdekében.

Dózsa György téri 
termelői piac felújítás után
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erdősi lászló
polgármester

Herceghalom          
Herceghalom Pest me-

gye, Fejér és Komárom 

megyével határos szélén, 

az M1-es autópálya 26. 

kilométerénél lévő kijáró, 

és a Budapest-Győr vas-

útvonal mellett, a Zsám-

béki-medence délkeleti 

szélén fekszik. A községet 

két vízfolyás öleli körül: a 

Békás-patak, mely keleten 

követi a faluhatárt és a Kí-

gyós-patak, mely Három-

rózsa felől észak-dél irány-

ban halad. A falu közepén 

a Kígyós-patak paplaposi 

mellékága csörgedezik.

 

Herceghalomra a múlt-

ban - és részben ma is -  a 

nagyüzemi mezőgazdaság 

jellemző, ennek és a dom-

borzati viszonyoknak meg-

felelően összefüggő szán-

tóterületek övezik.

Herceghalom kertvárosi 

jellegű beépítettsége, ren-

dezett utcái, parkjai vonzó 

külsőt kölcsönöznek a falu-

nak, míg  gesztenye fasorai 

ritka élménnyel ajándékoz-

zák meg az idelátogatót. 

A település területe: 733,9 

ha, belterülete: 187,6 ha, 

lakosainak száma 2013. ja-

nuár 1. napján 2115 fő. 

Herceghalom területén és 

a környéken végzett régé-

szeti ásatások alkalmával 

feltárt leletek azt bizonyít-

ják, hogy már a bronzkor-

ban éltek emberek a mai 

község területén.  Több 

országleírásban Herceg-

halom elsősorban, mint 

jelentős mezőgazdasági 

terület kerül bemutatásra. 

A település mai területe az 

1700-as évek közepétől a 

Sándor család tulajdona 

volt. 1877-ben gróf Sándor 

Móricz gazdaságát kiemel-

kedőnek minősítették és 

az ország legkorszerűbben 

vezetett gazdaságai közé 

sorolták. Sándor Móriczot 

hazánk egyik legnevezete-

sebb és legkitűnőbb lova-

saként tartották számon, 

Ördöglovasként is emle-

gették.  

A gazdálkodás az 1900-

as években is sikeresen 

folyt, aminek következ-

tében Herceghalomban 

kápolna és iskola épült. 

Mindkét épület - átépít-

ve ugyan - de a mai napig 

használatban van.

A község kialakulása a II. 

Világháború után, az álla-

mi gazdaság megalakulá-

sának és nagyarányú fej-

lődésének köszönhető. A 

kitűnően prosperáló mező-

gazdasági tevékenységnek 

köszönhetően megindultak 

a lakásépítések, ahogy 

bővült az állami gazdaság 

tevékenysége, úgy nőtt 

a község lakossága is. 

A Biatorbágyhoz tartozó 

Herceghalomnak 1985-

ben sikerült a társközségi 

rangot megszerezni, majd 

a község 1990-ben önálló-

sodott.

Az önállósodást követő-

en a lakosság lélekszáma 

dinamikusan növekedett 

és növekszik ma is. Meg-

határozó a betelepülési 

tendencia, a kiköltözők 

száma elhanyagolható. Az 

ezredforduló után épült ki 

a mai településközpont. 

Elsőként a Kulturális Egy-

házi Központ épült fel, 

mely egyszerre ad helyet 

három felekezetnek, de 

teret ad a település kul-

turális eseményeinek is.  

2009-ben felépült a köz-

ségi könyvtár épülete is, 

mely mára közkedvelt kö-

zösségi térré vált. Az új 

Polgármesteri Hivatal épü-

letét 2006-ban avatták fel. 

