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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

Budán, fantasztikus, 
erdei környezetben 

szeptemberben nyíló 
német kétnyelvű óvodánkba 

keresünk mosolygós, 
németül beszélő intézményvezetőt, 
óvodapedagógusokat és dadusokat. 

A természeti adott ságok, 
a páratlan eszközpark, 
a sok sportra alkalmas 

1 hektáros udvar, a medence 
és a 100 m2-es tornaterem 

különleges munkakörnyezetet ígér.

Szakmai fényképes önéletrajzokat 
a sasvari@thomsonconsulting.hu címre várjuk.
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Február 17-én volt az első nap, amikor az 
országgyűlési képviselőjelöltek az ajánló-
íveket az országgyűlési egyéni választóke-
rületi választási irodától (OEVI) átvehették. 
A választási eljárásról szóló törvény értelmé-
ben egyéni jelölt az a természetes személy 
lehet, aki jogszabályban meghatározott leg-
alább 500 ajánlást az erre rendszeresített 
ajánlóíven összegyűjtött. Az egyéni válasz-
tókerületi jelöltet legkésőbb március 3-án 
16 óráig kell bejelenteni. 

Pest megye 2. számú választókerületében 
ajánlóíveket lapzártánkig 29 jelölt vett át. 
Március 3-án 16 óráig a Nemzeti Választási 
Iroda honlapja alapján közülük 17 jelölt adta 
le az ajánlásait. Ekkor tízen még döntés-
re vártak, hét jelöltet azonban – Császárné 
Kollár Tímea (Jobbik), Csenger-Zalán Zsolt 
(FIDESZ-KDNP), Keller László (független) 
Marton Gergő (Seres Mária Szövetségesei), 
Dr. Szabóné Müller Tímea (MSZP-EGYÜTT-
DK-PM-MLP), Szél Bernadett (LMP) és Varga 
Tamás (A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt) - 
már nyilvántartásba vettek, s szabad utat kap-
tak a választáson való indulásra.

Az alábbi listában nagybetűvel szedtük az 
ajánlóíveiket határidőre leadó jelölteket:
1.  ANYALAI BÉLA (Magyarországi Cigány Párt) 

– döntésre vár
2. Balla Marianna Éva (Elégedetlenek Pártja)
3.  Bóth Sándor Imre (Magyar Republikánus 

Politikai Párt)
4.  CSÁSZÁRNÉ KOLLÁR TÍMEA ANNAMÁRIA (Jobbik) 

– indulhat

5.  CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz-KDNP) 
– indulhat
6.  GEILING ERVIN (Nemzeti Érdekekért Párt) – 

döntésre vár
7.  DR. KAPILLER ZOLTÁN ISTVÁN 

(Összefogás Párt) – döntésre vár
8.  KELLER LÁSZLÓ (Független jelölt) 

– indulhat
9.  Kilián Gusztáv (Zöldek Pártja)
10.  Kostyál Róbert (Társadalmi Béke Párt)
11.  KÓSA SÁNDOR (Szociáldemokraták) 

– döntésre vár
12.  Labant Csaba (Élőlánc Magyarországért)
13.  MARTON GERGŐ (Seres Mária Szövetségesei) 

– indulhat
14.  Mór István (Magyar Gazdaság Párt)
15.  Nagy Károly (Új Magyarország Párt)
16.  NÁNDORI CSABA GYULA (Közösség a 

Társadalmi Igazságosságért Néppárt)
– döntésre vár

17.  Németh Ádám László (Aquila Párt)
18.  PAPP ZOLTÁN (Sportos és Egészséges 

Magyarországért Párt) – döntésre vár
19.  Pintérné Fodor Mária (Magyarországi 

Szociáldemokrata Párt)
20.  SASS LÁSZLÓ (JESZ) – döntésre vár
21.  DR. SZABÓNÉ MÜLLER TIMEA NÓRA (MSZP-

Együtt-DK-PM-MLP) – indulhat
22. DR. SZÉL BERNADETT (LMP) – indulhat
23.  SZTANKÓ RÓBERT (KMSZ) – döntésre vár
24.  Dr. Torgyik Pál (Független Kisgazdapárt)
25.  TÖRÖKNÉ DZSAJA ERZSÉBET ILDIKÓ 

