
Az Árpád-kori Szent Mihály-templom Budajenőn
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B U D A K E S Z I T E E R B ÁÁ L Z S ÁÁ M ÉB É K N A G Y K O V ÁÁ C S I

 Tarjáni István
Biatorbágy polgármestere  

7. oldal

K I B U D A J E ŐN Ő P

Varga László
Perbál polgármestere

9. oldal

 
Szathmáry Gergely 

Remeteszőlős polgármestere  
10. oldal

 
Székely László

Páty polgármestere 
8. oldal

Tízévesek lettünk!
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Ne csak 10%-ot spóroljon a fűtés számlán!

- külső hőszigetelési problémák

- belső penészesedés felderítése

- padló-, falfűtés hiba behatárolása

- utólagos hőszigetelés meghatározás

BONTÁS NÉLKÜLI MUNKAVÉGZÉS

HŐTÉRKÉP KÉSZÍTÉS, GARANCIÁVAL!

Egerszegi Sándor: 06-30-960-5693

Általános és biológiai 
FOGÁSZAT  
TELKIBEN

Rendel: 
Dr. Bánfi  Marianna 

fogszakorvos
magyar és külföldi pacientúrában 

eltöltött 26 év tapasztalattal. 
Korrekt ellátás mérsékelt árakon.

Telki, Kórház fasor 24. 
Szolgáltatóház I. emelet
Tel.: +36-70-517-1813

TAVASZI KEDVEZMÉNYEK!

ÁTRIUM (WALTER) ÜZLETHÁZ

Új készülékéhez – időpont egyeztetés után – ingyenes  

fül-és hallásvizsgálat, hallókészülék illesztés és próbahordás,

szemvizsgálattal kiegészítve.

MÁRCIUSI AKCIÓ: MINDEN ELEM 120.-FT; 

ÁPOLÓSZEREKRE 20% KEDVEZMÉNY!

Nem támogatott árú Beltone hallókészülékek

jelentős árkedvezménnyel szerezhetők be!

Budakeszi, Fő u. 43-45. I. emelet

Hallókészülék
Szakbolt                              

Tel.: 23/453-076 és 20/367-2299

Huber Ingatlan, az ingatlan adó-vevő!
Keresünk meglévő és új ügyfeleinknek eladó és kiadó 

házakat, lakásokat. Hívjon bennünket, felkeressük, tanácsot 
és segítséget adunk, hogy a legkedvezőbb áron adja el ingatlanát!

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
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2013. január 1-jével az országban 175 
járás, a fővárosban 23 kerületi hivatal 
jött létre. A közigazgatási reform 2010-
ben a központi államigazgatással kez-
dődött, a kormányhivatalok megalaku-
lásával folytatódott, és a járási hivata-
lokkal válik teljessé. A Budakeszi Járási 
Hivatal, amely a hatodik legnagyobb a 
megyében és Pest megye lakosságának 
6,9%-át fedi le, egyelőre a budakeszi pol-
gármesteri hivatal erre a célra átadott 
helyiségeiben és az eddigi okmányirodá-
ban működik, s dr. Szelenczy Gabriella, 
budakeszi volt jegyzője vezeti, aki már-
cius 5-én sajtótájékoztatót tartott a 
biatorbágyi faluházban. 

A Budakeszi Járási Hivatal illetékes-
ségi területe Biatorbágy, Budajenő, 
Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, 
Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, 
Telki, Tök és Zsámbék. Kirendeltségeket 
működtet Budaörsön, Biatorbágyon, 
Nagykovácsiban és Zsámbékon. 

A Budakeszi Járási Hivatal felettes szer-
ve a Pest Megyei Kormányhivatal (1052 
Budapest, Városház utca 7.), vezetője 
dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott.

A járási hivatal az okmányirodai felada-
tokat, a gyámhivatali ügyeket, egyes szo-
ciális ellátásokat és a szabálysértési ügye-
ket vette át. A törzshivatal valamennyi 
dolgozója az egyes önkormányzatoktól 
került át. Az engedélyezett személyi állo-
mány összesen 121 fő, de sok státusz még 
betöltetlen.

– a törzshivatal – 5 fő (Budakeszi, Fő 
u. 179. Tel/fax: 06-23-535-719, e-ma-
il: jarasihivatal@budakeszi.pmkh.gov.hu.)

– a hatósági osztály – 21 fő (Budakeszi, 
Fő u. 179., Budaörs, Uzsoki köz 56., 
Biatorbágy, Baross G. u. 2/a., Nagykovácsi, 
Kossuth u. 61. és Zsámbék, Rácváros u. 2.)

– az okmányirodai osztály – 29 fő 
(Budakeszi, Dózsa György tér és Budaörs, 
Szabadság út 134.), 

és a szakigazgatási szervek, mint
– a járási gyámhivatal – 10 fő (Budakeszi, 

Fő u. 179. és Budaörs, Uzsoki köz 56.), 
– a járási földhivatal – 28 fő (Bp. XI. 

Karinthy u. 3.)
– a járási munkaügyi kirendeltség 

– (Budaörs, Nefelejcs u. 1. – 8 fő és 
Zsámbék, Zichy tér 1. – 4 fő)

A járási hivatal nyitva tartása és ügyfél-
fogadása a székhelyen és a kirendeltsége-
ken az adott település önkormányzatá-

nak hivatalával megegyező időben törté-
nik. De Pest megyében valósult meg elő-
ször, hogy mind a járási székhelyeken, így 
Budakeszin is az okmányirodák 8-20 óráig 
tartanak nyitva munkanapokon. 

A kormányablakok az okmányirodák 
helyén állnak fel év végéig, egységes arcu-
lattal. Ha az önkormányzat vállalja a költ-
ségeket, akkor máshol is létesíthető kor-
mányablak. A cél az, hogy az ügyfelek egy 
kormányablaknál lehetőleg minden ügyü-
ket el tudják intézni. 

Március 1-jétől nem a települési anya-
könyvvezetőknél, hanem a járási hiva-
taloknál lehet benyújtani az állampol-
gársági kérelmek formanyomtatványait. 
Természetesen továbbra is el lehet indí-
tani az eljárást minden külképviseleten, 
a kormányablakoknál, a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatalnál és továbbra is 
bármely polgármester előtt vagy bármely 
külképviseleten le lehet tenni az állam-
polgársági esküt.                           – khk–

A Budakeszi Járási Hivatal

BUDA KÖRNYÉKI IRÁNYTŰ 
Regionális közéleti havi lap, internetes heti hírlevél és napi frissítésű honlap www.budakornyekiiranytu.hu 

� Alapító fõszerkesztõ: Koós Hutás Katalin �� 2092 Budakeszi Pf. 136. Tel./fax: (23) 457-058, (30) 922-6418 
� E-mail: szerkesztoseg@budakornyekiiranytu.hu  � Grafika: Kacsoh Pongrác ��Hirdetésfelvétel: (23) 457-058, (30) 922-6418 

���Kiadja az AGE QUOD AGIS Kft. ���Felelõs kiadó: a kiadó vezetõje �� Nyomda: Ipress Center Hungary Kft. Felelős: Lakatos Imre ügyvezető 
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Remeteszõlõsön, Budaörsön, Biatorbágyon és Herceghalmon. ���Lapzárta: minden hónap 25-én 12 óra. � ISSN 2060–2510

Dr. Szelenczy Gabriella (1962) Pécsen szü-
letett, 1986-ban az ottani egyetemen jogász-
ként doktorált, anyakönyvvezet�i képesítést 
szerzett. 1986-tól a Baranya Megyei Bíróságon 
fogalmazó, 1993-tól Pécs polgármesteri hiva-
talában szociális ügyintéz�. 1996-ban Szava-
Márfa körjegyz�je, 1997-t�l Pellérd, 2001-t�l 
Kajászó, 2002-t�l Herceghalom, 2011-t�l 
Budakeszi jegyz�je, 2012 végét�l járási hiva-
talvezet�. 1999 óta a Jegyz�k Országos 
Szövetsége Etikai és Fegyelmi Bizottságának 
elnöke.

A Pest megyei közgyűlés 452 millió 
forintos főösszeggel fogadta el idei 
költségvetését, ami kiegészül a tavaly-
ról áthozott 67 milliós maradvány-
nyal. Az év legfontosabb céljai a mun-
kahelyteremtés, a gazdasági növekedés 
feltételeinek biztosítása, és a megye 
187 településén élők életminőségének 
folyamatos javítása.

A 36 fős megyei szervezet folytatja a Pest 
megyei területfejlesztési koncepció és stra-
tégia kidolgozását. Gazdasági, szervezeti, 
igazgatási helyzete kiegyensúlyozott, sta-
bil. Az önkormányzatnak nincsen szál-
lítói, vagy pénzintézet felé fennálló tar-

tozása, nem úgy, mint 2011-ben. Akkor 
még négymilliárdos tartozást görgetett 
maga előtt és a fizetésképtelenség hatá-
rán állt. Nagy értékű ingatlanok eladásá-
val, állami támogatás igénylésével és taka-
rékoskodással próbált úrrá lenni a helyze-
ten az 56 intézményt fenntartó, de érv-
től évre egyre kevesebb bevétellel rendel-
kező megyei önkormányzat. 2012. janu-
ár elsejétől azonban az állam átvette a 
megyei önkormányzati rendszer felada-
tait. A jövőben a fejlesztéspolitika kulcs-
szereplőinek szánt megyéket az állam az 
addig felhalmozódott, mintegy 180 mil-
liárd forintnyi adósságcsapdából is kisza-
badította.

Megyei költségvetés
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Országos mozgalmat indított 2009-
ben Kovács Gyula erdész, örökségvédő 
gyümölcstermesztő a Kárpát-medence 
őshonos gyümölcsfáinak megőrzéséért. 
A kezdeményezést a Vidékfejlesztési 
Minisztérium is támogatja, hiszen 
alapvető érdekünk, hogy a Kárpát-
medencében és szűkebb hazánkban, 
a Zsámbéki-medencében a régóta ter-
mesztett gyümölcstájfajták megmarad-
janak. Budakeszin hat hektáron már 
elindult egy tündérkert.

