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Soltész Miklós 
szociális államtitkár  

5. oldal

Deltai Károly 
Telki polgármestere   

9. oldal

Csenger-Zalán Zsolt 
Zsámbék polgármestere  

11. oldal

Székely László 
Páty polgármestere

8. oldal
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A Caff e Trevi cukrászda
szeretettel várja régi és új vendégeit!

Jöjjön hozzánk FAGYIZNI! 
Nálunk nem az áfa növekedett, 

hanem a gombócok mérete, 
amelyet változatlanul 160 Ft-ért 

kínálunk Önöknek!

Továbbra is várjuk torta és sütemény rendeléseiket
családi és céges alkalmakra.

Páty, Iskola u. 1. b Tel.: 06-23-343-170, 06-20-932-0323
Nyitva tartás: hétfő szünnap, kedd—vasárnap 10.00—19.00

www.caffetrevi.hu

Süteményeink és fagylaltjaink 

kiváló receptek alapján, 

természetes alapanyagokból 

helyben készülnek. Kóstolja meg!

Hús- Hentesáru

és Vegyeskereskedés
 2071 Páty, Kovács Imre utca 7.

Nyitva tartás

K: 7-17 

Sz, Cs, p: 7-18

h, v: zárva

Tulajdonos:

Kukli Gábor

0623/343-324

házias füstölt termékek

 családias környezetben

- Tőkehús

- Baromfi

- Házi zsír

- Hurka

- Kolbász

- Disznósajt

- Szalámik, felvágottak

- Friss tepertő

- pácolt húsok

A tanfolyam ingyenes, várjuk jelentkezését!

„HERBS”
Gyógynövény termesztési  képzési anyag 
kis és közepes agrárvállalkozók számára
Európai Unió Life Long Learning programja által támogatott projekt keretében 40 órás kép-
zést hirdetünk a gyógynövények termesztésér�l. 

A tananyagban 15 olyan gyógynövényt választottunk ki, amelyek Magyarországon a nagy jelent�séggel bírnak (többek kö-
zött levendula, kamilla, menta, orvosi zsálya, bazsalikom, ánizs, maghéj nélküli tök, stb.)
A gyógynövény termesztési ismereteken kívül a gyógynövények termeszt� üzemi feldolgozása, tárolása, szárítása, illóolaj 
kinyerése is bemutatásra kerül a tanfolyam keretében.

Legfeljebb 15 f�vel indítjuk a csoportot.

ÉRDEKL�D�K JELENTKEZÉSE Kövesd Andreánál a 26-555-220, 
vagy Schwikker Zsófi ánál a 26-555-244 telefonszámokon, 
vagy e-mailben a következ� címeken: andrea.kovesd@trebag.hu 
vagy zsofi a.schwikker@trebag.hu 
KÉPZÉS HELYSZÍNE: Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 20.
A TANFOLYAM BEOSZTÁSÁT a jelentkez�k igényeihez igyekszünk alakítani. 
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Budakeszi hírek

Budakeszin a miniszterelnök-helyettes
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyet-
tes, a KDNP országos elnöke március 
7-én nagy érdeklődést kiváltó lakossági 
fórumon válaszolt az ország gazdasá-
gi helyzetét és esélyeit, az uniós táma-
dások hátterét, a törvénymódosítások 
jelentőségét, a határon túli magyarság 
sorsát érintő kérdésekre, Budakeszin.

NYOLC ÉV ALATT 52%-RÓL 83%-RA 
NŐTT AZ ORSZÁG ADÓSSÁGA

Semjén Zsolt beszédében emlékezte-
tett arra, hogy 2002-ben, amikor az első 
Orbán-kormány után a GDP-hez (nemze-
ti hazai termék) viszonyított államadósság 
52% volt, amit 2010-re a szocialista-libe-
rális kormány 83%-ra növelt. A költség-
vetési hiány 7,5%-ra nőtt, miközben az 
ország valós adatait az Európai Unió 
felé meghamisították. A második Orbán-
kormány egyik legfontosabb feladata a 
költségvetési hiány 3% alá szorítása volt 
annak érdekében, hogy Magyarország ne 
jusson Görögország sorsára, s megment-
hessük nemzeti szuverenitásunkból azt, 
amit csak lehet. Az unió a hiány visszaszo-
rítását ortodox gazdaságpolitikai eszkö-
zökkel várta, amint azt a szocialista-libe-
rális kormány tette, azaz adóemeléssel és 
megszorításokkal.

ARÁNYOS KÖZTEHERVISELÉS

Az új kormány azonban az adósságcsök-
kentésben és a gazdasági növekedés ösz-
tönzésében, a további gyarmatosítá-
sunk megállításában látta a jövőt, s ún. 
unortodox gazdaságpolitikai intézkedése-
inek az alapja az arányos közteherviselés 
volt: ha a magyar vállalkozások adóznak, 
tegyék ezt a multinacionális nagyvállala-
tok és a bankok is. Ez a külföldi érdekkö-
rök jelentős sérelmével járt, de az igazi baj 
nem a magyar intézkedések okozta pénz-
ügyi veszteség volt, hanem annak veszé-
lye, hogy ha Magyarország ezt meg meri 
tenni és túléli, akkor holnapután ugyan-
ezt teszik a hasonló, vagy éppen jóval 
súlyosabb problémákkal küzdő országok 
is. Mint ahogy azóta a bankadót is egyre 
több ország alkalmazza gondjainak meg-
oldására. 

ÁLTALÁNOS TÁMADÁS INDULT 
AZ ORSZÁG ELLEN

A cél, bebizonyítani, hogy ez nem járható 
út. E törekvés találkozott a bukott szoci-

alista-liberális ideológia külföldi és hazai 
képviselőinek törekvéseivel, akik készség-
gel szállítják a muníciót és adják közre-
működésüket a külföldi lapokban és az 
európai parlament széksoraiban a hazá-
juk elleni támadáshoz. 

A támadás világnézeti okaiként a 
balliberális ideológia európai méretű vál-
ságát, Európa keresztény hagyománya-
inak háttérbe szorítását és az európai 
uniót alapító hajdani politikusok ere-
deti szándékaitól és értékrendjétől való 
jelentős eltávolodást említette. A vesztés-
re álló, keresztényellenes, 68-asnak neve-
zett balliberális réteg élet-halálharcot vív 
az Európa valódi értékeit kereső és felmu-
tató Magyarországgal szemben.

Pedig a 27 tagállamból rajtunk kívül 
csak hét ország van még, amely tarta-
ni tudja a 3%-os hiányt. Az infláció 4%, 
a munkanélküliség 10% körüli, vannak 
ennél rosszabb adatok is a környező 
országokban. A GDP növekedése vára-
kozáson felül, 1% fölött van, amelynek 
jelentős része a mezőgazdaságunknak 
köszönhető. A pénzügyi fenyegetés alap-
ját az a feltételezés jelenti, hogy 2013-
ban a költségvetési hiányunk az unió 
illetékesei szerint 3,25%-ra emelkedik 
majd. A kormány álláspontja szerint az 
államadósság kivételével – bár ezt is sike-
rült már ennyi idő alatt is csökkenteni 
- az összes adatunk az ország stabilitását 
mutatja. A piacról tudnánk finanszíroz-
ni magunkat, ezért nem kérünk hitelt az 
IMF-től (Nemzetközi Valutaalap), csu-
pán egy védőhálót az esetleges pénzügyi 
spekuláció kivédésére, mivel ez jelenleg 
igen hatékony eszköze az ellenünk foly-
tatott háborúnak. Fontos tudni, hogy 
Magyarország gazdasága alapvetően a 
német gazdaságtól függ. Ha a német gaz-
daság stagnál, mi sem szárnyalhatunk. 
A német gazdaság pedig sokban függ a 
kínai gazdaságtól. 

Politikai szempontból azért vagyunk a 
támadások elszenvedői, mert a választá-
sokat vesztett balliberális ellenzék kívül-
ről menedzselve próbálja megbuktat-
ni a 2/3-os többséget szerzett magyar 
kormányt. A törekvés „sikerét” mutat-
ja, hogy a nemzetellenes támadásokat a 
saját szavazóik sem támogatják, a nem-
zeti egység erősödik, a második legtámo-
gatottabb pártnak a radikális jobbolda-
li Jobbik jött föl, s a balliberális ellenzék 
hazaáruló pozícióba süllyedt. 

FELELŐSSÉG AZ EGYETEMES 
MAGYARSÁGÉRT

A magyar kormány nem pusztán gazda-
sági kormányzást kíván megvalósítani, 
hiszen az egyetemes magyarság előtt vál-
lal felelősséget elsősorban és nem Brüsszel 
vagy Washington előtt. A magyar állam 
feladatát abban látja, hogy a magyar nem-
zet fennmaradjon, s a magyarok életminő-
sége javuljon. Ezért volt fontos kimondani 
az alkotmányunkban, hogy Magyarország 
már a rámért történelmi csapások okán 
is felelősséget visel a világon bárhol élő 
magyarokért. E vállalás egyetemességé-
be beletartozik az anyaországi, a kárpát-
medencei és a nyugati emigráció magyar-
sága. A Kárpát-medencében a magyarság 
asszimilációja olyan mértékben felgyor-
sult, amit hagyományos eszközökkel már 
nem lehet megállítani. Ehhez egy nagyon 
erős impulzus kellett, ami a magyar állam-
polgárság és a szavazati jog megadása volt. 
Ez a magyar nemzet közjogi egyesítését, a 
szent istváni örökség továbbvitelét teszi 
lehetővé, mint tette azt a Szent Korona, a 
magyar alkotmányosság és a közjogi egy-
ség szimbóluma. Eddig már 150 ezren vet-
ték fel a magyar állampolgárságot és több 
mint negyedmillióan nyújtották már be 
a kérelmüket. A ciklus végére félmillió új 
magyar állampolgárral lehetünk gazda-
gabbak.

Hogy mit jelent a nemzeti kormány, s mit 
értünk azon, hogy nemzeti elkötelezettség, 
így fogalmazta meg: „Senki nem adhatta a 
világ irodalmának Dosztojevszkijt, csak az 
oroszság. Senki nem adhatta a világ zene-
irodalmának Wagnert, csak a németség. 
Senki nem adhatja az egyetemes embe-
riségnek Arany Jánost, Ady Endrét és 
Bartók Bélát, csak a magyarság. Ha mi 
eltűnünk a történelemben, az egyetemes 
emberiség lesz pótolhatatlanul szegényebb 
egy sajátos arccal, egy sajátos dallam-
mal, azzal, amit magyarságnak nevezünk. 
Az egyetemes emberiséggel és saját 
magunkkal szemben is kötelességünk a 
magyarságunk megőrzése, kimunkálása és 
felmutatása, mert ez az a gazdagság, amit 
csak mi adhatunk az emberiségnek.”  

Beszédét egy Platón-idézettel fejezte be: 
„Ha a bölcs és becsületes polgárok lemon-
danak arról, hogy saját maguk irányítsák 
az ország életét, akkor az lesz a bünteté-
sük, hogy ostobák és gazemberek fognak 
uralkodni rajtuk.”       Koós Hutás Katalin
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Április 16-tól fizetős a parkolás 

Kistérségi hírek

A rendelet célja az önkormányzati bevétel 
mellett annak korlátozása, hogy a környe-
ző települések lakói autóikat Budakeszi 
parkolóiban hagyva tömegközlekedéssel 
utaznak a fővárosba dolgozni, így nap-
közben a budakeszi parkolók gyakorlati-
lag használhatatlanok az ott tárolt autók 
miatt.

A rendelet szerint munkanapokon 8 és 
18 óra között egy parkolóhelyet maximum 
négy órán át lehet elfoglalni, amely ugyan-
azon a helyen nem meghosszabbítható. 
Az első két óra mindenkinek ingyenes, ha 
a parkolás kezdetét szélvédő mögé helye-

zett óratárcsa jelzi. A másik két óra kifize-
tését 350 Ft/óra árért vásárolt parkolójegy 
kihelyezésével kell jelezni.

Parkolójegy megváltása és időkorlát nél-
kül vehetik igénybe a fizető parkolókat 
azok, akik előre megváltott, a szélvédő 
mögött jól láthatóan elhelyezett, érvé-
nyes Budakeszi városkártyával vagy lakos-
sági parkolási engedéllyel rendelkeznek. 
A városkártyát bárki megvásárolhat-
ja havonta 3000 Ft-ért a városházán. 
Lakossági parkolási engedélyt pedig csak 
azok a budakeszi lakosok kaphatnak, akik 
fizető parkolók mellett laknak, s az udva-

rukon vagy a közelben más parkolót igény-
be venni nem tudnak.