Az új településközpontban 

helyet kapott továbbá az 

orvosi rendelő, a fogászati 

rendelő, védőnői szolgá-

lat, posta és a gyógyszer-

tár is.  Sor került az óvoda 

és az iskola épületének 

bővítésére és felújításá-

ra is. 2009-ben a telepü-

lés központjában felépült 

a négycsillagos Abacus 

hotel, mely meghatározó 

épületévé vált Herceg-

halomnak. A településen 

megvalósult fejlesztések, 

beruházások következté-

ben megnőtt a település 

idegenforgalmi és keres-

kedelmi szerepe is. Falukemence

 Park

 Kultúrális Egyházi Központ

Víztorony
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Nagykovácsi          

Csodálatos ajándéka az éle-

temnek az a szolgálat, amit 

Nagykovácsi település érde-

kében tehetek. Mindig is fel-

néztem az alkotó emberekre, 

de a hivatásom során tanul-

tam meg igazán, mit is jelent 

a kreativitás. Sokan talán úgy 

vélik az önkormányzatiság, a 

közigazgatás aktatologatás-

ra egyszerűsíthető, pedig ez 

nem így van. Egy közösség 

szolgálatába állni nagy kihí-

vást jelent és bátorság kell 

hozzá. A mindenapjaink épít-

kezésről szólnak, építjük a 

közösséget, az intézményein-

ket, alakítjuk a kultúránkat és 

a környezetünket, mindeköz-

ben a kihívások mellett ott van 

az óriási felelősség. 

Esküt tettem Nagyková-

csinak 12 évvel ezelőtt, a 

bizalmat azóta is próbálom 

megszolgálni!

Nagykovácsi kivételes ter-

mészeti szépségekkel megál-

dott település, az őt körülölelő 

gyönyörű dombok a Duna-Ipoly 

Nemzeti Parkhoz és a Pilisi Par-

kerdőhöz tartoznak.

A közel nyolcezer lakosú 

nagyközség központja Buda-

pest északnyugati határától 

alig hat kilométerre fekszik, 

a Budai-hegység 340 méter 

magasan elterülő, 420-560 

méter magas hegyekkel – 

Zsíros-hegy, Nagyszénás, 

Kutya-hegy, Nagykopasz és 

Remetehegy – övezett völgy-

katlanában. Ennek köszönheti 

”zsákfalu” jellegét, a település 

közúton csak egy irányból 

érhető el, vasút nem érinti. A 

településen ered és folyik ke-

resztül az Ördög-árok patak. 

A zsákfalunak a természet 

ajándékai mellett az kölcsönöz 

falusias légkört, hogy területén 

nem vittek véghez olyan jellegű 

beruházást, ami zavarhatná az 

itt élők nyugalmát. Így nem épült 

ide gyár, nagyobb áruház, és 

ehhez más hasonló létesítmény. 

Egyedi földrajzi és gazdasá-

gi zártsága előnyösen hat a 

kultúrára és a társadalmi be-

rendezkedésre egyaránt. Az itt 

kialakult sajátos életkörülmé-

nyek sok városi család számá-

ra vonzóak, ezért nagyarányú 

a kiköltözés a fővárosból a 

természetközeli településre.

Már az ősember által is lakott 

területet a római korban gazda-

ságok és villák népesítették be. 

A középkori falut királyi szolgák 

– alighanem fegyverkovácsok – 

lakták. Kowachy nevével először 

egy 1254-es oklevélben találkoz-

hatunk. A török hódoltság alatt 

elnéptelenedett falut 1700-1760 

között a Fekete-erdő környékéről 

érkező, német nyelvű telepesek 

népesítették be. Katolikus temp-

lomukat 1746-ban szentelték fel. 

A Wattay család a XIX sz. elején 

kezdte építeni kastélyát, mely 

később Teleki, végül Tisza-birtok 

lett. A sváb lakosságból a máso-

dik világháborút követő kitelepí-

tés több mint kétezer főt érintett.

A település népességének 

növekvő száma miatt - mely-

nek mintegy egynegyede 

gyermek - az infrastrukturális 

fejlesztés az egyik legfonto-

sabb feladat. Ennek jegyében 

épült fel az impozáns új óvo-

da, amely a maga 1500 nm-es 

épületével és a 6000 nm-es 

kertjével száznyolcvan gyer-

mek számára biztosít új helyet. 

A gyermekek további el-

helyezése érdekében az új 

óvoda Dózsa György utcai 

egységének bővítése most 

van folyamatban, így két 

csoportszobával gazdagodik 

a település, valamint a régi 

épületrész is felújításra kerül.

A még kisebb gyermekek el-

helyezésére és a falu örömére 

új bölcsőde épül, amelyre már 

évek óta nagy igény mutatkozik. 

A kulturális élet egyik legfon-

tosabb színtere az Öregiskola 

Közösségi Ház és Könyvtár, 

amelynek dísztermében gyako-

riak a képzőművészeti kiállítá-

sok, valamint a különféle előa-

dások, melyeket a gyermekek 

és a felnőttek részére egyaránt 

ajánlunk. A könyvtár kétszintes, 

ahol a kölcsönözhető könyve-

ken kívül mesesarok, foglal-

kozó, egy kisebb helytörténeti 

kiállítás, valamint internetes 

hozzáféréssel több számítógép 

áll a látogatók rendelkezésére. 