A minisztérium is feladatának tekinti, 
hogy a „száműzetésben tartott”, elfelej-
tett fajtákat újra divatba hozza, színesít-
ve ezzel a választékot. Az üzletekben alig 
néhány magyar zöldség- és gyümölcsfajta 
közül válogathatnak a fogyasztók, sokszor 
még az is előfordul, hogy magyar almát, 
körtét nem is találni a polcokon, pedig 
több ezer fajtát őriznek belőlük a hazai 
génbankok. Sokkal gazdaságosabb ugyan-
is egy vagy két fajtának a nagyüzemi ter-
melése és nagy tételekben az értékesíté-
se. Pedig régi őshonos tájfajtáink az évszá-
zadok során tökéletesen alkalmazkodtak 
a környezetükhöz, ellenállóak, és általá-
ban nem igényelnek vegyszeres kezelést 
sem. Hogy mit tudunk ebből az örökség-
ből megtartani az unokáinknak, az csak 
rajtunk múlik. 2009 óta több mint negy-
ven tündérkert alakult Magyarországon. 
Az első budapesti tündérkertet idén tavasz-
szal az óbudai önkormányzat hozza létre

TÜNDÉRKERT A BUDAKESZI 
ERDÉSZETBEN

Lomniczi Gergely, a Pilisi Parkerdő szó-
vivője arról mesélt lapunknak, hogy a 
közel hatvanháromezer hektár állami 
erdőt a Gerecsétől Hatvanig, a Duna-
kanyartól Ráckevéig kezelő társaság a 
gyümölcsészet ősi hagyományainak emlé-
keit őrzi a területén, emlékezzünk csak a 
magyar alapítású pálos kolostorok hajdani 
gyümölcsöskertjeire Pilisszentkereszten, 
Pilisszentlászlón vagy Budaszentlőrincen, 
vagy a Hármashatárhegyre, amely az 
1800-as évek elejéig Budapest szőlőskert-
je volt. Mind a mai napig az erdő mélyén 

megtaláljuk e gazdag kultúrához tarto-
zó teraszokat, utakat, épületnyomokat 
ezeken a területeken csakúgy, mint pl. 
Budakeszi gyümölcsös és szőlőskertjében, 
a ma is Barackosnak és Szőlőskertnek 
nevezett területeken és környékükön, ahol 
mementóként az elvadult szőlő és egy-egy 
elöregedett gyümölcsfa még ma is küzd 
az idővel. 

2011-ben a Budakeszi Erdészet terüle-
tén létrehoztak egy háromhektáros ültet-
vényt, a Pilisi Parkerdő budakeszi tün-
dérkertjét, amelynek ötszáz fája Kovács 
Gyula pórszombati gyűjteményéből szár-
mazik és a magyar gyümölcsök genetikai 
változatosságának megőrzését és fenntar-
tását célozza. Ebből az ötszáz fából a leg-
több, kb. kétszáz változat alma, de van 
közte szép számmal körte, szilva, meggy, 
cseresznye, birs és naspolya.

Hamar szembesültek azonban azzal a 
ténnyel, hogy a budakeszi erdészet tér-
ségének fajtái még felméretlenek, így egy 
újabb három hektárt már a Zsámbéki-
medence gyümölcsfajtáinak szenteltek. 
Január közepén jelentették meg felhí-
vásukat, február 15-i határidővel, hogy 
vesszőt, leírást kérnek a lakosságtól a 
még ismert fajtákból, amiből oltványo-

kat készíthetnek. A kezdeményezés meg-
lepő eredményt hozott. Egy hónap alatt 
144 fáról kaptak, vagy gyűjtöttek vesz-
szőket, ami további oltásra, szaporítás-
ra alkalmas. A legtöbb közülük – össze-
sen negyvenhét – valamilyen körte, 27 
alma, a többi cseresznye, kajszi barack, 
szilva, dió, meggy, mandula, birs, eperfa, 
de egy őszibarackot is kaptak.  Összesen 
tíz településről érkeztek a minták: a leg-
több Budakesziről, de érkeztek vesszők 
Biatorbágy, Bicske, Budaörs, Nagykovácsi, 
Páty, Perbál, Sóskút, Telki és Úny gyü-
mölcsfáiról is. 

A most összegyűjtött 144 fajta Kovács 
Gyulához kerül, aki belőlük oltványokat 
készít. A beoltott fácskák tavasszal vissza-
kerülnek a Budakeszi Erdészethez, ahol 
a háromhektáros területen elültetik őket. 
S ekkor kezdődik igazán a munka, a fajta-
leírásokkal, a tulajdonságok megfigyelésé-
vel és a termés felhasználási lehetőségeinek 
a felderítésével. Ebben a munkában fel-
ajánlotta segítségét a Biokultúra Egyesület 
Budakeszi Csoportjából 2007-ben alapí-
tott Öko-Forrás Alapítvány, amelynek tag-
jai figyelemmel kísérik az oltóvesszőt adó 
és az azokkal beoltott fákat, hogy az akár 
évtizedes megfigyelést is igénylő adatgyűj-
tés eredményes és hatékony legyen. 

Koós Hutás Katalin

Tündérkert a Zsámbéki-medencében

Sérelmek a pszichiátrián
Ha Önnel vagy ismerősével, hozzátartozójával pszichiátriai 
kezelése során visszaélést követtek el, illetve ha tudomása 
van ilyen esetről (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, 
bántalmazás, gyógyszer túladagolás stb.), írja meg panaszát a 
következő címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot: 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

F E L H Í VÁ S ! 
PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési 
rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és 
úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott 
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az ÁLLAMPOLGÁRI 
BIZOTTSÁG AZ EMBERI JOGOKÉRT ALAPÍTVÁNYT. 
Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető 
a hiperaktivitás témájában.

Cím:1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu  Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

CSECSEM�- ÉS GYEREKULTRAHANG 
SZAKRENDELÉS 

A csecsem�k sz�résének optimális id�pontja 
6-8 hetes kor között van. A komplex vizsgálat 
kiterjed a koponya, a has és a csíp� vizsgálatá-
ra is. B�vebben: www.ap-ultrahang.hu

A vizsgálat önköltséges, beutaló és TAJ-
kártya nem szükséges. Nagycsaládosok 20% 
kedvezményre jogosultak. A vizsgálatok elszá-
molhatók egészségpénztárak terhére is. 

Helyszínek: 
Páty, Árpád u. 61.

Biatorbágy, Pet�fi S. u. 39
Budakeszi, Táncsics M. u. 9.

Diósd, Egészségház
Törökbálint, Munkácsy M. u.9.

Budaörs, Lévai u. 33.
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Életének hatvanhatodik évében gyó-
gyíthatatlan betegségben elhunyt biai 
Simon István keramikus-festőművész. 
A Bián született, Budakeszin élt, a por-
tugáliai Algarve és Perbál táji szépségei-
ben menedéket kereső, gyerekek száza-
it hitre, magyarságra és a hagyományok 
tiszteletére nevelő örök lázadót, közis-
mert művészt 2013. március 8-án 15 
órakor búcsúztatták a budakeszi teme-
tőben.

„A nyolcvanas évek végén nem tudtam 
volna elképzelni, hogy valaha olyan sze-
génység kiszolgáltatottja leszek, amely-
ben nem tudok családom számára alap-
vető megélhetést sem nyújtani. Hiszen 
volt szakmám, akkorra nemzetközi rangú 
műhelyem, tudásom, megrendeléseim, 
s ezt ellenszélben értem el. Soha nem 
tartoztam hatalmi érdekcsoportokhoz. 
A kommunistákkal szemben, mint minden 
önkénnyel szemben természetes ellenérzé-
sem képtelenné tett erre.” – írja 2005-ben, 
a Budakeszi Kultúra Alapítvány támoga-
tásával, dr. Legeza László gondozásában 
2009-ben róla megjelent monográfia egyik 
fejezetében. 

Kora kamaszkora óta festett, első önál-
ló kiállítását a torbágyi általános iskolá-
ban rendezte 1962-ben. „Annyira nyers, 
öntudatos, dacos és mindenek fölött ítél-
kező kamasz voltam, hogy nem jutottam 
el a főiskoláig, mert érettségit csak minisz-
teri engedéllyel tehettem a Dolgozók 
Gimnáziumában” – írja magáról. Abban 
az évben, 1969-ben már meg is nősült. A 
budakeszi Kemény Ottília több mint négy 
évtizedig volt társa, öt gyermekük szüle-
tett. A családfenntartás felelőssége a kerá-
mia felé terelte. Richter Jenő műhelyé-
ből és termékeivel elindulva a hetvenes 
évek közepétől már ő gyártotta a Virágért 
háromszögletű lábas virágtálait, egy évti-
zeddel később már a budapesti szállodák 
egyedi porcelánigényeit teljesítette. 

„1989-90-es változások óriási 
lelkesedést, reménykedő tettre-
készséget lobbantottak sokunk-
ban. A kudarc, hogy nemzetté 
válásunk, függetlenségünk csak 
az új gyarmatosítás mézesma-
dzagja volt – máig feldolgozha-
tatlan. Új uraink a volt funk-
cionáriusok lettek, s mindeh-
hez alkotmányosságot biztosí-
tott a nemzetközi tőke, amely 
hazánkból szabad prédát, pia-
cot csinált. A munkásokból, a 
középrétegből, a becsületesek-
ből koldusokat!” – vallja. 

„Amikor 1994-ben az ország 
visszaválasztotta egykori hóhé-
rait, úgy döntöttünk felesé-
gemmel, hogy mi még egy-

szer nem fogunk kommunista uralomban 
élni. Portugáliát választottuk emigrációnk 
helyéül, s mindketten négy évet tanultunk 
az ELTE portugál tanszékén. 1998-ban 
kiutaztam Portugáliába. Megnéztem, hogy 
lehet-e ott lakni. Lehet.”

Algarve és a 
portugál para-
tölgyek, melyek-
nek kérgét öt-hét 
évente lenyúz-
zák, festészeté-
nek szimbóluma 
lett.  „Azokak a 
népeknek a meg-
testesítője, aki-
ket kizsákmá-
nyolnak, aki-
ket nyúznak. 
A kiszolgáltatot-
tak. Akik mégis 
kibírják. Honnan 
kapnak hozzá 
erőt? Ahonnan 
a paratölgy. 
Istentől.”

„2004. decem-
ber 5-én a kettős 
állampolgárság-
ról szóló népsza-
vazás gyalázatos 

mélységbe lökte a nemzetet. A trianoninál 
végzetesebb sebet kaptunk. Remélem, hogy 
lesz még olyan parlamentje az országnak, 
amelyik hazaárulással vádolja a felbujtót. 
Azóta úgy közlekedek itthon, mintha kül-
földön járnék” – vallja. „Akik megtagadták 
a leszakadt nemzettest magyarjait, engem 
is kiutasítottak az országból. Szerencsére 
a táj nem hallgatott a Csótányra. Az isme-
rősként üdvözöl. Csak a haza vált múlttá 
és jövővé. Jelenleg hazátlan vagyok” – írja 
2005-ben.