Parkolójegy és óratárcsa a városházán 
(06-23-535-720) és a parkoló közeli eláru-
sítóhelyeken kapható. A rendelet betar-
tását a közterület-felügyelők ellenőrzik. 
Aki vét a szabály ellen, 4200 Ft-ot fizet 
15 napon belül, azon túl 14 ezer forintot.

Az érintett parkolók: a Fő u.-Erdő u. sar-
kán az éjjel-nappali parkolója, a városházá-
val szemközti parkoló és a posta alatti par-
koló. A Fő u.-Erkel u. kereszteződésében 
lévő parkoló ugyan díjmentes, de az óra-
tárcsával jelzett időkorlát ott is érvényes.

Március 22-én elvi megállapodás szü-
letett a BKV 22-es buszcsaládjáról 
Budakeszi és a Budapesti Közlekedési 
Központ (BKK) között. Hogy mit nyújt 
a BKK, azt már tudjuk, de hogy meny-
nyit fizet a város, az még a következő 
hetek egyeztető tárgyalásaitól függ.  

Március elején a BKK közleményben 
tudatta, hogy ha Budakeszi és Solymár 
továbbra sem járul hozzá a BKV költségei-
hez, április 30. után a 22-es és 64-es busz-
család nem közlekedik a Budapesten kívü-
li szakaszon. 

Budakeszi fizetési kötelezettségét rögzí-
tő kétoldalú szerződés a város és a szolgál-
tató között 2009-ben járt le és Budakeszi 
azóta nem járul hozzá a 22, 22E, 222 
és 922-es buszjáratok közigazgatási hatá-
ron túli közlekedtetéséhez. A szaktárca, a 
BKV és Budakeszi önkormányzata közöt-
ti keretmegállapodás azonban még április 
30-ig érvényes. 

Az autóbuszos szolgáltatásokra jelen-
leg hat településnek (Budaörs, Diósd, 

Gyál, Nagykovácsi, Pécel, Törökbálint) 
van érvényes közszolgáltatási szerződé-
se a BKV-val. Közülük 2012-ben Budaörs 
213,5 millió, Diósd 15 millió, Gyál 58 
millió, Nagykovácsi és Pécel 18 millió, 
Törökbálint 141,4 millió forintot fizet.

A március 22-én született elvi megálla-
podás szerint Budakeszi érdemben hozzá-
járul a BKV finanszírozásához. Az összeg-
ről a képviselő-testület az elkövetkező 
hetekben dönt majd. Korábban Budakeszi 
ötmilliót ajánlott fel, amit a BKV elutasí-
tott. Lapunk úgy tudja, a városi költség-
vetésben tízmillió forintot különítettek el 
erre a célra.

A BKV arra már ígéretet tett, hogy május 
elsejétől a 222-es busz a Honfoglalás 
sétányhoz ezentúl csúcsidőn kívül és hét-
végén is 30 perces követéssel közlekedik. 
A 22E jelzésű gyorsjárat járművei beolvad-
nak a 22-es alapjáratba, amely így várha-
tóan egyenletesebbé válik. A 922-es éjsza-
kai járat változatlanul fennmarad. A felek 
további kedvező változásokról is tárgyalás-
ban állnak.

A Volánbusz kivonulna a távolsági for-
galom fenntartásából, és átalakulna a 
Budapest környéki közlekedés is. A fővá-
ros ötven kilométeres körzetében üzemelő 
járatok a BKV-hoz hasonlóan a Budapesti 
Közlekedési Központ (BKK) irányítása 
alatt működnének - értesült a Magyar 
Hírlap. A Volán és a BKK csak részben 
cáfol.

Az átalakítási szándékok összefüggésben 
lehetnek a Nemzeti Közlekedési Holding 
tervezett megalakításával, amely azért 
jönne létre, hogy a huszonnégy Volán-
társaság, a MÁV és a BKV is egységes irá-
nyítás, menetrend és fejlesztési koncepció 
szerint működjön. A Volánbusz Zrt. veze-
tése az MTI-n keresztül cáfolta azt a sajtó-
híresztelést, amely szerint a Budapest kör-
nyéki elővárosi, illetve a távolsági busz-
közlekedés átszervezését vagy kiszerve-
zését megalapozó tanulmányt vagy elő-
terjesztést készítene. De azt is közölték, 

hogy a járatok ritkításán túl, a távolsági 
buszközlekedésben szektorszintű költség-
csökkentés csak akkor lehetséges, ha azt a 
Budapestet érintő járatok esetében a közös 
budapesti csomópontról egy szolgáltató 
társaság végzi.

A BKK lapunknak úgy nyilatkozott, 
hogy a Volán-cégek munkamegosztá-
si arányának módosítása a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium (NFM) feladata. 
Az együttműködés lehetőségeiről tárgyal-
nak az NFM-mel, és nyitottak arra, hogy 
a Budapest környéki elővárosi és regioná-
lis közösségi közlekedés egységes, integrált 
menetrend, és ugyancsak egységes tarifa-
rendszer mellett versenyképesen működ-
hessen. Ilyen közlekedési szövetségi típusú 
megállapodás azonban még nincs a felek 
között, így a BKK illetékességi területe 
jelenleg Budapestre, a BKV által üzemelte-
tett elővárosi járatokra és a HÉV-vonalakra 
terjed ki.                    

Mégis marad a BKV 

Átalakítás előtt a Volánbusz?

A Budaörsi Kistérségi Társulás 2011-
ben uniós pályázaton támogatást kapott 
Budapest nyugati agglomerációjában egy 
regionális közlekedési rendszerhez szüksé-
ges tanulmányra, melynek ez év tavaszán 
kell elkészülnie. Az utazási igényekről és a 
közlekedők szándékairól a társulás felmé-
rést végeztet, s nem csak a megállókban, 
de az otthonukban is megkérdezik az érin-
tett települések lakóit.

A regionális projekt célja a települé-
sek közötti autóbusz-hálózat fejlesztése, 
a helyközi autóbusz-közlekedés jobb kap-
csolatrendszere, a vasút-autóbusz közöt-
ti közvetlen átszállások, valamint a P+R 
(Parkolj és utazz!) és a B+R (Kerékpározz 
és utazz!)-rendszerek kialakítása. 

Az utazási igények és a közlekedők dön-
tési szándékainak megismerésére a tel-
jes hatásterületen (Budakeszi, Budaörs, 
Biatorbágy, Budajenő, Herceghalom, Páty, 
Pusztazámor, Sóskút, Telki, Törökbálint, 
Zsámbék, Tök, Perbál, Etyek és Érd-
Parkváros) összesen háromezer háztartás-
ban végeznek adatfelvételt március 19. és 
április 20. között. A munkát a Közlekedés 
Kft., a Terra Stúdió és a Pro Urbe Kft. 
végzi. A válaszadás önkéntes és csak az 
utazásra, közlekedési szokásokra, szán-
dékokra tartalmaz kérdéseket. A kérdés-
sor hagyományos, lakáson és interneten is 
kitölthető. Erről a kérdezőbiztosok adnak 
majd felvilágosítást, akik a Gfk Hungária 
Kft. (T: 061-452-3050) sorszámozott, arc-
képes kérdezői igazolvánnyal, ún. vizit-
kártyával rendelkező munkatársai. 

A forgalomszámlálást a MÁV, a BKV 
és a Volánbusz járatain az Universitas 
Diákszövetkezet végzi, rendőri biztosítás 
mellett. A megállókban és a járatokon az 
utazási szokásokról érdeklődnek.

A gépjármű- és a vasúti forgalom vizsgá-
lata március 27-én és 29-én már megtör-
tént. Április 11-12-én pedig az autóbuszos 
forgalom kerül sorra a Budaörsi Kistérségi 
Társulás lapunkhoz eljuttatott közlemé-
nye szerint.                Koós Hutás Katalin

     Felmérés 
          a jobb 

közlekedésért 
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Erzsébet-tábor: 
áprilistól pályázhatnak az iskolák

Erzsébet-program néven egy olyan új 
szociális üdültetési és étkeztetési rend-
szert épít ki a magyar állam, melyet a 
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 
(MNÜA) által kibocsátott Erzsébet-
utalvány bevételéből finanszíroznak. 
A várhatóan milliárdos nagyságrendű 
bevétel ezután nem külföldi gazdasági 
társaságok kasszáját gyarapítja, hanem 
az állam közfeladat ellátására fordítja, 
azaz szociálisan rászoruló nyugdíjasok, 
fogyatékkal élők, nagycsaládosok, ápo-
lók üdültetését és étkeztetését támo-
gatja. A programról a Budajenőn élő 
Soltész Miklós, a Nemzeti Erőforrás 
Minisztériumának szociális, család- 
és ifjúságügyekért felelős államtitkára 
nyilatkozott lapunknak. 

– Január elsejétől az Erzsébet-utalvány 
és a Széchenyi-pihenőkártya, rövidített 
nevén Szép-kártya kedvezőbb adó- és 
járulékfizetés mellett adható a munka-
vállalóknak, mint más kibocsátók étke-
zési és turisztikai-vendéglátási utalványa. 
Az Erzsébet-utalványt a bérjellegű jutta-
tásokénál több mint 30 százalékkal ked-
vezőbb feltételekkel adhatja a munkálta-
tó alkalmazottai részére, amely a dolgozó 
számára adó- és járulékmentes. A fogyasz-
tásra kész étel vásárlására felhasználha-
tó étkezési jegyeket az országban több 
mint 20 ezer helyen elfogadják el a CBA, 
a Coop, a Reál, az Arzenál élelmiszer áru-
házláncok és a MOL benzinkutak kasz-
szái mellett több ezer kisboltban és ven-
déglátóhelyen. Az utalványokból szárma-
zó bevétel ez esetben nem vándorol ki 
az országból külföldi cégek profitjaként, 
hanem itthon marad, és szociális célokra 
fordítja az állam.
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 
az Erzsébet-program keretében első lépés-
ként kétmilliárd forint értékben már hir-
detett egy pályázatot a nehéz anyagi hely-
zetben lévőknek üdülésük, pihenésük elő-
segítésére. A február végén zárult pályázat 
révén több mint 75 ezer nyugdíjas, fogya-
tékossággal élő, nagycsaládos, szociális, 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi munkavál-
laló részesült támogatásban, amelyet hazai 
üdülőkben vehetnek igénybe. 
– Áprilisban újabb pályázatok jelennek meg 
Erzsébet-tábor néven.
– Az Erzsébet-utalvány forgalmazásából 
várható eredményből az alapítvány ápri-
lisban újabb pályázatot ír ki egymilliárd 
forint értékben. Az Erzsébet-tábor sok 
tízezer iskolás gyermek táborozását teszi 
lehetővé az idén. Az utóbbi évtizedekben 
erre nem volt példa. Az iskolák nem köz-
vetlenül pénzt kapnak, hanem táborozá-
si helyeket a Velencei-tónál és a Balaton 
mellett. Az igénybe vehető üdülők listá-
ja folyamatosan bővül. Ezer határon túli 

gyermeket is szeretnének a programba 
bevonni, akiket magyarországi gyerme-
kekkel közösen táboroztatnánk. 
– A pályázaton előnnyel indulnak-e a jobb 
anyagi helyzetben lévő iskolák?
Iskolák esetében nem vizsgáljuk az anyagi 
helyzetet. A táborozás minden iskola szá-
mára a legjobb módszer a gyermekneve-
lésre, amikor a nap huszonnégy órájában 
közösségben vannak, tanulják az alkal-
mazkodást, az egymásra utaltságot, az 
egymás segítését.

