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Tisztelt Polgármester Úr! 

Kesztölci állampolgárok megkeresték egyesületünket, és kérték segítségünket az alábbi ügyben: 
Hét elején teljesen váratlanul elkezdett egy 30 méteres bázistornyot építeni a Plesina focipálya 
felé eső részén a Telenor mobilszolgáltató. A torony üdülőterületen, itt letelepedett fiatal, 
kisgyermekes családok szomszédságában épül, megszórva a teljes pincesort, és a Klastrom 
utcát. 
A magas építmény nemcsak egészségileg aggályos, hanem esztétikailag oly mértékben csúfítja 
el gyönyörű településrészünket, amely következményeivel túlmutat pár család ügyén. 
Tekintettel arra, hogy egyesületünk alapcéljai között szerepel az állampolgárok jogainak 
védelme, környezetvédelem, természetvédelem, épített környezet védelme, turizmus fejlesztése, 
így több ponton is úgy éreztük, hogy fel kell emelnünk a szavunkat, mert ezt nem szabad 
megengednie Kesztölcnek. 
A falu vonzereje éppen abban rejlik, hogy csodálatos a fekvése, és közel Budapesthez haza 
lehet jönni egy egészséges és szép környezetbe. Az itt lakó betelepültek mind ezért költöztek 
ide, pont a hasonló építmények közelsége elől menekülve. 
Kesztölc kitörési lehetősége a turizmus fejlesztése, ami óriási csorbát fog szenvedni, ha egy 30 
méteres adótornyot kell néznie az ide látogatónak. A zöld turisták többsége pontosan tisztában 
van azzal a Magyarországon még nem eléggé ismert, de az Unió egyéb országaiban már 
teljesen publikus ténnyel, hogy a torony igenis sugárzásával egészségügyi kockázatot jelent. Az 
alatta elterülő biofarm, mely kifejezetten ezt a réteget célozná meg turisztikai szolgáltatásaival, 
gyakorlatilag ellehetetlenülne, a borospincékből egy a fák fölé 20 méterre magasodó acéltornyot 
nézhetnének a látogatók. 
Az is tény, hogy a környező telkek, épületek értéke jelentősen csökken a torony felépülésével, 
akár eladhatatlanná válhatnak. 
Mindezek a falu lakosságának jelentős részében óriási felháborodást keltett, amelyet már 
megítélésünk szerint az önkormányzatnak, a falut képviselőknek is meg kellene vizsgálni. 
A torony közvetlen közelében élők megfogalmaztak egy petíciót, és egy aláírásgyűjtő kampányt 
indítottak. Péntek reggelre már élőlánc szerveződött és a tiltakozók más, békés eszköz 
bevetésétől sem riadnak vissza, mert a falu jövője, gyermekeink jövője a tét. Tudjuk, hogy a 
szakhatóság a törvények betartásával működött, hogy nem az önkormányzat a döntéshozó.  
Véleményünk szerint a falu lakói az önkormányzatra, mint jó gazdára bízták vagyonukat, a falu 
területét, beleértve a tájkép megőrzését is, és ez már nem eljárásjogi kérdés. 
. 
Egyikünk sem a kor vívmányai ellen lép fel, csupán azt kérjük, hogy az építmény ne a falut 
tönkre téve terpeszkedjen, hanem egy tisztességes távolságban. Ugyancsak szeretnénk 
javasolni, hogy a további hasonló esetek elkerülése, megelőzése érdekében dolgozzanak ki egy 
olyan szabályzatot, amely megakadályozza, hogy ilyesmi előfordulhasson. Mindezekre 
tekintettel, tisztelettel kérem az egyesület képviseletében Polgármester urat, hogy a kialakult 
rendkívüli, és a lakosság nagy részét közvetlenül érintő helyzetet kezelendő, hívjon össze egy 
rendkívüli testületi ülést, és vegye fel a kapcsolatot a beruházóval és az eljáró hatósággal, hogy 
mielőbb meg lehessen állítani az építkezést! 
Továbbá tisztelettel kérem, hogy az önkormányzat mindezen intézkedéseibe vonja be a 
lakosságot, és adja meg a megfelelő tájékoztatást. 

Az ügy nem tűr halasztást, mivel az alap már majdnem kész. Bízunk abban, hogy sikerül 
megtalálni a megnyugtató megoldást. 
Mellékelem a petíciót. 

Kesztölc, 2016.11.18. 
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