Vigasztalást Perbálon talál. „Perbál és 
határa a tájból sugárzó mediterrán és pan-
non géniusz. Amíg be nem piszkolja e táj-
szerkezetet is a globalizálók kamatlába. 
Addig a földi mennyországot festhetem 
ott. Addig van hová menekítenem a ben-
nem élő kis Jézust, mint Szent Józsefnek 
Heródes elől Egyiptomba.”

Koós Hutás Katalin

A nemzeti szolidaritás jelképeként a 
Megyeházára is felkerült a székely zász-
ló, de ott leng a legtöbb Zsámbéki-
medencei településen, így például 
Budakeszin, Biatorbágyon, Budajenőn, 
Pátyon, Perbálon és Herceghalomban is. 

A székely zászló a Székely Nemzeti Tanács 
hivatalos zászlója, mely az egyetlen szé-
kely családból származó erdélyi fejedelem, 
Székely Mózes 1601-ből ismert névjeles zász-
laja alapján égszínkék mezőben arany csík-
kal készült, a névjegy helyett a székely szim-
bólumokkal Nap és Hold, a Nap csillagválto-
zatával díszítve. Így a nyolcágú Nap-csillag 
a jelenlegi nyolc székely szék (Marosszék, 
Udvarhelyszék, Gyergyószék, Csíkszék, 
Miklósvár-Bardócszék, Sepsiszék, Kézdiszék, 
Orbaiszék) egységének a jelképe, a telőben 

levő Hold pedig a székelyek hitének és remé-
nyének, bizakodásának szimbóluma.  

A székely történelmi szimbólumokat a 
Kónya Ádám által véglegesített tervezet 
szerinti aranysávos-kék formában 2004. 
január 17-én fogadta el a Székely Nemzeti 
Tanács. Azóta a székely zászló használa-
ta az egész Székelyföldön elterjedt. Elsők 
között 2008-ban Sepsiszentgyörgyön a 
karácsonyi ünnepek alatt került az euró-
pai és a román zászló közé középületre. 

(forrás: pestmegye.hu)

AZ EGÉSZ ÜGY ÚGY KEZDŐDÖTT...
Dr. Ráduly István, a kilencven száza-

lékban ma is magyarok lakta, Kovászna 
megyei Uzon polgármesterét egy 
Spanyolországban élő román tavaly júli-
usban feljelentette a román belügymi-

nisztériumnál és a Kovászna Megyei 
Kormányhivatalnál, hogy Uzonban tör-
vénytelenül kitűzték a székely zászlót. 

A zászlót közel öt éve helyezték ki a 
hivatal homlokzatára - írja erről szóló, 
Mezőhegyes testvértelepülésnek címzett 
levelében a polgármester, - és azóta soha 
senkit nem zavart, pedig nem egy fon-
tos helyi és bukaresti román nemzetiségű 
vezető és ellenőrző köztisztviselő járt már 
a hivatalban.

A feljelentés nyomán elkezdődött a „cere-
mónia”, először a közigazgatáson belül, 
majd október elején az akkori prefektus 
beperelte Uzon polgármesterét. „Ez volt 
az a pont, amikor úgy gondoltam, hogy 
ezt az ügyet már nem csak egyedül, hanem 
a közvélemény bevonásával kell kezel-
nem.” Először Antal Árpád, a sepsiszent-
györgyi polgármester és Tamás Sándor, a 
Kovászna Megyei Önkormányzat elnöke 

A vármegyeházán a székely zászló

Határon túli magyarnak lenni Magyarországon

A Budakeszi Kultúra 
Alapítvány Lakóhelyünk 

értékei 2007. évi pályázatán 
nyertes alkotása

(folytatás a 6. oldalon)
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érezte, hogy több más magyarellens meg-
nyilvánulás miatt betelt a pohár, és így 
Sepsiszentgyörgyön egy nagyszabású szé-
kelyzászló-tüntetést szerveztek, ahol az 

uzoniak népes táborával együtt, az uzoni 
hagyományőrző huszárokkal és egy hat-
méteres székely zászlóval ő is megjelent.

Romániában a zászlóhasználatra vonat-
kozó 1994. évi 75. törvény, illetve a 

2001. évi 1157-es 
kormány határozat 
csakis a román és 
más ország zászla-
jának kitűzését sza-
bályozza. Mivel a 
székely zászló nem 
egy ország jelképe, 
nincs jogszabály a 
zászló használatá-
ra. A román bíróság 
első fokon mégis a 
Kovászna megyei 
prefektusnak adott 
igazat, de Ráduly 
István fellebbezett 

a Brassói Táblabíróságon, így az ítélet 
még nem jogerős. 

Közben Uzonban továbbra is ott leng a 
székelyek szimbóluma, a székely zászló, 
s állja a sarat, mint Uzon polgármeste-
re. „Még van székely zászlónk, amely az 
uzoni polgármesteri hivatal homlokza-
tán bátran hirdeti a nagyvilágnak, hogy 
itt Székelyföldön mi magyar-székelyek 
voltunk, vagyunk és leszünk! Ezer éven 
keresztül, kitartással és hittel harcoltunk 
és tartottuk fel a nyugatra nyomuló har-
cias tatárokat, törököket, megvédve nem 
csak a mi hazánkat, hanem a tőlünk 
nyugatra található más népet is. Nem 
félünk harcolni és megvédeni mindazt, 
amit őseink hagytak ránk, még ha egye-
sek úgy gondolják, hogy ennek a zászló-
nak sem itt Székelyföldön, sem pedig az 
anyaországban nem lenne helye.” – írja 
Ráduly István. 

Budakeszi hírek

VITAMINOK KOMPLEX 
VÁLASZTÉKA VÁLASZTÉKA 

FEHÉRJÉK
ER�S ZSÍRÉGET�K 

IZOMTÖMEG NÖVEL�K 
ÍZÜLET KARBANTARTÓKÍ

VITAMTAVITAMIN

ZSÍRÉGZSÍRÉGE
G ÖVEG NÖVE

NT

Vitamin és Fitness szaküzlet 
Budakeszi, Bianka u. 1. TESCO. 
Simon Roland Tel: 06-70-426-41-21./
Facebook: Budakeszi Scitec Roland vagy Scitec Budakeszi. 
E-mail: simiroli1986@gmail.com. 
                                                  Nyitva: H-Szo 9-20, V 9-19.

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

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

(folytatás az 5. oldalról)

A székely zászló ünnepélyes kitűzése Budakeszin
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Milliárdos pályázat városközpontra
Az őskorban is lakott két településen 
a török hódoltság után Bia magyar, 
Torbágy sváb faluként élt tovább. 
A vasút megépítésével a sínek felé ter-
jeszkedő két falu végül összenőtt és 
1966-ban egyesült. Biatorbágy 2007 
óta város, ahol görög, német, len-
gyel és ruszin kisebbségi önkormány-
zat is működik. A 2010-ben a Fidesz-
jelöltjeként megválasztott polgármes-
terrel, az önkormányzat munkájában 
2003 óta részt vevő Tarjáni István, 54 
éves, biatorbágyi születésű, családjával 
Biatorbágyon élő villamosmérnökkel 
Koós Hutás Katalin beszélgetett. 

MILLIÁRDOS 
VÁROSKÖZPONT-REKONTRUKCIÓ

Költségvetésünk főösszege idén megkö-
zelíti a négymilliárdot, mert a 2011-ben 
elnyert, több mint nyolcszáz forintos uniós 
támogatás is szerepel benne. A vállalkozói 
és civil szervezeti támogatással együtt 
a torbágyi tele-
pülésközpont 
megú j í t á sá ra 
költhető mil-
liárdos össze-
gért kétlépcsős 
uniós pályázat 
keretében már 
2009 óta dol-
gozik a város. 
A viaduktnál tervezett körforga-
lom száz százalékos támogatással 
épül meg, százhúsz millió forint-
ból. A pályázat nem támogatta a 
hozzá tartozó kiegészítő eleme-
ket – híd- és támfalépítés, csa-
padékvíz-elvezetés, közvilágítás -, 
azt az önkormányzat saját for-
rásaiból építi meg. Idén megújul 
az a tájháznak szánt, téglaoszlo-
pos tornácos sváb ház is, melyet 
húszmillió forintért e célra vásá-
roltunk, éppen a 2004-ben reno-
vált torbágyi közösségi ház mel-
lett. Megszépül a torbágyi katolikus temp-
lom és környezete, valamint a torbágyi 
patakpart is. Őszre új ügyfélszolgálati 
szárnnyal bővül a polgármesteri hivatal. 
Szeretnénk, ha a közigazgatás átszerve-
zésével itt egy kormányablak működhet-
ne. Egy vállalkozás sportcentrumot épít a 
viadukt mellett. A jelenlegi városközpont 
képét pedig nagymértékben javítja majd, 
hogy a Budavidék három kereskedelmi 
egysége is új külsőt kap, szintén e pályá-
zat keretében. 

JÁRÁSI KIRENDELTSÉG 
BIATORBÁGYON

A Budakeszi Járási Hivatal biatorbágyi 
kirendeltsége átvette a polgármesteri hiva-
tal földszintjének egyik szárnyát. A hiva-
tal létszáma tíz fővel csökkent: ők részben 
a Pest Megyei Kormányhivatal építésügyi 
szakigazgatási szervéhez kerültek, részben 
a biatorbágyi járási kirendeltség munka-

társaiként továbbra is Biatorbágyon dol-
goznak, de a bérüket már nem az önkor-
mányzat fizeti. Az átadott helyiségek 
rezsijét is az állam állja.

A biatorbágyiak szinte minden ügyet 
helyben intézhetnek, de a budakeszi és a 
budaörsi kormányablakokhoz is fordulhat-
nak. Január elejétől megszűnt Biatorbágy 
polgármesteri hivatalában az építésható-
sági ügyintézés, csupán az ügyek indítá-
sára, a kérelmek átvételére és tájékozta-
tásra van lehetőség. Az érdemi ügyintézés 
Budakeszin történik.

 AZ ÁLLAM ÁTVÁLLALJA 
AZ ADÓSSÁGOT

A közel 13 ezres város 741 milliós adós-
sága 40%-ának, azaz 300 millió forintnak 
az átvállalására számíthatott volna, de egy 
jövőre kedvezőtlen feltételekkel visszafi-
zetendő hitel miatt e korlát kibővítését 
kértük. A hitelfelvételre javarészt 2006 és 
2007 között került sor, amikor egy másfél 

milliárdos fejlesz-
tést hajtott végre 
az akkori veze-
tés: akkor épült 
a faluház mellé 
a színházterem, 
bővült a polgár-

mesteri hivatal, megépült a biai település-
központ, egy híd a Füzes-patakon és elin-
dult az óvodaépítés is.