A kulturális életet gazdagítják 

az egyházi rendezvények és a 

civil szervezetek programjai, 

valamint igen aktívan vesz részt 

a település kulturális életében 

a Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat is. 

Bencsik mónika
polgármester

Nagykovácsi madártávlatból

 Kispataki óvoda

A Fő téri Római Katolikus Templom

 Az új református templom

Az Inkubátorház – Vállalko-

zói Ház 2014. februárban ün-

nepélyes keretek között nyitotta 

meg kapuit, mely az Öregiskola 

épületével alkot szerves részt. Az 

épületben kiemelten a település 

vállalkozóinak tartanak előadá-

sokat, képzéseket. Az épület 

uniós pályázaton nyert támoga-

tásból épült, amely a Határon át-

nyúló együttműködés keretében 

a szlovákiai Komárnoban műkö-

dő partnerrel közösen jött létre. 

Az Inkubátorház második ütem-

ben tovább bővül, önálló épület-

tel, ahol olyan irodák jönnek létre, 

amelyek a vállalkozások részére 

válnak majd elérhetővé.
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Budakeszi Polgármesteri Hivatal - Építéshatósági Osztály

(illetékesség: Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty,  
Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök, Zsámbék)

Cím: 2092 Budakeszi, Fő u. 179.

Telefon: 23/535-710/0/121

Budakeszi Járási Hivatal – központ

Cím: 2092 Budakeszi, Fő u. 179.

Telefon: 23/535-719

Budakeszi Járási Hivatal – Okmányiroda

Cím: 2092 Budakeszi, Dózsa Gy. tér 25.

Telefon: 23/457-552

Budakeszi Járási Hivatal – Kormányablak

Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Telefon: 23/889-191

Budakeszi Járási Hivatal – Budakörnyéki Járási Földhivatal

Cím: 1117 Budapest, Karinthy F. út 3.

Telefon: 1/279-2090

Budakeszi Járási Hivatal – Munkaügyi Kirendeltség I.

(illetékesség: Biatorbágy, Budakeszi, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Remeteszőlős)

Cím: 2040 Budaörs, Nefelejcs u. 1.

Telefon: 23/441-919

Budakeszi Járási Hivatal – Munkaügyi Kirendeltség II.

(illetékesség: Budajenő, Perbál, Telki, Tök)

Cím: 2072 Zsámbék, Zichy tér 1.

Telefon: 23/342-280

Budaörsi Rendőrkapitányság

Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 160.

Telefon: 23/505-400

Budakeszi Rendőrőrs

(illetékesség: Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Nagykovácsi, Telki)

Cím: 2092 Budakeszi, Dózsa Gy. tér 25.

Telefon: 23/450-007

Zsámbéki Rendőrőrs

(illetékesség: Herceghalom, Páty, Perbál, Tök)

Cím: 2072 Zsámbék, Magyar út 4. 

Telefon: 20/489-6703

Budakeszi Orvosi Ügyelet

(illetékesség: Budajenő, Budakeszi, Nagykovácsi, Páty, Remeteszőlős, Telki)

Cím: 2092 Budakeszi, Fő u. 179.

Telefon: 23/451-731

Biatorbágy Orvosi Ügyelet

(illetékesség: Biatorbágy, Herceghalom)

Cím: Biatorbágy, Baross G. u. 4. 

Telefon: 23/310-125

Zsámbék Orvosi Ügyelet

(illetékesség: Perbál, Tök)

Cím: 2072 Zsámbék, Petőfi u. 110. 

Telefon: 23/342-035

Országos Mentőszolgálat – Budaörs Mentőállomás

Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 227.

Telefon: 23/414-533

Országos Mentőszolgálat – Zsámbék Mentőállomás

Cím: 2072 Zsámbék, Petőfi u. 110. 

Telefon: 23/342-336

Katasztrófavédelem, Tűzoltó-parancsnokság

Cím: 2030 Érd, Fehérvári út 79/a.

Telefon: 23/524-570

HÍD Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - központ

Cím: 2092 Budakeszi, Fő u. 103.

Telefon: 23/454-080

Idősek Napközi Otthona 

Cím: 2092 Budakeszi, Erdő u. 83.

Telefon: 23/451-279

HÍD Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – Tök területi iroda

Cím: 2073 Tök, Kútvölgy u. 14.