– A Zsámbéki-medence iskolái is indulhatnak 
tehát ezen a pályázaton?
Biztatom őket, hogy pályázzanak. A kiírás-
sal kapcsolatos részleteket a program hon-
lapján találják: www.erzsebetprogram.hu.
– Mik az államtitkárság legfontosabb felada-
tai jelenleg?
– Az egyik nagy küzdelmünk az eddi-
gi szociális segélyezési rendszer lebontá-
sa. Szemléletváltásra van szükség: a segély 
nem lehet megélhetési forma. A támoga-
tási eszközök között egyre nagyobb súly-
lyal kell szerepelnie a közmunkának és a 
természetbeni juttatásoknak. Fontos cél 
a segélyezettek munkaerő-piaci helyzeté-
nek erősítése, amit a csalási pótlék alakí-
tásával, az iskoláztatási támogatás beve-
zetésével elindítottunk. Nehéz feladat a 
rokkant nyugdíjrendszer átalakítása is. 
Ez idáig közel egymillió ember kapott 
Magyarországon rokkantnyugdíjat. Ugyan 
sok érdeksérelemmel jár az egyes jogosult-
ságok megalapozottságának ellenőrzése, 
de az egész társadalom érdekében elkerül-
hetetlen megtennünk..
– Mekkora a rokkantnyugdíjasok aránya a kör-
nyező országokban?
– Szlovákiában éppen a fele, mint nálunk, 

de a nyugat-európai országokban még 
kevesebb. Óriási pazarlás volt ezen a 
területen is. A szigorúbb ellenőrzésnek 
már érezni az eredményét abban is, hogy 
tavaly lényegesen kevesebben adták be az 
igényüket, mint korábban. További fel-
adatunk az ifjúsági területen a drogkér-
dés. Szerencsére Magyarországon jóval 
kevesebb a fogyasztó, mint a nyugati 
országokban. Az új büntető törvénykönyv 
tovább szigorítja a terjesztők bünteté-
si tételeit és a designer drogok tiltólistá-
ját sem lesz olyan könnyű kijátszani, mint 
eddig. De az igazi megelőzés a családban, 
az iskolában és az egyházi közösségekben 
kezdődik. Az idei kemény tél a hajlékta-
lan-ellátást is kemény próba elé állítot-
ta. Egyértelműen bebizonyosodott, hogy 
a szigorra szükség van ezen a területen 
is, de az összefogás is segített a tragédiák 
megelőzésében. Az új Széchenyi-terv kere-
tében közel kétmilliárd forintnyi uniós 
pénzből olyan ellátásokat támogatunk a 
jövőben, amely nem csak a lakhatásukat, 
de a hajléktalanok képzését és a munkába 
állását is támogatni fogja.
– Idén pünkösdkor, május 24-én, újabb zarán-
dokvonat indul Csíksomlyóra és Gyimesbükkre. 
A Boldogasszony zarándokvonat fővédnöke 
Kövér László, az országgyűlés elnöke, a védnö-
ke pedig Ön.
– Budapestről az ősi magyar Mária-
kegyhelyen, Máriaradnán, majd Gyergyó-
szentmiklóson halad át a vonat az ezer-
éves határ felé Gyimesbükkre, majd 
Csíksomlyóra. Gyimesbükkön az egykori 
magyar királyság vasútállomásának monu-
mentális épületét, a Budakeszi Kultúra 
Alapítvány közreműködésével 2008-ban 
felújított legkeletibb magyar vasúti őrhá-
zat, a Gyimesek legrégebbi, 2009-ben 
szintén az alapítvány hozzájárulásával 
felújított római katolikus templomát, a 
kontumáci kápolnát, és a 2010-ben felállí-
tott magyar katonai emlékhelyet is meglá-
togatjuk, amelyhez a budakeszi alapítvány 
adományozói szintén jelentősen hozzá-
járultak. A zarándokok szabadtéri szent-
misén vesznek részt a kápolnánál, ahon-
nan indulva elkísérik az első kilométere-
ken a Csíksomlyóba induló gyimesi csán-
gó keresztaljat. A vonatos zarándokok 
lelki vezetőikkel utaznak, útközben imád-
koznak, pünkösdi szentmiséken vesznek 
részt: így lesz a zarándoklat nem csak egy 
szép utazás, hanem az Isten felé vezető út 
is egyben. 

Koós Hutás Katalin

Az útra az egész Kárpát-medencéből, de még 
azon is túl május 15-ig lehet jelentkezni a sza-
bad helyek függvényében a www.zarandokvonat.
hu, a www.palosrend.hu, a www.missziotours.
hu honlapok adatai alapján vagy a 06-20-
565-3258 telefonszámon.

Interjú
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Még a lejtőn a Mezei Mária-ház
Ötlet, szándék van, de pénz nincs, így 
a jelenlegi helyzetből gyors kilábalás 
nem várható. Eközben az épület és a 
hagyaték állapota rohamosan romlik. 
Budakeszi önkormányzata abban már 
elkötelezte magát, hogy Mezei Mária 
hagyatékát a színésznő lakóházában 
kívánja bemutatni.

A Mezei Mária-házat a színésznő özve-
gye, Lelbach János több mint egy évti-
zede ajándékozta az önkormányzatnak 
azzal a feltétellel, hogy az önkormány-
zat a metodista egyház idősek otthonában 
elhelyezést biztosít a számára, a hagyaté-
kot pedig megőrzi és az utókor számára 
bemutatja. Az özvegy életében törődött a 
házzal, amelyben korábbi házvezetőnőjük 
is benne lakott, de Lelbach János öt évvel 
ezelőtti halála után az idős hölgy is elköl-
tözött. Ezután az épület rohamos pusztu-
lásnak indult. 

HÁZ ÉS HAGYATÉK: 
EGYÜTT VAGY KÜLÖN?

A fennálló helyzet miatt dr. Szigethy 
Gábor író, rendező és színháztörténész, 
Mezei Mária kéziratos hagyatékának őrző-
je és gondozója 2011 júliusában levélben 
fordult az önkormányzathoz azt kérve, 
hogy az önkormányzat a ház és a hagya-
ték kezelését válassza külön, és első lépés-
ként a hagyaték szakleltározását, elköltöz-
tetését, a szakszerű tárolást és őrzést oldja 
meg. Kifejezte aggodalmát, ha ez nem tör-
ténik meg még a tél beállta előtt, 2012 

tavaszán talán már nem lesz mit leltároz-
ni és becsomagolni. Mint a Mezei-életmű 
legjobb ismerője,A munka elvégzésére egy-
millió forint ellenében tett javaslatot.

Tizenöt évig a Ruttkai-emlékszobát 
működtető szakember a pénztelenség 
miatt egyelőre kilátástalannak tűnő buda-
keszi helyzetben azt a javaslatot tette, 
hogy az önkormányzat a ház eladásából 
mentse meg Mezei Mária színháztörté-
neti és személyes értékeit, és abból finan-
szírozza annak bemutatását egy másik 
helyszínen, mint ahogy tette ezt ő is a 
Ruttkai-hagyatékkal. 

A képviselő-testület tavaly november-
ben ajánlattételi felhívást tett közzé a 
Mezei Mária-ház bérletére és hasznosítá-
sára, de 2012. január 6-i határidőig azon-
ban egyetlen ajánlat sem érkezett.

A határidő után három nappal azonban 
a Bartók Rádió Budakeszin élő műsorveze-
tője egy középiskolás és egyetemi ifjúságot 
célzó irodalmi kávézó és a Mezei Mária-
emlékszoba kialakítására tett javaslatot. 
Húsz-harmincmilliós alaptőkét lát szüksé-
gesnek a felújításra és a kávéház beindítá-
sára, aminek a megszerzését a kapcsolatai 
révén felkutatott szponzorok és pályázatok 
útján másfél év alatt képzeli el. Felajánlotta 
közreműködését annak ígéretéért, hogy ő 
kap megbízást az emlékszoba és a kávézó 
létrehozására és működtetésére.

Újabb egy hét múlva egy tájházakkal 
és restaurálással foglalkozó szakember, 
aki két éve az épületben komoly káro-
kat okozó téli csőtörés idején már bekap-
csolódott az ingatlan sorsába, vállalta, 

hogy hat hónapon belül a házat és annak 
teljes berendezését helyreállítja és res-
taurálja, három éven belül pedig irodal-
mi-zenei színpadot hoz létre és közössé-
gi működtetés személyi feltételeit is biz-
tosítja. Munkája és az ingatlanőrzés ellen-
értékének beszámításával havi 520 ezer 
forint bérleti díjra tett ajánlatot. A felújí-
tás és restaurálás teljes költségét százmil-
lió forintra becsüli, aminek biztosítását az 
önkormányzattól várja.

ÓRIÁSI KULTÚRTÖRTÉNETI ÖRÖKSÉG

Budakeszi számára óriási kultúrtörténe-
ti örökség, hogy Mezei Mária lakóhá-
za és hagyatéka a város tulajdonában 
lehet. Egyben óriási felelősség is nem csak 
az örökhagyók, de az egész ország előtt 
ennek megőrzése a magyar kultúrtörté-
net számára. 

Február 28-i ülésén a képviselő-testü-
let úgy döntött, hogy a beérkezett bér-
leti javaslatokat nem fogadja el. Egyben 
határozatban elkötelezte magát, hogy 
Mezei Mária hagyatékát a színésznő 
budakeszi lakóházában kívánja bemutat-
ni. Az Oktatási, Közművelődési és Jogi 
Bizottságot bízta meg, hogy a Mezei 
Mária-ház szakleltározása, hasznosítása 
költségeire tegyen javaslatot, és az erre 
vonatkozó előterjesztést a következő ren-
des képviselő-testületi ülésre nyújtsa be. 

Ez a téma azonban még nem szerepelt 
sem a bizottság, sem a képviselő-testület 
márciusi ülésének napirendjén.

Koós Hutás Katalin

A tavalyi háromnegyed milliárdos város-
központ-rehabilitációs beruházás kereté-
ben felújított, a pincével és a felette 
lévő épülettel összesen 236 m2-t kitevő 
bérleményt a budakeszi Fűzfa utca 7/a. 
szám alatt 2012. január 19-én bejegyzett 
Rathauskeller kft. kapta meg március 1-től 
öt évre, havi százezer forint + áfa bérle-
ti díjért, hat havi, 600 000 Ft kaució mel-
lett. A bérlő vállalja, hogy önálló honlapot 
hoz létre www.budakeszi-rathauskeller.
hu címen. Építési engedélyköteles beru-
házást egyáltalán nem, a működés meg-

kezdéséhez szükséges kisebb beruházáso-
kat végrehajthat, de csak az önkormány-
zattal egyeztetve és maximum 4,9 mil-
lió forint + áfa nagyságrendig. Az indu-
láshoz szükséges munkáknak június 30-ig 
el kell készülnie. Az üzemeltetésben a 
bérlő együttműködő partnere a fővárosi 
Dohány utcában működő In Vino Veritas 
Borkereskedés.

A képviselő-testület még 2011. decem-
ber 20-án döntött arról, hogy kivel köt 
szerződést a Városháza pincéjének üze-
meltetésére. 

Április 15-ig várja a látogatókat Kiss Iván, 
budakeszi grafikus új rajzsorozatából 
készült kiállítás a Kálvin-teremben (beje-
lentkezés a 06-20-487-3852 telefonszá-
mon). A nemrég súlyos betegségen átesett 
művész alkotásait fiatalkori jó barátja 
Szemadám Gyögy, Munkácsy-díjas festő-
művész méltatta a március 18-i megnyi-
tón.

„Kiss Iván a túlélők, az utolsó mohiká-
nok közül való, mert megtanult szemben 

úszni az árral. Akkor is szemben úszott 
az árral, amikor a hatalmon lévő kommu-
nista utódpárt képviselőinek kezéből nem 
fogadta el az amúgy szakmailag kiérde-
melt Balázs Béla-díjat. És akkor is szem-
ben úszott az árral, amikor lebénult kezét 
újra használatba véve megalkotta az itt 
kiállított grafikai sorozatot”.

Árral szemben úszás. Valami olyan fel-
emelő és gyötrelmes életérzés, amelyre 
Balczó András utalt a róla szóló portré-

filmben: „Tudom, hogy térdig vagy deré-
kig sárban állok, de még mindig a fény 
felé tudom fordítani az arcomat.” – idézte 
Szemadám György.

Kiosztották 
a márciusi díjakat

Andrejkó Bernadett, a Pitypang óvoda 
vezetője kapta idén a Budakeszi emlék-
érmet, Fehér Bence, a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnázium volt diákja pedig a 
Budakeszi Ifjúsági díjat március 14-én az 
Erkel Ferenc Művelődési Központban tar-
tott városi megemlékezésen.

...de az övéi nem fogadták be

Bérlőre talált a városháza pincéje
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Értesítő-füzetek terjesztésével tájékoz-
tatták egymást a Németországba kite-
lepített budakesziek a velük megtör-
tént eseményekről és az otthonról érke-
ző hírekről. Valóságos krónikája volt ez 
akkori életüknek. Az Iránytű Online-
on vasárnaponként sorozatban közölt 
tudósítások 4. részében a nagykovácsi-
ak sinsheimi találkozójáról volt szó.

Greszl Ferenc, a nagykovácsiak plébáno-
sa 1948. október 10-én találkozóra hívta 
össze híveit Sinsheimbe. A kitelepített 
nagykovácsiak közül több mint 350 jelent 
meg. 1/2 12-kor misét hallgattak a meg-
jelentek a sinsheimi katolikus templom-
ban. A szentmisét és szentbeszédet P. Kögl 
Jusztin cisztercirendi szerzetes tartotta.