Az átvállalás 50%-os mértékéről, azaz 
370 millió forintról végül február 27-én 
született megállapodás. A 2011-ben adós-
ságrendezésre nyújtott 82 millió forintos 
támogatásával a magyar állam összesen 
452 milliárd forinttal járult hozzá a város 
pénzügyi stabilitásához.

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK

Az iparűzési adóbevétel évek óta 1,2 mil-
liárd forint közelében alakul. Az épít-
mény- és gépjárműadóval kiegészülve 1,8 
milliárdos helyben maradó adóbevételre 
számíthattunk volna ebben az évben is, de 
a gépjárműadó 60%-a már nem a városé. 
Az iparűzési adó ugyan megmaradt, de a 
2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-áig, ese-
tünkben 300 millió forintig nem kapunk 
állami normatívát, ami amúgy csak 210 

millió lenne.
Hogy most hogy állunk az elmúlt évek-

hez képest, még nem tudjuk, mert a köz-
nevelési feladatokhoz kapcsolódó működ-
tetési költségek mértéke még nem mérhe-
tő fel pontosan. Majd a következő év ele-
jére láthatunk tisztán ebben a kérdésben. 

INTÉZMÉNYFENNTARTÁS

A Biatorbágyi Általános Iskola, a Ritsmann 
Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 
és a Pászti Miklós Alapfokú Művészeti 
Iskola, melyekben több mint nyolcszáz 
diák tanul, tavaly állami fenntartásba 
került. Emellett a 72 fős bölcsőde, a több 
mint hatszáz fős óvoda, a családsegítő, a 
Faluház és a Karikó János Könyvtár fenn-
tartása a feladatunk.

Az oktatási-nevelési intézményeink fej-
lesztése elmaradt a lakóterületek fejlesz-
tésétől. A beköltözött családok gyerme-
kei most iskoláskorúak, így évente négy új 
osztályt kell indítanunk: végez négy osz-
tály, indul nyolc. Csupán négy év alatt 
egy tizenhat tantermes iskolára mutat-
kozik igény, amit a Fáy-Szily-kastély 2,4 
hektáros parkjában tudnánk elhelyezni 
anélkül, hogy telket kellene vásárolnunk. 
Az engedélyezési eljárásig már eljutot-
tunk. Jelenleg a sokáig használaton kívü-

li kastélyban alakítunk ki tanterme-
ket: tavaly hármat adtunk át, idén 
négy felújítását tervezzük. Ezzel 
azonban csak a pillanatnyi gondja-
ink oldódnak meg.

KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK

A Budapest-Tata vasútvonal meg-
újult, 160 km/h sebességű szerel-
vények közlekedtetésére is alkal-
mas. A felújítás második szakaszá-
ban az állomásépületek és a hoz-
zájuk tartozó parkolók, az ún. 
intermodális központok létrehozása 
kerül sorra annak érdekében, hogy 
a környékről busszal vagy autó-
val érkezők Biatorbágyról vasúton 

közelíthessék meg a fővárost. A közeljövő-
ben a parkoló és a buszforduló kiépítésé-
re számíthatunk a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. (NIF) beruházásában. 
A jelenlegi tervek szerint az állomás kör-
nyezetében, részben a Gyöngyvirág utcai 
oldalon összesen 270 parkolót alakítanak 
ki, fedett kerékpártárolóval együtt. A par-
kolókból mindkét oldalon szintbeni kap-
csolat lesz a szélső vágányok felé, közös 
peronon biztosítva az átszállást a vasút 
és busz között. A fejlesztés eredményként 
közel negyedóránként indulnak és érkez-
nek a vonatok, amitől a városunkon átme-
nő járműforgalom csökkenését reméljük.

Testvértelepülések
1989 Herbrechtingen (Németország)

2001 Gyergyóremete (Erdély)
2004 Kiti (Ciprus)

2012 Alistál (Csallóköz, Felvidék
Rövidesen a kárpátaljai Nagydobrony
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Előnyben a gyerekek és a sport ügye
Az elmúlt egy évben nagyon sok köz-
ponti változtatás történt az önkor-
mányzatok működésében, aminek 
költségvetési kihatásairól Székely 
Lászlóval, Páty polgármester ével Koós 
Hutás Katalin beszélgetett.

Az idei költségvetésünk főösszege egy 
milliárd forint körül van. Igen sok válto-
zás történt a finanszírozási rendszerben. 
Falunk ez évi bevétele (álla-
mi támogatás és helyben mara-
dó adók) mintegy 200 millió 
forinttal kevesebb lesz, így a 
költségvetésünket is ehhez a 
helyzethez igazítottuk. A műkö-
dési kiadásaink azonban biz-
tosítottak és azok a fejleszté-
si lépések is, mintegy hatvan-
milliós nagyságrendben, ame-
lyekre határidővel kötelezettsé-
get vállaltunk. Útjavításra idén 
is tudunk költeni, tavalyihoz 
hasonlóan 10-15 millió forintot.

Az előző ciklusból ránk maradt 
bírósági perek tovább árnyalják 
a képet. A „Körtés” nevű terü-
leten a Friedmann-per végjáté-
ka éppen erre a ciklusra jutott, e falurész 
belterületbe vonásáról és lakópark építésé-
ről az önkormányzat még sok évvel ezelőtt 
állapodott meg. Az önkormányzati hatá-
rozat meg is született, a vállalkozó bank-
hitelből a terület felvásárlásába kezdett, 
de időközben ugyanaz a testület, amelyik 
a döntést hozta, visszavonta a határoza-
tát egy ottani tulajdonos ellenállása miatt. 
A befektető perelt, az önkormányzat már 
másodfokon is veszített. Az utolsó jogor-
voslati lehetőségnél a kedvezőtlen döntés 
várhatóan ötvenmillióval terheli majd az 
idei költségvetésünk.

AZ ADÓSSÁG 50%-ÁT 
ÁTVÁLLALTA AZ ÁLLAM

Friss eredmény és nagy öröm, hogy Páty 
1,1 milliárdos adósságállományának 50%-
át átvállalta a magyar állam. A tárgyalá-
sok 40%-ról indultak, de végül sikerült fel-
jebb tolni a korlátot, így 565 millió forint 
adósságtól szabadulhatott meg a település. 
A hitelállomány nagy része a csatornázás 
és az útépítések beruházásai során halmo-
zódott fel, de a kastély megvásárlása is 
ebbe a körbe tartozik.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI BŐVÜLÉS

A hivatalban a műszaki osztály megszűnt, 
mivel a feladatok a járáshoz kerültek. 
Pátyon azonban kihelyezett építési pont 
működik, ahol leadhatók az építési enge-
délykérelmek, de döntés itt már nem szü-
letik. Az ügyfélszolgálaton ez év közepétől 
hosszabb nyitva tartást tervezünk, amely 
a lakosság ügyintézését még jobban segíti.

ELŐNYT ÉLVEZ A GYEREKEK ÜGYE 
A Bocskai István Általános Iskolát átad-
tuk a Klebersberg Intézményfenntartó 

Központnak, de az üzemeltetés nálunk 
maradt. A gyerekek lovas oktatására indí-
tott programunk átvételével azonban 
nehézségbe ütköztünk, mert a parlament 
a Nemzeti Lovas Programot még nem 
fogadta el, ezért az önkormányzat egy-
előre vállalta a lovas oktatás finanszí-
rozását délutáni szakkörök keretében. 
Néhány státusz ügyében sincs még vég-
leges döntés.

Tavaly az új iskolarész földszintjét és 
első emeletét határidőre, a tanév kezde-
tére befejeztük. Ezzel egy helyre került az 
egész iskola, az „öregiskolában” megszűnt 
az oktatás. A második szintet csak pályá-
zat segítségével tudjuk befejezni. 

Az öregiskolát rövidesen rendbe tesz-
szük, és ha a feltételeket sikerül megte-
remteni, már szeptemberben két szakmá-
ban szakiskola indítását tervezzük ott, 
attól függően, hogy a környező vállalko-
zások mely szakmákban és hogyan tud-
nak a gyakorlati képezésnek teret biztosí-
tani. Ez az oktatási irány még meglehető-
en hiányos a Zsámbéki-medencében és az 
állam is támogatja. 

Ami az oktatási-nevelési intézményeink-
be járó gyerekek létszámát illeti, az isko-
la most teltházzal működik. Az óvodában 
egy új csoportszobát nyitottunk, de ezzel 
nem a létszámot növeltük, csak a legré-
gebbi csoportszobát váltottuk ki, amit az 
ÁNTSZ már nem engedélyezett volna. 
Az előrejelzések szerint tavaly voltak a 
legtöbben az óvodába jelentkező gyere-

kek. Jövőre már stagnál, 
majd várhatóan csökken 
a gyereklétszám. 

ELFOGADÁS ELŐTT 
A RENDEZÉSI TERV

A településrendezési terv átdolgozása az 
utolsó fázisába érkezett, március 31-ig 
kell a testületnek elfogadnia. Néhány terü-
let átminősítését, ahol az előző testü-
let beépítést tervezett, nem támogatjuk. 
A település északi elkerülő útját példá-
ul kihagytuk, mert azt csak a golf-beruhá-
zás indokolta volna. Minőségi falut sze-

retnénk, aminek nem a létszámnö-
velés a feltétele. Most szembesü-
lünk azzal, hogy a kilencvenes évek-
ben hozott döntések következmé-
nyei milyen hatalmas terhet jelente-
nek a falunak. A meglévő területek 
minőségét emelnénk: turistautakat, 
kerékpárutakat tervezünk, víztáro-
zót vagy a biatorbágyi út mellett, 
vagy a sportpálya mögötti területen, 
a patak mentén. Ez utóbbi helyen a 
Zsámbéki-kanyar vízelvezetésének a 
problémáját is megoldanánk.

Az autópálya-lehajtás, a telki és 
a zsámbéki út összekötése több-
milliárdos beruházás, de évek 
óta keresi a település a lehe-
tőséget, mert a rajtunk átme-

nő zsámbéki, budajenői és telki forga-
lom a főutcánkat teljesen tönkre teszi. 
A főutca a Magyar Közút tulajdona, az 
állagmegóvás is az ő feladata lenne. Páty 
Telkivel, Zsámbékkal és Biatorbággyal 
összefogva próbál lobbizni e beruházások 
megoldása érdekében.

