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A Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar 
és Füzes Néptáncegyüttes böllérei 
a városi Falu Disznótorán

 Elhunyt Udvardy Ferenc 
budakeszi főorvos 

8. oldal

 
Elhunyt Ferrari Violetta 

Budaörs díszpolgára
10. oldal

 Lackfi János 
Prima-Primissima-díjas

12. oldal

 
 Bencsik Mónika 

Nagykovácsi polgármestere  
13. oldal
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Buda környéki Irányt� H i r d e t é s

ÁTRIUM (WALTER) ÜZLETHÁZ
Budakeszi, Fő u. 43-45. I. emelet

H A L L Á S V I Z S G Á LÓ, 
H A L LÓ K É S Z Ü L É K 

S Z A K Ü Z L E T 
INGYENES hallás- és beszédértés vizsgálat tanácsadással,

hallókészülék illesztése próbahordással
Fülilleszték, zajvédő és uszodai füldugó készítése, elem értékesítés
(Hallókészülékek beszerezhetők TB támogatással, vagy teljes áron)

IDŐPONT-EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES!

Tel.: 23/453-076 vagy 06-20/367-22-99  
Nyitva: kedd, csütörtök 10-18-ig, szerda 9-14-ig

Akció!óó

HOYA
 VÉKONYÍTOTT   

  L ENCSÉKRE!

 Gyógyászati Segédeszköz SzaküzletGyógyászati Segédeszköz Szaküzlet
Átrium Üzletház • Budakeszi, Fő utca 43-45.

H-P10-18, Szo 9-12 óráig
Tel.: +36-20 389 2728  • www.uzletbudakeszi.hu

– Mágnesterápia (Magneter) kezelés és készülék eladás
– Dr. Elek Emil Miklós ortopéd szakorvos 

szakrendelése (bejelentkezés alapján)
– Gyógy- és ortopéd cipők készítése 

(orvosi vényre és privát)
– EGYEDI talpbetét készítése 

– SZÁMÍTÓGÉPES TALPVIZSGÁLAT!

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

BŐRGYÓGYÁSZAT
MAGÁNRENDELÉS BUDAKESZIN

Dr. Veres Gábor

FOTÓZÁSOS 
ANYAJEGYVIZSGÁLAT

KISMŰTÉTEK
(szemölcs, növedék, benőtt köröm)

HAJHULLÁS, KOPASZODÁS
NEMIGYÓGÁSZAT 

(felfázások, gomba stb.)

Rendelési idő: 

Kedd 15–19 óra
Időpont kérés: 06-30/291-8357

Budakeszi, Fő u. 95.

Vizsgálati díj: 7.000 Ft, kontroll: 4.000 Ft

www.dermaoptima.hu I www.haj-doktor.hu
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Választás 2014
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Létszám
Az eddigi 386 helyett csak 199 országgyű-
lési képviselő kerül a parlamentbe: 106 
egyéni választókerületből, 93 országos lis-
tákról. A választás egyfordulós lesz, tehát 
április 6-án a végeredmény is megszüle-
tik. Az egyfordulós választáson az a jelölt 
nyer, aki a legtöbb érvényesen leadott sza-
vazatot kapta, függetlenül a megjelentek 
számától. 

Kampány
A hivatalos kampány február 15-én indul. 
A listával rendelkező pártok fejenként 470 
perc, azaz közel nyolcórányi hirdetési időt 
kapnak. A nemzetiségi listát állító jelö-
lő szervezeteknek is lesz 130 percük rek-
lámra. Mivel a tévécsatornáknak ingyen 
kell közzétenniük a hirdetéseket, biztosra 
vehetjük, hogy a pártok ki is fogják hasz-
nálni ezt a keretet. 

Nincs kampánycsend. A kampány 
az urnazárásig tart, de a választás ideje 
alatt nem lehet majd a tévében hirdet-
ni, választási gyűlést tartani, s tilos lesz 
kampányolni a szavazókör bejáratától szá-
mított 150 méteren belüli közterületen. 
A törvény ugyanakkor nem tiltja az online 
kampányt ezen a napon.

Egyéni jelöltek
Egyéni választókerületben az lehet jelölt, 
akit a választókerületben legalább ötszáz 
választópolgár ajánlott. Az aláírásokat nem 
gyűjthetik buszon, iskolákban, közhivatal-
okban, a rendészeti szerveknél és a kórhá-
zakban. A jelölteknek február 17-től már-
cius 3-ig kell összegyűjteniük az induláshoz 
szükséges számú ajánlást. 

Újdonság, hogy egy választópolgár több 
jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltre csak egy 
ajánlást adhatnak, és az ajánlás nem von-
ható vissza. Az érvényes ajánláshoz fon-
tos, hogy mindenki felírja az ívre a szemé-
lyes adatait is.

Országos 
vagy nemzetiségi lista

Országos listát az a párt állíthat, amely 
legalább kilenc megyében és a főváros-
ban, legalább 27 egyéni választókerület-

ben önálló jelöltet állított. A parlamenti 
küszöb öt százalék maradt.

Tizenhárom országos nemzetiségi önkor-
mányzat nemzetiségi listát állíthat. Ehhez 
a névjegyzékben nemzetiségi választópol-
gárként szereplők legalább egy százalé-
kának ajánlása, de legfeljebb 1500 aján-
lás szükséges. Az országos listákat március 
4-ig kell bejelenteni a Nemzeti Választási 
Bizottságnál (NVB).

A nemzetiségi listára csak az szavazhat, 
aki előzetesen regisztrálta magát a nem-
zetiségi névjegyzékbe. Ezt január elsejétől 
lehetett levélben vagy online megtenni, a 
tájékoztatókat az év elején mindenki meg-
kapta. A regisztrált nemzetiségi listára sza-
vazók viszont automatikusan nem szavaz-
hatnak az országos pártlistákra. Csak egyé-
ni jelöltre és valamelyik nemzetiségi listára 
szavazhatnak. 

A nemzetiségek kedvezményes man-
dátumszerzési lehetőséget kaptak, de 
ha ez mégsem sikerülne, nemzetisé-
gi szószólót küldhetnek a parlamentbe. 
Nemzetiségenként egy kisebbségi mandá-
tumra lesz lehetőség úgy, hogy előbb össze-
sítik az 5 százalékos küszöböt elérő pár-
tokra és a nemzetiségi listákra leadott sza-
vazatokat, amit elosztanak az országos lis-
tán megszerezhető mandátumok számával 
(93), majd ezt az eredményt néggyel. Így 
alakul ki a kedvezményes kvóta, amelynek 
elérése a mandátumszerzés feltétele.

Töredékszavazatok
Újdonság, hogy az egyéni választókerü-
letben mandátumot nyerő jelölt után is 
jár majd töredékszavazat a győztes párt-
jának, az első és a második helyezett sza-
vazatszáma közötti különbségnek megfe-
lelő mennyiségű. Tehát ha a győztesre 40 
ezren, a második helyezettre 19.999-en 
szavaztak az egyéni választókerületben, 
akkor a mandátumot szerző politikus után 
20 ezer töredékszavazat jár pártjának az 
országos listán.

A külhoni magyarok is 
szavazhatnak

A határon túli magyar állampolgárok 
csak úgy szavazhatnak, ha előbb regiszt-
ráltatják magukat a Nemzeti Választási 

Irodánál (NVI). Ehhez kérniük kell, hogy 
vegyék fel őket a választói névjegyzékbe. 
A kérelmet online vagy postán március 
22-ig kell eljuttatniuk a NVI-ba. A hatá-
ron túli magyarok csak az országos lis-
tára szavazhatnak, egyéni jelöltre nem. 
A választási iroda az országos lista jogerős-
sé válását követően eljuttatja a szavazási 
levélcsomagot, a választó pedig a szavaza-
tát tartalmazó borítékot vagy a szavazás 
befejezéséig eljuttatja a külképviseletek-
re, vagy a magyarországi szavazásra ren-
delkezésre álló időszakban eljuttatja bár-
melyik országgyűlési egyéni választóke-
rületi választási irodába, vagy pedig levél-
ben juttatja el az NVI-hez, ebben az eset-
ben a szavazatnak április 5-én éjfélig meg 
kell érkeznie.

A máshol szavazók
A választás napján külföldön tartózkodó 
választópolgárok Magyarország nagykö-
vetségein és főkonzulátusain akkor sza-
vazhatnak, ha a helyi jegyzőnél március 
29-ig jelentkeztek a külképviseleti név-
jegyzékbe.

Aki nem lakóhelyén, hanem 
Magyarország egy másik településén sza-
vazna, április 4-én 16 óráig kérheti ezt 
a lakcíme szerinti választási irodától. 
Újdonság, hogy az átjelentkezők csak a 
lakcímük szerinti egyéni képviselőjelöltek-
re szavazhatnak és nem annak a válasz-
tókerületnek a jelöltjeire, ahová átjelent-
keztek.

Hogyan szavazhatunk?
A NVI február 17-ig mindenkinek értesí-
tőt küld a választás időpontjáról és a sza-
vazás helyéről. Szavazni érvényes szemé-
lyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosít-
vánnyal lehet, emellett szükséges a lak-
címkártya vagy személyi azonosító is. 
Azonosításunk után megkeresik a nevün-
ket a választói névjegyzékben, aláírjuk a 
jelenléti ívet, és két szavazólapot kapunk: 
az egyiken egyéni jelöltre, a másikon 
országos listára (vagy nemzetiségi listá-
ra) szavazhatunk. Szavazni iksszel vagy 
kereszttel lehet, a lényeg, hogy két egy-
mást metsző vonalat rajzoljunk az erre 
kijelölt kis négyzetbe.

Koós Hutás Katalin

Országgyűlési választás április 6-án
Csak 199 képviselő kerül az országgyűlésbe, egyfordulós választással. Megszűnik a kopogtató cédula és a 

kampánycsend. Külhoni magyarok is szavazhatnak, de csak az országos listára. 

Az Alaptörvény szerint a köztársasági elnök kizárólagos joga az országgyűlési képviselők általános választásának idejét 
megjelölni, melynek az előző választást követő negyedik év áprilisában vagy májusában vasárnap kell lennie, kivéve a 

húsvétot és a pünkösdöt. Az utolsó három országgyűlési választás is április első felében volt.
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Buda környéki Irányt� Pest megyei hírek

2018 és 2020 között épülhet meg az 
M0 új, északnyugati szakasza: 8 km a 
Megyeri hídtól a 10-es útig. A tervek 
szerint Budakalásznál völgyhíd épül, 
s a pályája 5,2 kilométeren két alagút-
ban fut majd. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a kor-
mányzati honlapon társadalmi vélemé-
nyeztetés céljából közzétette az M0 10. 
és 11. főút közti szakaszának kijelöléséről 
szóló kormányrendelet tervezetét, melyet 
december 4-ig lehetett véleményezni. 
A tárca a körgyűrű északnyugati folyta-
tását Budakalász, Üröm, Pilisborosjenő, 
Solymár és Budapest közigazgatási terüle-
tein haladva javasolja megépíteni. 

Az M0 Magyarország legnagyobb igény-
bevételnek kitett gyorsforgalmi útja, ame-
lyen a tranzitforgalom szinte teljes egészé-
ben áthalad, és amelyet az országon belü-
li forgalom jelentős része is érint. A 10. sz. 
főút bekapcsolásával a körgyűrű minden, 
a fővárosba vezető főutat gyorsforgalmi 
úttal kötne össze. A fejlesztéssel Óbuda és 

lényegében a teljes budai oldal mentesül-
ne a fővárost az Almásfüzitő - Esztergom 
- Dorog - Pilisvörösvár vonalról érő jelen-
tős forgalomterhelés alól.

A nyomvonalat a rendelet elfogadása 
után a helyi önkormányzat köteles telepü-
lési rendezési tervében feltüntetni, és nem 
dönthet beépítésre szánt területté nyilvá-
nításról - olvasható a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium közleményében. A tervezett 
ütemezés szerint a munkálatok legkoráb-
ban 2017-ben kezdődhetnének meg.

Az elmúlt évek komoly eredménye-
ket hoztak az M0 fejlesztésében. A kör-
gyűrű részben új nyomvonalon megépí-
tett déli szakaszának bővítése véget vetett 
a mindennapos forgalmi dugóknak. Az 
Új Széchenyi Terv forrásaiból támogatott 
beruházás utolsó ütemét tavaly augusztus-
ban adták át. Az M7-M5 közötti részén 
jelentősen kevesebb a torlódás és a baleset, 
csökkent a menetidő. Az autósok így több 
mint 75 km hosszan, folyamatosan halad-
hatnak a körgyűrű megépült, M1 és 11 sz. 
főút közötti szakaszán. 

Továbbépül az M0

Kevés kifejezőbb szobor állít 
emléket a németek kitelepítésé-
nek, mint Kovács Jenő munkája 
Dunabogdányban. A háza ajtajá-
ból egy szál batyuval a kezében 
visszanéző férfialak megrázó erő-
vel adja vissza azt a drámát, ami 
Magyarországon történt a német 
lakossággal.

A dunabogdányi Nepomuki Szent 
János katolikus templom kertjé-
ben rendezett ünnepségen Tarnai 
Richárd kormánymegbízott mon-
dott beszédet, majd megkoszorúzta 
az emlékművet. 

1946. január 19-én hagyta el 
Magyarországot az első vonatsze-
relvény, amely az elüldözött német 
lakosokat szállította Németországba. 
A második világháború végén mintegy 

negyedmillió magyarországi német volt 
kénytelen elhagyni szülőhelyét. A leg-

több embert, mintegy hat-
van ezret, Pest megye terü-
letéről hurcoltak el. A 2900 
fős Dunabogdányból, a több-
ségében német ajkú lakosság-
ból 900 embert telepítettek ki.  

Tarnai Richárd kormány-
megbízott arról beszélt, hogy a 
gonoszságra nincs magyarázat. 
„Tudatosítani kell magunkban, 
hogy a XX. századot végigható 
gonoszság a második világhábo-
rút követően sikertelen orszá-
got hagyott hátra, és ezért bűn-
bakot kerestek, aminek követ-
kezményeként ártatlan embe-
rek bűnhődtek.” Hozzátette, 
azért fontosak ezek a megem-
lékezések, hogy ez még egyszer 

ne történhessen meg.
forrás: Pest Megyei Kormányhivatal

A kitelepítésekre emlékeztek január 19-én

Már csak február 14-ig lehet indulni 
a mikro-, kis- és középvállalkozások 
(kkv) munkahelyteremtő beruházásai-
nak támogatására a Nemzetgazdasági 
Minisztérium pályázatán, amely 
révén 1100-1200 vállalkozás 6500 új 
munkahelyet létesíthet, továbbá leg-
alább 12000 már meglévő munkahely 
maradhat meg.

A támogatás mértéke nem regisztrált 
álláskereső személy esetén, új munka-
helyenként 1,5 millió Ft. Ezen kívül 
az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet 
pályázni, külön-külön, illetve halmozot-
tan:

– Hátrányos helyzetű kistérségben új 
munkahelyenként 200 ezer Ft. 
– A leghátrányosabb helyzetű kistérség-
ben új munkahelyenként 300 ezer Ft.
– Ha a beruházás befejezését követően a 
munkaügyi kirendeltségeken nyilvántar-
tott, kiközvetített álláskeresők foglalkoz-
tatására vállalkozik a pályázó, új munka-
helyenként 500 ezer Ft.
– Ha a helyi cigány kisebbségi önkor-
mányzat, ennek hiányában a roma érdek-
képviseleti vagy a roma civil szerve-
zet vagy az etnikai szószóló ajánlásá-
ra a pályázó roma munkavállaló foglal-
koztatását vállalja, új munkahelyenként 
300 ezer Ft.

– Ha a beruházás szabad vállalkozási zóná-
ban valósul meg, új munkahelyenként 
további 400 ezer Ft.

További részletek: 
http://palyazatmenedzser.hu/2014/01/09/

nfa-2014-kkv/

Megyenapi 
kitüntetettek

Pest Megye Önkormányzata december 
6-án tartotta hagyományos megyenapi 
és sportkarácsonyi ünnepségét. Ebből 
az alkalomból kitüntetéseket és díja-
kat vehettek át a megyéért az év folya-
mán kimagasló munkát végző szemé-
lyek és szervezetek. A hosszú listából 
csak térségünk díjazottjait emeljük ki.