Telefon: 23/341-166

HÍD Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – Budajenő területi iroda

Cím: 2093 Budajenő, Kossuth L. u. 6.

Telefon: 30/9312-377

Közjegyzők

 dr. Huszár Éva

Cím: 2092 Budakeszi, Fő u. 186.

Telefon: 23/451-381

 dr. Komáromi József

Cím: 2092 Budakeszi, Fő u. 136.

Telefon: 23/457-033

Budakörnyéki Közterület-felügyelet

(illetékesség: Budajenő, Budakeszi, Nagykovácsi, Perbál, Tök)

Cím: 2092 Budakeszi, Fő u. 179.

Telefon: 23/535-710/0/107
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Páty          

Páty, több mint 7200 lako-

sú község, a fővárostól mind-

össze 20 kilométerre. A tele-

pülés ősidők óta lakott hely. 

„Paagh” alakban, IV. (Kun) 

László király, 1286. május 12-

én kelt adománylevele említi 

először. Ez a község „szüle-

tésnapja”. A Mézes-völgyön 

át a Zsámbéki-medencébe 

vezető bejáratra találóan il-

lik a „pátyi kapu” elnevezés. 

Páty újkori fejlődése a mai 

református templom körül 

alakult ki. A faluban évszá-

zadokon át meghatározó volt 

a földművelés, a déli fekvésű 

domboldalaira telepített sző-

lőből minőségi bort készítet-

tek, ami Pátyi vörös néven 

lett ismertté. Ekkor alakult ki 

a Pincehegy, a 300 pincés 

pincesoron a legrégebbi év-

szám 1805-ből való. A pin-

cehegy központi részén lévő 

nagypince a Telki Apátság 

dézsmapincéjeként épült a 

19. század 20-as éveiben. A 

helyi borászok és a civilek, 

a Pátyi Pincenapok rendez-

vénysorozatával, közösen 

kívánják felhívni a figyelmet 

az országosan is egyedülálló 

Pincehegyre.

A 20. század elejétől, majd 

a 90-es évektől nőtt jelen-

tősen a település. Bővült az 

iskola, új óvoda és új kato-

likus templom is épült. Szá-

mos új üzlet, szolgáltatás 

nyitott, három lovarda is mű-

ködik a falu területén.  

A református templom 

A reformáció hamar gyöke-

ret eresztett a településen, 

egyháza már a 17. század 

elején fennállott. A régi kato-

likus templom helyére 1783-

ban egyszerű, késő barokk 

templomot építettek föl. A 

torony 1802-ben, egy villám-

csapás után kapott réz borí-

tást. A legrégibb fölszerelési 

tárgya egy 1668-ban készült 

komáromi kehely, míg anya-

könyve 1734-től ismert. 

A Splényi – Várady kastély 

Splényi Ignác huszár ezre-

des és felesége, a biai földbir-

tokos lánya, Szily Mária 1820-

ban vettek birtokot Pátyon, 

és 1825 karácsonyára meg-

építették a kastélyt. Splényi 

Ignác 1840-ben meghalt, és a 

család, a szabadságharcban 

betöltött szerepe miatt, kegy-

vesztetté vált, el kellett adniuk 

a birtokot. A bécsi jellegű em-

pír kastélyt, amelynek a száj-

hagyomány szerint 350 db 

1848-as puskacsőből készült 

a kerítése, Várady József 

udvari tanácsnok vette meg, 

aki neves könyv-, érem- és 

műgyűjtő volt. A család 1944 

őszén azonban elhagyta az 

országot. 1945 után a külön-

böző szervezetek más-más 

célra használták a kastélyt, 

Páty Önkormányzata 2008-

ban vásárolta meg, egyik 

szárnyában jelenleg a községi 

és iskolai könyvtár, valamint a 

Faluüzemeltetés működik. 

A Közösségi Ház 

Az egykori provizori (tiszttar-

tói) lakot 1820 körül emeltette 

Faber Sebestyén skót bencés 

apát. A szerzetesek azonban 

1882-ben visszaköltöztek 

Bécsbe, és a telki apátság te-

rülete, mint vallási és közalapít-

ványi birtok élt tovább, a gaz-

daságot a mindenkori tiszttartó 

irányította. A kúriát 1945-ig a 

M. kir. József nádor Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egye-

tem hallgatóinak a gyakorlati 

képzését vezető intézők lakták. 