Délután 3 órakor a „Löwe” vendéglő 
nagy előadótermét zsúfolásig megtöltöt-
te a sinsheimi és bucheni körzetből össze-
sereglett nagykovácsi lakosság. A bensősé-

ges ünnepély a magyar haza iránti szeretet 
jegyében folyt le. Meg kell állapítanunk, 
hogy a rendezőnek, Greszl Ferenc plébá-
nosnak sikerült erre a napra híveit otthoni 
környezetbe helyezni.

Dr. Hoffmann János tartotta az ünne-
pi beszédet. Megállapította, hogy béke 
akkor fog bekövetkezni, ha a világ igazi 
rendjének helyreállítása után a háború 
folyamán és annak bevégzése után szülő-
földjüktől természetellenesen elszakított 
nagy embertömegek hazájukba ismét visz-
szatérhetnek. Felhívta a kitelepítetteket, 
használják fel nagyobb mértékben itt is a 
kínálkozó gazdasági lehetőségeket.

A nagykovácsi fiatalság jeleneteket muta-
tott be hazai aratóünnepi népszokások-
ból. A változatos műsort, amelyen szava-
latok, zeneszámok és előadás Nagykovácsi 
településről szerepeltek, Pitz József látta el 
kellő magyarázatokkal. Végül Greszl plé-
bános beszélt híveihez.      Albrecht György

Gulyás Dénes nem lesz tagja a felére csökkent parlamentnek
Gulyás Dénes, Pest megye 10. válasz-
tó-kerületének 2006 óta országgyűlési 
képviselője, Semjén Zsolt kormányfő-
helyettes március 7-i budakeszi fóru-
mán bejelentette, hogy 2014-ben nem 
indul a választásokon. Gulyás Dénes 
megköszönte mindazoknak a munká-
ját, akik a két választási ciklusban 
támogatásukkal győzelemre segítették. 

106 EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

A mostani 176 egyéni választókerület 
helyett a jövőben 106 lesz, a számuk a 
fővárosban 32-ről 18-ra csökken. Pest 
megyében az eddigi tizenhat helyett tizen-
két választókerületet alakítanak ki. A leg-
több, az eddigi tizenhárom helyett hét 
Borsod-Abaúj-Zemplénben, míg a leg-
kevesebb körzet, kettő Nógrádban lesz. 
A választókerületek határai nem lépik át 
a megyehatárokat, összefüggő, nagyjából 
75 ezer lakost magába foglaló területeket 
alkotnak. 

Gulyás Dénes tájékoztatása szerint a 
Pest megyei 10. választókerület 16 telepü-
lését két új választókerület között osztot-
ták szét. A budaörsi központú, Pest megye 
2. országos egyéni választókerülethez tar-
tozó hajdani 10-es települések Budajenő, 
Budakeszi, Nagykovácsi, Páty, Perbál, 
Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszentiván, 
Remeteszőlős, Telki, Tinnye, Solymár. 
A 3. országos egyéni választókerülethez 
Pilisborosjenő, Pilisvörösvár, Pilisszántó és 
Üröm csatlakozik. A régi 9-es kerületből a 
2-eshez kerül át még Budaörs, Biatorbágy, 
Herceghalom, Tök és Zsámbék.  A 2. 
választókerület tehát egységbe foglalja a 
Zsámbéki-medence településeit. A végle-
ges lista: Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, 
Budaörs, Herceghalom, Nagykovácsi, 
Páty, Perbál, Piliscsaba, Pilisjászfalu, 
Pilisszentiván, Remeteszőlős, Solymár, 
Telki, Tinnye, Tök és Zsámbék.

Rövidesen a pártok kijelölik az új válasz-
tókerületi elnökeiket is. A Fidesz-KDNP 
jelöltjeit Gulyás Dénes személyesen sze-
retné bemutatni az összes érintett tele-
pülésen.

EGYFORDULÓS RENDSZER

Az egyfordulós választáson mandátumot 
az a jelölt szerez, aki a legtöbb érvénye-
sen leadott szavazatot kapta, függetlenül 
a megjelentek számától. Az egyéni válasz-
tókerületben mandátumot szerzett jelölt 
után is jár majd töredékszavazat a győz-
tes pártjának, az első és a második helye-
zett szavazatszáma közötti különbségnek 
megfelelő mennyiségű. Ez azt jelenti, hogy 
ha a győztesre 40 ezren, a második helye-
zettre pedig 19 999-en szavaztak az egyé-
ni választókerületben, akkor a mandátu-
mot szerző politikus után 20 ezer töredék-
szavazat jár pártjának az országos listán 
(ebben az esetben tehát eggyel több, mint 
a második helyezettnek).

MEGSZŰNNEK A TERÜLETI LISTÁK
A területi listák megszűnnek, így töredék-
szavazatok csak az egyéni választókerüle-
tekben képződhetnek, s azokat hozzáad-
ják a pártlisták szavazatainak számához.

Az országos listáról 93 mandátumot osz-
tanak ki oly módon, hogy a pártlistára 
leadott voksokat és a töredékszavazato-
kat pártonként egy táblázatban összegzik, 
majd elosztják kettővel, hárommal, négy-
gyel stb. Az így kapott számoszlop alap-
ján először az a párt kap képviselői helyet, 
amelynek oszlopában a legnagyobb szám 
található, majd a következő, és így tovább, 
amíg kiosztható mandátum maradt.

A jogszabály alapján listát az a párt 
állíthat, amely – legalább kilenc megyé-
ben és Budapesten – minimum 27 egyéni 
választókerületben önállóan jelöltet állí-
tott. Ehhez választókerületenként ezer 

ajánlószelvényt kell gyűjteni. A parlamen-
ti küszöb öt százalék maradt.

A HATÁRON TÚLIAK IS 
SZAVAZHATNAK

A határon túli magyarok szavazati jogot 
kapnak, de a magyarországi lakóhellyel 
nem rendelkező magyar állampolgárok 
csak pártlistára szavazhatnak. 

KEDVEZMÉNY 
A NEMZETISÉGEKNEK

A nemzetiségeknek kedvezményes man-
dátumszerzési lehetőségét biztosítottak, 
ha pedig ez nem sikerülne nekik, nemzeti-
ségi szószólót küldhetnek a parlamentbe. 

Nemzetiségenként egy kisebbségi man-
dátum megszerzésére nyílik lehetőség úgy, 
hogy előbb összesítik az 5 százalékos 
küszöböt elérő pártokra és a nemzetisé-
gi listákra leadott szavazatokat, és az így 
kapott összeget elosztják az országos lis-
tán megszerezhető mandátumok számá-
val (93), majd ezt az eredményt néggyel. 
Így alakul ki az a kedvezményes kvóta, 
amelynek elérése a mandátumszerzés fel-
tétele; ötvenszázalékos részvétel esetén a 
kvóta valamivel több mint tízezer szava-
zat lenne tehát.

Országos listát nem csak a pártok, hanem 
a nemzetiségek is állíthatnak, ehhez mind-
össze a névjegyzékben nemzetiségi válasz-
tópolgárként szereplők egy százalékának 
ajánlása szükséges.

-iránytű-

Védett erdő ég 
Nagykovácsiban

Több mint  két 
hektár fokozottan 
védett erdő és gyep 
égett március 28-án 
Nagykovácsiban.   
A tűzoltók és a Pilisi 
Parkerdő erdészeinek 
oltási munkáját nehe-
zítette az erős szél, így 
a tűz további védett 
erdőket is veszélyez-
tetett. A tüzet sikerült 
megfékezni.

Módosult 
az éjszakai járat

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 
közleménye szerint hatékonyabb forga-
lomszervezéssel 130 millió forint megta-
karítással több ponton bővítették az éjsza-
kai buszhálózatot. Március 3-től többek 
között a 963-as éjszakai járat útvonala 
is meghosszabbodig, Adyligettől a nagy-
kovácsi Tisza István térig. Megállóhelyei 
megegyeznek a nappali 63-buszéval. 
Menetrendje néhány perccel módosul a 
956-oshoz csatlakozás miatt.

A nagykovácsiak találkozója Sinsheimben
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Hat hektárt venne az MLSZ a golfváros helyén
Végéhez közeledik az általános isko-
la beruházásának kálváriája, a „golf-
város” területe után érdeklődik az 
MLSZ. Nyolc rendőr szolgál hama-
rosan Pátyon, és felmerült a Sziklai 
Sándor utca nevének megváltoztatá-
sa is. Páty ez évi költségvetése kapcsán 
Székely László polgármester válaszolt 
lapunk kérdéseire.

– Költségvetésünket 1,1 milliárd forint 
főösszeggel fogadtuk el. Idén egy kicsit 
szűkebb, csupán kétszáz millió forint a 
beruházási keretünk, mert elmaradt az a 
telekeladásból származó bevétel, amire 
számítottunk. Elsősorban a 2008-ban fél-
behagyott általános iskolát szeretnénk 
befejezni, bár annyi pénzünk nincs, hogy 
ez egy ütemben sikerüljön. Tavaly elké-
szült az ebédlő, a konyha és a tornaterem. 
Idén az új szárnyat szeretnénk olyan álla-
potba hozni, hogy a régi iskolából öt osz-
tály beköltözhessen. Így végre egy helyen 
tanulhatnának a diákok. 
2010-ben befejeződött a vákuumos csa-
torna egyik ágának gravitáviós rendszer-
re való kiváltása, idén ezt a munkát foly-
tatnánk. Ez ugyan most hetvenmillióba 
kerülne, de hosszú távon jelentősen csök-
kentené az önkormányzat kiadásait. 
A Zsámbéki-kanyar közlekedési gondja-
ink megoldására már elkészültek a tervek 
egy forgalomlassító sziget, a buszmegállók 
öbleinek és a közvilágítás kialakítására. 
Mivel a beruházás értéke közel százmil-
lió forint, megpróbálunk a Közút Kht-val 
közösen pályázni a megvalósításra. A vég-
leges megoldásig a Volánbusz Zsámbékról 
érkező járatai bekanyarodnak az ottani 
buszfordulóba. Az abból fakadó balesetve-
szélyt, hogy a gyalogosoknak a főútvona-
lon zebra nélkül kelljen átkelni, átmeneti-
leg megoldottuk.
Páty intézményeinek működési költségfe-
dezete miatt nem kell aggódnunk, hitel-
felvételre sem szorulunk, kis lépésekben 
haladunk előre. Ilyen kis lépés például az 
az együttműködési megállapodás, amit a 
faluüzemeltetési csoport kötött egy vállal-
kozóval egy gallydaráló és présgép üzemel-
tetésére. A gépek segítségével a falu terüle-
téről begyűjtött gallyakat feldolgozzuk és 
fabrikettet készítünk. A 70%-át visszaad-
juk, de a 30% nálunk marad. A kazáncse-
réket már ennek ismeretében tervezzük a 
többmilliós fűtési számlánk csökkentése 
érdekében.
– Az M1-es autópályát a Zsámbéki-kanyarral 
összekötő út megvalósul-e a közeljövőben?
– A bekötő út megépítéséről a golfberuhá-
zás kapcsán ismertté vált Grupo Milton 
társcégével, az Everinvesttel egyezkedünk. 
A cég csak az M1 melletti iparterületre, a 
telephelyéig vezető út megépítését vállal-
ná, ez az ajánlat számunkra azonban nem 
kielégítő, ezért a tárgyalások tovább foly-
nak. Arra szeretnénk őket rávenni, vagy 
kezdjék el a pátyi ipari területükön a beru-

házást, vagy adják el, hogy kereshessünk 
olyan beruházót, aki nem csak befektetés-
nek használja az ingatlant.
– Tavaly nagy lépéseket tettek a közbiztonság 
javítása érdekében.
– Újjáalakult a pátyi polgárőrség, amely 
egyre nagyobb létszámban, szervezetten 
és megfelelő szakmai irányítással végzi a 
rá szabott feladatokat. Az év elején átad-
tuk a körzeti megbízotti irodát, amely 
közbiztonsági központként üzemel a pátyi 
rendőrök, a polgárőrök és az április elsejé-
től felvett közterület-felügyelő használatá-

ban. Május elejétől még négy rendőr szol-
gál fejenként havi 20 órában a faluban - az 
eddigi négy mellett -, akik közül hatan 
Pátyon is laknak majd. A polgárőrök-
nek és a pátyi rendőröknek is vásárolt az 
önkormányzat egy-egy autót, s még ebben 
az évben, ha lehetőségünk lesz rá, még 
egy-egy járműt biztosítanánk. Egyelőre az 
önkormányzat állja a működésük költsé-
geit, de szeretnénk, ha hosszabb távon a 
mi feladatunk csak a feltételek biztosítá-
sa lenne, a működésük költségeit a rend-
őrség állná.
– A településfejlesztési koncepció, a szerkezeti 
terv, a szabályozási terv és a helyi építési sza-
bályzat módosítás alatt áll. A változások meny-