Pest Megye díszpolgára - Dr. Kürti György, 
a ceglédi Kossuth gimnázium nyugalma-
zott igazgató tanára.

Pest Megyéért emlékérem - Dr. Horváth 
Szabolcs, nemzetközi hírű pszichiáter, a 
nagykovácsi református egyházközség 
presbitere.

Tudományos díj - Dr. Csath Magdolna 
biatorbágyi közgazdász, egyetemi tanár, 
a szociális piacgazdaság híve: véleménye 
szerint a gazdaság van az emberért, és 
nem az ember a gazdaságért. 

Pest Megye Közbiztonságáért díj - 
Biatorbágyi Ifjúsági Bűnmegelőzési Klub

Nemzetiségekért díj - Dicke Schwäne 
fúvószenekar, Perbál

Pest Megye Környezetvédelméért díj - 
Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület

Pest Megye Építészeti Nívódíja - 
Lakóépület Budaörs belvárosában, lakó-
ház felújítása (dicséretben részesül) Dobos 
Botond Zsolt

Az év legjobb Pest megyei férfi után-
pótlás sportolója - II. díj Persányi Barnabás 
(Zsámbéki Sportbarátok Egyesülete) 

Az év legjobb Pest megyei felnőtt csapa-
ta - I. díj Budaörsi Sport Club Asztalitenisz 
Szakosztály

Február 14-ig még lehet pályázni
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A budakeszi járás hírei

Februárban kezdődik, s április 15-ig 
befejeződik a Magyar Közút beruházá-
sa, a budakeszi főutca újraaszfaltozá-
sa, s márciustól a forgalmi rend meg-
változása is várható a település forga-
lomtechnikai koncepciójának felülvizs-
gálata eredményeként. Új lehetősége-
ket is számba veszünk, hogyan érhet-
nék el a budakesziek a 4-es metrót 
átszállás nélkül.

A január 29-én a budakeszi művelődé-
si házban rendezett közlekedési fóru-
mon e témaköröket vitathatták meg az 
érdeklődő lakosok az illetékes szerveze-
tek és az önkormányzat képviselőivel. 
A főutca felújításáról Pásztor Zoltán, 
a kezelő és megrendelő Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Pest megyei igazgatója és 
Bata Péter, a kivitelező STRABAG fele-
lős művezetője számolt be. A fórumon 
elhangzott legfontosabb információkat 
Ohr Alajos, Budakeszi városüzemeltetési 
és közlekedési tanácsnoka foglalta össze 
lapunknak. 

A BUDAKESZI FŐUTCA 
ÚJRAASZFALTOZÁSA

A beruházás februárban kezdődik és a 
budapesti közigazgatási határtól a buda-
örsi kereszteződésig terjed. Elsőként a 
főutcai buszmegállók öbleit építik újjá oly 
módon, hogy 55 cm mélyen felszedik az 
alapot és újraépítik 15 cm sóderágy, 20 cm 
beton-szigetelő réteg és 20 cm bazaltbeton 
rétegezésével. Az új megoldással remélhe-
tőleg hosszabb ideig nem süllyed meg a 
buszok kerekei alatt az úttest.

Ideiglenes buszmegállókat a mostani 
megállók közelében megfelelően kitáb-
lázva jelölnek ki, de a forgalmat nehezí-

ti majd, hogy a buszok nem az öblökben, 
hanem a forgalmi sávokban állnak meg az 
utasok le- és felszállása idejére.

Az aszfaltot a főutca teljes szélességében 
kicserélik: 9 cm mélyen felkaparják a felső 
réteget, majd 5 cm kötő- és 4 cm kopóré-
teg kerül vissza, s a közmű-fedlapok ren-
dezése és a burkolatfestés is megtörté-
nik. A marást, amely egyszerre többnyi-
re 30-40 méret érint, napközben, de a 
csúcsforgalmi időszak, azaz fél kilenc után 
végzik. Az egyszerre több száz métert is 
érintő aszfaltozási munkákat 20 és 6 óra 
között, azaz éjszaka igyekeznek megol-
dani. Elterelésekre nem, csupán forgal-
mi akadályokra kell számítani ezekben az 
időszakokban. A felújításból kimaradnak 
az Erkel és a Kossuth utcai kereszteződé-
sek nemrég felújított szakaszai. 

Az önkormányzat saját keretéből tízmil-
lió forinttal száll be a beruházásba, amely-
ből a legégetőbb pontokon a szegélykövek 
cseréjét tervezi.

FORGALOMTECHNIKAI 
FELÜLVIZSGÁLAT

A Budakeszi teljes területét érintő felül-
vizsgálatot végző TANDEM Kft. képvise-
letében Pej Kálmán ismertette az önkor-
mányzattal már két egyeztetésen átesett 
tanulmány részleteit. Az utakra, a kerék-
párutakra és a közösségi közlekedésre is 
kiterjedő összeállítást a fórumon a lakos-
sággal is megvitatták. Az új szempon-
tok figyelembe vételével elkészített újabb 
javaslatról várhatóan a márciusi ülésén 
dönthet a képviselő-testület.

A tanulmány érdekes megállapításai 
közé tartozik, hogy a budakesziek ré-
góta vágyott körforgalmai közül egyiket 
sem javasolja: a Himnusz-szobornál és az 

Erkel utcánál elsősorban a terep erős lej-
tése miatt. A Temető utcánál a körfor-
galom lefoglalná a református templom 
előtti közösségi tér szinte teljes területét. 
A Budaörsi úti kereszteződésben pedig a 
vízelvezető árkok teljes lefedése és a pátyi 
útról érkező kisebb forgalom becsatlakozá-
si nehézsége nyomott leginkább a latban.

A tanulmány nem támogatja az Erkel-
Márity tengely elkerülő út funkció-
ját, pedig a Telki felől érkezők szíve-
sen használják erre a célra. A Fenyő 
utca kétirányúsítását és a Meggyes utcá-
val együtt az elkerülő út funkciót viszont 
igen. A Zichy Péter utcában az áthaladó 
forgalmat megszüntetnék: középen lezár-
va az utat, csak a két ellentétes végén 
lehetne behajtani. 

A közlekedési koncepcióterv részletei 
megtekinthetők a budakeszi önkormány-
zat honlapján (www.varoshaza.budakeszi.hu)

ÚJ LEHETŐSÉGEK 
 A TÖMEGKÖZLEKEDÉSBEN

A 4-es metró előnyben részesítése érde-
kében jelentős átalakulásom megy át 
Budaörs és Törökbálint közösségi közle-
kedése. Budakeszi számára a metró eléré-
se átszállás nélkül megoldható lenne, ha
–  a jelenleg Budakesziről Budaörsig közle-

kedő 779-es Volánbusz útvonalát a met-
róig meghosszabbítanák.

–  a jelenleg csak a Tetrapackig közleke-
dő 188E járat csúcsidőben Budakesziig 
is eljöhetne.

–  a 22-es busz a Széll Kálmán tértől nem 
csak a budakeszi Tescoig, de a 4-es met-
róig is közlekedhetne

–  a 240-es busz végállomása Budaörs 
helyett Budakeszi is lehetne.

Koós Hutás Katalin

Forgalmi változások Budakeszin

Januártól a teljes árú havi bérlet 10500 
helyett 9500 Ft, a dolgozók kedvezmé-
nyes éves bérlete 114 600 helyett 103000 
Ft. A tanulók havi bérlete 3850 helyett 
3450 Ft, a nyugdíjasoké pedig 3700-ról 
3330 forintra csökkent. Az oktatási idő-
szak utolsó két hetére bevezették a köz-
oktatásban tanulóknak a kétheti bérletet, 
amely 2550 forintba kerül. 

Az utasoktól érkező észrevételek alap-
ján lehet kedvezményes kutyabérletet is 
vásárolni, ennek ára 5250 Ft.

A gyenge kereslet miatt megszüntet-
ték a nyugdíjasok és a diákok számára az 
éves Budapest-bérletet, bevezették viszont 
a nosztalgiabérletet, amely 15 000 Ft és 
érvényessége a BKK nosztalgiajárataira 
terjed ki. 

Januártól csökkentek 
a bérletárak

Így változik a 22-es busz 
2014 januárjától

A 22-es buszcsalád vonalán sűrűbb követés 
várható. Többek között Budakeszi terüle-
tén, a Budagyöngye és a Szép Ilona kör-
nyékén a reggeli csúcsidőszakban forgal-
mi torlódások okozta menetidő-növeke-
dést kompenzálandó 2014. január 6-ától 
(hétfőtől) a 22-es, a 22A és a 222-es busz 
vonalán reggelente több járat közlekedik. 
A három buszjárat közös szakaszán 2-3 
perces közös követés lesz, illetve 6.30-
7.30 között sűrűbben indulnak a buszok, 
három többletindulást is beiktatnak a zsú-
foltság csökkentése és a kínálat bővítése 
érdekében. 

Budakeszi önkormányzatával együttmű-
ködve a Budapesti Közlekedési Központ 
január 6. óta a Széll Kálmán tér M irányá-
ban is megállítja a 22-es buszt a Szőlőskert 
utca megállóban. Az új megállóhely - a 
Budakeszi irányú, azonos elnevezésű 
megálló párja - a Szürkebarát utcában, 
a Szőlőskert utca kereszteződésénél, a 
Szőlőskert Ipari Park közelében található. 

Nagyszabású forgalom-átszervezést hajt 
végre a BKK, mely tíz fővárosi kerületben, 
Budaörsön és Törökbálinton 40 autóbusz, 
4 villamos és 3 troli útvonalát érinti annak 
érdekében, hogy a 4-es metró használa-
tát ösztönözzék. A tervezett menetrendi 
változásokat a Budapest Portálon (www.
budapest.hu) és a BKK honlapján (www.
bkk.hu/m4) részletesen, szöveges magya-
rázattal és térképeken is bemutatják.

A nyugati agglomerációból érkező autó-
buszok döntő többsége a kelenföldi met-
róvégállomásig járhat majd. Budaörs felől 
a jelenlegihez képest kisebb kapacitással 
ugyan, de továbbra is közvetlen kapcso-
latot biztosítanának a Móricz Zsigmond 
körtérre (240-es busz), és új járatot is 
indítanának 140-es számjelzéssel a Széll 
Kálmán térre. 

(MTI)

Járatokat szerveznek át a 4-es metró miatt
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November 13-án lakossági fóru-
mon ismertette az önkormányzat a 
Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) 
makkosmáriai változtatási elképzelé-
seit. Az ésszerű megoldásokat a tavasz-
szal kezdődő, több milliárdos csator-
na-beruházás is sürgeti.

A módosítások során a végleges állapot-
ra terveznek úgy, hogy a teljesen beépült 
városrész is élhető maradjon a telek- és 
épületméretek, az útszélességek, a közmű-
vek, a csapadékvíz-elvezetés, a közlekedés 
és a szolgáltatások szempontjából – tájé-
koztatta a megjelenteket Nemesánszky 
Ildikó településtervező. 

A módosítás legfontosabb eleme az 
útszélességek szabályozása. Fontos tudni, 
hogy a közút legkisebb kívánatos szélessé-
ge 6,5 méter, elsősorban a közszolgáltatá-
sok ellátási kötelezettsége miatt (hókotrás, 
szemétszállítás, közvilágítás, kétirányú 

közlekedés stb.). Ha mégis keskenyebb, 
a forgalom ott már csak egyirányú lehet. 
Hét méteres útszélesség alatt csak költ-
séges védőcsövezéssel lehet a közműve-
ket fektetni, mert az előírt védőtávolsá-
gok csak így válthatók ki. Nyolc méte-
res útszélesség alatt pedig nem fér bele az 
útba a csapadékvíz-elvezetés, legalábbis a 
földfelszíni megoldás. A nyílt csapadék-
víz-elvezetéshez ugyanis szélesebb utca, 
a zárt rendszerhez több pénz kell – hang-
zott el a fórumon.

Az országos jogszabályok módosulásai 
miatt a terület használatán 2015. decem-
ber 31-ig módosítani nem lehet, tehát a 
területi besorolási szabályokban most nem 
lesz változás.

MIÉRT SZÜKSÉGES A HÉSZ 
FELÜLVIZSGÁLATA?

Dénes György, Budakeszi főépítésze sze-
rint Makkosmáriára a kialakult állapoto-

kat tekintve értelmetlenül szigorú szabá-
lyozás vonatkozik: túlzott és megvalósít-
hatatlan útszélességet ír elő, amely épüle-
teket szel át és építési telkeket semmisít 
meg. A minimális telekméretet és telek-
szélességet is felülvizsgálnák. Jelenleg 16 
méternél keskenyebb telket nem lehet 
beépíteni és építési övezettől függően a 
950 m²-nél kisebb telkeket sem. A Budai 
Tájvédelmi Körzet mellett jelenleg érvé-
nyes 20 méteres védőtávolságot is meg-
szüntetnék, erről az egyeztetések már 
megkezdődtek. A szabályozás a csapadék-
víz-elvezetést, a szennyvíz-hálózatot és az 
útépítést egységben kezelné. 

A helyi építési szabályzat módosítása 
a 2013. március 28-i képviselő-testületi 
döntéssel kezdődött. A következő lakos-
sági fórum 2014. február 20-án 18 órakor 
lesz a budakeszi művelődési központban. 
Hatályos HÉSZ leghamarabb májusban 
várható.                                         -khk-

Ésszerűsítenék a makkosi szabályozást

November 29-én egy Dacia Duster 
terepjáróval lett gazdagabb a budakeszi 
ren-dőrőrs az ellátási területéhez tarto-
zó kilenc település jóvoltából. A több 
mint 3,5 millió forintos ajándék átadá-
sán az egymással társulásban álló önkor-
mányzatok polgármesterei is megjelentek. 
A budakeszi rendőrőrs jelenleg négy gép-
kocsival látja el Budajenő, Budakeszi, 

Herceghalom, Nagykovácsi, Perbál, Páty, 
Remeteszőlős, Telki és Tök területén a 
közbiztonság felügyeletét.
Somlóvári Józsefné, az illetékes buda-
keszi önkormányzati bizottság elnöke 
lapunknak elmondta, hogy azon túl, hogy 
Budakeszi megépítette a rendőrőrs épüle-
tét, 2009-ben Telkivel közösen már egy 
autót adományoztak az őrs rendőreinek 

a fokozottabb rendőri jelenlét 
reményében. Azóta üzemanyag-
kártyával, a rendőrőrs belső fel-
újításával, a bölcsőde épületé-
ben rendőri lakások biztosításá-
val, a körzeti megbízottak szá-
mára albérlet finanszírozásával 
támogatja a település a rendőr-
ség munkáját. A most átadott 
Dacia Duster fedezetének jó 
része a Telkiben rendezett köz-
biztonsági jótékonysági bál ered-
ménye volt, a hiányzó összeget a 
települési önkormányzatok egé-
szítették ki.                    kohuka

Terepjárót kapott a budakeszi rendőrőrs

December 13-án resta-
urálni vitték a Korányi 
szanatórium keresztező-
désével szemközti, több 
mint kétszáz éves keresz-
tet. Nem sokkal előtte 
az erdészet ágakat vágott 
le a mögötte álló fáról. 
Egy gondatlanul levágott 
ág a keresztre zuhant, 
amely a pléhkorpusszal 
együtt súlyosan megron-
gálódott, jelentősen meg-
növelve az elhanyagolt, 
de egyébként ép kereszt 
helyreállítási költségeit.

A budakeszi hagyomány sze-
rint Jange Toni Kreuznak 
nevezett, különleges rokokó 
kőkeresztet 1801-ben állítot-
ta egy apa fia emlékére. A tör-
ténetnek két változata ismert. 
Az egyik szerint egy budake-
szi paraszt éppen búzát szál-
lított a fővárosba, s kicsiny 
gyermeke utána eredt, ám a 
kereszt környékén elágazó 
utak között eltévedt és meg-
fagyott. Gyermeke emlékére 
állítatta a Jankovics-család ezt 
a keresztet. A másik változat 
szerint az apa egy budake-

szi kőbánya tulajdonosa volt, és az utána 
szaladó fia csak eltévedt, de szerencsésen 
megtalálták. 

A helyreállítást a budakeszi német 
önkormányzat és a Budakeszi Szépítő 
Egyesület végzi. A felújított keresztet vár-
hatóan 2014 nyarának elején állítják visz-
sza eredeti helyére.           