A pátyiak ezért „uradalomnak” 

hívták, 1945 után volt pártház, 

gondnoki lakás, rendőrlakás, 

KISZ-klub. Az 1980-as évek 

végén a Petőfi Mg. Tsz tulajdo-

na lett és kollégiumként műkö-

dött 1993-ig, amikor Páty Ön-

kormányzata közösségi célra 

megvásárolta. 1994 óta a Páty 

Faluközösségért Alapítvány 

kezelésében a Helytörténeti 

Gyűjteménynek és különböző 

kulturális eseményeknek ad 

otthont, pincéjében 2011 óta 

a Pátyi Borkultúra Egyesület 

szervez programokat.

P
á

T
y

székely lászló
polgármester

 Pincesor

 Református templom

Splényi-Várady kastély

 Főkút

Széchenyi tér
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Perbál
Perbál a főváros észak-

nyugati agglomerációjának 

peremén, a Zsámbéki-me-

dencében fekszik. Közel van 

Budapest, gépkocsival vagy 

tömegközlekedéssel gyor-

san, több irányból megkö-

zelíthető. Mindezek ellenére 

viszonylag jól megőrizte a vi-

dékre jellemző sajátosságait, 

értékeit, közösségeit. Minde-

zen értékei tudatos döntések 

eredményei: az úgynevezett 

rendszerváltás óta a megvá-

lasztott képviselőtestületek, 

vezetők egyazon célért, egy-

azon elvek szerint dolgoztak. 

Fejlődjenek a vállalkozá-

sok, de ne jelentsenek az itt 

élőknek, a környezetnek elvi-

selhetetlen terhelést! Növe-

kedjék számban, területben 

községünk, de csak szerve-

sen, úgy, hogy ne borítsa fel 

a hosszú idők alatt kialakult 

társadalmi, szociális egyen-

súlyt!

Perbál területe kedvező 

elhelyezkedéséből adódó-

an ősidőktől fogva lakott, 

ezt rengeteg régészeti lelet 

is bizonyítja. Sajnos a török 

időkben teljesen elpusztult, 

majd csak az 1700-as évek 

első felében alapítják újra 

– döntően németajkú telepe-

sek. A II. világháború előes-

téjén virágzó nagyközség 

volt településünk. A háború, 

majd az azt követő kitelepí-

tés, lakosságcsere nagyban 

megváltoztatta Perbál nem-

zetiségi összetételét, azon-

ban mindmáig aktív német 

és szlovák nemzetiség él 

községünkben. A címerünk 

is ezt szimbolizálja; egy kö-

zös tőből fakadó „életfa”, 

melynek különböző színű 

levelei a magyar, német és 

szlovák emberek egymásra 

utaltságát, békés együttélé-

sét jelentik. 

Perbál mérete közel ideá-

lis, népessége ha lassan is, 

de növekszik, a 2010-es évek 

elején 2200 fő körül mozog. 

Az alapinfrastruktúra döntő 

mértékben kiépült, az alap-

szolgáltatások rendelkezésre 

állnak, nagyon jó színvonalú 

Óvoda, Iskola, Közösségi 

Ház működik, helyben ma-

radt a közigazgatás is. Ná-

lunk még mindenki megismer 

mindenkit az utcán.

Forgalmas Fő utcánk, tele-

pülésközpontunk az utóbbi 

évek beruházásainak kö-

szönhetően nagyobb részt 

megújult, megszépült – így 

csábít újabb és újabb üzlete-

ket, vállalkozásokat.  

Önkormányzatunk úgy al-

kotta meg településrendezési 

tervét, hogy lehetőséget biz-

tosítson kis és középvállal-

kozások megtelepedésére 

is. Egyre több magyar és kül-

földi cég használta már ki ezt 

a lehetőséget, de akad még 

tér újabbak számára az ipari 

területen.

Perbál természeti környe-

zete is gazdag. Egymást 

váltják az erdők, mezők, 

szántók, hegyek, dombok, 

vízfolyások. Kirándulásra, 

túrázásra csábító a vidék. 

Községünkben és a környé-

künkön is több lovarda talál-

ható. Kerékpártúrákra is kivá-

lóan alkalmas a vidék, igaz ez 

egyenlőre leginkább a határ-

ban való, úgynevezett zöldu-

tas kerékpározásra igaz.

Egyszóval, ha egy nyu-

godt vidékre vágyik a nagy-

város tövében, akkor láto-

gasson el hozzánk!