(Együtt 2014 Párt) – döntésre vár
26.  VARGA JÓZSEF (Magyar Keresztény Szociális 

Unió) – döntésre vár

27.  VARGA TAMÁS (A Haza Nem Eladó 
Mozgalom Párt) – indulhat

28.  Vargyai Györgyi (Magyarország Jövője 
Párt)

29. Vidos Dániel (Kalózpárt)

Országos listát pártok (pártlista), valamint 
országos nemzetiségi önkormányzatok (nem-
zetiségi lista) állíthatnak.
Pártlistát azok a pártok állíthatnak, amelyek – 
legalább 9 megyében és Budapesten – legalább 
27 egyéni választókerületi jelöltet állítanak. 
Közös jelöltek alapján közös pártlista indítható. 
Az országos listán legfeljebb 279 jelölt indít-
ható.  
A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt – 110 jelölt 
– döntésre vár
FIDESZ-KDNP – 279 jelölt - indulhat
Jobbik – 203 jelölt – indulhat
LMP – 132 jelölt – indulhat
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP – 198 jelölt - 
indulhat
Munkáspárt – 58 jelölt - döntésre vár

A nemzetiségi lista állításához az ország-
gyűlési választás névjegyzékében 2014. febru-
ár 17-én nemzetiségiként regisztrált választó-
polgárok 1%-ának ajánlását kell összegyűjte-
ni (de nem több mint 1500 ajánlást). A nem-
zetiségi listán legalább 3 jelöltnek szerepel-
nie kell. Ajánlásait március 3-án 16 óráig 11 
nemzetiségi listát jelentettek be, köztük a bol-
gár, a lengyel, a német, az örmény, a román, 
a szerb, a szlovák kisebbség országos listáját 
már nyilvántartásba vették a horvát, a roma 
és az ukrán még döntésre vár.

Tizenhét jelölt tartotta a határidőt

A plakáton és szórólapon 
is fel kell tüntetni 
az impresszumot

A választási kampány idején a kampánykiad-
ványokat engedély és bejelentés nélkül lehet 
előállítani és terjeszteni, de azokon minden 
esetben szerepelnie kell az impresszumnak. 
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommu-
nikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 
szerint - ha a jogszabály eltérően nem ren-
delkezik - a sajtóterméken és egyéb kiadvá-
nyon, így a választási szórólapon és plakáton 
is, fel kell tüntetni a szerkesztésre és kiadásra 
vonatkozó legfontosabb adatokat (impresz-
szum), így a kiadó nevét, székhelyét, a kiadá-
sért, illetve a szerkesztésért felelős személy 
nevét.                                              (MTI)

Nem csak a parlamentbe jutás a tétje 
az áprilisi országgyűlési választásnak: a 
kisebb pártoknak azért is fontos a meg-
mérettetés, mert csak akkor kaphatnak 
állami támogatást a következő négy 
évben, ha legalább egyszázalékos ered-
ményt sikerül elérniük.

A jelöltállítás, így az ajánlásgyűjtés pedig 
azért fontos a számukra, mert a társadalmi 
szervezetek csak akkor működhetnek párt-
ként, ha el tudnak indulni a választáson, 
tehát ha a jelöltjeik felkerülnek a szavazó-
lapokra. A pártok működéséről és gazdál-
kodásáról szóló 1989. évi törvény ugyan-
is kimondja: a bíróság az ügyészség indít-
ványára megállapítja a párt működésének 
megszűnését, ha a párt egymást követő két 
általános országgyűlési képviselői válasz-
táson nem állít jelöltet. A pártok „létén”, 

valamint az országgyűlési mandátum meg-
szerzésén túl azért is fontos az áprilisi par-
lamenti választás, mert – ugyancsak a párt-
törvény alapján – a pártok állami költségve-
tési támogatásra jogosultak. A költségveté-
si támogatások kifizetése negyedévenként 
történik, a negyedév első napján. 