Koós Hutás Katalin

Restaurálják a szanatóriumi keresztet

A német 
önkormányzaté 

a tájház
November 24-én ünnepélyes keretek 
között írták alá a budakeszi városhá-
zán azt a szerződést, amellyel a Fő 
u. 127. alatt tizenhárom éve létrejött 
Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény 
és Tájház a városi önkormányzattól a 
német önkormányzathoz került.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília polgármes-
ter beszédében hangsúlyozta, meggyőző-
dése, hogy a tájház, amely budakeszi sváb 
hagyományainak tárgyi emlékeit mutatja 
be, nem is lehet a német önkormányzaté-
nál jobb kezekben. Megemlékezett Starcz 
Terézről, aki a tájház létrejöttének a leg-
főbb napszámosa, gondozója volt. 

Schrotti János, a Tarkabarka-Kuntebunt 
német nemzetiségi óvodát már évek óta 
sikeresen működtető, a sváb hagyomá-
nyok ápolásában elkötelezett budakeszi 
német önkormányzat elnöke elmondta, 
a szervezet tevékenységébe jól illeszkedik 
a tájház működtetése, melynek vezetését 
Nádas Anna vette át. Honlapjuk: 

www.heimatmuseum-wudigess.hu.
Nyitva tartás: 

Sze 16-20, P 10-14, V 14-16 óra
Csoportos látogatás bejelentése, 

időpont egyeztetés: 
Nádas Anna 20-519-5755
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Január 20-án ünnepélyes keretek 
között írta alá Budakeszi polgármes-
tere a település szennyvíz-elvezetési és 
szennyvíztisztítási projektjének kivite-
lezési szerződését a közbeszerzési eljá-
ráson kiválasztott konzorcium kép-
viselőivel. Budakeszi tavaly tavasszal 
pályázaton jutott uniós támogatáshoz 
a nettó 3,7 milliárdos beruházás meg-
valósítására, amelyen több mint egy 
évtizede dolgozik az önkormányzat. 

255 MILLIÓRA CSÖKKENT 
AZ ÖNRÉSZ

A város 2012 áprilisában írta alá a támoga-
tási szerződést, melynek összköltségvetése 
nettó 3,7 milliárd forint. Eredetileg 71,7 
%-os uniós támogatási arány szerepelt 
a szerződésben, amelyet 
a 2013 szeptemberében 
aláírt szerződésmódosí-
tás szerint az önkormány-
zatnak sikerült 93.4%-ra 
feltornásznia. Eszerint az 
önkormányzati önrész 
mintegy félmilliárd forint-
tal kevesebb, 255 millió 
forint lesz. A polgármester 
tájékoztatása szerint az 
önerő jelentős részére az 
az összeg nyújt fedezetet, 
amit a város a Fővárosi 
Vízművektől kap a meg-
szűnő, önkormányza-
ti tulajdonú Keszivíz Kft. 
üzemeltette helyi háló-
zat üzemeltetési jogának 
átadásáért. Elképzelhető, 
hogy a beruházás megva-
lósításához sem hitelfelvé-
telre, sem lakossági befize-
tésekre nem lesz szükség.

A beruházással Budakeszin világvi-
szonylatban is korszerű, membrán-tech-
nológiás szennyvíztisztító-telep épül a 
Hosszú-réti patak partján, a Csíki-hegyek 
alatt. Kiépül a szennyvízcsatorna-hálózat 
Makkosmárián a Gábor Áron utca - Őr 
utca - Besenyő utca - Bolgár utca - Lejtő 
utca - Törökőr utca - Szász utca határol-
ta területen. A munkákat 2015 első felé-
re fejezik be. 

A TECHNOLÓGIA

A jelenlegi budakeszi szennyvíztisztító-
telep az ország második telepeként épült 
az ötvenes évek végén. Ugyan a kilenc-
venes évek elején korszerűsítették, ennek 
ellenére a telep helyzete jó ideje tarthatat-
lan. A technológiát illetően Serény József, 
a GE Water Hungária Kft. főtechnológusa 
elmondta, hogy a nemzetközi cég az egész 
világon a specialistája az eleveniszapos 
membrántechnológiának. Serény József a 
közép-európai beruházások tervezésében 
és építésében illetékes. Magyarországon 
hat kommunális és öt ipari szennyvíz-
tisztító üzem működik ezzel a technoló-
giával. A legközelebbi ilyen üzem éppen 

Budajenőn működik, 2006 óta problé-
mamentesen, gyakorlatilag ivóvíz minősé-
gű vizet állítva elő. Az új technológiának 
köszönhetően a budakeszi telep mellett 
sétálva csatornabűz helyett a frissen szán-
tott szántóföld illatát érezzük majd – ígér-
te Serény József.

A KIVITELEZŐ

A kivitelező konzorciumot (PEW 
Budakeszi) a gödöllői székhelyű Penta 
Általános Építőipari Kft. (a projekten belül 
37,5%-os részesedéssel), a budapesti szék-
helyű, Euroaszfalt Építő és Szolgáltató 
Kft. (szintén 37,5%), amely az érdi csator-
na-beruházásban 127 km csatornát fek-
tetett nyolc milliárd forint értékben, és a 
biatorbágyi székhelyű West Hungária Bau 

Kft. (25%) alkotja. A szennyvíztisztító 
kiviteli terveit a vállalkozó készíti, amely-
re még ezután kell külön időt fordítani. A 
csatornahálózat kiviteli terveit a megren-
delő önkormányzat adja, így a hálózatépí-
tés munkálatai talán hamarabb megkez-
dődhetnek. A telepet 3311 m³ szennyvíz 
befogadására építik. Hasonló méretű és 
technológiájú telep nemrég Veresegyházán 
készült, szintén a budakeszi szakember, 
Serény József közreműködésével. A gravi-
tációs gerinccsatorna 12,7 km hosszú lesz, 

a nyomóvezetékek 3 km-t, a házi bekö-
tő vezetékek 4,8 km-t tesznek majd ki, 
ami összesen 20,5 km. Ilyen mennyisé-
gű csatornát építeni nem lehet észrevétle-
nül - mondta az ügyvezető, ezért nyoma-
tékosan kérte az önkormányzatot, hogy 
segítsenek a lakossággal elfogadtatni azo-
kat a bonyodalmakat, amelyek a nyugodt 
mindennapokat felváltják majd a beruhá-
zás ideje alatt.

HATÁRIDŐK

–  Két hónapon belül ünnepélyes alapkő-
letétel lesz a szennyvíztisztító új hely-
színén.

–  A csatornahálózat építésének a meg-
kezdéséhez még hatósági engedélyek, 
mérnök jóváhagyása és a mérnöknek 

egy munkakezdési uta-
sítás kiadása szükséges. 
Ezek birtokában a kivite-
lező a munkák megkezdé-
se előtt legalább egy hét-
tel tájékoztatja a lakos-
ságot, hogy mikor melyik 
utcában kezdődik a veze-
ték építése.
–  A házi bekötéseket a 

kivitelező ingatlanon-
ként leegyezteti a tulaj-
donosokkal.

–  A csatornázást 2015. 
márciusig várhatóan 
befejezik. 2015 júli-
usára pedig elkészül a 
szennyvíztisztító-telep 
is. 

–  Az átadást egy fél éves 
próbaüzem előzi meg.

–  A konzorcium hatvan 
hónap jótállást vállalt a 
szerződésében.

Az új szennyvíztisztító telep helyén 
a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti 
Örökségvédelmi Központ megelőző régé-
szeti feltárást végzett, mivel a környéken 
sok római és avar kori lelőhelyet jegyez-
nek. Megállapították, hogy a telep helyén 
nincsenek ilyen lelőhelyek, így az építke-
zés megkezdhető - tájékoztatta lapunkat 
dr. Szabó Pál, a projekt önkormányzati 
koordinátora. 

Koós Hutás Katalin

Minimális önrész a csatorna-beruházásban

 Perbál 50,5 millió Ft, 100%-os támo-
gatást nyert megújuló energia-felhasz-
nálás növelésére az Új Széchenyi Terv 
keretében, melyből a közösségi ház, 
a polgármesteri hivatal, az iskola, az 
óvoda és a sporttelep áramfogyasztá-
sát csökkentik egy 50 kWp alatti név-
leges teljesítményű fotovoltaikus rend-
szerrel.

Jelenleg az intézmények villamos energia-
ellátását hálózatról biztosítják. Az uniós 

és hazai támogatású, önrészt sem igény-
lő projekt közvetlen célja a perbáli önkor-
mányzat működési kiadásainak csökken-
tése. A beruházás eredményeként a vásá-
rolt villamos energia töredéke lesz a jelen-
legi mennyiségnek. Reményeik szerint az 
így megtakarított összeget az intézmé-
nyekben egyéb fejlesztésekre fordíthatják. 
A közbeszerzési eljárást már lefolytatták. 
A kiválasztott kivitelező november 1-jén 
már megkezdte a munkát, melynek befe-
jezése 2014. július 30-án várható.

Nagy Gábor Lajos ügyvezető, Penta Általános Építőipari Kft.; dr. Csutoráné 
dr. Győri Ottília, Budakeszi polgármestere; Irtó Krisztián környezetvédelmi igazgató, 

Euroaszfalt Építő és Szolgáltató Kft.; Szabó Dusán főmérnök, West Hungária Bau Kft. 

Uniós energiahatékonysági program
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November 14-én kísérték utolsó útjá-
ra a 85 éves korában hosszú betegség 
után elhunyt dr. Udvardy Ferenc főor-
vost, aki közel fél évszázadon át szol-
gált Budakeszin háziorvosként. Pályája 
kezdetén, ha kellett, fogorvos, szü-
lész, családsegítő vagy éppen szociá-
lis munkás is volt egyben. Budapesten, 
a Szent Gellért plébánia urnateme-
tőjében helyezték örök nyugalomra, 
ahol a budakesziek nevében kollégá-
ja, dr. Imre Éva, budakeszi családorvos 
búcsúzott az aktív életét Budakeszinek 
szentelő munkatárstól. 

„Egy életutat bemutatni ilyen rövid idő 
alatt lehetetlen. Aki ismerte, tudja, hogy 
Ön milyen volt életvitelében és munkájá-
ban. Negyvennyolc évig dolgozott az orvo-
si hivatás legnehezebb területén körzeti 
és háziorvosként Budakeszin. Nem csil-
logó-villogó rendelőben kezdte a munká-
ját, hanem napi huszonnégy órai készenlét 
mellett, sáros és rossz utakon gyalog vagy 
biciklivel látogatta a betegeit vagy ren-
delt a megszabott időben. A szükség arra 
is rákényszerítette, hogy fogorvosi mun-
kát végezzen, hogy szüléseket vezessen 
le, hogy gyerekeket kezeljen és kampány-

oltásokat végezzen. Nem egyszer emel-
gette elhanyagolt emberek piszkos ágy-
takaróját, hogy gennyes sebeiket kezelje 
vagy támogatott ki részegeket az árokból. 
Mindezt méltósággal, hippokratészi eskü-
jének megfelelően végezte. Az évek során 
a szakma göröngyös útjának minden stáci-
óját végigjárta, mire megérdemelten kirak-
hatta azt a bizonyos cronini réztáblát a 
kapuja alá.

A község fejlődésével, a lakosság számá-
nak növekedésével később több orvoskol-
léga, gyermek- és fogorvos is munkába állt 
Budakeszin, s a feladatok így már megosz-
lottak. Évekig ennek az orvoscsoportnak 
választott, közkedvelt vezetője volt. 
Nehezen tűrte a kollégák között időn-
ként kialakult feszültséget, az orvos-beteg 
közötti alkalmi konfliktusokat, inkább 
nagyszerű diplomáciai érzékkel elsimítot-
ta ezeket. A kispénzű betegek gyógysze-
reit esetenként kiváltotta, vagy a kórház-
ba saját autójával szállította őket. Nyitott 
volt az új gyógymódokra: folyóiratokat 
olvasott, továbbképzésekre járt, vizsgá-
zott a modern gyógyászatból. Munkájára, 
hivatásszeretetére Budakeszi és az állami 
vezetés is felfigyelt, számos kitüntetést és 
elismerést kapott.

A gyalogló, gumicsizmás orvos aztán elér-
kezett a számítógépek világába. Tudom, 
hogy nem szerette, Joggal érezte úgy, hogy 
eltompítja az orvos-beteg kapcsolat meg-
hittségét annak ellenére, hogy az admi-
nisztrációban nagy segítséget nyújt. Ön 
mindig, minden körülmények között a jól 
felkészült, magyarázó, személyes kontak-
tust teremtő doktor bácsi akart és tudott 
maradni.

Hetvenöt éves koráig gyakorolta e 
nemes hivatást. Megérdemelt nyugdí-
jas éveit azonban nem élvezhette sokáig. 
A sok munka, a problémák és a magas 
kor kikezdte fizikai és szellemi aktivitását. 
Akkumulátorai kimerültek. Erős akarat-
tal ezeket egy ideig helyre tudta hozni, de 
pár éve már nem lehetett a telepeket újra-
tölteni. Szerető és szeretett felesége súlyos 
betegsége alatt mindvégig mellette állt, éve-
kig gondozta, haláláig ápolta.

Szerénységét, úriember voltát bizonyít-
ja, hogy nem lehetett megelőzni a köszö-
nésben: mindenki előtt, kivétel nélkül, 
megemelte a kalapját. Most úgy búcsú-
zunk, hogy mi emeljük meg Ön előtt a 
képzeletbeli kalapunkat. Hamvai itt nyug-
szanak, de szellemisége és emléke örökké 
Budakeszin marad. Nyugodjék békében!”

Elhunyt a budakeszi családorvos

Tisztújítás a 
Hagyományőrző Körben
November 21-én új alapszabályt fogadott 
el a 25 éves Budakeszi Hagyományőrző 
Kör. A májusban elhunyt Nagyné Starcz 
Teréz utódja az elnöki székben Ligetfalvi 
Károly, az alelnök Kotmayer Zalán lett. 
A titkár Czégény Éva maradt - adta hírül 
közleményében a civil szervezet.

Farbaky Péter főigazgató lett
Farbaky Péter, aki eddig a Budapesti 
Történeti Múzeum főigazgató-helyette-
si posztját töltötte be, a nyugdíjba vonu-
ló eddigi igazgatót a feladatra kiírt pályá-
zat nyerteseként január elsején követte a 
főigazgatói székben.

A Példakép Alapítvány által életre hívott 
Év Példaképe címért 50 sikeres fiatal vál-
lalkozó, köztük egy budakeszi is verseny-
zett. Az országos népszerűséggel és ötmil-
lió forintos fődíjjal járó pályázaton olyan 
40 év alatti fiatal vállalkozók vehettek 
részt, akik vállalkozásukkal, életútjukkal 
pozitív példát mutatnak a társadalom-

nak és a fiatal generációnak. A 417 pályá-
zó közül 12 tagú szakmai zsűri választotta 
ki az 50 fiatal vállalkozót, köztük a buda-
keszi Hodász Gábort, a Hód Industrial 
Solutions Kft. tulajdonosát. 

A nyertes végül Lehota Tamás, szege-
di kutatóorvos lett, s a díjat Orbán Viktor 
miniszterelnöktől vehette át. 

Az Év Példaképének jelölték

A magát színtiszta magyar banknak meg-
határozó Széchenyi Kereskedelmi Bank 
üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettese 
lett Szász Károly, a Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyeletének (PSZÁF) korábbi 
elnöke. Az Országgyűlés tavaly szeptem-
ber 16-án fogadta el a Magyar Nemzeti 

Bankról szóló törvényt, amely összevonta a 
jegybankot és a PSZÁF-ot. Október 1-jétől 
a jegybank látja el a pénz-, tőke- és biztosí-
tási piac felügyeletét, és a PSZÁF korábbi 
fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti funk-
cióit. A PSZÁF-vezetők megbízatása szep-
tember 30-ával szűnt meg.

A Széchenyi Bank vezérhelyettese Szász Károly

Az MTV M1 és M2 csatornáinak eddi-
gi intendánsa november 7-től látja el fe-
ladatát. A rendszerváltás 25. évfordulójára 
készülve az MTVA olyan saját gyártású tar-
talmak bemutatását tervezi 2014-ben, ame-
lyek minden korosztály számára újra átélhe-
tővé teszik az akkori eseményeket. A progra-
mok előzetes válogatására és a programokról 

szóló döntés előkészítésére Rákay Philipet, 
az MTV Zrt. vezérigazgató-helyettesét kér-
ték fel. 