Varga lászló
polgármester

Az új Mézeskalács óvoda

Felújított iskola, napelemekkel

 Perbáli határ ősszel

Megújult Közösségi Ház

Felújított Községháza

Hősi Emlékmű
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Remeteszőlős
Remeteszőlős különlege-

sen szép természeti környe-

zetben fekvő, gyorsan fej-

lődő, fiatal település, mely 

2002-ben vált önállóvá.

A Községünket körbe 

vevő erdő nemcsak pihen-

tető sétákra, kirándulások-

ra, közösségi programok-

ra ad lehetőséget, hanem 

kristálytiszta levegőt is 

biztosít valamennyiünk 

számára. 

A barátságos környeze-

tet barátságos emberek 

lakják, akik nagyon sokat 

tettek és tesznek települé-

sünkért.

Az Önkormányzat el-

sőrangú feladatának tekin-

ti e közösség szolgálatát. 

Célunk az, hogy a meg-

felelő színvonalú komfort 

megteremtése mellett, 

megőrizzük azokat a ter-

mészeti adottságokat és 

békés környezetet, ame-

lyért mi mindannyian ide 

költöztünk a városból.

Ismerkedjen meg tele-

pülésünk múltjával és je-

lenével, és ha kedvet kap 

egy személyes látogatásra, 

várjuk szeretettel. 

Nevezetességek

Örkény emlékmű 

telefonfülkében

2013. áprilisában, Ör-

kény István születésének 

százéves évfordulója kap-

csán megrendezett egyéves 

programsorozat zárásaként 

Örkény emlékmű – inter-

aktív telefonfülke – került 

felavatásra Remeteszőlős 

Község Önkormányzatának 

épülete mellett. A fülkében 

található telefon kagylójá-

nak felemelésekor műkö-

désbe lép egy lejátszó egy-

ség, amely Örkény tizenöt 

egypercesének egyikét 

játssza le ismert színészek 

tolmácsolásában. 

Az emlékművet az író Bal-

lada a költészet hatalmáról 

című novellája ihlette, ami 

egy költő verse által meg-

érintett telefonfülke kaland-

jairól szól, amely végül a 

mai Remeteszőlős terüle-

tén („...a Hűvösvölgy utolsó 

házain is túl, Nagykovácsi 

községtől azonban jóval in-

nen...”) nyer nyugalmat.

Remeteszőlősi könyvmegálló

Remeteszőlős Község Ön-

kormányzata és a Remete 

Csemete Alapítvány együtt-

működésében létrehozott 

első agglomerációs könyv-

megálló az Örkény emlék-

mű mellett helyezkedik el. 

A könyvmegállót a település 

területén található régi épü-

letrom tégláiból építettük 

meg, újra élővé téve múl-

tunk tárgyi emlékeit.

A könyvmegálló így nem-

csak a kultúra melletti el-

kötelezettségünket szim-

bolizálja, hanem abbéli 

meggyőződésünket is tükrö-

zi, hogy a saját múltunk tisz-

teletére alapozó közösségi 

összefogás szép és értékes 

eredményeket tud teremteni. 

A könyvmegálló egyfajta 

könyvekkel feltöltött utca-

könyvtár, amely mindenki 

számára éjjel-nappal nyit-

va áll. Az erre sétálók a 

könyvmegállóban elhelye-

zett könyveket szabadon 

(és persze ingyenesen) ol-

vasgathatják, az „Örkény 

emlékfülke társaságában„ 

elhelyezett  pihenő padon.

Pléhkrisztus

Navratil Ákos (tudós, köz-

gazdász) 1929-ben súlyos 

vadbalesetet szenvedett a 

Község területén (az akkor 

még Nagykovácsihoz tarto-

zó útszakaszon), és a sze-

rencsés megmeneküléséért 

hálából keresztet állíttatott 

a baleset helye közelében 

az országút mellé. 

Az 50-es években le-

rombolt Pléhkrisztust Re-

meteszőlős Község Ön-

kormányzata 2005-ben 

állíttatta fel újra.

Rendezvények

Falunap

2014. szeptember 13.

Fáklyás emlékfelvonulás az 

1956-os forradalom és sza-

badságharc emlékére

2014. október 23.

Márton napi esti kalandtúra 

2014. novemberében

szathmáry gergely
polgármester

Örkény emlékmű 
telefonfülkében

 Pléhkrisztus

 Közösség kemece
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Telki
Telki gyönyörű természeti 

környezetben fekvő, a kör-

nyezettel harmóniában fej-

lődő település. A házakig 

lehúzódó erdő nemcsak pi-

hentető sétákra, kirándulá-

sokra, közösségi programok-

ra ad lehetőséget, hanem 

kristálytiszta levegőt is bizto-

sít az itt élők számára. 