 LÉNYEGESEN KEVESEBB BŰNESET

A tavalyelőtti évhez képest 20%-kal 
csökkent a bűnesetek száma, és ezen 
belül a betörések számának csökkené-
se még nagyobb arányú Az itt lakó 
rendőrök és a polgárőrök együttműkö-
dése igen hatékony, de a 8-10 aktív 
tagsággal működő polgárőrségnek még 
szüksége lenne néhány önkéntes tagra. 
Egy rendőr csak nálunk teljesít szolgála-
tot, a másik Budajenőt is ellátja. Szoros 
együttműködést remélünk a most alaku-
ló zsámbéki rendőrőrssel, amely parancs-
nokának éppen egy Pátyon élő rendőrt 
neveztek ki.

Tízmillió forintot költünk idén a köz-
biztonságra, mellyel kiépítenénk a tele-
pülés kamerarendszerének egy részét és a 
központját, ami a körzeti megbízott iro-
dájában működne.

vitéz Csák Attila pátyi szobrászm�vész készíti Seb� Ödön, a 32. határvadász zász-
lóalj 24 éves f�hadnagyának bronz mellszobrát, melyet  augusztus 17-én avat-
nak fel Deáky András panziójának udvarán, Gyimesbükkön. A rendezvényen Seb� 
Ödön fia, Seb� Ferenc, Kossuth-díjas népzenész is jelen lesz, aki abban az id�ben 
a Budakeszi Kultúra Alapítvány tagjaival éppen a Keleti-Kárpátokban túrázik, s 
augusztus 18-án részt vesz a 32. határvadász zászlóalj visszavonulási útvonalára, 

a Hidegség-patakától Csíkszentdomonkosig szervezett hagyományos Seb�-túrán is.
Seb� Ödön zászlóaljával1944. augusztus 28. és szeptember 20. között három hétig tartóztatta fel 

a könny� átvonulásra számító szovjet hadsereget a Gyimesi-szorosban, az egykori magyar hatá-
ron. Végül a bekerítésb�l kitörve az amerikai fogságig vezette vissza katonáit a Székelyföldön és 
Szlovákián át Németországig. 

Seb� Ödön A halálra ítélt zászlóalj cím� könyvét a Budakeszi Kultúra Alapítvány jelentette meg.
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– Mekkora a költségvetés főszáma most, hogy az 
államigazgatási feladatok a kormányhivatalok-
hoz kerültek?
– Az idei év főösszege egyébként 340 mil-
lió forint lesz. Tavaly 480 millió forint 
volt. A csökkenés fő oka, hogy a kötele-
ző szakfeladatok közül kikerült az isko-
la, mint legnagyobb tétel, a hitelkonszoli-
dáció miatt megszabadultunk a fejleszté-
si hitelek törlesztő részleteitől. A likvidhi-
tel is megszűnt, de arra nagy az esély, hogy 
idén is szükség lesz rá. 
– Csökkent-e a hivatal létszáma Perbálon? 
A létszám nem csökkent, mert vannak 
betöltetlen álláshelyeink, amelyek egy-
előre nincs keretünk. Ilyen például a 
közterület-felügyelő vagy a műszaki elő-
adó. Ezeket nem kötelező ellát-
ni, de hasznosak lennének, leg-
alább részmunkaidőben. A köz-
terület-felügyelő alkalmazásának 
terve járási összefogással jelenleg 
napirenden van, de tárgyalunk 
a gyepmesteri feladatok közös 
ellátásáról is..
– Fő elv szerint milyen feladatok 
mentek el és mik maradtak az önkor-
mányzatnál?
– Az iskola, az építési ható-
ság, a szociális- és gyám-
ügy egy része, az okmá-
nyok intézése teljes egészé-
ben, az igazgatás egy része 
pedig már tavaly. Maradt 
az óvoda, a pénzügy, adó-
ügy, pénztár, szociális ügyek, 
valamint az igazgatás itt 
maradó része.
– Könnyebb így, vagy nehezebb 
az önkormányzat élete?
– Ezt egyelőre még nehéz lenne megvála-
szolni. Még tanuljuk, ismerkedünk az új 
rendszerrel. A Belügyminisztérium ígérete 
szerint a felmerülő hibákat – a visszajel-
zések alapján – korrigálni fogják. Egy ille-
tékes nyilatkozta a minap, hogy tudják: a 
finanszírozásban komoly nehézségek van-
nak. A jegyzőkönyveket, testületi ülése-
ken készült anyagokat mind fel kell kül-
deni a kormányhivatalba, a költségvetése-
ket pedig a államkincstárnak. Az új törvé-
nyek értelmében a költségvetést hiánnyal 
nem lehet elfogadni, magyarán a köte-
lező feladatok nem kerülhetnek többe, 
mint amennyi az önkormányzat bevétele. 
Magyarországon nagyon kevés olyan kivé-
teles helyzetben lévő település van, ame-
lyik ezt tudja teljesíteni. A döntő többség 
nem, a kistelepülések pedig egész biztosan 
nem képesek erre. A múlt héten tartott 
egy konferenciát az egyik önkormányza-
ti szövetség, ahol több száz polgármester 
volt jelen és ugyanazt fogalmazták meg, 
amit most én. 
– „Szankcionálják” a hiányt?
– Olyannyira nem készülhet ilyen költség-
vetés, hogy a program, amibe ezt fel kell 
tölteni nem is engedi a hiányt. Magyarul: 

vagy nem küldjük el, vagy „kozmetikáz-
ni” kell. A perbáli költségvetésben közel 
25 millió forint hiány van, amire folyó-
számlahitelt írtunk be, hogy „fedezzük” 
az összeget. Ezt sem igazán tanácsos meg-
lépni, mert a tavalyi adósságkonszolidáció 
után a kormány azt mondta: ez egy egy-
szeri döntés volt, innentől fogva az önkor-
mányzatok fokozottan figyeljenek arra, 
hogy ne kerüljenek újabb adósságcsapdá-
ba. Hiszen elvileg finanszíroznak minden 
feladatot.
– Akkor mégis hogyan jön létre a hiány?
– A kötelező feladatokra valóban ad az 
állam normatívát, de ez nem fedezi a 
költségeket. Hogy csak néhányat említ-
sek: nem elég az óvodára, a közigazgatá-

si feladatokra, a közvilágításra, vagy akár 
a szociális feladatokra sem. Ugyanakkor 
az utóbbi években amúgy is drasztiku-
san visszaesett önkormányzati adóbevé-
telek ez évtől máshogy oszlanak meg. Az 
iparűzési adó negyedrészét, a gépjármű-
adó 60%-át, a személyi jövedelemadót tel-
jes egészében elvonják az önkormányzat-
októl. Így állhat elő a jelenlegi helyzet és 
ez nem csak ránk igaz.
– A korábbi években is köztudomású volt, hogy 
a normatívák valójában nem fedezik az önkor-
mányzatok kiadásait. Mire alapozták az illeté-
kesek, hogy ez idén másként lesz?
– A Belügyminisztérium részéről az az érv 
hangzott el, hogy nemzetgazdasági szin-
ten állapították meg: elégnek kell lennie 
annak, amit az állam ad. Bár az igazság-
hoz az is hozzátartozik, hogy már kez-
detben mondták, ez nem igaz minden-
kire. Hiszen nincs két egyforma önkor-
mányzat: eltérő bevételűek, szerkezetű-
ek, összetételűek és természetesen a lakos-
ságukban sem egyeznek. Vannak tehát 
olyanok, akik az átlag fölé kerültek - ez 
a kevesebb -, de a többség inkább ez alá 
került. Bizonyos számítások szerint egyéb-
ként 100-150 milliárd forint hiányzik 

az önkormányzati szférából, a hiányok 
kompenzálására pedig 45 milliárd forin-
tot különítettek el. …Sok mindent nem 
látunk még kellően. Úgy érzem, a lendület 
viszi előre az önkormányzatokat: mindent 
csinálunk úgy, ahogy eddig vagy igyek-
szünk utánanézni, hogy hogyan kéne... 
A lényeg: komoly hiány van és ez sajnos 
rendszerszinten igaz.
– Az ötezer fő alatti önkormányzatok hiteleit 
tavaly decemberben a kormányzat átvállalta. 
Perbálon mennyi volt ez, mire költötték?
– A mi adósságunk nagyobb részét az 
európai uniós pályázatok önerejéhez a 
Magyar Fejlesztési Banktól felvett, hosszú 
lejáratú, kamattámogatott hitel tette ki. 
Ez mintegy százötvenöt millió forint volt. 

Az  uniós pályázatokból 
megújult a településköz-
pont, az óvoda, az isko-
la egyik épülete, valamint 
a polgármesteri hivatal. 
A működésünk finanszíro-
zására további huszonöt-
millió forint folyószámla-
hitelt is felvettünk, amitől 
a kormányzatnak köszön-
hetően szintén megszaba-

dultunk.
Milyen fejlesztéseket ter-
veznek ebben az évben?
Folyamatosan figyel-
jük ugyan a pályázato-
kat, de mint ahogyan 
az kiderült a koráb-
ban elhangzottakból, 
jelenleg a kötelező fel-
adatok működtetésére 
sincs elegendő keret.
Ehhez még hozzátar-

tozik, hogy megszigorították – vélemé-
nyem szerint egyébként  helyesen – az 
önkormányzati hitelfelvételt, ami azt 
jelenti, hogy Perbál maximum tízmillió 
forint hitelt vehet fel fejlesztési célra. Ez 
nagyobb fejlesztéseket nem tesz lehető-
vé. Ami a legégetőbb lenne: több járdasza-
kasz cseréje, valamint jó néhány utca szi-
lárd burkolattal való ellátása. A középtá-
vú terveink között szerepel a Közösségi 
Ház parkettacseréje és energiaracionalizá-
lása (hőszigetelés, a nyílászárók és a fűté-
si rendszer korszerűsítése, a tetőfedés cse-
réje).
– Milyen működési nehézségekkel kell szembe-
nézniük ebben az évben?
– A legnagyobb feladat számunkra jelen-
leg az, hogy az itt maradt szakfeladato-
kat hogyan tudjuk ellátni, de most is, 
mint mindig, optimista vagyok. Hiszek a 
leleményességünkben, s abban, hogy az 
állam most sem hagyja teljesen magára a 
nehéz helyzetbe került önkormányzato-
kat. Bízom abban, hogy ez a sok változás, 
átalakítás nem lesz hiábavaló és a végered-
mény egy fenntartható, hatékony állam-
igazgatás lesz.                        Tóth Anna

Fotók: Keresztúri Anna és Bánkuti Ákos
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INTERJÚ VARGA LÁSZLÓ, PERBÁLI POLGÁRMESTERREL

„A lendület viszi előre az önkormányzatokat...”
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Örkény és az elcsatangolt telefonfülke
Új helyen, illatos lonccal körbeül-
tetett konténerirodában működik a 
remeteszőlősi polgármesteri hivatal, 
miután az ady-ligeti laktanyában elfog-
lalt helyiségek bérletét indoklás nél-
kül felmondták. Az ez évi lehetőségek-
ről Szathmáry Gergely polgármesterrel 
beszélgettünk.