A törvény szerint az állami költségve-
tésből a pártok támogatására fordítha-
tó összeg 25 százalékát – egyenlő arány-
ban – az Országgyűlésben az országos lis-
tán mandátumot szerző pártok között kell 
felosztani.

A fennmaradó 75 százaléknak megfele-
lő összeg az országgyűlési választások ered-
ménye alapján a pártra, illetőleg a párt 
jelöltjeire leadott szavazatok arányában 
illeti meg a pártokat. Nem jogosult költ-
ségvetési támogatásra az a párt, amely nem 

Nem csak a parlamentbe jutásról, de közvetve 
a párttámogatásról is szavazunk

szerzi meg a szavazáson részt vett válasz-
tók szavazatának 1 százalékát.

(MTI)
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Minden kérdésben javul a járá-
si rendszer megítélése a kormány-
tisztviselők és a lakosság szem-
szögéből is - közölte Szabó Erika, 
a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium (KIM) területi köz-
igazgatásért felelős államtitkára 
január közepi sajtótájékoztatóján.

A Közpolitikai Kutatások Intézetének 
kutatása szerint a közigazgatási szak-
emberek egyetértenek azzal, hogy az 
önkormányzatokról le kell választa-
ni az államigazgatási feladatokat, sőt, 
még több feladatot át lehetne venni a 
jegyzőktől. Az átvett köztisztviselők 
jelentős része biztosabbnak érzi pozí-
cióját és motivált a tanulásra, az elé-
gedettség 82 százalékos - jegyezte meg 
Szabó Erika.

Az ügyfelek körében 26-ról 36 szá-
zalékra emelkedett azok aránya, akik 
szerint nőtt a hivatali ügyintézés szín-
vonala, a kormányablakok ismertsége 
pedig 62-ről 68 százalékra nőtt. A roma 
„fókuszcsoportok” pozitívan értékelték 
a roma referensek jelenlétét száz járá-
si hivatalban.

Az államtitkár a közigazgatási átala-
kítás következő lépésének nevezte 
háromszáz kormányablak átadását a 
jelenlegi okmányirodák bázisán.

Az államtitkár kitért arra is: korábban 
sokan tartottak attól, hogy a kistelepü-
lésekről mindenért a járásszékhelyre 
kell utazni. Az ügysegédi rendszernek 

köszönhetően azonban helyben kezde-
ményezhetők a korábban a jegyző által 
ellátott feladatok. A 198 járási hiva-
tal mellett 152 helyen működik kiren-
deltség, 205 településen állandó, 1825 
településen ideiglenes ügysegéd van. 
Ez azt jelenti, hogy a mintegy 3200 
településből 2380 helyen van ügyinté-
zési lehetőség. A hatósági eljárások ügy-
intézési határidői harmincról 21 napra 
csökkentek, racionalizálták az eljárá-
sokat, csökkentették az adminisztratív 
terheket, s illetékmentessé vált a bűn-
cselekmények során ellopott okmányok 
pótlása. 

(MTI)

Jobbnak tartjuk a járási rendszert

Február 18-tól hatályos 
a transzzsírsav-rendelet

Február 18-ától tilos olyan élelmi-
szert forgalomba hozni, amely összes 
zsírtartalmának 100 grammjában a 
transzzsírsavak mennyisége megha-
ladja a 2 grammot. Az utóbbi évtize-
dekben derült ki, hogy az összes zsí-
rok közül a transzzsírsav jelenti a leg-
nagyobb veszélyt az egészségre, káro-
sítja az érfalat, szív- és érrendszeri 
megbetegedéseket okoz.
 
A rendelet szerint a jogszabály azokra az 
olajokra, zsírokra, zsíremulziókra terjed 
ki, amelyeket önmagukban vagy valamely 
élelmiszer összetevőjeként a fogyasztó-
nak szánnak. Az állati eredetű zsírok-
ban természetesen előforduló transzzsír-
savakra nem vonatkozik a szabályozás. 
Jellemzően a csokibevonóval készült ter-
mékek, a szaloncukrok és a cukrászsüte-
mények azok, amelyek nagyobb mennyi-
ségben tartalmaznak transzzsírsavat.