nyiben érintik a Telki és Páty közötti golfberu-
házásról elhíresült területet?
– Jelenleg újra a 2006-os szerkezeti terv 
szabályai érvényesek erre a területre, amin 
változtatni nem tudunk. A belga tulajdo-
nos tudomásunk szerint továbbértékesí-
tené a területet. Közel hat hektár után a 
Magyar Labdarúgó Szövetség már érdek-
lődött, hogy tovább bővíthesse a telki lab-
darúgó centrumot.
– Próbál-e felkészülni az önkormányzat azokra 
a változásokra, amiket a járási rendszer kiala-
kulása, egyes bevételek elvonása, az iskola álla-
mi kezelésbe vétele hoz magával?
– Nem tudjuk még biztosan és ponto-
san, hogy mivel is kell majd szembenéz-
nünk. A szakminisztériumoknál érdeklőd-
ve sem jutottunk sokkal előbbre. Annyi 
bizonyos, hogy az iskola szakmai irányítá-
sa és a pedagógusbérek az államhoz kerül-
nek, de a tulajdonjog és az üzemeltetés 
jelenleg úgy tűnik, nálunk marad. A járá-
sok felállásával a pátyi polgármesteri hiva-
talból elkerül az építésügy, a műszak, az 
igazgatás, ha egyáltalán elkerül, mert még 
ez sem biztos. Ettől függetlenül felkértünk 
egy szakcéget, hogy világítsa át a hivatalt 
a hatékonyabb működés érdekében. Az új 
feladatokkal, felelősségi körökkel a mun-
katársak már ismerkednek, májustól már 
remélhetőleg a működésben is megmutat-
kozik az új rendszer, amelynek köszön-
hetően pontosan nyomon követhető lesz 
minden ügy határideje, felelőse és az ügy 
állása.
– Utcanevek módosítását is tervezik. Melyek 
ezek az utcák?
– A névváltoztatás a Sziklai Sándor, a 
Somogyi Béla, a Bacsó Béla és a Mocsai 
Gyula utcákat érintheti. Egy előkészítő 
bizottság által összegyűjtött informáci-
ók alapján csakis a lakossággal egyeztet-
ve döntünk ebben a kérdésben. A Sziklai 
Sándor utcából egy lakó kérelmezte a vál-
toztatást. Édesapját Sziklai Sándor végez-
tette ki. Budakesziről azért költözött el, 
mert nem akart egy faluban élni Sziklai 
Sándor emlékével, s az utcát, ahová köl-
tözött, éppen Sziklai Sándornak nevez-
ték el. Szeretném megjegyezni, hogy az 
utcanév-változtatás a lakóknak nem kerül 
pénzbe, mert minden költséget az önkor-
mányzaton keresztül az állam vállal, leszá-
mítva a kellemetlenséget, hogy az okmá-
nyokat cserére át kell adni a hivatalnak.
– Páty rendelkezik a környék legjelentősebb bor-
pince-rendszerével. Történtek-e újabb lépések 
ennek az értéknek a felmutatása érdekében?
– A helyi Borkultúra Egyesület belé-
pett a Magyarországi Pincefalvak Vidék-
fejlesztési Szövetségébe. Nagy terveket 
szőnek a „pincehegyünk” turisztikai és 
kulturális értékké formálására. Június 7-8-
9. között rendezzük a hagyományos Pátyi 
Pincenapokat, amelyre szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt a környező 
településekről is.

Koós Hutás Katalin

Pátyi hírek
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Deltai Károly, Telki polgármestere a 
telki általános iskola eredményeiről és 
jövőjéről, a törvényi változások okozta 
nehézségekről, a telki térfigyelő kame-
rák zsámbéki-medencei várható karri-
erjéről és a telki egészségügyi ellátás új 
rendszeréről nyilatkozott lapunknak.

– A választási kampányban három fej-
lesztést ígértünk: új óvoda, a főutca fel-
újítása és a Muskátli utcai forgalmi cso-
mópont. Akkor még nem számolhattunk 
azzal, hogy a ciklus második felében az 
önkormányzati feladatok és bevételek egy 
részét egyelőre nehezen számszerűsíthető 
módon, magához vonja a magyar állam. 
Az első évben az óvoda megépült, a máso-
dik évben nyertünk nyolcvan millió forint 
pályázati támogatást a Muskátli utcai kör-
forgalom kiépítésére, de a hasonló célra 
fordítható pályázati keretet időközben 
zárolták, így a beruházást egyelőre el kell 
halasztanunk. A sorrendben előre vettük 
a főutca tizenöt éve halogatott felújítását. 
Még idén elkezdjük. Várhatóan két költ-
ségvetési időszakot vesz igénybe, főként, 
ha csak önerőből lesz rá módunk.
– A központosítás az iparűzési és a gépjármű-
adó egy részét érinti majd. 
– E két adónemből Telkinek éppen a 
lokálpatriotizmus miatt komoly bevéte-
le van: az itt élő tulajdonosok a cégeiket 
Telkibe jelentik be, hiszen tudják, hogy az 
iparűzési adó és a cégek flottái után fize-
tett gépjárműadó jótékony hatását a saját 
környezetükben családjukkal együtt élvez-
hetik. Havonta ellenőrizzük, és negyed-
évente felülvizsgáljuk a költségvetésünket, 
és szükség esetén módosítunk. A 2013-
ban hatályossá váló törvénymódosítások 
hatásait egyelőre még nehezen tudjuk 
felmérni. Többféle stratégiát is kidolgo-
zunk azért, hogy a változásokra időben és 
érdemben tudjunk reagálni. 
– Mi a stratégiájuk az iskola állami kézbe adá-
sára? 
– Bár megértem az oktatási törvény cél-
kitűzéseit, és elismerem, hogy az ország 
nagy részén pozitív a hatása, de Telki 
oktatási szempontból egy speciális tele-
pülés és az iskolánk állami kézbe véte-
le a településnek speciális problémákat 
okoz. Mielőtt családommal ide költöztem, 
több főváros környéki település közül az 
iskolája miatt választottuk Telkit. Pedig 
ez az iskola akkor éppen történetének 
a mélypontján állt, a számba vett intéz-
mények közül mégis kiemelkedett építé-
szeti, oktatási színvonala és a hangula-
ta miatt. Azóta az iskolánk óriási fejlő-
désen ment keresztül: felfejlesztettük a 
két tannyelvű, magyar-angol oktatást, a 
matematika szakirányt felerősítettük és 
kiegészítettük a logika, a tanulásmódszer-
tan, az informatika és a sakk oktatásá-
val. Kompetenciaméréseken és tanulmá-
nyi versenyeken a legjobbak között teljesí-
tenek diákjaink. Az új oktatási törvénnyel 

kifejezetten összhangban állnak a törek-
véseink, ezért nagyon fájdalmas nekünk, 
hogy lehetséges, hogy elveszítjük a kont-
rollt az iskolánk felett, hiszen ez a mi 
eredményünk. Attól tartunk, hogy az új 
rendszerben az iskola színvonala romlani 
fog. Kiemelkedően sok gyerek él Telkiben 
és a családok számára nagyon fontos az 
oktatás minősége és az oktatási környe-
zet. Az iskola Telki identitásának oszlo-
pa. Ha nem teszünk semmit azért, hogy 
az oktatással ide kössük a fiatalokat, Telki 
egy emberöltő alatt fokozatosan kiürül. 
Az általános iskolánk fejlesztését csak az 
első lépésnek tekintettük. Nyelvi labort, 

könyvtárat, sőt gimnáziumot is építe-
nénk, olyan oktatási környezetet teremt-
ve, ami a legfogékonyabb életszakaszuk-
ban is Telkihez és az itteni társaikhoz köti 
a gyerekeinket. 
– Mi az, amitől féltik az iskolát? Az egysége-
sítéstől?
– Az iskola a működéséhez nagyon sok 
kiegészítő támogatást kap az önkormány-
zattól, az iskolai alapítványtól, a szülők-
től. Az átvétel után ezek a bevételi oldal-
ról automatikusan kiesnek. A puszta nor-
matíva alapján kevesebb pénzt kap majd 
az iskola, ami óhatatlanul minőségromlás-
hoz vezet. Egyelőre nem látjuk a módját 
és a garanciát arra, hogy az iskola állami 
kézbe vétele után ezeket a segítő támoga-
tásokat az iskola javára tudjuk fordítani, s 
az eddig elért színvonalat nem csak tarta-
ni, de emelni is. 
Négy forgatókönyvet dolgoztunk ki. 
Az első változat, hogy átadjuk az isko-
lát az államnak. Költségvetési szempont-
ból az önkormányzatnak ez kedvező, de 
a színvonalas oktatást ennél többre tart-

juk. A második lehetőség, hogy egyhá-
zi gondozásba adjuk az iskolát. Ez pénz-
ügyileg szintén előnyös, de Telki lakos-
ságának összetételét tekintve nem biztos, 
hogy egyetértés alakulna ki ebben a kér-
désben. A harmadik lehetőség, hogy meg-
próbáljuk visszaszerződni az iskolát, de 
ez olyan többletterhet ró az önkormány-
zatra, amit az adóelvonásokkal párhuza-
mosan nagy valószínűséggel vállalni nem 
tudunk. A negyedik változat, hogy olyan 
alapítvány kezelésébe adjuk az iskolát, 
amiben résztulajdonos az önkormányzat. 
Gyakorlatilag egy magániskolát hozunk 
létre, ahol az oktatás színvonalát a tele-
pülés igényeinek megfelelően tudjuk biz-
tosítani. Költségvetésileg ez a legnehezebb 
megoldás.
– Nem Telki az egyetlen település, amely megol-
dást vár kiemelkedő színvonalon működő iskolá-
ja védelmében. Ha kellő határozottsággal jelzik 
az igényüket, biztosan születik megoldás.
– A törvény az első változat megszületése 
óta nagyon sokat változott, finomodott. 
Sok kényes kérdésre valószínűleg rendele-
ti szinten találnak majd megoldást. A gon-
dunk az, hogy döntenünk kéne, de a dön-
tésünkhöz szükséges rendeletek még nem 
születtek meg.
– Nem csak az oktatásban, de az egészségügyi 
ellátásban is próbálják magas színvonalon önel-
látóvá tenni a települést.
– Az orvosi rendelőnket és a védőnői 
szolgálatot egy bérleménybe helyeztük 
át, amely megfelelő körülményeket biz-
tosít a betegellátáshoz. Fogászati és egy 
újabb gyermekorvosi praxis létrehozását 
is kezdeményeztük. Három defibrillátor-
állomás működik, a legújabb az iskolá-
nál. A telki kórházzal pedig szerződést 
kötöttünk a munkaegészségügyi ellátásra, 
s csak telkieknek éves egészségügyi ellá-
tási és szűrési rendszert kínál méltányos 
áron: a telki lakók közösségeket alkot-
va, kis csoportokban tudnak a kórház 
által kínált ellátási csomagokra jelentkez-
ni. Országosan egyedülálló, kísérleti pro-
jekt ez, amit az önkormányzat a kórház 
vezetőségével közösen dolgozott ki.
– Egy telki vállalkozás kamerájával szerelnék fel 
a Zsámbéki-medence településeit.
– Két intelligens kamerát kapott Telki 
ettől a vállalkozástól, amely többek között 
rendszámfelismerésre és követésre is alkal-
mas. Ezt a csúcstechnológiát terjesztené 
el több településen a budakeszi rendőr-
őrs területéhez tartozó önkormányzatok 
közbiztonsági és bűnmegelőzési tanácsa. 
Pályázattal a Norvég Alap támogatására 
is számítunk. Jelentős eredmény lenne, ha 
a Zsámbéki-medence települései egységes 
kamerarendszerrel felügyelhetők, a belépő 
idegen rendszámok nyomon követhetők 
lennének. De a kamerák jól használhatók 
a településüzemeltetésben is, mint példá-
ul a parkolás vagy a teherautók behajtási 
engedélyének ellenőrzése. 

kohuka

Telki jövője az iskola
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A St-R-As Bt. VÁLLALJA TÁRSAS 
VÁLLALKOZÁSOK SZÁMVITELI 
FELADATAINAK TELJES KÖRŰ 
ELLÁTÁSÁT, ÜGYVÉDI ÉS KÖNYV-
VIZSGÁLÓI HÁTTÉRREL
– Könyvelés: főkönyv, 
naplófőkönyv, pénztárkönyv
– Munkaügy: bérszámfejtés, 
nyilvántartások, TB, bevallások, 
adatszolgáltatások (APEH, ONYF) 
magánnyugdíjpénztárak, APEH 
ügyintézés
– Analitikák, nyilvántartások: 
tárgyi eszköz, ÁFA, vevőszállító 
stb.
Irodánk teljes körű garanciával 
és mérsékelt árakon várja 
ügyfeleit

Strasszer Róbertné Judit
Tel.: 06 23 457 138, 06 20 355 4033

E-mail: stras@interware.hu
www.stras.hu

St-R-AS Bt.
K Ö N Y V E L É S

BŐRGYÓGYÁSZAT
MAGÁNRENDELÉS BUDAKESZIN

SZÁMÍTÓGÉPES ANYAJEGYVIZSGÁLAT
Szemölcs, fibroma, benőtt köröm műtétek

Akne, körömgomba, pikkelysömör kezelés

DR. VERES GÁBOR
bőrgyógyász főorvos

NEMIGYÓGYÁSZAT, KOZMETOLÓGIA

Rendelési idő: kedd: 16 –19 óra
Időpont kérés: 30/291-8357

www.erdiborgyogyasz.hu

Budakeszi, Táncsics M. u. 9.