Rákay Philip 2013-ban egymilliárd forin-
tot kapott az Itthon vagy – Magyarország 
szeretlek című kulturális műsorfolyamért, 
amelyet az MTVA közleménye szerint mint-
egy 3,5 millióan kísérték figyelemmel. (MTI)

Rákay Philip az MTV vezérigazgató-helyetteseSimon Zsolt megvette a TV2-t
A TV2 vezetése december 21-én hivatalo-
san is bejelentette a dolgozóinak, hogy az 
eddigi német tulajdonos, az ProSiebenSat1-
csoport eladta az országos kereskedelmi 
csatornát, melyet a jelenlegi vezérigazgató, 
a Budakeszin élő Simon Zsolt vásárolt meg 
a csatorna gazdasági igazgatójával, Yvonne 
Dederick-kel közösen.

Január 3-án 18 óra 41 perckor a buda-
keszi takarék-szövetkezet pénzkiadó 
automatájának nyílását és a biztonsá-
gi kamerát leragasztották, s megpró-
báltak tízezer forintot megszerezni az 

automatából. Pátyon 
és Biatorbágyon is pró-
bálkoztak, de pénzt 
nem vettek fel, bűn-
cselekmény nem tör-
tént. Aki a képen lát-

ható férfit felismeri, hívja a Budaörsi 
Rendőrkapitányságot a 06-23/505-400, 
az ingyenes 06-80-555-111 Telefontanú-
számon (H-Cs 8-16, P 8-13), vagy a 
107, 112 központi segélyhívók valame-
lyikén.

Körözés
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Csenger-Zalán Zsolt, Pest megye 
budaörsi központú, 2. választókör-
zetének országgyűlési képviselője és 
egyben képviselőjelöltje Budakeszi, 
Biatorbágy, Páty és Piliscsaba pol-
gármestereinek társaságában január 
22-én jelentette be Budaörsön, hogy 
az önkormányzatok teljes adósságállo-
mányának átvállalásával tizenhét Buda 
környéki település több mint tizen-
egy milliárd forintnyi adósságtól sza-
badult meg.

Az elmúlt két kormányzati ciklusban a 
szocialista kormányok idején az önkor-
mányzatok egyre több feladatot hárítot-
tak át az önkormányzatokra, miközben 
a szükséges fedezetet nem biztosították 
hozzá. Az önkormányzatok a kieső álla-
mi támogatás pótlására és a fejlesztéseik 
minimális szinten tartására hiteleket vet-
tek fel. Csenger-Zalán Zsolt tájékoztatá-
sa szerint ez az oka annak, hogy 2002 és 
2010 között az önkormányzati adósságál-
lomány az ötszörösére nőtt. 

A magyar kormány első körben az 5000 
lakos alatti településeknél tavaly nyá-
ron az adósságállományuk teljes összegét 
átvállalta, az ötezer fő feletti települések 
adósságának 40-60%-át. A második kör-
ben azonban már a teljes önkormányzati 
adósságállományt átvállalta, működési és 
fejlesztési hiteleket egyaránt, a folyószám-
lahitel kivételével, december 31-i dátum-
mal. Ez az összeg nagyságrendileg orszá-
gosan 560 milliárd forint.

Az önkormányzatok újbóli eladósodá-
sának megakadályozása érdekében a jövő-
ben az önkormányzatok feladataik alap-
ján kapják az állami támogatást. Többé 
nem tervezhetnek működési hiánnyal, a 
működési és likvidhiteleiket december 
31-ig vissza kell törleszteniük, s projekten-
ként maximum 10 millió forint hitelt igé-
nyelhetnek kormányzati engedély nélkül.

A hitelek állami átvállalásának előnye, 
hogy az állami kézben összpontosuló 
hiteltömeg kezelésének feltételei jobbak, a 
kockázati felárak lényegesen alacsonyab-
bak a magyar nemzetgazdaság és az adó-
fizetők szempontjából. De a legnagyobb 

előnye, hogy az önkormányzatok ellenőr-
zött körülmények között újabb lehetősé-
geket kapnak a fejlődésre. 

Az adósságátvállalás legnagyobb nyerte-
se a térségben Budaörs, mivel 6,4 milliárd 
adósságtól szabadult meg és ezek alapve-
tően fejlesztési hitelek voltak. Az ország 
válságból való kilábalását mutatja az az 
adat is, hogy Budaörs iparűzési adóbevé-
tele a tervezetthez képest tavaly 106%-ra 
teljesült. 

Piliscsaba évi 40-50 milliós teher-
től szabadult meg, ami a folyamatban 
lévő óvoda- és szennyvíztelep-beruházá-
suk miatt óriási jelentőségű - nyilatkozta 
Gáspár Csaba polgármester.

BIATORBÁGY

A hárommilliárdos költségvetéssel gazdál-
kodó Biatorbágytól 860 millió forint adós-
ságot vállalt át a magyar állam. 2014-ben 
egy 300 milliós fejlesztési hitelük járt 
volna le, ami az évente fejlesztésre fordít-
ható 500 millió forintos keretük jelentős 

részét elvitte volna. 
Pedig Biatorbágynak 
jelentős deficitje van 
az oktatási intéz-
ményeinek bővíté-
se terén. 2012 előtt 
utoljára 1977-ben 
adtak át iskolai osz-
tályt a településen. 
2012-ben a Szili-
kastély felújítása 
során három, 2013-
ban újabb három 
tanteremmel bővült 
az általános iskola, 
amit csak az isko-
lafejlesztés kezdeté-
nek tekintenek. Egy 

új iskola építése azonban milliárdos nagy-
ságrendű, amelyre óriási szüksége lenne a 
dinamikusan fejlődő településnek. 

Tarjáni István polgármester szerint a 
gazdasági kilábalás és a település vállalko-
zásainak jó teljesítményét mutatja, hogy 
tavaly 110%-ra teljesítették az iparűzési 
adóbevételüket, s először lépték át a két-
milliárdos iparűzési adóbevételi határt. 

BUDAKESZI

Budakeszi polgármestere, dr. Csutoráné 
dr. Győri Ottília elmondta, hogy a 14 ezer 
fős, 1,7 milliárdos költségvetéssel gazdál-
kodó település évente ötvenmilliós adós-
ságszolgálattól szabadul meg a közel hat-
százmilliós, beruházási hitelből álló adós-
ság kormányzati átvállalásával. Budakeszi 
bölcsődét épít, százmillió forint önrésszel. 
Most kezdődik a egy szennyvízcsatorna-
hálózat bővítése és modern szennyvíztelep 
építése, amely további 255 millió forint 
önrész biztosítását igényli.  Budakeszit 
szintén évtizedek óta nyomja a Széchenyi 
István Általános Iskola Forfa-épületének 

kiváltása, aminek megoldását a kormány 
iskolafejlesztésekre kiírt pályázataitól 
reméli, de már most számolnak a milliár-
dos nagyságrendű beruházás önkormány-
zati önrészének biztosításával.

PÁTY

A hétezer fős település alig több mint 
egymilliárdos költségvetését 1,1 milliárd 
forintos, örökölt adósságállomány terhel-
te. Nem kérdés tehát az ettől való megsza-
badulás feletti öröm. A második körben 
átvállalt teher éves törlesztése ötvenmillió 
forint lett volna, amelyet most más fejlesz-
tésre költhet a település. Idei fejlesztési 
céljuk egyrészt a Bocskai István Általános 
Iskola befejezése, amire százmilliós állami 
támogatást is kaptak. A másik nagy ered-
mény, hogy a Páty és Biatorbágy közötti 
útszakaszt tavasszal a Magyar Közút újra-
aszfaltozza, mint annyi más projekt meg-
valósulása esetében, Csenger-Zalán Zsolt 
országgyűlési képviselő közbenjárásának 
és az útügyi biztosnak köszönhetően – 
mondta Székely László polgármester.

ZSÁMBÉK

Csenger-Zalán Zsolt, aki egyben Zsámbék 
polgármestere is, 8-9 millió forint adós-
ságszolgálat felszabadulását reméli az 
55 milliós adósságkonszolidációtól, ami 
Zsámbék esetében nem elhanyagolható 
tétel, hiszen korábban évente 40-50 mil-
lió forintot tudtak fejlesztésre fordíta-
ni. Infrastruktúrára, utak rendbe tételére 
szánják a 15-25%-os fejlesztési bővülést, 
amelynek területén Zsámbéknak jelentős 
elmaradásai vannak. Mivel az önkormány-
zati hitelfelvétel korlátozására vonatkozó 
szabályozás hamarabb megszületett, mint 
az adósságkonszolidációról szóló döntés, 
így tavaly már kormányengedélyre volt 
szüksége a településnek ahhoz, hogy száz-
milliós hitelt vehessen fel út- és közmű-
hálózatok rehabilitációjára, amely az első 
lépése lehet az előttük álló, Zsámbékon 
várható nagy munkáknak.

Koós Hutás Katalin

 
Adósságátvállalás (eFt) 1. kör 2. kör Össz.

Budaörs 2700 3700 6400

Páty 565 517 1082

Biatorbágy 370 489 859

Budakeszi 363 221 584

Solymár 268 219 487

Telki 408 0 408

Nagykovácsi 196 149 345

Piliscsaba 155 123 278

Tinnye 188 0 188

Perbál 179 0 179

Pilisjászfalu 172 0 172

Remeteszőlős 57 0 57

Budajenő 56 0 56

Zsámbék 42 13 55

Tök 38 0 38

Herceghalom 0 0 0

Pilisszentiván 0 0 0

5.757 5.431 11.188

17 település 11 milliárdos adósságtól szabadult meg

Székely László (Páty), Csenger-Zalán Zolt (Zsámbék), 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottília (Budakeszi), Tarjáni István (Biatorbágy) 

és Gáspár Csaba (Piliscsaba) polgármesterek
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Életének 84. évében, január 23-án 
elhunyt Ferrari Violetta, az ötvenes 
évek egyik legnépszerűbb hazai szí-
nésznője, Jászai Mari-díjas művész, 
Budaörs díszpolgára. Életútja ritka pél-
dája annak, hogy színészként külföld-
ön idegen nyelven is teljes értékű karri-
ert tudott befutni a zenés színpadokon.

Ferrari Violetta 1930. április 25.-én 
Hódmezővásárhelyen született, a főváros-
ban nevelkedett. Óvodásként Harsányi 
Gizinél játszott a rádió gyermek-színtársu-
latában, fellépett Siliga bácsi gyermekszín-
házában, részt vett a Corvin Áruház gyer-
mekruha-bemutatóin, Sennyei Vera partne-
re volt a Vígszínházban. Útja egyenes volt 
a Színház- és Filmművészeti Főiskolára. 
Még nem is végzett, máris ő volt az „ügye-
letes” szerelmes fiatal színésznő, diplo-
májának megszerzése után, 1949-ben a 
Nemzeti Színház szerződtette. Az ország 
első társulatában klasszikus és kortárs drá-

mák vezető szerepeinek egész sorát kapta.
A magyar színpadon neki jutott tíz 

évben eljátszhatta Luisa Millert (Schiller: 
Ármány és szerelem), Hippolytát 
(Shakespeare: Szentivánéji álom), 
Ophéliát (Shakespeare: Hamlet), 
Cherubint (Beaumarchais: Figaro házas-
sága), Tündét (Vörösmarty: Csongor és 
Tünde). A magyar színháztörténet egy 
igen jelentős korszakában olyan színész-
óriásokkal dolgozhatott együtt, mint 
Ladányi Ferenc, Tímár József, Gobbi 
Hilda vagy Básti Lajos.

1950-től filmezett is, fiatal lányokat for-
mált meg a Dalolva szép az élet (1950), 
Civil a pályán (1951) című filmekben. 
A Föltámadott a tengerben (1953) 
Szendrey Júliát alakította. Határozott jel-
lemű, mégis érzelmes lányokat játszott a 
Fel a fejjel (1954), a 2 x 2 néha 5 (1954) 
és más vígjátékokban. Tettei következmé-
nyei elől menekülni akaró fiatal nő volt a 
Gázolásban (1955).

1956-ban elhagyta az országot, az 
NSZK-ban telepedett le, ahol másodszor 
is színészi egzisztenciát teremtett. Német 
nyelvterületen zenés komédiákban szere-
pelt, gyakran filmezett is. Megvalósult leg-
nagyobb szerepálma: a színpadon eljátsz-
hatta a Caesar és Kleopátra női főszere-
pét. Ferrari Violetta az egyetlen magyar 
színésznő, aki az elmúlt évtizedekben kül-
földön igazi karriert futott be. Ausztriában 
és Olaszországban is élt.

A rendszerváltás után többször haza-
látogatott, 1997-ben végleg hazaköltö-
zött Magyarországra. Budaörsön telepe-
dett le. Színpadi szereplést már nem vál-
lalt, pánikbetegsége miatt az orvos eltil-
totta a fellépéstől. Művészetét 1955-ben 
Jászai Mari-díjjal ismerték el, a szakmá-
tól 1953-ban Farkas-Ratkó-díjat kapott. 
2005-ben Budaörs díszpolgára lett. 

Utolsó útjára február 8-án 11 órakor 
református szertartás szerint kísérik a 
budaörsi új temetőben.      (MTI/Iránytű)

Elhunyt Ferrari Violetta színművész

A 2013. évi Hauser József Városi 
Közművelődési Díjat Török Géza, a 
VIVART Budaörsi Sinfonietta karnagya, 
a Sport Díjat Vanek Margit triatlonista, 
Fazekas Csaba judóedző és a Budaörsi Sport 
Club férfi és női asztalitenisz csapata kapta. 
A csapat elsőként vehette át a Városi Sport 
Díj Örökös Kitüntetettje címet is, melyre 
azok érdemesek, akik harmadszor is meg-
kapják a városi sportdíjat. A BSC asztalite-
niszezői a díjat 2000., 2004. 2010. 2012. 
után 2013-ban már ötödször kapták meg. 
A Pest Megyei Önkormányzat is kitün-
tette a csapatot a december 4-i megyena-
pon: első díjasok lettek az év legjobb Pest 
megyei csapata versenyben, felnőtt korosz-
tályban.

A karácsony előtti ünnep-
ségen Budaörs önkormány-
zata nevében Wittinghoff 
Tamás polgármester adta át 
a kitüntetéseket.

 ***
A Magyar Távirati Iroda 

(MTI) Sportszerkesztőségé-
nek felkérésére a hazai szö-
vetségek 1964 óta min-
den esztendőben eldön-
tik: kik sportágukban az 
év legjobbjai. Idén 47 sportág szövet-
sége válaszolt az MTI megkeresésére. 
A voksolás történetében az abszolút csúcs-
tartó Portisch Lajos sakknagymester, aki 
23-szor lett első 1964 és 1994 között.

A budaörsi triatlonista, Vanek Margit 
negyedszer, míg klubtársa, a szintén 
triatlonista Tóth Tamás először került az 
Év legjobbjai-listába sportáguk kategóri-
ájában.

Az év legjobbjai Budaörsön

Wittinghof Tamás polgármester, Török Géza, Fazekas Csaba, 
a Budaörsi Sport Club férfi és női asztaliteniszezői és a triatlonos 

Vanek Margit (foto: budaors.hu) 

December 12-én adták át az ipari par-
kok versenyképességi díjait Budapesten. 
A pályázatot az Ipari-, Tudományos-, 
Innovációs- és Technológiai Parkok 
Egyesület (IPE) hirdette meg az 
Iparfejlesztési Közalapítvány szakmai 
támogatásával az ipari parkok vonzó-
vá tétele mellett a versenyképesség erő-
sítésére.

A díjra tíz pályázat érkezett a 
Magyarországon működő kétszáz ipari 
park közül. A fődíjat a Budaörsi Ipari Park 

nyerte. Díjat kapott a vezetésért, tudatos-
ságért a székesfehérvári Alba Ipari Zóna, 
a szociális érzékenységért és társadalmi 
szerepvállalásért a Váci Toperini Ipari 
Park, a befektető-központúságért pedig a 
Nyíregyházi Ipari Park. 

Barnamezős beruházás keretében megva-
lósított ingatlanfejlesztés révén a Budaörsi 
Ipari Park 1999 decemberében jött létre a 
Gyár u. 2. alatt és azóta fejlődik. 2002-ben 
elnyerte az „Integrátor Ipari Park” címet. 
A 60 ha-os területen, közel 300 vállalkozás 
működik.                           (MTI/Iránytű)

Fődíjas a Budaörsi Ipari Park

Az év főépítésze díjat is elnyert Csík 
Edina, Budaörs város főépítésze családi 
okok miatt meghatározatlan ideig nem 
tudja ellátni főépítészi feladatait a budaör-
si polgármesteri hivatalban. Visszatértéig 

Mártonffy István, Budakeszi korábbi főépí-
tésze helyettesíti.