– A 75 m²-es építményt ideiglenes és gyors 
megoldásnak szántuk, amely közműve-
sítéssel, tereprendezéssel és berendezés-
sel együtt mindössze bruttó kilencmillió 
forintba került. Hosszú távon egy állan-
dó polgármesteri hivatal megépítésére is 
készülünk. Mivel az állam most megvizs-
gálja az egyes településeken lévő ingatla-
nainak átadási lehetőségét, igényt nyúj-
tottunk be Remeteszőlős egyetlen állami 
telekingatlanára. A tervezett épület magá-
ba foglalna a polgármesteri hivatalon kívül 
egy Remeteszőlőshöz méretezett közössé-
gi termet is, valamint a védőnő és az orvo-
si rendelő helyiségeit. Állami épület igény-
lésére is tettünk lépéseket, hogy a jelen-
leg kiugróan magas óvodai férőhelyhiányt 
gyorsan és hatékonyan megoldhassuk. E 
hosszú távú terv megvalósulása persze 
nagyon sok tényezőtől függ.
– Január elsejétől közös polgármesteri hiva-
talt működtet Budajenő, Tök és Remeteszőlős 
budajenői központtal, mivel a 2012. januári 
állapot szerint kétezer állandó lakos alatti tele-
pülések nem tarthatnak fenn önálló hivatalt. 
– A hasonló méretű települések összefo-
gásában találtuk meg a megoldást, hiszen 
minden kistelepülésnek elemi érdeke, hogy 
megtartsa saját arculatát. Egy nagyobb 
település hátsó udvarában ez nem könnyű 
és felesleges energiákat felemésztő feladat. 
Bár a budakeszi járás mind-
három kétezer fő alatti tele-
pülése szomszédos nagyobb 
településekkel, mégis egy-
mással fogtak össze a helyzet 
megoldására. Mérlegre tet-
tük a Nagykovácsival való 
szövetség előnyeit és hát-
rányait is, de a mérlegelés-
ben a kistelepülések szö-
vetsége győzött. A polgár-
mestereken kívül nyolc fő 
Budajenőn, kettő Tökön és 
kettő Remeteszőlősön látja el 
a hivatali teendőket. Tökkel 
közös adóügyintéző alkalma-
zását tervezzük, aki felvált-
va dolgozik majd a két tele-
pülésen. 
– Az új közigazgatási rendszer-
ben a feladatfinanszírozás miatt 
a korábbi, normatív alapú állami juttatások 
csökkenése miatt az önkormányzatok rákénysze-
rülnek, hogy felülvizsgálja a helyi adók szintjét.
– Az államháztartási támogatás 
Remeteszőlős esetében 80%-kal csökkent: 
huszonöt-harmincmillió forint helyett 
mindössze hatmillió az idén. Ezt csak úgy 
tudjuk átvészelni, hogy vannak tartaléka-

ink, megtakarításaink. Remeteszőlősnek 
eddigi számításaink alapján tízmil-
lió forinttal több a bevételkiesése, mint 
amennyi megtakarítást jelent az, hogy az 
állam átvállal feladatokat. Egy háromfős 
munkacsoportot alakítottunk annak fel-
derítésére, hogy hogyan tudunk úgy több-
letbevételt elérni, hogy közben nem ter-
heljük túl a lakosságot. Természetesen 
ezzel párhuzamosan 
a hivatal működé-
si költségeit is csök-
kentettük azzal, hogy 
megszüntettünk más-
fél álláshelyet, a köl-
tözéssel megtakarítot-
tuk a bérleti díjat és 
a lehető legtöbb fel-
adatot (hókotrás, köz-
te rü le t -karbantar -
tás, hulladékgyűjtés, 
stb.) magunk látjuk el. 
A kényszerű bevétel-
kiesést tehát a saját 
erőnk minél intenzí-
vebb alkalmazásával, 
a költségeink tovább-
faragásával és a helyi 
adók optimalizálásá-
val és nem emelésével  
szeretnénk pótolni.
Ez az év a túlélés 
éve lesz számunkra. 
A többi önkormány-
zatnak sem lehet sok-
kal könnyebb, mert 
többségük forráshiány-
nyal küzd. Egyes becslések szerint százöt-
venmilliárdos hiány keletkezett az önkor-
mányzati rendszerben, amire a kormány-

zat remélhetőleg még az 
év első felében megpró-
bál megoldást találni. 
– Mi az, amit az idei költ-
ségvetés lehetővé tesz?
– Hetvenöt millió forin-
tos költségvetésünkben 
32,4 millió forint adóbe-
vételt terveztünk, s tíz-
milliót meghaladó tarta-
lékot is képeztünk. Az 
útépítéseinkre kidolgo-
zott előtakarékossági 
rendszerünkben a legel-
ső beruházásra négy évig 
részletekben befizetett 
érdekeltségi hozzájárulá-
sokat idén kapja meg az 
önkormányzat. Az előző 
években képzett megta-
karításunk az, ami most 

átbillent bennünket az ez évi nehézsége-
ken. A működésünk és a karbantartások, 
a kisebb fejlesztések fedezetét biztosítja a 
költségvetés, nagyobb fejlesztésekre azon-
ban nincs keretünk, s most a pályázat is 
kevés. Szerencsére tavaly sikerült befejez-
nünk nagy vállalásunkat, s a gyűjtőútként 
szolgáló Patak sétány teljes, hosszába, 2,2 

km-en elkészült. Ez alapvetően meghatá-
rozza a település arculatát. 

ÖRKÉNY ÉS AZ ELCSATANGOLT 
TELEFONFÜLKE

Az idei lépéseinket az átalakulás miatt 
korlátok közé szorított lehetőségeinkhez 
méretezzük. Száz éve, 1912. április 5-én 
született Örkény István. A Nagykovácsiban 

élő Oberfrank Pál, a 
Veszprémi Petőfi Színház 
igazgatója hívta fel a 
figyelmem az író A bal-
ladaművészet hatalmáról 
című egyperces novellá-
jára, amelyben egy kör-
úti telefonfülke a belvá-
rosból menekülve Buda 
és Nagykovácsi között, a 
mostani Remeteszőlősön 
telepedik le. Ha valaki 
felveszi a kagylóját, rövid 
verset hall, amit még egy 
költő a körúton mondott 
bele. Ebből az ötletből 
kiindulva beszereztünk 
egy régi típusú, zöld-sár-
ga telefonfülkét és gyűj-
tőtől egy tárcsás telefon-
készüléket is, aminek a 
belsejében egy lejátszóra 
helyi művészek Örkény-
egyperceseket mondanak 
fel. Aki felveszi a kagylót, 
meghallgathatja Örkény 
novelláinak egyikét. 
A fülkét Örkény képé-

vel, ismertető anyagokkal fóliázzuk, és 
várhatóan április elejétől ajánljuk figyel-
mébe nem csak a lakóinknak, de az igen 
nagy turistaforgalmat bonyolító Remete-
szurdok látogatóinak is. 

KUTATÁS A MÚLTBAN

A település múltjával ismerkedve fontos 
lépést teszünk az ún. Rácski-tanya romja-
inak a kitisztításával és feltárásával, ahol 
érdekes leletekre bukkanhatunk. A név-
adó tulajdonos az egykori ÁVO  -s lakta-
nya megépüléséig annak területét is bir-
tokolta. Tudományos bizonyosság nincs, 
de egy ötvenes évekbeli légi felvételből 
arra következtetünk, hogy a mostani lak-
tanya helyén valamikor egy római villa 
állt. Az Árpád-kori Nagykovácsi is ere-
detileg Remeteszőlőstől északra, a mos-
tani Kecskehát területén, a nagykovácsi 
út S-kanyarjában terült el, ahol a légi fel-
vételek még egy templomocska alapja-
it is sejtetik.  A tanya falmaradványaiban 
kváderezett kövek látszanak a százéves 
téglák és a terméskő mellett. A romok ren-
dezésével a látványosabb kövekből helyi 
kiállítást nyitunk majd. Tervezzük még a 
község kemencéjének megépítését a pol-
gármesteri hivatal udvarán, amely remé-
nyeink szerint egy újabb közösségterem-
tő helyszín lesz. 

Koós Hutás Katalin
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2013. március?Zsámbék, Herceghalom 

Dobogón a herceghalmi kempósok

Nyolc új rendőrőrs nyílik
Az őrsprogram keretében nyolc tele-
pülésen nyílik új, alosztály jogállá-
sú rendőrőrs az év első felében Pest 
megyében. Az első rendőrőrsöt Ócsán 
már át is adták február 15-én. A lis-
tán Acsa, Budakalász, Dunavarsány, 
Isaszeg, Jászkarajenő és Kiskunlacháza 
mellett Zsámbék is szerepel.

A zsámbéki rendőrőrs működési terüle-
te Perbál, Tök, Zsámbék, Herceghalom és 

Páty. Parancsnoka Braczkó Gábor főhad-
nagy, aki ráadásul pátyi lakos. Az őrs sze-
mélyi állománya a területen jelenleg már 
szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak-
ból és egy járőrből áll majd. Székhelyük 
Zsámbékon lesz, várhatóan a BRFk régi, 
Petőfi utcai pihenőházának az épületé-
ben, melyet viszonylag kis költséggel és 
gyorsan alkalmassá tudnak tenni a feladat-
ra. Addig a zsámbéki rendőrőrs a budake-
szi rendőrőrs bázisáról látja el a feladatát.

Még két esztendő sem telt el azóta, hogy 
Herceghalmon kempo egyesület alakult, 
ma már érmekért szállnak harcba sporto-
lóik a hazai versenyeken. Szilágyi András 
klubelnök mellett Lacza 
Ádám Illés is besegít a 
tehetséges fiatalok edzé-
sébe.

Február második hét-
végéjén a Szigethalmi 
Utánpótlás Kupán 
Tarjáni Tamara és 
Petrik Barna indult 
herceghalmi színek-
ben. Tarjáni forma-
gyakorlatban, Petrik 
chikara-curabe verseny-
számban lett második. 
„Tarjáni lehet, hogy 

indul az áprilisi, Százhalombattán ren-
dezendő Világkupán és Juhász Ferenc 
Emlékversenyen. Jó formában van, egy 
kis szerencsével élete eddigi legelőkelőbb 

eredményét is elérheti.” – nyilat-
kozta Szilágyi mester a mindössze 
15 esztendős kempókáról.