A rendelet egy 12 hónapos türelmi időt 
enged azoknál az előre csomagolt élelmi-
szereknél, amelyeket a jogszabály életbe 
lépésekor már legyártottak.

Az Európai Unióban Magyarország a 
harmadik olyan ország, ahol szabályoz-
zák az élelmiszerek transzzsírsav meny-
nyiségét.

Tíz egészségügyi intézményben indult 
el annak az európai uniós projekt-
nek a tesztidőszaka, amely a Szent 
János kórházat, az Országos Orvosi 
Rehabilitációs Intézetet, a Törökbálinti 
Tüdőgyógyintézetet, a Semmelweis 
Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömbjét 
és a II. Kapás utcai rendelőt is érinti.

A projekt a betegellátás biztonságának 
erősítését szolgálja a mindennapi műkö-
dés javításával, a kórházak, szakrende-
lők és gyógyszertárak napi feladatai-
nak elvégzéséhez nyújtott segítséggel. 
- mondta Belicza Éva, a Gyógyszerészeti 
és Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
szakértője a Betegellátók akkreditációja 
a biztonságos betegellátásért (Bella) alcí-
met viselő program bemutató sajtótájé-
koztatóján. Kiemelte, a kiváló szaktudás, 
a jó műszerezettség és a legjobb gyógy-
szerek mellett is veszélyes helyzeteket 
teremt a szabályozatlan ellátás, megnő a 
tévedések lehetősége, és ez kihat a bete-
gekre. A rendszer a betegellátási tevé-
kenység olyan alapvető folyamatait sza-
bályozza majd, mint a beteg felvétele, 

átadása, az ismert biztonsági kockázatok 
kezelése, a gyógyszerelés rendje, a beteg-
jogok érvényesülése.

Az uniós projektben jelenleg hét kór-
ház és három járóbeteg-szakellátó 
vesz részt: a Heim Pál és a Bethesda 
Gyermekkórház, a Jahn Ferenc Dél-Pesti, 
a Szent János kórház, az Országos Orvosi 
Rehabilitációs Intézet, a Törökbálinti 
Tüdőgyógyintézet és a Semmelweis 
Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömbje, 
valamint a II. kerületi Kapás utcai rende-
lő, a terézvárosi szakrendelő és egy XVI. 
kerületi szakrendelő. A tíz intézményt 
a tesztidőszakra pályázó huszonegyből 
választották ki.

A 950 millió forintos uniós támogatás-
sal megvalósuló program 2012 decembe-
rében indult, zárása idén novemberben 
lesz, januárban kezdődött a tesztidőszak. 
A rendszer tesztidőszakában a betegek 
visszajelzését is várják.                   (MTI)

Egységes rendszert 
tesztelnek 

Elhunyt Tinnye 
polgármestere

Dr. Bak Ferenc a rendszerváltást köve-
tő első szabad választás óta független-
ként közel hat cikluson át, huszonhá-
rom évig volt a Perbállal szomszédos, a 
pilisvörösvári járáshoz tartozó község első 
embere. A február 8-án ötvenegy éves 
korában elhunyt polgármester nevéhez 
fűződik Tinnye önálló településsé válása. 
Polgármestersége alatt a falu oly módon 
fejlődött, hogy meg tudta őrizni falusias 
jellegét. Hitte, hogy a falu érdekében érde-
mes munkálkodni. Tette ezt emberséggel 
és csöndes szerénységgel. - áll a tinnyei 
önkormányzat rövid közleményében.

Ifjúságsegítő iroda a 
II. kerületben

Megnyílt az első budai ifjúságsegítő, 
Kontaktpont iroda a II. kerületi Margit 
körút 11-ben. A karácsony előtt átadott 
Új Nemzedék Plusz iroda egyik fő célja 
a kormány által egy éve elfogadott Új 
Nemzedék program keretében a fiata-
lok és a döntéshozók közötti párbeszéd 
erősítése, és az egyesületek, alapítvá-
nyok közös érdekérvényesítő platform-
jának, a Nemzeti Ifjúsági Tanácsnak a 
megalakítása. Ugyancsak prioritás, hogy 
segítsenek olyan - akár pályaválasztási, 
akár párválasztási - döntések meghoza-
talában a fiataloknak, amelyek egész éle-
tükre kihatnak. A harmadik fő pillér a 
Kontaktpont hálózat irodáinak kialakítá-
sa. Országosan húsz ilyen pont kezdi meg 
működését, ezek minden megyeszékhe-
lyen és Budapesten két helyen - a II. és a 
VIII. kerületben - vannak.