A barátságos környezetet 

barátságos emberek lakják. 

A nyugodt, kertvárosias mi-

liő mentes a szélsőségektől, 

ugyanakkor pezsgő közös-

ségi és fejlődő kulturális élet 

jellemzi.

Telki ezer éves, a fővárostól 

nyugatra, a Budai-hegység 

déli lankáin, a Zsámbéki-me-

dence keleti peremén fekvő 

festői település. Egykor a 

Géza fejedelem alapította 

bencés apátság birtokolta, 

nevét pedig onnan kapta, 

hogy az Árpád-házi királyok 

telkén épült.

A telki monostor és falu első 

oklevélbeli említése 1198-ból 

származik. Jóllehet ennek 

adatai szerint ez a monostor 

akkor már csaknem 100 éves 

lehetett, településünk korát 

ettől az időponttól számítjuk.

Telki a rendszerváltás óta 

eltelt több mint 20 esztendő 

alatt hatalmas változáson 

ment keresztül.

Az 1980-as évek végéig az 

alig háromszáz lelket számlá-

ló, szerény kis falut a kádári 

nomenklatúra vadászain kí-

vül nem sokan ismerték. Az 

akkori  faluközösség az Ófa-

luban és közvetlen környeze-

tében élt. A települést szőlő, 

gyümölcsösök, legelők és 

szántók vették körül.

A rendszerváltást követően 

Telki fejlődése és épülése 

robbanásszerűen felgyorsult. 

A faluvezetés - felismerve 

az agglomeráció ezen érin-

tetlen zugának kiemelkedő 

lehetőségeit -, fejlesztésekbe 

és belterületbe-vonásokba 

kezdett, és a jó környezeti 

adottságokkal rendelkező 

község a fővárosból kiköltö-

zők kedvelt célpontjává vált. 

A település lélekszáma a ko-

rábbiakhoz képest jelentősen 

megemelkedett, ma megkö-

zelíti a 4000 főt.

A régi faluközponton kívül, 

a község területének kö-

zepe táján kiépült egy má-

sodik központ is, ahová az 

iskola, az óvoda, kiskeres-

kedelem, egyéb szolgálta-

tás és vendéglátás települt. 

A községnek a főúttól délre 

eső részén a lakónegyedek 

mellett további intézmények 

épültek.

A szinte egyidejű, nagy 

léptékű kitelepülés sajátos, 

országosan is egyedülálló 

szociális összetételű népes-

séget eredményezett. Az itt 

élők közép- és felső-közép- 

osztálybelinek mondható, 

átlagon felül művelt, több 

gyermeket nevelő családok, 

akik kiemelkedő vásárlóe-

rejű, önmagukra és kör-

nyezetükre igényes, egyre 

összetartóbb közösséget 

alkotnak. 

Telki kulturális és társadal-

mi élete az 1990-es évektől 

jelentősen megélénkült. Lét-

rejött a színvonalas oktatást 

biztosító általános iskola, és 

a helyi civil szervezetek kö-

zött irodalmi hagyományokat 

is gondozó kulturális egyesü-

let, énekkar, galéria, valamint 

más szabadidő klubok is ta-

lálhatók. A község rendsze-

resen szervez helyi közössé-

gi, kulturális eseményeket.

Telki környezeti-természe-

ti adottságai és viszonyai 

jó alapokat biztosítanak a 

sporthoz, rekreációhoz. Az 

aktív közösségi és profesz-

szionális sportéletet különfé-

le létesítmények és progra-

mok támogatják és Telkiben 

épült fel a Magyar Labdarúgó 

Szövetség új sportközpont-

ja, a Globall Football Park & 

Sporthotel is.

deltai károly
polgármester

 Templom

Panoráma 

Panoráma 
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sítják a mai napig épségben 

megmaradt présházak, me-

lyek közül némelyik 200 éves. 

Az itteni szőlők az Etyek-Budai 

borvidékhez tartoznak, me-

lyek kiváló minőségű termést 

hoznak. Elsősorban a Nyakas 

Pince Borászatot említenénk 

meg, borai számos nemzetkö-

zi versenyen szereztek érmet. 

Aki még ezután is tamáskodik, 

kóstolja meg az itt termelt bo-

rok valamelyikét. 