Mártonffy István nyolc éven át töltött be 
főépítészi pozíciót Budakeszin, így komoly 
tapasztalatokkal rendelkezik ezen felada-

tok ellátása terén. Emellett 2007 óta a 
Budaörsi Tervtanács szakértő tagja, így ala-
pos ismeretekkel rendelkezik Budaörs épí-
tészeti helyzetéről is – áll a budaörsi polgár-
mesteri hivatal novemberi közleményében. 

Budakeszi volt főépítésze helyettesít Budaörsön

Tíz éves a budaörsi 
evangélikus templom

A dinamikusan fejlődő és népesedő Budaörs 
hozzá hasonlóan gyarapodó evangélikus 
gyülekezettel büszkélkedhet. A sokáig szór-
ványban lévő közösség tizenhét éve vált 
missziói egyházközséggé, melyet válasz-
tott felügyelő és segédlelkész vezet. Tíz éve 
mindössze kilenc hónap alatt felépült és 
advent negyedig vasárnapján felszentelték 
templomukat. December 22-én, ugyancsak 
advent negyedik vasárnapján ünnepi isten-
tisztelet keretében adtak mindezért hálát a 
hívek dr. Fabiny Tamás püspök igehirdeté-
sében.                         forrás: evangelikus.hu
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A miniszterelnök nyitotta meg 
a biatorbágyi logisztikai központot

A kínai Huawei logisztikai központ-
jának december 3-i avató ünnepségén 
Orbán Viktor elmondta, nem csak a 
logisztikai, de az innovációs központ-
ja is szívesen lennénk a világ lakossá-
gának egyharmadát közvetve vagy köz-
vetlenül kiszolgáló vezető távközlési 
szolgáltatónak.

Aki mer, az nyer. Magyarország egy 
ideje újra hallgat erre a régi bölcsességre. 
Az ország újraiparosításba kezdett és egy 
modern, versenyképes magyar iparnak 
teszi le az alapjait. A költségvetési hiány és 
az infláció példátlanul alacsony, a magyar 
export szárnyal, az államadósság csökken, 
a bérek és a foglalkoztatás nő. Mindez az 
elmúlt négy év gazdaságpolitikai fordula-
tának és a magyar külgazdaság keleti nyi-
tásának köszönhető, amelynek célkitűzé-
se, hogy a magyar export 33 %-a Európán 

kívüli legyen. – mondta el beszédében a 
miniszterelnök.

Ennek a törekvésnek fontos szerep-
lője Kína, amellyel a közelmúltban írta 
alá Magyarország Szerbiával közösen a 
Budapest - Belgrád vasútvonal korszerűsí-
téséről szóló megállapodást. A miniszterel-
nök ugyanilyen fontosnak nevezte a kínai 
és a magyar jegybank közötti együttműkö-
dést, s azt is, hogy a kínai kulturális inté-
zetek és a kínai turizmus európai központ-
ja Magyarország lesz.

A sor a Huawei biatorbágyi telephelyé-
vel folytatódik, amely 30 ezer m²-es terü-
letén havonta 3000 kamionnyi forgalom-
ra képes. Innen elégíti ki a cég az európai 
exportigényeket, mellyel a cég második 
legnagyobb elosztójává válik Biatorbágy. 
A cég 2015-re további 1500 fővel 3000-
re emeli a magyarországi foglalkoztatot-
tak számát. 

A világmérető vállalat 16 fejlesztőköz-
ponttal rendelkezik, ahol az összes, 150 
ezer foglalkoztatottjának közel fele dol-
gozik. A miniszterelnök szerint Puskás 
Tivadar hazájában találunk olyan hátteret, 
amely lehetővé teszi, hogy Magyarország a 
kutatás-fejlesztés egyik központja is lehes-
sen.

A Huawei Technologies Co. kínai mul-
tinacionális mobil és távközlési hálóza-
ti berendezéseket gyártó vállalat a világ 
150 országában 150 ezer főt foglalkoztat. 
Ügyfelei között tudhat a világ ötven veze-
tő távközlési szolgáltatójából negyvenöt-
öt, így termékeivel és berendezéseivel a 
világ lakosságának egyharmadát szolgálja 
ki közvetlenül, vagy közvetve. A Huawei 
Technologies Co. 2012-ben 35,4 milliárd 
dollár értékesítési árbevételre tett szert, 
2013 első félévében pedig a cég tájékozta-
tása szerint 18,5 milliárd dollárra.

A Kossuth Lajos utca 145. szám alat-
ti ingatlan kertjéből a csatornázá-
si földmunka közben egy teljesen ép 
női csontváz került elő január 15-én. 
Nyolcvan centiméter mélyen az 
ásó keményen koppant. 
Lassan kirajzolódott egy 
keskeny koponya, tel-
jesen ép fogazattal, 
majd egy teljesen ép 
csontváz is.  

A munkálatokkal 
leálltak, értesítették 
a helyi körzeti megbí-
zottat, majd a Budaörsi 
Rendőrkapitányságot is. A 
helyszínelők a helyszínt hermeti-
kusan lezárták, majd több órás munka 
eredményeként megállapították, hogy egy 
160 cm magas, vékony testalkatú, kes-
keny koponyacsontú, teljesen ép cson-

tozatú, női maradványt találtak. Kora 
egyelőre nem ismert, a halál időpontja 
100-150 évvel ezelőttre tehető, de egyelő-
re ez is csak feltételezés. A testet kopor-

só és ruha nélkül temették el, a felszín-
től 80 cm mélyre. A Budaörsi 

Rendőrkapitányság szak-
értői február végére ígér-
ték azt a vizsgálati ered-
ményt, amiből megtud-
hatjuk az emberi marad-
vány életkorát, a beteg-
ségeit, a halál időpont-

ját és vélhető körülménye-
it is. A nyomozás közigaz-

gatási eljárás keretében folyik. 
Az ép csontozaton első megtekin-

tésre külső  sérelmi  nyomok nem talál-
hatóak, de majd  az izotópos vizsgálatok  
kiderítik   A csontok narancssárga színűek. 
Hogy miért? Erre is a későbbiekben kapunk 
választ.                                                    hájas

Rejtélyes csontváz Pátyon Borszentelés
Pátyon a Nagypincénél december 27-én, 
János napján a magyar hagyományokhoz 
hűen Harkai Gábor atya megszentelte a 
pátyi újbort. A borszentelés után a pin-
cegazdák vendégül látták a résztvevőket 
és a megszentelt borokból öntöttek a hor-
dókba, hogy a benne lévő bor ne romoljon 
meg.                                             – h –

OLVASÓI LEVÉL
Miért tűntek el 

a súlykorlátozó táblák?
Mint töki lakos megdöbbenéssel vettem észre, 
hogy a 1104. utat védő súlykorlátozó táblák 
az elmúlt hetekben eltűntek, és sokszorosára 
nőtt a kamionforgalom. Ez különösen veszélyes 
a keskeny padkával, sokszor járda nélküli tele-
püléseken, ahol a kamionok százai szó szerint 
száguldanak, ugyanis szinte egyik sem tartja 
be a sebességkorlátozást. Kérem, tájékoztassa-
nak mihamarább a megszokott forgalmi rend, a 
súlykorlátozás feloldásának okairól.

Lapunk megkeresésére a Magyar Közút 
a következő választ adta:

A díjköteles szakaszok alsóbbrendű 
utakon való elkerülését a KRESZ e-út-
díj bevezetéssel egyidejűleg hatályba 
lépett módosítása szorítja szigorú kere-
tek közé. Július elsejétől a főszabály sze-
rint a nehéz tehergépkocsik lakott terü-
leten kívül csak autópályán, autóúton 
és főútvonalon közlekedhetnek. Kivételt 
elsősorban azok az esetek jelentenek, 
amikor a jármű áruszállítás, az áru 
fel- vagy lerakásának céljából, üzem-
ben tartója telephelyének vagy különle-
ges felépítményű jármű esetén a felépít-
ményével történő munkavégzés helyszí-
nének megközelítése érdekében hasz-
nálja a mellékutat. A hatályos előírások 
tehát alapvetően tiltják a 7,5 tonna 
össztömeg feletti tehergépjárművek 

átmenő forgalmát az alsóbbrendű úthá-
lózaton.

Emiatt a Zsámbéki-medence térségé-
ben (Zsámbék, Tök, Perbál, Tinnye, 
Piliscsaba) érvényben lévő „12,5 tonnás 
Tehergépkocsival behajtani tilos, kivéve 
célforgalom, kivéve engedéllyel” tilalmi 
jelzésrendszert társaságunk 2013. októ-
ber 31-ig megszüntette. Az elektronikus 
útdíj (ED) bevezetése miatt a jelenle-
gi jelzésrendszer ugyanis értelmét vesz-
tette. A 1104 jelű útra (Zsámbék, Tök, 
Perbál, Tinnye, Piliscsaba) csak célfor-
galom miatt lehet behajtani, áthajtásra 
a továbbiakban sincs lehetőség. Az ED 
bevezetésével kapcsolatos KRESZ módo-
sítások betartásának ellenőrzése az ille-
tékes rendőrkapitányság feladata.
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Tizenegyedik alkalommal adták át a 
Prima Primissima Díjakat a magyar 
szellemi élet, a művészetek, a tudo-
mány és a sport kiemelkedő egyéni-
ségeinek a Művészetek Palotájában, 
december 6-án. Magyar irodalom kate-
góriában Lackfi János író vehette át a 
magas pénzjutalommal járó díjat.

A méltatás szerint Lackfi János 17 évig 
tanított a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen francia irodalmat és kreatív 
írást. Milyenek a magyarok? című humo-
ros kötete több mint 15 ezer példányban 
fogyott el. A József Attila-, Déry Tibor-, 
Illyés Gyula-díjas író-költő szövegeit a 
Kaláka, Lovasi András, Malek Andrea 
és mások éneklik. Tévéműsorok vezető-

je, műveit tizenöt nyelvre fordították le, 
sokat szerepel külföldön, évi 90-100 alka-
lommal lép fel határokon belül. Feleségével 
és öt gyermekével Zsámbékon él.

Lackfi János köszönetnyilvánításában 
elmondta, az irodalom ártatlan dolog-
nak tűnik, de valójában elég veszélyes 
üzem. A szavak olyanok, mint a dobó-
csillagok: akit már sebzett meg szó, az 
tudja, hogy az ilyen sebeket évtizede-
ken át lehet hordozni magunkban. De a 
szavaknak hatalmas a gyógyító ereje is. 
Köszönetet mondott szintén irodalmár 
szüleinek, akik a szó hatalmára korán 
megtanították, hogy aztán a saját útját 
velük birkózva kiküzdhesse magának. 
Köszönetet mondott a feleségének és öt 
gyermekének, akik teljesen felforgatták 
és átalakították a világról korábban alko-
tott összes elképzelését.                          

Koós Hutás Katalin
 MTI/Fotó: KovácsTamás

Lackfi János Prima Primissima-díjas

Lackfi János író, Jókai Anna író és Csányi Sándor, 
a Prima Primissima Alapítvány 

kuratóriumának elnöke. 

Lackfi Jánossal az új könyvről, terveiről és 
a családi kreativitásról beszélgettünk.
– Azok a nyelvünkkel és gondolkodásmódunk-
kal kapcsolatos összefüggések, amelyeket százá-
val sorol fel a könyvében, szinte mindegyik isme-
rősként köszön vissza az emlékeim legmélyéről, 
de magamtól jó, ha egy tucat az eszembe jutna. 
Önnek ez hogyan sikerül ilyen mennyiségben? 
Mekkora munka áll e mögött?
– Mondhatni egy élet munkája, de per-
sze úgy értve, ahogy mindannyiunkat 
naponta foglalkoztatnak magyarságunk-
kal kapcsolatos kérdések. Erre rákénysze-
rítenek munkák, a közélet viharai, a bará-
ti viták. Amikor például Franciaországban 
számos alkalommal felléptünk a Kaláka 
együttessel és kommentáltam a műsoru-
kat, nem tudtam például még, hogy erről 
valaha könyvet írok. Aztán amikor nekiül-
tem, hogy megírjam az eddig 16000 pél-
dányban elkelt előző kötetet, a Milyenek 
a magyarok?-at, mintegy felszikrázott az a 
sok apró, egymástól független sztori, amit 
hallottam. A második kötet, a most meg-
jelenő Milyenek MÉG a magyarok?, mely 
alcíme szerint “ínyenceknek” szól, úgy jött 
létre, hogy rengeteg olvasó mondta: “hú, 
ezt hallgassa meg, van egy történetem”. 
Az összesen legalább tizenhatezer törté-
net... Neki is álltam, hogy írjak a tujá-
zásról, a tündibündi nyelvről, széthúzás-
ról, vesztes csatákról, no meg a balsors-
ról, ami régen tép, és amit azért sokszor 

mi hozunk össze magunk-
nak. Mindezt úgy, hogy sok 
külföldi példa is szerepel a 
könyvben. Izgalmas, hogyan 
lát minket egy svéd, egy 
angol, egy szerb vagy egy 
román ember. Egész más-
ként, mint ahogy hisszük. 
Ja, és aki érti a tréfát, de 
nem bírja, az ne keresse 
a könyvet, mert megbán-
ja... Szerencsére a magyarok 
többségére ez nem jellemző,
– Mivel foglalkozik mostanában 
és mik a tervei? 
– Honlapomon és írói 
Facebook-oldalamon nyomon követhető, 
hogy merre járok, elég sokat vagyok vidé-
ken, Debrecen környékén, Szerencsen, 
Szolnokon, Perkátán lépek fel gyerekek, 
fiatalok vagy felnőttek előtt. Folytatódik a 
több mint húszéves Lyukasóra műsor is a 
Duna Tv-n, ennek műsorvezetője vagyok. 
Sőt, Lyukasóra Klub-esteket is rende-
zünk a tévédobozból “kimászva”, a MOM 
kulturális központban. A Marczibányi 
téri művelődési központban pedig foly-
tatódnak jó hangulatú, hétfő esti Kreatív 
Írásfoglalkozásaim, a gimnazista-felnőtt 
korosztállyal írunk prózát-verset hétről-
hétre.
– Van-e újabb könyv, amin dolgozik?
– Mindig van több is, amelyek párhuzamo-

san készülgetnek. Dolgozom 
egy regényen, melynek befe-
jezését 2014-ben tervezem. 
Részben Brüsszelben, rész-
ben Budapesten, részben 
egy Duna-parti kistelepülé-
sen játszódik, lesz benne 
szerelem, bűnügy, magyar-
ság-kérdés, művészet, min-
denféle. Persze a gyerekek-
ről sem feledkezem el, a 
budakeszi Betűtészta kiadó-
nál tavasszal egy ovis-kosz-
tos verseskötettel rukkolok 
elő, melyben szó esik tej-
begrízről, ivóléről, nudliról, 

rántott húsról, tojáslevesről, paradicsomos 
káposztáról és más efféle gyönyörökről.
– Családtagjaitól, gyerekeitől sem áll távol a 
kreativitás. 
– Simon fiam is kreatív, de más terüle-
ten, villamosmérnöknek tanul a Kandón. 
Margit lányom most érettségizik a 
Prohászkában, orvosnak készül, de nem-
rég kiállítása is nyílt rajzaiból Budakeszin, 
és országos Ottlik-versenyt nyertek az 
osztálytársaival. Johannát a divattervezés 
érdekli, Dorottya nagy erőkkel röplabdá-
zik az MTK színeiben, Ágnes pedig gyö-
nyörűen zongorázik. És persze ne felejtsük 
ki feleségemet, Julit, aki elképesztően szép 
bútorfestményeket készít. 

Koós Hutás Katalin

Rendőrőrs 
Zsámbékon

November 12-én avatták a 
zsámbéki rendőrőrsöt, ahol 
ezen túl nyolc rendőr teljesít 
majd szolgálatot. Az ünnepélyes 
megnyitón beszédet mondott 
Csenger-Zalán Zsolt országgyű-
lési képviselő, Zsámbék polgár-
mestere, valamint Dr. Mihály 
István rendőr dandártábornok, 
Pest megye rendőr-főkapitánya.