A Herceghalmi Kempo Dojo 
SE hétfőnként 17 óra 30 perc-
től, péntekenként pedig 18 órától 
várja a kempo iránt érdeklődőket 
a Gesztenyés utca 15. alatti edző-
teremben.

Három település főépítésze
A huszonöt éve a szakmában dolgozó 

szakembert öt pályázó közül választotta 
ki Zsámbék képviselő-testülete. Perbálon 
2000 óta, Tökön pedig 2002 óta látja el ezt 
a feladatot. Az ország szá-
mos pontján tervezett háza-
kat, jelentősebb munkái 
Szentendrén, Budapesten 
és Siófokon valósultak meg. 
Legkedvesebb munkájának 
azonban a perbáli óvodabő-
vítést tartja. 

 Urr Gábor a Budakeszin 
önkormányzati képvise-
lőként a városfejleszté-
si bizottság elnökeként 
is feladatokat vállaló, a 
zsámbéki főépítész posztot 
2005 óta betöltő Bánhidi Lászlót váltot-
ta, akinek munkásságát a zsámbéki óvoda, 
a bölcsőde megépítése, a CBA funkcioná-
lis elrendezése és a premontrei iskola leg-
újabb, a régi kaszinóból átalakított épüle-
te fémjelzi.

 Csenger-Zalán Zsolt polgármester a 
Zsámbéki Polgárnak úgy nyilatkozott, 
közös megegyezéssel szűnt meg az előző 
főépítész munkaviszonya, ugyanis a Helyi 
Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításával 

kapcsolatban egyfajta bizalmi válság ala-
kult ki közöttük. Január elsejétől ráadá-
sul alapvetően megváltozott a polgármes-
ter feladatköre, számos többletfeladattal 

egészült ki, többek között 
sok az építésüggyel kap-
csolatos teendő. Megszűnt 
a Tervtanács, a véleménye-
zési jogkört a korábbi két-
három hónappal szemben 
tizenöt napos határidővel 
a polgármesterhez rendel-
ték. Sok korábban építé-
si engedélyköteles tevé-
kenység mentesült az épí-
tési engedély alól (pl. hom-
lokzat, festés, ablakcse-
re, kerítésépítés, kémény 

stb.), e munkálatok végzéséhez a jövőben 
a polgármester városképi igazolása szüksé-
ges. A rövid határidők és megnövekedett 
tennivalók miatt egy polgármesteri kabi-
netet hoznak létre Zsámbékon, melynek 
tagja a főépítész, egy részmunkaidős mun-
katárs, és egy szintén részmunkaidőben 
foglalkoztatott polgármesteri asszisztens.

 Urr Gábor Zsámbékon szerdán délután, 
Tökön hétfő délután, Perbálon Szerdán 
délelőtt tartja fogadó óráját.

Mintegy 600-800 milliárd forintra szá-
míthatnak a megyei önkormányzat-
ok az Unió keretéből, melyről márci-
usban dönthet az EU. Pest megye a 
lakosságszám és megye nagysága sze-
rint részesül a keretből. A megyei köz-
gyűlés április végén, már az unió hatá-
rozatának ismeretében hozhat végle-
ges döntéseket. 

A fejlesztési keretek elsősorban Zsámbék 
és Budaörs térségét érintik. Ide tartoz-
nak például az M11-es út (Ercsi térsége 
(M6) – Zsámbék – Kesztölc – Esztergom – 
Szlovákia), a Felcsút – Bicske – Zsámbék 
bicikliút, az Üröm (M0) – Budakalász 
– Pomáz – Pilisszentkereszt – Esztergom 
- Tokod (új főúti kapcsolat) – Sárisáp – 
Úny – M11 út, de ide tartoznak Budaörs 
városfejlesztési tervei is.

Budaörs a „több mint bevásárlás” jel-
szóval a minőségi szolgáltatások város-
ává szeretne válni, ami a kulturális intéz-
ményhálózat, a zöldfelületek bővülésé-
ben és minőségjavulásában, felsőoktatá-
si intézmény megtelepedésében, idegen-
forgalmi rendezvények és vállalkozások 
meghonosításában, az utazási idő csök-
kenésében (Budaörs-Bp.), a kerékpáros 
közlekedési hálózat kiépülésében nyilvá-
nulna meg.

A budai agglomerációban Szentendre 
a kultúra városaként, Érd regionális és 
lokális szolgáltató és szabadidő közpon-
ti funkciót ellátó kertvárosi központként 
fogalmazta meg a jövőjét.

800 milliárd 
a megyei 

önkormányzatoknak

Tarjáni Tamara és Szilágyi András Tarjáni Tamara és Szilágyi András

Urr Gábor föépítész
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Március 14. csütörtök 14 óra
Március 15-i ünnepség 
a budakeszi EFMK-ban 

(Fő u. 108. 
tel. 06-23-451-161).

Március 14. csütörtök, 17.30
Március 15-i ünnepség 

a biatorbágyi Faluházban
K: Dr. Hermann Róbert 

akadémikus

Március 14. csütörtök 19 óra
Dr. Draskóczy András 

építész
Dubrovnyik és könyékéről

a Szent László Házban
(Budakeszi, Fő u. 206-208.)

Március 14. csütörtök 19 óra
CSÁNGÓ TÁNCHÁZ
a Szigony zenekarral
a Marczibányi téri 

Művelődési Központban
www.marczi.hu 

Március 16. szombat 7.45 
Indulás pátyi óvodától

Budai-hegység: Mézes-hegy-
Vár-hegy-Nagy Kopasz-

hegy-Nagykovácsi
ktg: 1.000 Ft/fő, táv 10 km
Tihanyi Péter (túravezető)

30/579-9423

Március 16. szombat 10.30 
KIPPKOPP és TIPPTOPP 

a Nefelejcs Bábszínház 
a biatorbágyi Faluházban.

Belépő: 800 forint

Március 18. hétfő 16 óra
BABASZÍNHÁZ 
– 1-4 éveseknek

a Marczibányi téren
www.marczi.hu

Március 18. hétfő 18-20 óra
STRESSZTRÉNING 

(10 x 1/hét) a budakeszi 
református gyülekezetben.

1000 Ft/fő/hét
Jelentkezés 

Szabó Gábor 
(multiguide@chello.hu)  

Március 18. péntek
BÄCHER IVÁN ÍRÓ

a nagykovácsi 
Öregiskolában
(Kossuth u. 78. 

tel. 06-26-356-362)

Március 18. péntek 19 óra
KUTIK REZSŐ 
GITÁRESTJE 

a Marczibányi téren
www.marczi.hu

Március 19. szombat 18 óra 
MONGÓLIAI ÚTI 

BESZÁMOLÓ 
a zsámbéki könyvtárban

Március 20. szerda, 18.30 
HÚSVÉT ÖRÖME 

MOLNÁR V. JÓZSEF
néplélek-kutató 

a biatorbágyi Faluházban.
A belépés díjtalan.

Március 20. szerda 19 óra
MAGASHEGYI 

UNDERGROUND
Marczibányi téren

www.marczi.hu

Március 21. csütörtök 15 óra
KAZETTÁS 

MENNYEZETEK
Bereczky Zoltán 

lelkipásztor.
a Kálvin teremben 

(Budakeszi, Fő u. 159.)

Március 21. csütörtök 20 óra
Dresch Quartet koncert

Fanfara Complexa moldvai 
táncház

Dresch Mihállyal
a Marczibányi téren

www.marczi.hu

Március 22. péntek 16 óra
NOSZTALGIA PARTY
a budakeszi EFMK-ban.

Március 22. péntek 18 óra
dr. Tóth Zoltán József 

alkotmányjogász
Magyar közjogi 

és közéleti aktualitások a 
piliscsabai Klarisszaházban

(Templom tér 9.) 
Belépő 800 Ft.

Március 22. – április 26. 
péntek 18 óra 

POPPER PÉTER: 
VALLÁSALAPÍTÓK

Hat részes előadássorozat 
videofelvételről

a Marczibányi téren
Belépő 1500 Ft, www.

marczi.hu

Március 23. szombat 11 óra
PENGET-Ő 

CÉRNAHANGVERSENY
Vihula Mihajlo 
gitárművésszel

a budakeszi Prohászka 
gimnáziumban.

Belépő 1300 Ft/fő
Elővétel: 

Betűtészta könyvesbolt,
Szivárvány Óvoda, 

Zeneiskola

Március 24. vasárnap 5.45
KIRÁNDULÁS

Gömörszőlős - Baradla-
barlang – Jósvafő – 
Szalonna - Edelény

Ktg. 6500 Ft/fő
Jelentkezés: 

vandorbot11@gmail.com
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Az álláshirdetéseket INGYEN jelentetjük meg. 
Kérem, hogy hirdetéseiket minden hónap 25-ig juttassák el hozzánk!

LAKOSSÁGI  APRÓHIRDETÉS

Tel: 70/559-2148
Tihanyi Péter (túravezető)

30/579-9423

Március 24. vasárnap
ÍJÁSZ NAP Zsámbékon

vásár, játszóház egész nap
Falu pogácsája

Kató Zoltán-koncert
Kontáros táncház

Március 24. vasárnap 19 óra
VIRÁGVASÁRNAPI 
KALÁKA KONCERT
Vendég: Szalóki Ági
a Marczibányi téren

www.marczi.hu

Március 26. kedd 14.30 
KORÁNYI DIABETES 

KLUB
a budakeszi EFMK-ban.

Március 26. kedd 18 óra
ÉLETMENTŐ 

GYAKORLATOK
a zsámbéki műv. házban.

Március 27.  szerda 18 óra
ALAPFOKÚ 

GOMBAISMERET
tanfolyam 8 + 5 óra

kéthetente
Jelentkezés: 

06-20-535-2166
Gábor Emese, Budakeszi

Március 27. szerda 18.30
EGÉSZSÉGKLUB 

a zsámbéki műv. házban.

Március 27. szerda 19 óra
GYÓGYÍTÁS ÉS 

MŰVÉSZET
Házigazda 

dr. Medgyesi János 
háziorvos
vendég: 

dr. Tátrai Zsuzsanna 
néprajzkutató 

és Fülöp Zsuzsanna 
operaénekesnő

a Marczibányi téren 
www.marci.hu

Március 28. csütörtök 18 óra
GOMBAISMERET 

haladóknak
tanfolyam 8 + 5 óra

kéthetente
Jelentkezés: 

06-20-535-2166
Gábor Emese, Budakeszi

Március 28. csütörtök 18 óra 
SZIRMAI GÁBOR

Veterán motorkerékpárral 
Fekete Afrikában

a biatorbágyi Faluházban.
A belépés díjtalan.