A közelmúltban magabiztos 

fejlődés jellemzi a községet. Pá-

lyázati forrásokból bővült ki és 

újult meg az óvoda, a mostan-

ság induló csatornázás pedig 

800 milliós beruházás kereté-

ben valósul meg. Fejlesztjük 

a Művelődési Házat, az előtte 

levő teret parkosítjuk, mely a 

falu  közösségi életének legfon-

tosabb színtere. Terveket készí-

tünk a Kútvölgy tér felújítására, 

ahol gondozott parkot, játszóte-

ret és pihenésre alkalmas pado-

kat helyezünk el. Tervezzük az 

ivókút helyreállítását is. 

A falu kulturális élete is na-

gyon színes, gazdag. Az évi 

4-5 nagy rendezvényre az ország 

távoli sarkaiból is nagy számban 

érkeznek  ide látogatók. Ezen 

programok egész évben kel-

lemes kikapcsolódásra adnak 

lehetőséget. Bortermő vidékhez 

hűen fontos helyet foglal el a falu 

életében a szüreti felvonulás és 

bál, mely kiváló lehetőség a ha-

gyományok őrzésére és ápolá-

sára. Lovagolva is megismerheti 

a vidéket az idelátogató, ugyanis 

Tök a lovas turizmusáról is híres. 

Állandó helytörténeti kiállítás és 

időszaki kiállítások is megtekint-

hető a Falumúzeumban. A töki 

emberek viseletét és használati 

tárgyait mutatja be az elmúlt 

50-100 évben. A Pajtagalériá-

ban időszaki kiállítások várják az 

érdeklődőket. Településünk szá-

mára nagy gondot okoz a hatal-

mas átmenő forgalom, melyre a 

régóta várt elkerülő út jelenthet 

megoldást.

Tök a térség azon települései 

közé tartozik, melyek a múltjukat 

ápolva, de a jövőjükre összpon-

tosítva haladnak a fejlődés útján.

Templombelső

 Templomrom
felújítás közben

Templomunk felújítva

Balogh kálmán
polgármester

 Művelődési ház

Tök       

A közel 1400 lakosú Tök 

község 30 km-re  Zsámbé-

ki-medence peremén Bu-

dakeszi Járásban fekszik. 

Az idelátogatót főleg a dim-

bes-dombos pannon táj szép-

sége ragadja meg. A település 

már a római korban lakott 

volt, a Tök melletti Rosz-

sz tónál még ma is látható a 

kétlyukú, rómaiak által épített 

híd, és a tó gátmaradványai. 

Oklevélben először 1467-ben 

említették. A Rossztemplom 

dűlőben a XIII. században épí-

tett egyhajós templom talál-

ható. Különlegessége a keleti 

és nyugati falába mélyedő két 

negyedköríves fülke, melyek-

ben egy-egy mellékoltár állt. 

A ma látható templomromot 

az önkormányzat a Millennium 

évében állította helyre.

A török hódoltság idején sem 

néptelenedett el a településünk.

A falu közepén található a re-

formátus templom, többszöri 

bővítés után a XVIII. század 

második felében (1784) kap-

ta meg a mai barokk formáját. 

Tornya 1802-ből való, bővítése 

romantikus stílusban 1863-ban 

történt.. Vörösmárvány úraszta-

la 1852. évszámmal van ellátva. 

1900-ban leszerelt festett meny-

nyezetkazettái az Iparművészeti 

Múzeumba kerültek, egy része  

a budapesti Bartók Ház zene-

termét díszítik. Ezen kazetták 

mintájára a templom mennye-

zetkazettái elkészültek, és újból 

impozáns látványt nyújtanak, a  

régi padok is felújításra kerültek.

Az utóbbi években a templo-

munkat kívülről is szépen hely-

reállítottuk. Ritkaságszámba 

megy a harmóniummal egybe-

épített orgona még felújításra 

vár. Műemléki védelmet élvez 

a Kútvölgy téren példásan fel-

újított egy emeletes épület, az 

egykori vendégfogadó, a Plettler 

ház. Említésre érdemes az 1932 

óta működő Művelődési Ház. A 

Művelődési Ház 1932 óta mű-

ködik, falán került elhelyezésre 

az I. Világháborúban hősi halált 

halt töki katonák emlékét őrző 

dombormű, Medgyesi Ferenc 

alkotása. A bejárat melletti Petőfi 

portrét Borsos Miklós mintázta. 

Az épület előtt álló II. Világhábo-

rús emlékmű alkotója Melocco 

Miklós.

Tök borkultúrája több évszá-

zadra tekint vissza. Ezt tanú-

 Napsugár Óvoda
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