Tavaly Pest megyében nyolc 
új rendőrőrs kezdte meg műkö-
dését.

Betörtek 
a zsámbéki plébániára

A Budaörsi Rendőrkaptányság lopás miatt indí-
tott eljárást N. Zoltán (41) bicskei, N. László (40) 
zsámbéki és O. Szabolcs (28) tápiószelei lakos ellen, 
akik 2014. január 23-án este fél hét körül átmász-
tak a zsámbéki plébánia kerítésén, az ajtót befeszít-
ve a plébánia irodájából készpénzt loptak el. A rend-
őrök a bűncselekmény elkövetését követően rövid 
időn belül azonosították és 2014. január 24-én N. 
Lászlót, társait január 25-én fogták el a nyomozók. 
A három férfit gyanúsítottként hallgatták ki. A bün-
tetőeljárást ellenük szabadlábon hagyásuk mellett 
folytatják le – áll a Budaörsi Rendőrkapitányság köz-
leményében.
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A budakeszi járás hírei

Tavaly tavaszig a külső szemlélő számára még 
nyoma sem volt viszálynak a képviselő-testület-
ben. A határozatok többsége egyhangú döntés-
sel született, az üléseken a polgármestert bármi-
ben is számon kérő interpelláció vagy törvényessé-
gi észrevétel sem hangzott el. Nyár elején azonban 
már kemény csaták folytak a dinamikusan fejlődő 
és kimagasló eredményeket felmutató Nagykovácsi 
húzóembere, a harmadik önkormányzati ciklu-
sát töltő Bencsik Mónika polgármester és az álta-
la választott helyettese, Dékány Angella alpol-
gármester, valamint a vitában az alpolgármes-
tert támogató jegyző, Tóthné Pataki Csilla között. 
Az ellentétek egy kútfúrási szerződés jogszerűsége 
körüli vitában csúcsosodtak ki, melyet az alpolgár-
mester és a jegyző pénzügyi fedezet nélkül írt alá 
a polgármester váratlan kórházi kezelése alatt. 
Rövid időn belül olyan bizalmi és együttműködési 
válság alakult ki a polgármester, a helyettese és a 
jegyző között, hogy Bencsik Mónika a július 15-i 
testületi ülésen szavazást kezdeményezett Dékány 
alpolgármesteri megbízásának visszavonásáról, de 
a szükséges minősített többség minősített többség 
nem volt meg hozzá. A polgármester ekkor másik 
helyettes kinevezését kérte Bárdos Iván személyé-
ben, de a testület ezt sem fogadta el. A falut azóta 
helyettes nélkül vezető polgármester fegyelmi vizs-
gálatot indított a jegyző ellen, majd annak lemon-
dása után pályázatot írt ki az állás betöltésére. A 
nyilvánosság előtt a vita a szeptember 11-i ülé-
sen teljesedett ki, ahol a polgármesteri felfüggesz-
tés napirendjének tárgyalásánál Dékány Angella 
és Bánóczi Margit képviselők órákon át sorolták a 
jogsértéseket és mulasztásokat vélelmező, és a pol-
gármester stílusát is kifogásoló, alig egy éves ese-
teket, amikre a polgármester rendre felkészült és 
támadhatatlannak tűnő válaszokat adott. A kép-
viselők reakciói azt mutatták, hogy a jogsértéseket 
kevésbé, inkább a polgármester modorával kapcso-
latos kifogásokat tartják megalapozottnak és nagy 
többséggel megszavazták azt a határozatot, amely 
alapján bírósághoz fordulnak és a polgármester 
nyolc napon belül remélt felfüggesztését kérik. A 
bíróság azonban a felfüggesztést elutasította, de 
a vádpontokat vizsgálja, ezért hiánypótlást kért 
a vádlóktól, így a per éppen a választások évé-
ben elhúzódni látszik, a november 14-i első tár-
gyalást követően csak február 18-án folytatódik. 
A konfliktusban mélyen érintett Dékány Angella 
a polgármesteri tisztség megszüntetése érdeké-

ben október 31-én a képviselő-testület feloszlatá-
sát is kezdeményezte, de a képviselők ebben a kér-
désben már a polgármester mellé álltak, Bánóczi 
Margit is, különös tekintettel a településen most 
induló, milliárdos nagyságrendű uniós beruházá-
sokra. Dékány Angella ekkor lemondott nem csak 
az alpolgármesteri tisztségéről, de a képviselőségről 
is. Helyét a választási listán őt követő képviselő, 
Várkonyi Zsolt tölti be.

A szeptember 11-i testületi határozat szerint a 
perben a képviselő-testület nevében eljáró Bánóczi 
Margitot kérdeztük az ügyben, de a február 18-i 
tárgyalás előtt nem kívánt nyilatkozni. A témá-
ban Bencsik Mónika válaszolt a kérdéseinkre.

– Hogyan értékeli az eseményeket?
– Sajnálatos, hogy egy személyes konflik-
tus eszkalálódott politikai játszmává, ami 
abban a formában már a település rovásá-
ra ment. A képviselőcsere óta három ülést 
is tartottunk és a testületi munkában újra 
helyreállt a rend és az egyetértés az operatív 
ügyekben. Az elmúlt év eseményeiből levon-
tam néhány tanulságot. Aki ismer, tudja, 
hogy hihetetlen energiával és lendülettel 
csinálok mindent, talán túl nagy hévvel is, 
pedig sok esetben jobb hagyni az ügyeket 
kiforrni és nem szabad a kelleténél jobban 
sürgetni a döntések megszületését. Többet 
számít, ha kipihenten vagyok a hivatalban, 
mint hogy túlórában hajtjuk a munkát meg-
állíthatatlanul. Az elmúlt hónapok tapaszta-
lata alapján arra jutottam, hogy a személyes 
jó kapcsolatok nem biztos, hogy jól működ-
nek közvetlen munkakapcsolatban is. Mint 
ahogy üzletben sincs barátság, a munkában 
is dolgozni akaró, szakértelemmel rendel-
kező embereket kell inkább választani még 
akkor is, ha nem kötődöm hozzájuk annyi-
ra. S talán túl sok pozíciót töltöttek be nők 
az önkormányzatnál. Ez után a hihetet-
len nagy égés után, ami leperzselt nem csak 
engem, de a testületet és a hivatalt is, érzek 
magamban egyfajta megújulást, ezért nagy 
bizakodással nézek 2014-es év elébe.
– Nem csak egy képviselő, de a jegyző személye is 
megváltozott.
– A politikai játszmában aktív szerepet vál-
laló jegyző ellen fegyelmi vizsgálatot kezde-
ményeztem, hiszen ha a szeptember 11-i 

ülésen elhangzott és egyelőre még csak vélt 
jogsértésekről tudomása volt, miért nem tett 
eleget törvényi kötelezettségének és hívta 
fel azokra a képviselő-testület és a polgár-
mester figyelmét? A vizsgálat azonban nem 
fejeződhetett be, mert a jegyző vizsgálat 
közben lemondott köztisztviselői jogviszo-
nyáról. Mivel a jogviszonya hamarabb szűnt 
meg, minthogy lezárult volna a vizsgálat, 
ezért a fegyelmit nem lehetett lefolytatni. 
Jelenleg szintén köztisztviselő, a Budakeszi 
Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának veze-
tője. Az új jegyzőt közel egy tucat pályázó 
közül választottam, mint munkáltató. Papp 
István húsz évig az országgyűlés titkára volt, 
aki nem csak szakmai tudását, de szemé-
lyiségét tekintve is jó választás, hiszen egy 
kiegyensúlyozott, csendes, jó kedélyű, hig-
gadt és megfontolt ember. Jól kezeli az én 
személyiségemet is és úgy veszem észre, én 
is jól tudok alkalmazkodni hozzá.
– A polgármesteri hivatalban is történtek szemé-
lyi változások.
Sok új munkatársunk van. Nyugdíjba ment 
sok kollégánk, s új embereket vettünk fel, 
sok a fiatal. Bővítettük a titkárságot, az igaz-
gatást, a műszaki osztályt, az adócsoportot 
és van gazdasági vezetőnk is. Megújítottuk 
a honlapunkat is és szeretnénk egy másfaj-
ta hivatali kommunikációt kialakítani, első-
ként elindítottuk a Heti Hírmondót a hon-
lapon. Egy jó csapat formálódik, amelynek 
képesnek kell lennie az önálló munkavég-
zésre akkor is, ha úgy alakul, hogy nem én 
folytatom itt a munkát. Rendben kell men-
nie az ügyeknek a hivatalban, a polgármes-
ter személyétől függetlenül. A működésünk 
pénzügyileg kiegyensúlyozott és takarékos. 
Nem hiszem, hogy sok olyan önkormányzat 
lenne az országban, amely működési keret-
ből tud megtakarítani fejlesztésre.
– Adódik a kérdés, indul-e ősszel a polgármes-
ter-választáson?
– Határozottan igen, s remélem, hogy a tel-
jesítményem alapján ítélnek meg majd a 
nagykovácsi választók. Nagyon sok fontos 
munka indul el még most, amiknek a befe-
jezésénél is talán hasznos tudnék lenni. Sok, 
megvalósításra érdemes tervem is van még.                          

Koós Hutás Katalin

Jogsértés vagy személyes ellentét?
Felfüggesztenék a polgármestert Nagykovácsiban

NAGYKOVÁCSI 2013-BAN 
LEZÁRULT PÁLYÁZATAI

ISKOLAI FOCIPÁLYA – 16,5 mFt 
támogatási összeg 

2013 tavaszára új modern sportburkolat, a 
focin kívül további sportágak kiegészítő eszkö-
zei (kapuk, hálók, pályafelfestések kézi-, röp-, 
kosárlabdához, teniszhez), felszíni vízelvezetés. 

ISKOLAI BIOMASSZA-KAZÁN 
ÉS NAPELEMES RENDSZER – 45 mFt

Két biomassza-kazán és napelemes rendszer 
biztosítja az energiaellátást. 

A SZENNYVÍZHÁLÓZAT 
BŐVÍTÉSÉNEK TERVEZÉSE – 27,5 mFt

(a teljes projektköltség 32,5 mFt, melyhez az 
önkormányzat a saját erőt is pályázaton nyerte) 

VIS MAJOR PÁLYÁZAT – 19 mFt 
Az Ady Endre, Kút u.-Erdősétány u. út- és árok 
károsodások helyreállítására. 

2014-RE ÁTHÚZÓDÓ PÁLYÁZATOK

INKUBÁTORHÁZ – 718 ezer euro
A Vállalkozói inkubátorházak létrehozása a 
határ menti régiók kis- és középvállalkozói 

részére visszatérés a természethez szellemében” 
című uniós projekt a Magyarország-Szlovákia 
Határon Átnyúló Együttműködési Program 
keretében valósul meg. A fejlesztés vezetője a 
megújuló energia felhasználás és gazdaságfej-
lesztés terén jelentős tapasztalatokkal bíró szlo-
vákiai Inkubator Komarno, Nagykovácsi önkor-
mányzata partnerként vesz részt. Első körben 
elkészült a nagykovácsi Öregiskola felújítása. 
2014-ben pedig az ingatlanon épül egy új vál-
lalkozói inkubátorház és közösségi tér, a meg-
felelő kertkialakítással, a nagykovácsi vállalko-
zások szakmai támogatást kaphatnak elsősor-

Tervezz meg egy tökéletes napot Nagykovácsiban! www.hellonagykovacsi.hu

folytatás a 14. oldalon
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Az elmúlt évtizedekben az Erdészeti Hivatal, 
a Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány 
(Budakeszi Herbárium) és a Budakeszin élő 
dr. Vermes László, a Corvinus egyetem profesz-
szora részéről több elgondolás is megfogalma-
zódott arról, hogy a már meglévő és tovább-
fejlesztendő Budakeszi Arborétum a Telki út 
és a Hidegvölgy közötti területekkel egy egy-
séges zöldövezeti rendszerré alakulhasson át. 
Ezzel párhuzamosan bontakozott ki az a civil 
kezdeményezés, amely a budakeszi székhelyű 
Buda környéki Natúrpark megalapítását tűzte 
ki célul. Erre 2010 őszén dr. Vermes László 
elnökletével létre is hoztak egy egyesületet, 
amely céljának egyelőre a natúrparkok fontos-
ságának és lehetőségeinek megismertetését és 
népszerűsítését tartja. 

Ezt a célt szolgálja az a Magyar Nemzeti 
Vidék Hálózattal és a Magyar Natúrpark 
Szövetséggel közösen szervezett előadássoro-
zat is, melynek első epizódja december 11-én 
V. Német Zsolt államtitkár előadása volt, 
amely a vidéki élet minőségének javítása olda-
láról világította meg a natúrparkok program-
jának jelentőségét, melyet az előadó a termé-
szeti és kulturális értékekre alapozó, fenntart-
ható vidékfejlesztés egyik fontos eszközének 
nevezett. 

A következő előadásra február 6-án 18 óra-
kor a zsámbéki művelődési házban került sor, 
ahol Dr. Csemez Attila, a Budapesti Corvinus 
Egyetem tanára a Buda környéki térség tájren-
dezési lehetőségeiről tart előadást.

A NATÚRPARKOK 
ÉS A VIDÉKFEJLESZTÉS

Hazánkban már a törvénymódosítást megelő-
zően, 1997 óta jelentek meg – spontán módon 
és rendezetlenül – natúrparkok, az európai 
hasonló szervezetek mintájára, mint új típusú 
ökoturisztikai szervezetek. Kialakításuk céljá-
ból a magyarországi és szomszédos országbeli 
önkormányzatok az utóbbi években sorra hoz-
ták létre különböző, elsősorban idegenforgal-
mi célkitűzésekre koncentráló társulásaikat – a 
határ menti pályázati lehetőségek kiaknázásá-
val. A natúrpark mindig alulról induló kezde-
ményezésen alapul, céljuk az adott védettséget 

élvező térség kíméletes, fenntart-
ható fejlesztése. 

A legfontosabb jellemezői:
–  egységes kultúrtáj, egységes 

arculattal
–  jelentős természeti értékekkel 

rendelkezik, általában tájvédel-
mi körzet területén fekszik

–  a fenntartható fejlődés elvére 
építő komplex területfejlesztést 
valósit meg az ökoturizmus, a 
helyi termékek, helyi neveze-
tességek, helyi kultúra és hagyományok fel-
karolásával., megőrzésével és népszerűsíté-
sével, kihasználva e tevékenység gazdasági 
hasznát is az ott élők számára

–  léte a települések és egyéb térségi szereplők 
közötti együttműködésből fakad

–  működése során összhangot teremt a ter-
mészetvédelem és a gazdasági tevékenység 
között

–  a táj, elsősorban a természet szépsége által 
a szelíd turizmusra, a pihenésre és üdülésre 
különösen alkalmas

–  az üdülést, a pihenést szolgáló háttér-infrast-
ruktúrával rendelkezik

–  olyan jogi személyiségű szervezete van, amely 
a céloknak megfelelően egységesen tervezi, 
fejleszti, hasznosítja, gondozza, védi és irá-
nyítja azt.

A MAGYAR NATÚRPARKOK

Hivatalosan minősített natúrpark akkor lesz 
egy terület, ha a törvényben foglaltak szerint 
szükséges szakmai dokumentumok benyújtása 
után a környezetvédelmi miniszter hozzájárul 
a működéséhez. 

Hivatalosan minősített natúrparkok:
• Vértesi Natúrpark (2005. október 27.)
• Írottkő Natúrpark (2006.április 1.)
•  Sokoró Pannontáj Natúrpark 

(2006. április 1.)
• Cserhát Natúrpark (2009. október 22.)
•  Szatmár-Beregi Natúrpark (2010. január 17.)

Nem kért minősítést az Őrség-Raab-
Goricko Natúrpark, az Ipolymente-Börzsöny 
Natúrpark, a Kerkamente Natúrpark, a 
Körösök Völgye Natúrpark Egyesület, a Nagy-

Milic Natúrpark, a Soproni-
hegység Natúrpark és a Ráckevei 
Kis-Duna Natúrpark.