Vizsgálati díj: 5.000 forint. 
Műtéti díjak árlista és megbeszélés szerint.

KÖNYVELÉS
Budakeszin 

könyvelõ iroda vállal:
cégalapítást, könyvelést, 

könyvvizsgálatot, adó-
tanácsadást, bérszám-
fejtést, hatóságok előtti 

képviseletet, garanciával.

Telefon: 
30 268 5858

Kutyaiskola
K u t y a  S p o r t  C e n t r u m

Szigeti Éva: 06-30-446-5661
eva.szigeti@freemail.hu
www.kscbudakeszi.hu

  Engedelmes     Őrző-védő        

  Kutyaovi     Agility    Frisbee  
  Flyball     Klikker képzés    
  Trükktréning             

  
ee

   
e  

Teljes épületdiagnosztika

Ajtók és ablakok 

beépítési hibáinak 

kiderítése

Hogy ne szökjön a hő 

és kisebb legyen 

a havi rezsi!

FELFEDEZHETŐ HIBÁK  

KÖLTSÉGCSÖKKENÉS GARANCIÁVAL!

Egerszegi Sándor: 06-30-960-5693

MOLNÁR KŐFARAGÁS 
Sírkő készítése műkő, márvány, gránit, mészkő 
anyagokból, egyedi elképzelések alapján is.

Sírkő felújítás, tisztítás, betűvésés, temetésre való 
bontás, helyreállítás.

GRÁNIT SÍRKÖVEK KEDVEZMÉNYES ÁRON.
Kiállító kert megtekinthető a Bécsi úton (III. ker) 

előzetes telefonos egyeztetés alapján.
Molnár Tibor 0620-518-4960

Műhely: 2092. Budakeszi, Vásárhelyi Pál u. 42.
www.molnar-sirko.hu

MOL

Hirdetés
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Csenger-Zalán Zsolttal, Zsámbék 
polgármesterével, a 9. választóke-
rület országgyűlési képviselőjével, a 
ZSÁMÉRT elnökével Zsámbék idei ter-
veiről, a törvényi változások következ-
ményiről, a járások, kistérségek sorsá-
ról, az uniós források felfüggesztéséről 
beszélgettünk. 

– Zsámbék idei költségvetését egyhangú 
döntéssel még január közepén elfogadta 
a képviselő-testület.  A főösszeg 1,1 milli-
árd forint, amelyben még szerepel a tavaly 
augusztusban átadott bölcsőde elszámo-
lás alatt álló pályázati pénze, s kizárólag 
pályázati önrészre használható ötvenmil-
lió forintos hitelfelvételt is terveztünk. Bár 
2014-ig, azaz ebben az uniós költségvetési 
ciklusban a közép-magyarországi régióban 
jelentős pályázati pénzre már nem számít-
hatunk, olyannyira kifogytak az erre szánt 
keretek. Ennek ellenére idén is tervezünk 
beruházásokat. 
A nyáron újabb néhány száz méterrel 
folytatjuk a járdáink helyreállítását, busz-
megállót alakítunk át, s Zsámbék nyuga-
ti kapujába, a mány-szomori elágazásban, 
a meglehetősen veszélyes közlekedési cso-
mópontot körforgalom megépítésével tesz-
szük biztonságosabbá.  A távolsági buszok 
itt is megtudnak fordulni, s a város szívé-
ben eddig buszfordulónak használt terü-
let felszabadul, s végre Zsámbékhoz méltó 
közterévé alakítható.
A Zichy Miklós Általános Iskola torna-
termének a felújítását és korszerűsítését 
nemrég fejeztük be. A Belügyminisztérium 
pályázatán nyertünk 17,5 millió forintot. 
A beruházás több mint húszmillió forint-
ba került. 
A XVIII. századi Zichy-várkastély tulaj-
doni viszonyai is rendeződhetnek azzal, 
ha végre állami tulajdonba kerül az épü-
let. Mindenesetre a Premontrei Keresztelő 
Szent János Iskola helye és jövője biztosí-
tott, s a létszámban egyre bővülő intéz-
mény már egy újabb szárnyat is haszná-
latba vett az épületben.
– Napirenden van-e még egy zsámbéki rendőr-
őrs kialakítása korábban az államtól visszaigé-
nyelt körházban?
– A budaörsi rendőrkapitánysággal és a 
belügyminiszterrel egyeztetve egy célja-
inknak jobban megfelelő, ütőképesebb 
és kisebb adminisztrációs terhet jelen-
tő kiemelt körzeti megbízotti irodát ala-
kítunk ki Zsámbékon, a város központ-
jában, a könyvtár épületében. A körzeti 
megbízottak, a polgárőrök és a közterület-
felügyelőnk közösen használhatják majd. 
Első célként a huszonnégy órás ügyelet és 
egy mindig elérhető telefonszám működ-
tetését szeretnénk elérni. A körházban 
rendőrségi lakásokat alakítunk ki, hogy a 
rövidesen városunkban elszállásolt három 
rendőrön kívül továbbiakat is tudjunk 
fogadni. Munkájuk segítésére a napokban 
alakítottuk meg újra a zsámbéki polgárőr 
egyesületet. A budakeszi rendőrőrs terü-

letén működő önkormányzatok közbiz-
tonsági összefogása révén minden érintett 
településen közbiztonsági kamerarendszer 
kiépítésére készülő pályázatban Zsámbék 
is részt vesz.
– Mi a véleménye a választókerületek átalakí-
tásáról?
– A Zsámbéki-medence települései szeren-
csésen a budaörsi székhelyű Pest megye 
2. választókerületéhez tartoznak vala-
mennyien, Biatorbágytól Solymárig és 
Budaörstől Perbálig. Törökbálintot már 
az érdi, Pilisvörösvárt a szentendrei kerü-
lethez osztották.

– A járási székhelyek és határok megállapítása 
körül kialakult vitában Ön támogatta Budaörs, 
Törökbálint, Biatorbágy és Herceghalom módo-
sítási kérelmét, hogy ezek a települések budaörsi 
központtal önálló járást alkothassanak.
– Valóban támogattam ennek a négy tele-
pülésnek az önállósodási törekvését. Ha 
azonban az országgyűlés az önálló járássá 
alakulásukat nem fogadja el, azt már nem 
támogatom, hogy a Zsámbéki-medence 
települései egy budaörsi központú járás-
hoz tartozzanak.  A kormányzat felé tett 
egyik javaslatom, hogy a pilisvörösvári 
és budakeszi járás helyett legyen három 
járás: egy budakeszi, egy pilisvörösvári és 
egy budaörsi központú. Úgy látom azon-
ban, erre igen kevés az esély. A másik 
javaslatom szerint Budaörs alkotna a négy 
településsel egy járást és a pilisvörösvári 
és budakeszi járás budakeszi székhely-
lyel egyesülne. A harmadik kérésem pedig 
az volt, hogy Perbál és Tök minden-
képpen kerüljön a budakeszi járáshoz, 
hiszen a két falu kapcsolatai, legfőképpen 
Tök januártól működő, Zsámbékkal közös 

körjegyzősége ezt mindenképp indokolja. 
Döntés leghamarabb május végén várható. 
Megjegyzem, sokan felnagyítják a járás-
központ elérhetőségének a fontosságát. 
A lakosságnak ugyanis – fő szabály sze-
rint - nem kell a járásközpontokba járnia. 
A településeken jelenleg működő okmány-
irodák Budakeszin és Budaörsön is meg-
maradnak, csak kormányablakká alakul-
nak. Az ügyfél ott kapja vissza a papírja-
it, ahol benyújtotta őket. A tényleges ügy-
intézés ugyan a járásközpontban törté-
nik majd, de véleményem szerint ennek 
az állampolgár szempontjából különösebb 
jelentősége nincs. 
– Hacsak nem kell személyesen beszélnie ügye 
intézőjével.
– Igen. De aki már járt kormányablaknál, 
hiszen a kormányhivatalok mellett már 
működnek ezek az új ügyintézési pontok, 
az tapasztalhatta, mennyire más minőségű 
ügyintézésben részesíti ez az újfajta, szol-
gáltató hatóság. 
– Mi lesz a sorsa a jelenlegi kistérségi társu-
lásoknak?
– A kistérségi tárulások megszűnnek. 
Önkéntes társulásokat lehet majd létre-
hozni. Mindenki azzal társul majd, akivel 
szeretne, olyan fejlesztések és célok érde-
kében, amikben egyetértenek. 
– Mi a véleménye a kohéziós alapokból 
Magyarországnak ígért összegek felfüggesztésé-
ről? Érinti-e ez a térségünkben tervezett beru-
házásokat?
– Nem hiszem azt, hogy ez valóban bekö-
vetkezik. Nyilván példát akartak velünk 
statuálni, mivel komoly gondokkal küzd 
az Európai Unió és az eurozóna, gondol-
junk csak a görögökre, olaszokra, portugá-
lokra, spanyolokra, írekre. Az is kétségte-
len, hogy amióta 2004-ben tagjai lettünk 
az uniónak, Magyarország 2009-ig képte-
len volt a maastrichti előírásoknak meg-
felelő államháztartási hiányt teljesíteni. 
Inkább az a furcsa, hogy amikor az ország 
végre elindul egy olyan úton, amelynek 
célja éppen a maastrichti előírásoknak 
való megfelelés, akkor néhány tizedszá-
zalékos túllépés 2010-ben és 2011-ben, 
valamint a puszta lehetősége annak, hogy 
2013-ban talán nem sikerül a hiányun-
kat 3% alatt tartanunk, ilyen példátlan 
büntetőintézkedéseket von maga után. 
A magyar kormányzat rendkívül elszánt a 
költségvetési hiány 3% alá szorításában. 
Magyarország legnagyobb terhe ma az 
államadósság. A 2,5%-os hiány elérése az 
a pont, amikor az összállamadósság csök-
kenni kezd. Meggyőződésem, hogy a kor-
mány megoldja ezt a problémát és egyet-
len nekünk szánt fillérről sem kell majd 
lemondanunk. Szerencsésebb lenne, ha 
az unió valódi problémáival foglalkozná-
nak az ottani döntéshozók. Ami viszont 
jó hír, hogy a német gazdaság kezd kilá-
balni a válságból, s mivel a magyar gazda-
ság nagyon kötődik a némethez, ez min-
denképpen reménykeltő a számunkra is.

Koós Hutás Katalin

Elindulhat a főtér rendezése

Zsámbéki hírek



Buda környéki Iránytű 

12

Programajánló 2012. április

Április 5. csütörtök 17 óra
INTIM TORNA 
bemutató előadás

az Erkel Ferenc Művelődési 
Központban (EFMK)

tanfolyamok: 
április 10., 17. és 24. 9-13 óra
Info: EFMK (23) 451-161

dr. Skultéti Judit 
orvos, tréner (30) 297-1650

www.intimorvos.hu

Április 5. csütörtök 18 óra 
Író-olvasó találkozó 

MAROSI KÁROLLYAL
a zsámbéki műv. házban
www.mizsambekunk.hu

Április 5. csütörtök 19 óra
SZIRMAI GÁBOR 

világutazó beszámolója 
kongói, ugandai és 

tanganyikai élményeiről
a biatorbágyi faluházban.