Március 29. péntek 16 óra 
TÖKMAG JÁTSZÓHÁZ
a budakeszi EFMK-ban.

Március 31. vasárnap 7.20 
Indulás pátyi óvodától

ÁRPÁD NAPI 
EMLÉKTÚRA

Kiskovácsi - Holdvilág-árok 
– Vízesés - Árpád fejedelem 
emlékhely - Nagy Csikóvár- 

Gyopár-forrás- 
Csobánkai elágazás.

Ktg: 1.800 Ft/fő
Tihanyi Péter (túravezető)

30/579-9423

Április 4. csütörtök 20 óra
Beszélgetéssorozat 

HITBÉLI KÉRDÉSEKRŐL
havonta a budakeszi

Szent László Közösségi 
Házban.

Április 4. csütörtök 20 óra
CSÁNGÓ TÁNCHÁZ 

a Tatrossal és a Tallabillével
a Marczibányi téren.

www.marczi.hu

Április 6. szombat 19 óra
ROJTOS TÁNCHÁZ

a budakeszi EFMK-ban.

Április 6. szombat 20 óra
FASSANG LÁSZLÓ 

orgonaművész 
a budakeszi 

plébániatemplomban.
K. Soltész Ágnes hegedű, 

Kristófi Ágnes ének

Április 7. vasárnap 19 óra
MEDGYESI ZSOLT 

ZONGORAKONCERTJE
a  Marczibányi téren

www.marczi.hu

Április 8. hétfő 19 óra
AZ ÉN PÓDIUMOM

A hídépítő Szlovákiából
Papp Katalin a nagykovácsi 

Öregiskolában.

Április 9. kedd 19 óra
Kortárs irodalmi est
ERDŐS VIRÁGGAL
a Marczibányi téren

www.marczi.hu

Április 10. szerda 18 óra
KÖLTŐK – VERSEK – 

ÉLETEK
Nemes Nagy Ágnes: Császár 

Angela
Szécsi Margit: Juhász Róza

és a Sebő Együttes 
a Marczibányi téren.

www.marczi.hu

Április 11. csütörtök 15 óra
JÓTÉKONYSÁGI 

GÁLAEST
a Szent János Kórház 

égett gyerekeket mentő 
készülékei�nek cseréjére

a Pesti Magyar Színházban.

ÁLLÁSHIRDETÉS

• BECOME a Helen Doron English teacher! We teach children of 3 
months - 14 years. We offer part time job in the evenings. Orsolya Szal-
ma 20/669-2555

• KISMAMÁK, NAGYMAMÁK, DIÁKOK számára otthon végezhető munka. 
Tel.: 06-20-368-0492 és 06-30-450-4738

• E.U. KONFORM oktatással egybekötött karrierlehetőség, korlátozott
létszámban, közép- és felsőfokú végzettségűeknek akár főállásban is. 
E-mail: jeno.kertsz@groupamagarancia.hu  
Tel.: 06-349-3319,06-20-979-3848

Hirdetésfelvétel: 06-23-457-058, 06-30-922-6418 
Hirdetési árak: 15 szóig 1270 Ft, 15 szó felett szavanként 100 Ft.

• 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
• 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 karbantar-
tása. 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
• REDŐNY, napellenző, szalagfüggöny, 
szúnyoghálók, reluxa gyártása, szere-
lése, javítása. Pontos, precíz munka, 
kedvező áron. Tel.: 06-70-268-9591
• SZÁMÍTÓGÉPEK karbantartását, szá-
mítógépes hálózatok konfigurálását és 
távfelügyeletét vállalom, Budakeszin 
kiszállási díj nélkül. Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 06-30-366-4310
• PSZICHOTERÁPIA a Zsámbéki-meden-
cében! Szakképzett pszichológusok se-
gítenek pszichés, életvezetési problé-
máikban. Egyéni, pár- és családterápi-
ák, Life-coaching, agytréner kezelés: 
relaxáció, tanulási potenciál fokozása, 
pánik-betegség kezelése. Peres ügyek-
ben: igazságügyi szakértés. Nagy ta-
pasztalattal, diszkrécióval! Időpont 
egyeztetés: 
Tel.:06-20-933-5548

• MIÉRT MARADNA EGYEDÜL? Mi 
megtaláljuk párját! BUDAI TÁRS-
KÖZVETÍTŐ a III. és XII. kerületben: 
Tel.: 06-30-555-8444
• FELÚJÍTANDÓ, jogi problémás ingat-
lant vásárolnék. Életjáradék is érdekel! 
Tel.: 06-30-942-1362

• HUMÁN TÁRGYAK korrepetálása álta-
lános és középiskolás diákoknak. He-
lyesírási, szövegértési problémák javí-
tása, középiskolás felvételi előkészítés, 
érettségire felkészítés. 
Tel.: 06-30-639-5361
• CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK megbízható, 
munkájukra igényes idősgondozókat, 
takarítónőket, bébiszittereket, igény 
szerint, akár bentlakással is. Empátia 
Iroda. Tel.: 06-30-869-9796, 
06-20-465-8458
• TELEVÍZIÓ, LCD, PLAZMA TV, monitor, 
HIFI, kamera, házi mozi, erősítők, 
mikrosütő gyors szerviz. Hétvégén is 
hívható. Tel.: 06-70-246-5049 
• VILLANYSZERELÉS. Húszéves szakmai 
gyakorlattal vállalok épület villanysze-
relést, hibakeresést, elektromos javítá-
sokat, elektromos kisgépek és háztar-
tási gépek javítását.  
Tel.: 06-20-243-8811, 
e-mail: lackoprivate@yahoo.com 
• ANGOL 06-30-242 4588, FRANCIA 
06-30-389-8376 kommunikatív 
nyelvoktatás KEDVEZMÉNNYEL diplomás 
tanároktól Budakeszin, minden 
szinten. Nyelvvizsga- felkészítés, 
üzleti nyelv is.
• 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
• FELVÉTELI előkészítés matematiká-
ból 6. osztálytól. Matematika. fizika, 
kémia KORREPETÁLÁS általános és 
középiskolásoknak Budakeszin. 
Tel.: 06-30-203-6770.
• ÁRON ALUL eladó Budakeszin a Ba-
rackosban csodálatos körpanorámás 
építési telek, építési engedéllyel. 720 
m², kész betonalap, áram, víz, csator-
na a telken, közlekedés: 3 perc a 222 
busz, ami a Moszkva térre visz. Iskola, 
óvoda 5 perc séta, Spar üzlet 
3 perc séta. 
Tel.: 06-30-350-8 63, 
06-30-914-5463
• JAVÍTÓ MŰHELY NYÍLT PÁTYON! Háztar-
tási, ipari, elektronikai, kerti elektro-
mos gépek, berendezések javítása, 
hibakeresése.  Épületvillamossági 
szerelés, javítás, hibakeresés. 
Páty, Orgona u. 5. 
Tel.: 06-20-243-8811, 
06-20-984-3782
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SZÜLETÉSNAPI AJÁNDÉK
Az idén lekötött színes hirdetéseket a 2012-es áron, 

a szokásos kedvezményeken felül további 10% árengedménnyel kínáljuk.

           Még nagyobb példányszámban, még több oldalon,
12 településen: a teljes budakeszi járásban

10 éves a Buda környéki Iránytű

Hirdetésfelvétel: 06-23-457-058, 06-30-922-6418  e-mail: szerkesztoseg@budakornyekiiranytu.hu
www.budakornyekiiranytu.hu

Budakeszi, Fõ u. 96.
Nyitva tartás: H-P: 7-18 Szo: 7-12

Tel.: 451-138
E-mail: info@korosi-vegytisztito.hu 

Belsõ udvari parkoló!

¡ felsõruhák, ágynemûk, takarók 
vegytisztítása, mosása

¡ bõr, velúr és irhabundák 
tisztítása és festése

¡ függönyök, drapériák leszedése 

¡ tisztítás után felrakása

¡ szõnyegek felszedése 

és tisztítás utáni visszahelyezése

¡ háztól házig szállítás 

Kórósi Miklós vegytisztító

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

KÚTFÚRÁS!
Fúrt kutak létesítése, karbantartása, 

állapotfelmérése kamerával
igény esetén a teljes vízellátó rendszer 

kiépítése, szivattyú telepítés
Öntöző rendszerek tervezése, 

kialakítása, beüzemelése
 

Információ, megrendelés: +36 30 8784403
E-mail: furtkutak@freemail.hu
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 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

KÖNYVELÉS
Budakeszin 

könyvelõ iroda vállal:
cégalapítást, könyvelést, 

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

képviseletet, garanciával.

Telefon: 
30 268 5858

Könyvelőiroda Pátyon
Segítünk a cégalapításban, 

ott vagyunk a működés éveiben, 
ha kell mindent megteszünk

 a talpon maradása érdekében és 
segítünk a bezárásnál, ha így alakul.

06-70-425-1275 � info@figures2006.hu

Hirdetés

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

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

Tel.: 06 30 760 37 57   info@hovizsgalo.hu

H�KAMERÁS 
V I Z S G Á L A T

15.000,-Ft egy lakás,
ill. családi ház felméréseAKCIÓ!

AKCIÓ!

Hol szökik el a meleg otthonából? 
Ne az utcát f�tse!
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Hús- Hentesáru

és Vegyeskereskedés
 2071 Páty, Kovács Imre utca 7.

Nyitva tartás

K: 7-17 

Sz, Cs, P: 7-18

Szo 7-13

h, v: zárva

0623/343-324

házias füstölt termékek

 családias környezetben

- Tőkehús

- Baromfi

- Házi zsír

- disznósajt

- tepertőkrém

- sütőkolbász

- Szalámik, felvágottak

- Friss tepertő

- véres és májas hurka

DISZNÓVÁGÁSHOZ 

BÉL ÉS FŰSZEREK

Elérhetôségeink: Törökbálinti depó, Telefon: 0630-300-9113, e-mail: depo03@family-frost.hu

RENDKÍVÜLI AKCIÓKKAL VÁRJUK: 
például GYORSFAGYASZTOTT SPENÓT 450g csak 99,-Ft! (220,-Ft/kg)

További ajánlatok a weboldalon.

A HÁZHOZSZÁLLÍTÁS DÍJMENTES!

KÍVÜLI AKCIÓKKAL VÁRJUK

www.frost.hu

WEBÁRUHÁZUNKBAN KÖZEL 150 FÉLE 
  GYORSFAGYASZTOTT 
  TERMÉKET KÍNÁLUNK 
  KEDVES VÁSÁRLÓINKNAK!

RENDK
például GYORSFAGYA

TováTT

K

...mert otthon venni jó!