2005. október 14-én nyolc 
natúrpark alakította meg a 
Magyar Natúrpark Szövetséget 
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
Füzér településen: az Írottkő 
Natúrpark Egyesület, a Soproni-
hegység Natúrparkért Egyesület, 
az Őrség-Vendvidék Natúrpark 
Egyesület, a Vértes Natúrpark, 

az Ipolymente-Börzsöny Natúrpark Egyesület, 
a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület, a 
Kerka-Mente Natúrpark Egyesület és a leg-
újabb, a Nagy-Milic Natúrpark vezetői lát-
ták el kézjegyükkel az alapító dokumentumot. 
Az így létrejött Magyar Natúrpark Szövetség 
által lefedett terület összesen 342564 ha; az 
ország 151 települése tartozik a Szövetséghez, 
a teljes népességszám 437855 fő.

EURÓPA 2020 STRATÉGIA - 
LAZÁBB KORLÁTOK, 

EGYÉRTELMŰBB CÉLOK
V. Német Zsolt hangsúlyozta, hogy az Európa 
2020 stratégia lazít azokon a merev határokon, 
amelyek eddig korlátozták, hogy pl. egy sertés-
telepre épült biogázüzem termékét egy lakatos-
üzemben használják fel. 

Hat fő elv érvényesül majd a támogatások 
odaítélésében:
1.  A tudástranszfer, az innovációs versenyké-

pesség fokozása
2.  A versenyképes gazdaságszervezés
3. Helyi élelmiszerláncok kialakítása
4.  a mezőgazdasági és erdészeti ökoszisztéma 

helyreállítása
5.  az erőforrás-hatékonyság növelése és a C02 - 

kibocsátás csökkentése
6.  a társadalmi kirekesztés és a szegénység 

elleni küzdelem a vidéki gazdasági fejlődés 
támogatásával, így pl. a háztáji tevékeny-
ség újraélesztésével, amely azonban nem 
azonos az ötven évvel ezelőtti modellekkel, 
hanem korszerű eszközökkel és formában 
kell működniük.             

Koós Hutás Katalin

Előadássorozat a Buda környéki natúrparkért

ban mezőgazdasági fejlesztésekben, vállalko-
zási energiahatékonyságban és a szlovák féllel 
közös piacra jutásban.  

BÖLCSŐDEÉPÍTÉS –145 mFt
Zajlik a kiteli tervek véglegesítése, a módosí-
tott építési engedély jóváhagyása. A tényleges 
építkezés 2014-ben indulhat. 

ÓVODABŐVÍTÉS – 230 mFt
Az önkormányzati Kispatak Óvoda három 
telephelye, a Kaszáló, a Dózsa György és a 
Száva utca közül 2013-ban megvalósult két 
csoportszoba a Kaszáló oviban a hozzá tar-
tozó kert kialakításával, és a kibővült épü-
letszárny berendezése, felszerelése. 2014-ben 
bővítik a Dózsa György utcai tagóvoda épü-
letét, akadálymentesítik, kialakítják a kötele-
ző helyiségeket (tornaterem öltözővel, szertár-
ral, orvosi szoba, új egyéni foglalkoztató, neve-
lőtestületi szoba, óvodavezető-helyettesi iroda, 
új gyereköltöző, elkülönítő). Az épület energe-

tikai korszerűsítése, az udvar felújítása, az elő-
írt eszközök beszerzése is idén valósul meg.

RUGALMAS MUNKAHELYEK – 15 mFt
A polgármesteri hivatal tartalék erőforrásainak 
feltérképezésén, a munkaidő rugalmassá alakí-
tásán át egy költséghatékony, emberközpon-
tú, egyéni élethelyzeteket rugalmasan keze-
lő munkaidő-szervezés kialakítása szervezeti 
szinten. A pályázathoz kapcsolódó szervezet-
fejlesztés és képzés 2014 elején indul.
 
2013-BAN JÓVÁHAGYOTT PÁLYÁZATOK

CSATORNA BERUHÁZÁS - 1,4 milliád Ft
A 94,13%-os támogatás mellett az önrész 105 
millió Ft. Megoldódik az északi településrész 
(Zsíros-hegy) szennyvízelvezetése, kiépül egy 
új szennyvíz-főgyűjtő, központi szennyvízát-
emelő és szennyvíznyomócső-rendszer fővá-
rosi csatlakozással, és sor kerül a pályázaton 
belül megengedett, meglévő hálózat rekonst-

rukciós munkáira is. A kivitelezés 2014 első 
félévében kezdődik, a műszaki átadás 2015 
első félévében várható.

SZERVEZETFEJLESZTÉS – 22 mFt
A közigazgatás átszervezése miatt a polgár-
mesteri hivatalok, az önkormányzati intézmé-
nyek szervezeti működésében szükséges vál-
tozások felmérése, megtervezése, megvalósí-
tása. Az önkormányzatok költségcsökkentés-
ének, hatékonyságnövelésének módszertani és 
gyakorlati támogatása, térinformatikai rend-
szer kiépítése.

2013-BAN BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK
– LED-es közvilágítás Nagykovácsiban 
– Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősí-
tése a közigazgatás és a civil szféra közötti, a 
közéleti aktivitás növelése.
– Az általános iskolai gyermekétkeztetési inf-
rastruktúra fejlesztése 

folytatás a 13. oldalról
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A budakeszi járás hírei

Budajenő a falufejlesztés 
legkiemelkedőbb példái között

Kiadványban mutatják be 2011 és 
2012 legszebb magyar falvait. Azok a 
települések, amelyek kimagasló és pél-
daszerű színvonalon végzik jövő bemu-
tató fejlesztési munkájukat, minden 
második évben megmutathatják magu-
kat az európai megmérettetésen is.

„Jövő nyomában” – ezt a címet viseli a 
készülő kiadvány, melyben az elmúlt évek-
ben kiírt Magyarországi Falumegújítási 
Díj hazai pályázóinak dokumentumait és 
a nemzetközi pályázaton szereplő egyéb 
országok pályázóinak anyagait együtt 
jelentetik meg.  2012-ben Újszilvás lett 
az a szerencsés település, amely a falufej-

lesztés legkiemelkedőbb minőségű meg-
valósításáért – 2012.” elnevezésű elisme-
résben részesült, és nevezett az Európai 
Falumegújítási Díjra is. A magyar tele-
pülések közül a központi bíráló bizott-
ság döntése alapján, Kunsziget is képvisel-
te hazánkat az európai megmérettetésen.

A pályázatban külön díjazták a falufej-
lesztés és falumegújítás területén kiemel-
kedő falvakat, így Bakonyszombathely, 
Bicsérd, Komlóska, Kunszállás, Kunsziget, 
Palzonak, valamint Budajenő, Csikóstöttös, 
Gyöngyössolymos, Megyer, Petőfiszállás és 
Rábapatona szerepelt a legjobbak között. 
Az alábbi települések közül kiemelkednek 
azok a falvak, melyek a fenntartható fej-

lődés elérését ökofalu modell útján való-
sítják meg: zöld óvodával, biokazánokkal 
és megújuló energiák felhasználásával 
teszik még élhetőbbé a környezetet. 
A falumegújítást folytató települések köz-
művelődési centrumok létesítését, az inf-
rastruktúrát érintő beruházások kivitele-
zését, valamint a már meglévő szolgálta-
tások korszerűsítését és bővítését állítják 
előtérbe.

A kiadványban megjelenő rövid leírá-
sok és fotók segítségével az ország bár-
mely pontján megismerhetik közelebbről 
ezeket a minta településeket. A kiadvány 
megjelentetése 5000 példányban az év ele-
jén várható. 

Budajenői betlehemesek 
a Nemzeti Színházban

Közös adventi várakozásra szervezett 
idén gyermekprogramokat a Nemzeti 
Színház: a programok között meseolvasás, 
kézműveskedés és betlehemes előadások 
szerepeltek. A Kárpát-medence különbö-
ző tájairól, a Nógrád megyei Derecskéről 
és az erdélyi Szentegyházáról is érke-
ző betlehemesek között a budajenőiek 
december 22-én mutatkozhattak be.

Az idei VB-re készülés jegyében léptek 
tatamira a Budajenő Kempo Klub harcosai 
a felcsúti Mikulás Kempo Kupán. Nyolc 
éremmel, köztük négy arannyal tért haza 
Németh István vezetőedző hétfős csapa-
ta 2013 utolsó hazai versenyéről. A kará-
csony előtti kupán ismerkedtek meg a 
jenei sportolók a submission (földre vitel) 
szabályrendszerrel, mely a Nemzetközi 
Kempo Szövetség (IKF) hivatalos vb-kate-
góriája. 

Eredmények:
•  Szabó Roxána: 1. hely 

(formagyakorlat és stop semi)
•  Fülöp Márk 1. hely (stop semi), 

2. hely (formagyakorlat)
• Ifj. Osvald László 1. hely (submission)
•  Littmann Márton 2. hely (formagya-

korlat), 4. hely (stop semi)
• Osvald Hanna 2. hely (formagyakorlat)
• Littmann Mihály 3. hely (submission)
•  Kalmár-Nagy Levente 4. hely 

(submission), 5. hely (formagyakorlat)
forrás: pecsu.hu

Négy jenei arany a 
Mikulás Kempo Kupán Felcsúti, bicskei, budajenei, herceghal-

mi, budakeszi és hegyvidéki kempo 
egyesületek évértékelését tartották 
Tökön december 23-án. A rendezvé-
nyen a 2013-ban elért eredmények 
alapján elismerésben részesítették a 
harcosokat, a szakmai stáb tagjait, 
valamint a segítőket.

„Eredményes évet hagynak maguk mögött 
a sportolók” – ezt Lacza Ádám Illés, a 
Magyar Kempo Szövetség elnöke mond-
ta ünnepi beszédében azon az évzáró 
banketten, amelyen a Zsámbék-környéki 
kempo harcművészeti egyesületek, vala-
mint a budapesti Hegyvidék Harcosai 
Küzdősport Akadémia több szakosztályá-
nak tagjai vettek részt.

„A Felcsúti Fehér Tigrisek, a Bicskei 
Harcosok, a bicskei Mad Max Dojo, a 
Budajenő Kempo Klub, a herceghalmi dojo, 
a Budakeszi Kempo Klub és a Hegyvidék 
Harcosai Küzdősport Akadémiának ver-
senyzői, edzői mind-mind részesei voltak 
az idei esztendőben elért hazai és nemzet-
közi sikereknek. Legfőképp a törökorszá-

gi világbajnokságon szerzett csapatbajnoki 
ezüstéremre, valamint a hazai Világkupán 
elért sikerekre lehetünk a legbüszkébbek, 
melyeknek e hét klub sportolói is része-
sei voltak. Mindannyian elégedettek lehe-
tünk, jól dolgoztunk idén!” – tette hozzá 
a sportvezető.

Budajenő és Felcsút polgármesterei 
külön jutalmazták településeik kiemelke-
dően teljesítő kempósait.

A bicskei díjazottak:
A legeredményesebb világbajnoki harcos: 

Vaczula Szabolcs
A legeredményesebb leány harcos: 

Vigyikán Vita
A legeredményesebb fiú harcos: 

Vigyikán Vince

A felcsúti díjazottak:
A legeredményesebb lány: Ódor Lili
A legeredményesebb fiú: Ódor Erik

A legeredményesebb férfi: Kornély Medárd
A legeredményesebb nő: Szabó Ingrid
 

A budajenei díjazottak:
A legeredményesebb felnőtt versenyző: 

Jarabek Lajos
A legeredményesebb fiúversenyző: 

Fülöp Márk
A legeredményesebb leányversenyző: 

Szabó Roxána

A bicskei Mad Max díjazottja:
A legeredményesebb versenyző: 

Tóth Károly Imre

A Hegyvidék Harcosainak díjazottjai:
Az MMA szakosztályban elért kiváló 

eredményeiért: Leiwolf Péter
Az MMA szakosztályban elért magyar 

bajnoki címért: Magyar Gergely
Az akadémia legeredményesebb 

nemzetközi szintű junior versenyzője: 
Karácsonyi Krisztián

További információk: www.fightpont.hu

Hét klub legjobbjait díjazták a kempós évzárón

A budajenői különdíjasok
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Február 15, szombat 10 óra
SMINKTANFOLYAM

a biatorbágyi faluházban.
Bejelentkezés: Róth Ritánál 

06 20 446 7586, 
rr9700@gmail.com 
Belépődíj: 2000 Ft

Február 15. szombat 19 óra 
a PITYPANG ÓVODA 

FARSANGJA 
a budakeszi EFMK-ban.

Február 15. szombat 19 óra
JÓTÉKONYSÁGI 
NŐSEMBER-BÁL 

a biatorbágyi faluházban.
A belépőjegy 2500 Ft 

vacsorával.
Info 06 70 259 1990, 

06 20 915 3504

Február 17. hétfő 17 óra
FARSANGI MULATSÁG 
a biatorbágyi zeneiskolával

a faluházban.

Február 17. hétfő 20 óra
KAPCSOLATOK

Dr. Pécsi Rita
Túlélés vagy újjászületés?
a telki iskola éttermében.

Február 18. kedd 10 óra
A veszprémi 

Kabóca Bábszínház 
BABASZÍNHÁZA 

3 éves korig
Belépő: 1000 Ft

a Marczibányi téren.

Február 18. kedd 15-18 óra
GRAFOLÓGIAI 
TANÁCSADÁS

és GYORSELEMZÉS

Február 22. szombat 9-13 óra

GRAFOLÓGIAI 
ELŐADÁS

a budaörsi lakótelepen
a közösségi házban.

Február 18. kedd 18 óra
Helytörténeti 

szabadegyetem
Nádas Anna

SVÁB VISELETEK 1930-ig
a Tarkabarka Óvodában
(Budakeszi, Fő u. 72.)
Február 18. kedd, 19 óra

AZ ANDRÉSZ 
CUKRÁSZDA

Andrész Edit és Zoltán 
a biatorbágyi faluházban.
Február 19. szerda 19 óra 

DUMASZÍNHÁZ 
Dombóvári István

a budakeszi EFMK-ban.
Február 19. szerda 19 óra

RADNÓTI: 
„ÚGY ÉLTEM ÉLETEM…”

irodalmi est
Belépő: 1000 Ft

a Marczibányi téren.
 Február 20. csütörtök 18 óra

LAKOSSÁGI FÓRUM 
Makkosi HÉSZ

a budakeszi EFMK-ban.
Február 20. csütörtök 19 óra

KOSZTOLÁNYI-EST
Udvaros Bélával

(Evangélium Színház)
a Kálvin teremben 

(Budakeszi, Fő u. 159.)
Február 20. csütörtök 19 óra

VARSÓI MELÓDIA
Szerelmi történet
Gryllus Dorkával 

és Simon Kornéllal.
Belépő: 2000 Ft, 

Különleges párosok-bérlet

18 óra
Máté Péter-fotókiállítás 
Bebével (Back II Black)

a biatorbágyi faluházban.

Február 21. péntek 19 óra
ZENÉS VERSIMPRÓ 

KÖLTÉSZETI 
LÁTVÁNYPÉKSÉG

Házigazda: Lackfi János
Vendég: 

Molnár Krisztina Rita
Zene: Ferenczi György 

és a Rackajam
a Marczbányi téren.

Belépő: 800 Ft

Február 9. vasárnap 16 óra
VESZTERGÁM MIKLÓS:

Az első lépcsőfok 
könyvbemutató

a pátyi közösségi házban 
(Rákóczi  utca 11.)

Február 9. vasárnap 17 óra
A KALÁKA és KÁNYÁDI
a budakeszi EFMK-ban

(Fő u. 108. T: 23-451-161)

Február 9. vasárnap 17 óra
SZÉPEN SZÓL 

A MAGYAR NÓTA
Szeredy Krisztina 
és Bokor János, 

a magyar nóta császára 
Kísér Suki András 
s cigányzenekara.
Belépődíj: 1700 Ft

a biatorbágyi faluházban
(Baross u. 1. T: 23-310-636

Február 9. vasárnap 19 óra
JÖVŐRE VELED ITT!

a Kecskeméti 
Katona József Színház 

vendégjátéka
a Marczibányi téren

Belépő: 2600 Ft
www.marczi.hu

Február 10. hétfő 19 óra
BARLANGI MENTŐK 

a pódiumon a nagykovácsi 
Öregiskolában.
(Kossuth u. 78. 

Tel.: 26-356-362)

Február 11. kedd 10 óra
AZ ÉGIG ÉRŐ FA 

mesekoncert
a biatorbágyi faluházban.

Február 11. kedd 16 óra
JOGSEGÉLYNAP

Ingyenes jogi tanácsadás 
és előadás 

a biatorbágyi faluházban.