Április 6. péntek 17 óra
AMATŐR 

FEKVENYOMÓ VERSENY
Budakeszin (Knáb János u. 8.)
Jelentkezés: (23) 451-526 

Versenybíró: Ozor János (Ozy)

Április 7. szombat 18 óra
KEGYE JÁNOS 

pánsíp művész koncertje
a zsámbéki műv. házban
www.mizsambekunk.hu

Április 11. szerda

A KÖLTÉSZET NAPJA
Tegyük ki házunk kapujára a 
nekünk legkedvesebb verset! 
Libegjenek a tavaszi szélben 
kedves verssoraink, lassítson 
csak léptein hazafelé tartva, 
aki teheti, és olvasson hazá-
ig minél több verset! A felhí-
vás nem csak Telki lakóinak, 
hanem mindenkinek szól!
KOKUKK Egyesület, Telki

Április 11. szerda 17.30 

JÓZSEF ATTILA versek 
a SEBŐ-együttessel

Belépő: 800Ft/fő, diák, 
nyugdíjas: 500,- Ft/fő

a nagykovácsi Öregiskola 
Közösségi Házban

(Kossuth u. 78. (26) 356-362)

Április 12. csütörtök 18 óra
ZSÁMBÉKIAK 

A NAGYVILÁGBAN
PERU és a MACHU PICCHU

Hornok Magdolna képes 
előadása

a zsámbéki műv.i házban.

Április 12. csütörtök 18 óra

DARVASI LÁSZLÓ íróval 
Tarján Tamás irodalomtör-

ténész beszélget
a budakeszi könyvtárban

(Fő u. 108. (23) 451-161)

Április 12. csütörtök 19 óra
SOMFAI KARA DÁVID 

keletkutató
Kőrösi Csoma Sándor 

nyomában Észak-Tibetben
a Szent László Házban

(Budakeszi, Fő u. 206-208.)
Április 12. csütörtök 20 óra

Békülés vagy válás
NAGY ZSÓKA 

családi mediátor vezetésével 
a telki Pipacsvirág Általános 

Iskola éttermében 
Április 13. péntek 14.30

NÁRCISZ GYALOGLÁS
a nagykovácsi 

Sebestyén-kápolnától
a Tisza István térig 

az emberi méltóságért.

Április 13. péntek 16 óra
NOSZTALGIA PARTY
a budakeszi EFMK-ban

Április 13. péntek 16 óra
APRÓK TÁNCA

a nagykovácsi Öregiskolában
Belépő 500 Ft.

Április 13. péntek 17 óra 
a Költészet Napja 

MESTERHÁZI MÓNIKA, 
MOLNÁR KRISZTINA RITA

a telki óvodában 
(Harangvirág u. 3.)

Április 13. péntek 19 óra
a VOX HUMANA ének-

együttes (Sepsiszentgyörgy)
a zsámbéki műv. házban.

Április 14. szombat 8-12 óra
TERMELŐI PIAC 

a telki Pajtánál

Április 14. szombat 8 óra
BABABÖRZE-BOLHAPIAC 

a budakeszi EFMKban

Április 14. szombat 10 óra
Mesevirág gyermekszínház 
A kiskakas gyémánt fél kraj-
cárja a budakeszi EFMK-ban

Április 14. szombat 10-14 óra
BABABÖRZE és 

JÁTSZÓHÁZ
a zsámbéki műv. házban.

Április 14-15.
NYITOTT MÚZEUMOK 

HÉTVÉGÉJE
Zsámbékon (Romtemplom, 

Lámpamúzeum, Tájház) 
Április 14. szombat 11 óra

HOLNAPY DÉNES 
MÁRTON 

a premontrei szerzetesrend 
történetéről a zsámbéki 

romtemplomnál
Április 14. szombat 19 óra

MEDGYESI ZSOLT 
zongorakoncertje

a Marczibányi téren

Huber Ingatlan, az ingatlan adó-vevő!

Budakeszin a Fő u. 134-ben, a Jókenyér pékségnél. Iroda: +36-23-451-968

     Vécsei Melinda   +36-20-4377-028   Ivánfi Gabi  +36-20-315-5349
 Szabó Lőrinc  +36-20-4355-413
 Albitzné Katsányi Olga  +36-20-248-2433
 200 ELADÓ INGATLANT KÍNÁLUNK 

info@huberingatlan.hu
www.huberingatlan.hu  www.huberingatlan.ingatlan.com

Keresünk meglévő és új ügyfeleinknek eladó és kiadó 
házakat, lakásokat. Hívjon bennünket, felkeressük, tanácsot 

és segítséget adunk, hogy a legkedvezőbb áron adja el ingatlanát!

Dr. Tóth Balázs ügyvéd 
európai jogi szakjogász, közbeszerzési szakértő

Polgári és családjogi ügyek

Kereskedelmi és fogyasztóvédelmi jogi ügyek

Gazdasági társaságok és társadalmi szervezetek alapítása

Szerződések és egyéb okiratok szerkesztése

Közbeszerzési tanácsadás

Ingatlanközvetítés, adás-vétel teljes körű ügyintézése

Iroda: 2083 Solymár, Mátyás király út 11.

Aliroda: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 81.

Tel.: +36-30-9315599

E-mail: dr.balazs.toth@gmail.com és drtothbalazs@t-online.hu

Tamás Gabriella Ügyvédi Iroda
Dr Tamás Gabriella

ÜGYVÉD, ADÓSZAKÉRTŐ
2092 Budakeszi, Jegenye u. 4. Tel.: +36-20-952-9891

Ügyfélfogadás előzetes telefonegyeztetés szerint

Szerződések készítése, peres eljárások képviselete
Gazdasági és ingatlanügyek, munkaügyi perek
Cégképviselet német és angol nyelvismerettel

Ügyvédi és könyvvizsgálói 
háttérrel, német-angol 
nyelvismerettel

GSIS Consulting Kft. Tel.: +36-20-4831-878

§§§Társas vállalkozások könyvelése, 
bérszámfejtés, bevallások, APEH/NAV 

ügyintézés mérsékelt áron
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Programajánló

• KUTYAKOZMETIKUS 16 éves szak mai, 
ki ál lí tói, te nyész tõi gya kor lat tal vál lal ja 
az Ön ott ho ná ban ku tyá ja tel jes kö rû 
koz me ti ká ját. Tel.: 06-23-450-866, 
06-20-9735-090 
• HÛTÕGÉPSZERVÍZ – hû tõ gé pek, 
fa gyasz tók ja ví tá sa ga ran ci á val, hét vé-
gén is. Nyug dí ja sok nak ked vez mény. 
Ak ci ós la kás klí ma sze re lés. 
Tel.: 06-20-467-7693
• PALACKOS PB-GÁZ in gye nes ház hoz -
szál lí tás sal. Elõ ren delés:  
06-20-922-0263
•TEHERFUVAROZÁS, KÖL TÖZ TE TÉS 
1,5 T-IG   Tel.: 06-20-922-0263
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS garanciával. Ne 
bontson, hívjon. Nyugdíjas kedvez-
ménnyel mindennap. Kamerás hibafel-
tárás, ill. helyzet-meghatározás. Tóth 
László Tel.: 06-20-342-9064
• TV, VIDEO, rá dió mag nó, CD, le mez ját-
szó, táv sza bá lyo zó és ház tar tá si kis gé-
pek ja ví tá sa. Ke mény End re  
Tel.: 06-23-455-251, 06-20-971-1120 
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS. Kamerás csator-
navizsgálat, csatornák, vízvezeté-
kek javítása, cseréje, új rendszerek ki-
építése, átemelő szivattyú karbantartá-
sa. Tel.: 06-30-293-4774
• ANGOL kor re pe tá lás, fel ké szí tés 
érett sé gi re és kö zép fo kú nyelv vizs gá ra, 
tár sal gás anya nyel vû vel. OROSZ min den 
szin ten. MAGYAR kül föl di ek nek. 
Tel.: 06-23-453-217
• BÚTORRESTAURÁLÁS Budakeszi- 
Nagyszénászugban. 06-23-450-158
• REDŐNY, napellenző, szalagfüggöny, 
szúnyoghálók, reluxa gyártása, szerelése, 
javítása. Pontos, precíz munka, kedvező 
áron. Tel.: 06-70-268-9591
• PSZICHOTERÁPIA a Zsámbéki-meden-
cében! Szakképzett pszichológusok se-
gítenek pszichés, életvezetési problé-
máikban. Egyéni, pár- és családterápi-
ák, Life-coaching, agytréner kezelés: re-
laxáció, tanulási potenciál fokozása, pá-
nik-betegség kezelése. Peres ügyekben: 
igazságügyi szakértés. Nagy tapasztalat-
tal, diszkrécióval! Időpont egyeztetés: 
06-20-933-5548
• BUDAKESZIN ELADÓ VAGY KIADÓ a Hon-
véd u.4. alatt 57 m², 1 + 2 fél szobás ma-
gasföldszinti, gázkonvektor kertre néző, 
csendes társasházi lakás. Saját mérőórák 
(víz, gáz, villany). Irányár: 16.499.000 Ft. 
Tel.: 06-23-453-281.
• CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK megbízható, 
munkájukra igényes idősgondozókat, 
takarítónőket, bébiszittereket, igény 
szerint, akár bentlakással is. Empátia 
Iroda. Tel.: 06-30-869-9796, 
0620-465-8458
• VILLANYSZERELÉS. Húszéves szakmai 
gyakorlattal vállalok épület villanysze-
relést, hibakeresést, elektromos javítá-
sokat, elektromos kisgépek és háztartási 
gépek javítását.  Tel.: 06-20-243-8811, 
e-mail: lackoprivate@yahoo.com 

• TELEVÍZIÓ, LCD, PLAZMA TV, moni-
tor, HIFI, kamera, házi mozi, erősítők, 
mikrosütő gyors szerviz. Hétvégén is 
hívható. Tel.: 06-70-246-5049 
• FAKIVÁGÁST, KUGLIZÁST, KERÍTÉSFESTÉST, 
vállal ezermester. Tel.:  06-20-208-6322 
Hívjon bizalommal!
• ANGOL 06-30-242 4588, FRANCIA 
06-30-389-8376 kommunikatív 
nyelvoktatás KEDVEZMÉNNYEL diplomás 
tanároktól Budakeszin, minden szinten. 
Nyelvvizsga- felkészítés, üzleti nyelv is.
• HUMÁN TÁRGYAK korrepetálása általános 
és középiskolás diákoknak. Helyesírási, 
szövegértési problémák javítása, közép-
iskolás felvételi előkészítés, érettségire 
felkészítés. Tel.: 06306395361 
• MIÉRT MARADNA EGYEDÜL? Mi megtalál-
juk párját! BUDAI TÁRSKÖZVETÍTŐ a 
Böszörményi úton: +36 (30) 555 8444 
• FRANCIA nyelvoktatás, nyelvvizs-
gára felkészítés diplomás nyelvta-
nárnál Budakeszin. OLASZ nyelv-
oktatás kezdőknek.  HYPERLINK 
„mailto:hajnalneschiller@freemail.hu” 
hajnalneschiller@freemail.hu 
+36-30-306-0025
• FELÚJÍTANDÓ, jogi problémás ingatlant 
vásárolnék. Életjáradék is érdekel! 
06-30-9-421-362

• HŐKAMERÁS VIZSGÁLAT AKCIÓ:
10.000,-Ft egy lakás, vagy családi
ház felmérése. Varga István 
06-30-760-3757

• KINCSEM ANTIKVÁRIUM (Városmajor u. 
19/b.) könyveket és egyéb régiséget vá-
sárol. A kiszállás díjtalan. 
Tel.: 06-1-951-81-14 , 06-20-205-8686
• SZERSZÁMOKAT VÁSÁROLUNK hagyaték-
ból készpénzért, díjtalan kiszállással 
Buda környékén és a fővárosban. Mekk 
Elek Projekt. Tel.: 06-20-205-8686
• MATEMATIKA, FIZIKA KÉMIA korrepetálás 
általános iskolásoknak tapasztalt tanár-
nál Budakeszin Tel.: 06-30-203-6770
• ABLAKSZIGETELÉS utólag, nyílászárók 
felújítása.  Hőmegtakarítás, por és zaj 
elleni védelem! Nyílászárók illesztése, 
zárak beállítása, cseréje. Nyugdíjasok-
nak, nagycsaládosoknak 10% kedvez-
mény. Tel.: 06-30- 644-2881
• FA KOCSIBEÁLLÓK, teraszok, szaletlik és 
egyéb ácsolatok  készítése. 
Tel.: 06-30 644-2881

• TAVASZI AKCIÓ! Barabás, Semmelrock,
Abeton térkövek, járólapok, kerti szegé-
lyek széles választéka kedvező áron! 
Tímár Vasker. Kft. Budakeszi, Kert u.
29. T: 23/451-280 www.timarvasker.hu
• PÁTYON bevezetett vegyeskereskedés 
hosszú távra azonnali kezdési lehetőség-
gel kiadó! Tel.: 06-70-4117978
• ÉPÍTÉSI TELEK Tökön a Rákóczi Ferenc 
utcában 3.9 millió forintért sürgősen 
eladó! 06-30-9-421-362

Buda környéki Iránytű 2012. április
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Április 15. vasárnap 16 óra 
ZWICKL POLKA PARTY

a budakeszi EFMK-ban

Április 16 - 25-ig 
FEHÉR IRÉN 

festmény kiállítása 
a budakeszi EFMK-ban

Április 16. hétfő 19 óra
Dr. SZABÓ ISTVÁN

a nagykovácsi öregiskolában

Április 18. szerda 19 óra
KŐHALMI ZOLTÁN 
stand up comedy estje 
a budakeszi EFMK-ban

Április 19-22-ig  
FÖLD NAPI 

ásvány- és kőzet kiállítás 
a budakeszi EFMK-ban

Április 19. csütörtök 
13.30 NYÍLT NAP

17.30 hangszerbemutató
Április 23-24. hétfő-kedd 
17-18.30 FELVÉTELI

a budakeszi zeneiskolában

Április 19. csütörtök 19 óra
FÖLD NAPJA

Weiperth András biológus
Hogyan segít megóvni ter-

mészeti értékeinket a termé-
szetvédelmi kezelési terv?

A Budakörnyéki Natúrpark 
előadás-sorozata 

a Nagy Sándor József 
Gimnáziumban

(Budakeszi, Széchenyi u. 94.)

Április 20. péntek 18 óra
a BUDAKÖRNYÉKI 

SZÉKELYKÖR 
közgyűlése a budakeszi 

EFMK-ban

Április 20. péntek 19 óra
a ‘20-as, ‘30-as évek 

német slágerei
S ÉVEK LEGSZEBB 
NÉMET SLÁGEREI

a zsámbéki műv. házban

Április 21. szombat 8.45
MESEZENE PROGRAM
ingyenes módszerismerte-
tő konferencia tanítóknak, 
gyógy- és óvodapedagógu-
soknak a budaörsi polgár-

mesteri hivatalban.
Jelentkezés (20) 999 7951

Április 21. szombat 14-18 óra
EGÉSZSÉGNAP 

a zsámbéki műv. házban
www.mizsambekunk.hu

Április 21. szombat 16 óra
CÉRNAHANGVERSENY

Fafúvós hangszerek - Kovács 
Zoltán fagottművész 

Háziasszony: Szalóczy Dóra 
zenepedagógus

Info: 06-20-387-2286

Április 21.  szombat 20 óra
Jazz és interaktív 
zenés beszélgetés

GESZTI PÉTERREL
a Marczibányi téren

Április 24. kedd 20 óra
E nem játszott zenék klubja
A ROHONCZ FOLKMŰHELY

a Marczibányi téren

Április 26. – május 13.
 CSUTAK ZSUZSA 
festménykiállítása 

a budakeszi EFMK-ban.

Április 26. csütörtök 18 óra
ZENETÖRTÉNETI 
BARANGOLÁSOK 

a zsámbéki könyvtárban.
Az opera – Jólesz Györggyel

Április 27. péntek 17 óra
CIVILSZERVEZETI 

TALÁLKOZÓ
A budakeszi Magyarok 

Szövetségének szervezésébena 
budakeszi EFMK-ban

Április 28. szombat 15 óra

VÍGH ORSOLYA 
textiltervező iparművész 
bemutatkozó kiállítása

a zsámbéki műv. házban

Április 28. szombat 16 óra
PÁL FERI atya:

Hogyan legyünk boldog 
házasok?

a biatorbágyi Faluházban

Április 28. szombat 19 óra
KESZI TÁNCHÁZ
a Rojtos zenekarral 

a budakeszi EFMK-ban. 

Április 28. szombat 20 óra
KALÁKA KONCERT 

felnőtteknek
a Marczibányi téren.

Április 29. vasárnap 17 óra
BEETHOVEN, BACH,  

BRAHMS
a Debreceni Egyetem 

Zeneművészeti Karának hang-
versenye a Marczibányi téren.

A belépés díjtalan.

Május 3.-tól kéthetente 
csütörtökön 18-19.30

GOMBATANFOLYAM 
a budakeszi Nagy Sándor 

József Gimnáziumban Auer 
Péter (06305362576), 

Gábor Emese 
és Lukács Zoltán  

gombaszakellenőrökkel 
Terepgyakorlatok 5 hétvé-

gén, kísérőknek ingyen. 
A tanfolyam ára 16000 Ft.
Jelentkezés: (20) 535-21-66

Május 4. péntek 14 óra
 VÉRADÁS 

a budakeszi EFMK-ban

• KISMAMÁK, NAGYMAMÁK, DIÁKOK számára otthon végezhető munka. 
Tel.: 06-20-368-0492 és 06-30-450-4738
• IGAZGATÓT  keres öt évre a budakeszi Széchenyi István Általános Iskola. 
Pályázatbeadási határidő: április 16. Érd: Verhóczky Zita 06-23-535-710/181

• IGAZGATÓT keres öt évre a budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központ. 
Pályázatbeadási határidő: május 1. Érd: Verhóczky Zita 06-23-535/710/181

ÁLLÁSHIRDETÉS
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Budakeszi, Fő utca 163. 
(Temető utca sarok)

Irodánk keres ügyfeleink részére 
eladó vagy kiadó családi házakat, 
házrészeket, lakásokat, telkeket.

Továbbá vállalunk 
ingatlanvagyon értékelést, 

valamint társasház képviseletet 
Budakeszin és környékén.

Elérhetőségünk:
 T/F 06 23 450 767; 06 30 9612 497

korona20@t-online.hu

Gräfl László

Gräfl
INGATLANIRODA

Számítógépes
FUTÓMÛÁLLÍTÁS 
SZERELÉSI MUNKÁK
OLAJCSERE BP 
kenõanyagokkal
VIZSGÁZTATÁS
  Rácz Csaba autószerelõ mester    
                 Budakeszi, Fõ u. 149.
                              06-23-451-002, 06-30-9486-185

 AG O R A
��Kft-k, Bt-k könyvelése, teljes körû adminisztrációja,
��Év végi beszámolók, kiegészítõ mellékletek,
���Elektronikus adóbevallás cégek és magánszemélyek 

részére,
��Kalkulációk, tervek, értékelések,
��Folyamatszervezés, szabályzatok.

 Tapasztalat ,  szaké rte lem, 
 megbízhatóság!

AGORA Kft. 
2094. Nagykovácsi, 
Dózsa Gy. u. 18.
26/555-299
30/9520-654
www.agorahungary.hu

Szántó Bútor 
∂ Egyedi bútorok 
∂  Konyhaszekrény tervezése, 

készítése
∂ Kerítések, kapuk 
∂  Szekrények, más bútorok 

összeszerelése
∂ Régi bútorok felújítása

Referenciáinkat, és képgalériánkat megtekintheti honlapunkon:
www.szantobutor.hu

Elérhetőségeink: Szántó Márton 06 20 413 41 09, e-mail: szantobutor@gmail.hu

Hamarosan megnyitjuk 

bemutatótermünket 

BUDAKESZIN!

P a n o r á m a  O p t i k aP a n o r á m a  O p t i k a
2092 Budakeszi, Fő utca 43-45.
Az Átrium Üzletház I. emeletén

SZEMVIZSGÁLAT SZEMÉSZ SZAKORVOSSAL
BANKKÁRTYA, EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAELFOGADÓHELY

POLARSZŰRŐS NAPSZEMÜVEGEK NAGY VÁLASZTÉKBAN MÁR 7000 FTTÓL

Tel.: 06 23 457 237 

Nyitva tartás: H-P: 10.00-18.00

CSINÁLTASSA HALLÓKÉSZÜLÉKÉT BUDAKESZIN!
SZAKÜZLET: Budakeszi, Fő u. 43-45., az Átrium Üzletház I. EMELETÉN

Tel. (23) 453-076, (20) 413-5969

Hallásvizsgálat, hallókészülék! 
AKCIÓ! Fülilleszték 20% kedvezménnyel!

Időpont-egyeztetés szükséges!

Elegancia - Bizalom - Garancia 

FOGTECHNIKA - FOGSOR
javítás, készítés, sürgős esetben akár hétvégén is

Egészségpénztári elfogadóhely
Bederna Anikó fogtechnikus mester, Szomor 

06-30-234-83-27
www.fogtechnika-szomor.5mp.eu

 Szülinapi  zsúr szer�ezés
O� honában, vag� kihelyeze�  helyszínünkön.

Arcfestés, csillámtetoválás, üg�ességi vetélkedők, minidisco és számos prog�am.
Gyer�ekfelüg�eletet és céges prog�amszer�ezést is vállalunk.

www.zsurszer�ezes.eoldal.hu www.zsurszer�ezes.eoldal.hu     ☺    06 70 361 54 72 - Hézső Barbara

n.n.
s számos prog�ams számos prog�am
vállalunk.vállalunk.

Hézső BarbaraHézső Barbara

áá
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TTAIJI (TAI CHI) OKTATÁS 

Szeretettel várjuk Living Labunk bemutató Taiji (Tai Chi) oktatására, amely mozgásrendszert sok-sok éve Kínában a hosszú, 

egészséges élet megvalósítására használnak. A bemutató órát 22012. április 17-én, kedden 17 órakor tartjuk (esőnap: április 19. 17 óra) 

Helyszín: Trebag Kft. Innovációs Porta  

Nagykovácsi 2094 Kossuth Lajos utca 20.  

A bemutató óra a Magyarországon a cégünk által 

képviselt  KIFLI (Keeping Fit in Later Life, azaz Ötvenen 

túl is fitten) projekt keretén belül, az Európai Unió 

Egész életen át tartó tanulás program Grundtvig 

alprogramjának finanszírozásában kerül 

megrendezésre, ezért a bemutató órán a részvétel 

ingyenes. A Taiji oktatás a továbbiakban, az érdeklődők 

szabadidejéhez igazítottan, egyeztetett időpontban, 

rendszeressé válik.   

 

A mozgássorok bárki számára könnyen elsajátíthatóak, 

gyakorlatai kíméletesen veszik igénybe a testet, finoman 

átmozgatják az ízületeket, javítják a stabilitást, segítenek a 

testi-lelki egészségmegőrzésben és az egészség 

helyreállításában, a stressz elengedésében, a felfrissülésben, de 

a koncentrációkészséget, hosszú távon pedig még a memóriát 

is javítják. A Taiji közepes fizikai igénybevétellel jár, 9-150 éves 

korig bárkinek ajánlott, a mozgás kellemes lágy, lassú, olykor 

gyors mozdulatokkal tarkított, de egyénre szabottan 

kivitelezhető.  

További információ és előzetes 
jelentkezés kolléganőnknél: 
Vojtkó Ilona: 06-26 555 245  
ilona.vojtko@trebag.hu 

BIOGAZDÁLKODÁS 
A Trebag Vagyon- és Projektmenedzser Kft. biogazdálkodással kapcsolatos ismereteket nyújtó online tanfolya-
mot hirdet 2012. május 3-15. között, az Európai Unió Leonardo da Vinci Életen át tartó tanulás programjának 
Agrotrain (biogazdálkodással foglalkozó) projektjében résztvev� magyarországi partnereként. 

A projekt f� célja egy olyan felhasználóbarát, els�sorban e-learning ala-
pú tananyag elkészítése, melyet szakképz� intézetek, egyetemek és egyéb 
feln�tt oktatási központok valamint különféle mez�gazdasági szövetkeze-
tek is felhasználhatnak. A project a biogazdálkodás olyan hagyományos 
alapelveit tartja szem el�tt, mint például az egészségmeg�rzés, ökológiai 

egyensúly, méltányosság, gondoskodás, stb. Ezen alapelvek hangsúlyozzák, hogy milyen fontos szerepet tölthet be a biogaz-
dálkodás világunk élhet�bbé tételében, valamint egy olyan elképzelést tárnak elénk, amely a mez�gazdaság egészének fej-
lesztésére alkalmas. A felsorolt alapelvek a mez�gazdaságot a legtágabb értelemben defi niálják; az emberek növényvéde-
lemr�l alkotott véleményét�l kezdve, a talaj- és vízkezelési, növénytermesztési és állattartási szokásokon át, az egészséges 
élelmiszerek és más termékek készítéséig és terjesztéséig. A biogazdálkodás alapelvei foglalkoznak az emberek „él� tájkép-
r�l” alkotott elképzeléseivel, és a jöv� nemzedékeknek hátrahagyott örökséggel egyaránt.

A tanfolyamra jelentkezni lehet 2012. április 27-ig e-mailben 
az alábbi elérhet�ségeken:
Kövesd Andrea: andrea.kovesd@trebag.hu
Varga-Pintér Barbara: barbara.varga-pinter@trebag.hu
Telefonon: 26-555-220 vagy 26-555-221 számon 
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