Február 12. szerda 17 óra
Dr. Hodinka Antal 

akadémikusra, 
a ruszin történész 

születésének 
150. évfordulójára 

emlékeznek 
a biatorbágyi könyvtárban

(Szabadság út 3.)

Febr. 13. csüt. 9.30, 11, 14.30
VILÁGJÁRÓ 

RÉZFÚVÓSOK
Interaktív zenei ismeretter-

jesztő óvodásoknak, 
kisiskolásoknak

Mesélő: Lukácsházi Győző
Belépő: 1200 Ft

a Marczibányi téren.

Február 13. csütörtök 18 óra
MESEMŰHELY

Túri Erzsébet 
mesepedagógussal 

a biatorbágyi faluházban.

Február 13. csütörtök 18 óra
AZ ÓKORI EGYIPTOM 

RÉGÉSZETE
Belépő: 800 Ft

a Marczibányi téren.

Február 13. csütörtök
CSÁNGÓ TÁNCHÁZ

a Tatros zenekarral
a Marczibányi téren.

Február 14. péntek 17 óra
REFORMÁTUS ISKOLA

 FARSANGI BÁL
a biatorbágyi faluházban.

Február 13. csütörtök 19 óra
Budakeszi történeti vízrajza 

és éghajlata

GELLÉR DÁVID 
történész

a Budakeszi KÉSZ 
vendége

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

Február 14. péntek 18 óra

TANULJ MEDITÁLNI
Pratur Halper (Oslo) 

előadása
a Széchenyi Ált. Isk-ban

(Budakeszi, Knáb J. u. 60.)

Február 15. szombat 14 óra

Törökbálinti Sportközpont
(Óvoda u. 6.)

Február 16. vasárnap 11 óra

Budaörsi lakótelep, 
közösségi ház
(Lévai u. 34.

A belépés ingyenes.
Info: 06-70-7028-133

Február 14. péntek 20 óra
PÁPAI ZSANETT TRIÓ 

koncert 
a Café Chaplin Klubban
a biatorbágyi faluházban.

A belépés ingyenes.

Február 15. szombat 8-12.30

TERMELŐI PIAC 
a telki Pajtánál.
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• 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, 
vízvezetékek javítása, cseréje, új 
rendszerek kiépítése, átemelő 
szivattyú karbantartása. 
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, 
üzleti nyelv is. MAGYAR kül föl di-
ek nek. Tel.: 06-23-453-217

• ABLAKSZIGETELÉS utó-
lag, nyílászárók felújítása.  
Hőmegtakarítás, por és zaj elleni 
védelem! Nyílászárók illesztése, 
zárak beállítása, cseréje. Nyug-
díjasoknak, nagycsaládosoknak 
10% kedvezmény. 
Tel.: 06-30-644-2881

• HUMÁN TÁRGYAK korrepetálá-
sa általános és középiskolás diá-
koknak. Helyesírási, szövegértési 
problémák javítása, középiskolás 
felvételi előkészítés, érettségire 
felkészítés. Tel.: 06-30-639-5361

• REDŐNY, napellenző, szalagfüg-
göny, szúnyoghálók, reluxa gyár-
tása, szerelése, javítása. Pontos, 
precíz munka, kedvező áron. 
Tel.: 06-70-268-9591

• JAVÍTÓ MŰHELY PÁTYON! Háztar-
tási, ipari, elektronikai, kerti 
elek-tromos gépek, berendezések 
javítása, hibakeresése. Épületvil-
lamossági szerelés, javítás, hiba-
keresés. Páty, Orgona u.5. 
Tel.: 06-20-243-8811, 
06-20-984-3782

• CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK meg-
bízható, munkájukra igényes 
idősgondozókat, takarítónőket, 
bébiszittereket, igény szerint, 
akár bentlakással is. Empátia 
Iroda. Tel.: 06-70-380-5650, 
06-20-465-8458

• FRANCIA minden szinten,  
diplomás tanárnál. MAGYAR 
külföldieknek. Hungarian  for 
foreigners Tel.: 06-30-389-8376

• MOSÓGÉPEK, mosogatógépek, 
szárítógépek, mikrók javítása - 
garanciával. Hétvégén is hívha-
tó! Tel.: 06-70-221-5144

• ANGOL nyelvoktatás, korrepetá-
lás-érettségi (közép, emelt szint), 
nyelvvizsga (alap-, közép-, felső-
fok), OKJ-vizsga, gazdasági szak-
nyelv. Tel.: 06-30-461-2022.

• MATEMATIKA korrepetálás 
általános iskolásoknak. 
Tel.: 06-30-461-2022.

• ELADÓ önálló családi ház Nagy-
kovácsi központjában. Ára 16 
millió Ft. Vegyes falazatú, száraz 
épület új tetőszerkezettel, kb. 
647 m² kerttel. 
Tel.: 06-20-242-9006

• ELADÓ alkalmi áron ónémet, 
hat darabos, felújított garnitúra 
és különálló kanapé. 
Tel.: 06-30-639-5361
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Február 22. szombat 10-18 óra
HELYTÖRTÉNETI 

SZOMBATOK 
a budakeszi 

helytörténeti múzeumban.
(Fő u. 127.)

Február 22. szombat 10.30

ALMA EGYÜTTES 
a biatorbágyi Faluházban.

Belépőjegy: 1800 Ft

Február 22. szombat, 15 óra

SVÁBBÁL
a biatorbágyi faluházban.

Február 22. szombat 16 óra

HALÁSZ JUDIT 
APA, FIGYELJ RÁM!

Belépő egységesen: 2200 Ft
a Marczibányi téren.

Február 22. szombat 19 óra 

A Buda környéki Székelykör
FARSANGJA

a budakeszi EFMK-ban.

Február 22. szombat 19.30

FUVOLA-HÁRFA EST
Belépő: 1900 Ft

a Marczibányi téren.

Február 23. vasárnap 15 óra 

NYUGDÍJAS FARSANG 
a budakeszi EFMK-ban.

Február 23. vasárnap 15 óra

Kitelepítési 
MEGEMLÉKEZÉS

Biatorbágyon.

Február 23. vasárnap 19 óra

DRESCH-KERÉNYI-
VIZELI koncert
Belépő: 1500 Ft

Elővételben: 1100 Ft
a Marczibányi téren.

Február 26. szerda 19 óra

GYÓGYÍTÁS 
ÉS MŰVÉSZET

Vendégek: 
id. Fülöp Attila 

operaénekes 
és ifj. Fülöp Attila 
evangélikus lelkész

Házigazda dr. Medgyesi 
János háziorvos
Belépő: 500 Ft

a Marczibányi téren.

Február 27. csütörtök 18 óra

AZ ÓKORI EGYIPTOM 
RÉGÉSZETE

Belépő: 800 Ft
a Marczibányi téren.

Február 28. péntek, 18 óra

Chemez István
A „SZIKLÁS MADONNA” 

TITKA
a biatorbágyi 
faluházban.

Február 28. péntek 20 óra 
NEMZETI BÁL

Fővédnök: 
Csenger-Zalán Zsolt

országgyűlési képviselő
Díszvendég: Antal Attila

Csíkszereda polgármestere
Házigazdák: 

dr. Győri Ottília 
polgármester

Bíró Ildikó igazgató 
(Duna Palota) 

Belépő: 3.000 Ft
A bevétellel támogatják

a budakeszi romkert megújí-
tását és a csíkszeredai 

Szt. Ágoston rk. temlom 
orgonavásárlását.

Jegy, tombola: 
06 30-577-3940

Március 1. szombat 19 óra
SVÁB BATYUS BÁL 
a Széchenyi István 

Általános Iskolában.
(Budakeszi, Knáb J. u. 60.)

Belépő: 3000 Ft
Zene: Szomor Sramli

Díszvendég: a zsámbéki
német önkormányzat

Jegy, tombola: 
06-20-218-4874

Március 2. vasárnap 16 óra 
„FARSANG FARKA” 

Fánk Fesztivál 
a budakeszi EFMK-ban.

Március 8. szombat 10 óra
CÉRNAHANGVERSENY

TUBAQUARTETT
Nagy emberek, 

nagy hangszerek
a Prohászka gimnáziumban
(Budakeszi, Széchenyi u. 141.)

Jegy: 1400 Ft 
Szalóczy Dóra 06-20-387-2286

Március 8. szombat 19 óra
BENKÓ DIXILAND BAND 

a budakeszi EFMK-ban
Belépő 3900 Ft

elővételben 3200 Ft
Március 8. szombat 20 óra

MÁTÉ PÉTER-EMLÉKEST
Fellépnek: Gallusz Nikolett, 

Bolyki Balázs és Bebe 
(Black II Black)

Jegy: elővételben 2400 Ft, 
a helyszínen 3400 Ft.

a biatorbágyi faluházban.

Március 12-től
GOMBAISMERETI 

TANFOLYAM
a Máriaremete-hidegkúti 

ált. isk-ban
(1028 Községház u. 8-10.)

elmélet 8 x kéthetente
terepgyak. 5 x hétvégenként

Tandíj: 19.500 Ft
Tel.: 06-20-535-2166

taltoskonyvek@t-online.hu
Min. létszám 20 fő

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

• SZERELŐT KERES budakeszi vállalkozás garázskapuk beépítésére, 
sok utazással. Előny: német középszintű nyelvtudás, technikai ér-
zék, jogosítvány. EUROKAPU 06-30-924-7748
• TÁVFELÜGYELET KERES riasztórendszereket ismerő jól kommuni-
káló diszpécser munkatársat. Hasonló munkakör vagyonőri igazol-
vány előny.  Jelentkezés: 06 23 456 033 tonguard@t-online.hu.
• GÉPKEZELŐT  keres a ZIMBO Perbál Kft. hidegben és több mű-
szakban végzett munkához, élelmiszeripari csomagológépek üze-
meltetéséhez, középfokú végzettséggel. Magyar és német nyelvű, 
fényképes önéletrajzok: job@zimbo.hu
• PÁLYAKEZDŐKNEK  gyakornoki munkát ajánl a Mária Rádió. Heti 5 
napban 6-8 óra mentorált munkakörben. Info: Szarvas Zoltán 06-
30-370-0871, önéletrajz: szarvas50@gmail.com.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Hirdetésfelvétel: 06-23-457-058, 06-30-922-6418 
Hirdetési árak: 15 szóig 1500 Ft

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

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!

Kórósi Miklós vegytisztító

¡ 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 

F o r A g e  N e m z e t k ö z i  K o n f e r e n c i a 
az Id�sek tanulásáról 

2013. szeptember 30–október 1. Budapest
A ForAge Hálózat harmadik konferenciája, Az 50 év feletti európaiak tanulásának jöv�je címmel, Budapesten került 
megrendezésre, a Trebag Vagyon- és Projektmenedzser Kft. szervezésében. A konferenciát Prof. John Benyon, a Leicester-i 
Egyetem professzora, a ForAge Hálózat koordinátora, Kövesd Péter, a Trebag Kft. ügyvezet� igazgatója és Loboda Zoltán, az 
Oktatási Hivatal Nemzetközi Osztályának vezet�je nyitották meg. Az európai és világszint� id�skori tanulási lehet�ségek, valamint 
az id�sek oktatási trendjeinek és az egyéni szükségleteknek a helyzetét mutatták be a meghívott el�adók, Dr. Alan Tuckett, a 
Feln�ttképzés Nemzetközi Tanácsának elnöke (ICAE), Dr Michael Sommer, a Klausenhof Akadémia tanára, és Dr. Koen DePryck, a 
Vrije Universiteit professzora. Egy külön hazai szekció foglalkozott az itthoni id�skori oktatással, Dr. Boga Bálint, a Magyar Hospice 
Alapítvány munkatársa, Vámos Katalin, a www.50felettfitten.hu honlap szeniorok fi ttségével foglalkozó társtulajdonosa, és Dr. 
Jászberényi József, a Zsigmond Király F�iskola Gerontoedukációs Kutatóközpontjának igazgatója közvetítésében. A második nap 
Dr. Pusztai Zsófi ától, az Egészségügyi Világszervezet Magyarországi Irodájának vezet�jét�l, az id�skori aktivitás egészségmeg�rz� 
hatásáról hallhatott a közönség, majd Franz Kolland, a Bécsi Egyetem professzora a kés�bbi életkori tanulás hasznairól beszélt. 

A konferencia 3 workshopnak is helyt adott, amelyek az id�sek konfl iktuskezelésben betöltött szerepét, a jöv� évben induló 
Erasmus+ Európai Uniós támogatási program id�sekkel kapcsolatos lehet�ségeit és a kisebbségekhez tartozó id�sebbek tanulási 
lehet�ségeit tárgyalták. Három parallel szekcióban hallhattunk az id�sebbek egészségügyi ellátásáról, a generációk közötti 
tanulásról és a tanulási folyamatok körülményeir�l; a plenáris üléseken az id�sebb tanulók tapasztalatairól; és egy speciális itthoni 
kezdeményezés, a Márianosztrai Fegyházban folyó oktatásról. A konferencia Jim Soulsby, a Leicester-i Egyetem munkatársa, a 
Hálózat támogatója irányításával, a konferencián elhangzottak összefoglalásával és következtetések levonásával, végül Kövesd 
Péter és Prof. John Benyon záróbeszédével ért véget.

További információ: Dr. Varga-Pintér Barbara, Trebag Kft 
Tel.: 26-555-243, barbara.varga-pinter@trebag.hu 
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KÖNYVELÉS
Budakeszin 

könyvelõ iroda vállal:
cégalapítást, könyvelést, 

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

képviseletet, garanciával.

Telefon: 
30 268 5858

 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

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

DR. SÁRHEGYI ÁGNES 
ÜGYVÉDI IRODA

1036 Budapest, Lajos u.91. • (36-1) 321-2112
a.sarhegyi@vipmail.hu • 06-30-9923-417

Fax: (36-1) 321-2112
www.sarhegyiagnesugyvediiroda.hu

•  polgári jogi szerződések készítése nagy tapasztalattal (rendezvény-
szervezés, versenyszervezés, atipikus megbízási, vállalkozási jellegű 
jogviszonyok szerződéses hátterének létrehozása) 

•  gazdasági társaságok teljeskörű jogi, és pénzügyi átvilágítása, szer-
ződésállomány, hitelállomány felülvizsgálata, jogi szakmai vélemé-
nyezése. Átvilágítási jelentések összeállítása, az üzletszerű működés 
eredményességének javítását célzó javaslatok összeállítása

•  teljes körű angol nyelvű illetve kétnyelvű iratszerkesztés, szerződé-
sek készítése angol nyelven

• angol jogi szakfordítás rövid határidővel 
•  gazdasági társaságok belső szabályzatainak, szervezeti, működési, 

egyéb szabályzatainak létrehozása, jogi belső struktúra fejlesztése, 
ellenőrizhető belső működés kialakításához szükséges  szabályrend-
szer létrehozása, a mindennapi működés során felmerülő jogi jelle-
gű feladatok ellátása nagy gyakorlattal 

•  társasági jogi ügyintézés, cégalapítás, alapító okiratok, társasági 
szerződések módosítása, cégbíróságok előtt teljeskörű jogi képvise-
let ellátása

•  ingatlanügyletek során jogi képviselet ellátása, adásvételi, bérleti, 
ajándékozási szerződések elkészítése 

ELADÓ
PINCE + SZŐLŐSKERT

Pince: jó állapotban, 
víz, villany van, aszfaltos 
főúttól 10 m távolságban

Szőlőskert: töki 
szőlőhegyen zártkert

BUDAI BORVIDÉK / 2073 TÖK  I  TEL.: 06-30-444-1117
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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

Vízlágyítóba sótabletta 

25kg/zsák 2.100 Ft

Disznóvágáshoz bél

A Magyarországi Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége 
és a Budaörsi Ingatlanszövetség tagja

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
Huber-Szabó Lőrinc +36-20-4355-413   Fekete Júlia +36-20-298-1003

Albitzné Katsányi Olga +36-20-248-2433 

info@huberingatlan.hu
www.huberingatlan.hu  www.budaorsiingatlanszovetseg.hu

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

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

14 - 100 éves korig

M
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ÖT

T a II. ütem lakásainak értékesítése a Budakeszi BARACKOSBAN 
épül� 6 lakásos társasházban. 
Tervdokumentáció és árlista megtekinthet� a helyszíni irodában.

www.anguria.hu I tel.: 06/30/7272-470, 06/30/7272-160