Internetes fórum 
útkeresőknek

Zűrzavaros világunkban egyre nagyobb 
szükség van az élet fontos kérdéseire adott 
világos válaszokra. Internetes fórumot nyit 
a Mária Rádió útkeresőknek Mielőtt elté-
vednénk címmel. A komoly szándékkal 
jelentkező útkeresők hittel és lelki élettel 
kapcsolatos kérdéseit január eleje óta sze-
retettel várja Horváth István atya, mocsai 
plébános (www.utkereso.mariaradio.hu).
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A budakeszi járás hírei

Február 20.-án lakossági fórumon 
mutatták be Budakeszi-Makkosmária 
helyi építési szabályzatának (HÉSZ) 
módosítási terveit, s egyeztettek a 
lakossággal annak részleteit illetően. 
A tervben szereplő szabályok, azok 
elfogadásáig, április folyamán még 
véleményezhetők.

Makkosmária első szabályozási tervét 
2007-ben fogadta el a budakeszi képvi-
selő-testület, amelynek következménye-
ként Budakeszi lakóterülete egyharma-
dával megnőtt Bánhidi László tanács-
nok beszámolója szerint. A telekmé-
retek és a beépítési százalék egy vil-
lanegyed kialakulását támogatta. 
A lakossági visszajelzések mellett a kép-
viselő a gazdasági helyzet megváltozása 
és az infrastruktúrafejlesztés nehézsége-
ivel indokolta, hogy az akkori szabályok 
megváltoztatása vált szükségessé, amihez 
fontos apropó a rövidesen induló csa-
tornázási nagyberuházás. A legnagyobb 
gond, hogy a villanegyed kialakításának 
a telkek nagy része nem tud megfelelni. 
A módosítás azt célozza, hogy a lehető 
legtöbb telek beépítése megvalósulhas-
son úgy, hogy az épületek minél kevés-
bé zavarják egymást, minél kevesebb táj-
idegen épület jöjjön létre, s a feltáró utak 
területleadás szempontjából minél keve-
sebb telket érintsenek. Bár eddig az utca 
mindkét oldalának le kellett adni terüle-
tet az útba, most mégis azt az elvet igye-
keznek érvényesíteni, hogy csak az utca 
egyik oldala viselje ezt a terhet.

A 2007-ben elfogadott HÉSZ módo-
sítását 2013 júniusában kezdték. 
A novemberi és a februári lakossági fóru-
mot és egyeztetéseket követően március 
végén szavaz először a testület a tervek-
ről, majd 30 napig, április végéig a meg-
szavazott változat újra véleményezhető. 
A terveket az önkormányzat honlapjá-
nak főoldalán (www.varoshaza.budake-
szi.hu) lehet majd megtekinteni. Az ápri-
lisi, harmincnapos véleményezéssel vég-
legesített tervekről május végén dönt újra 
a képviselő-testület. A hatályba lépés 
2014 júliusára várható. 

ÚTSZÉLESSÉGEK

Dénes György főépítész a fórumon 
elmondta, hogy a módosítás elsősorban 
az útszélességeket érinti. A makkosmáriai 
építkezésekből és a lakosságszám növe-
kedéséből adódó forgalmat az utaknak 
hosszú távon le kell tudniuk vezetni. 

A Makkosi, a Megyei és a Kert utca, 
mint gyűjtő utak, a korábbi 16 méter 
helyett a módosítás szerint 14 méteresek 
lesznek, kétoldali járdával.

A Törökőr u., a Makkosi út vége 12 
méteresek lesznek. A főépítész itt jegyez-
te meg, hogy a Basa, a Bég, az Avar és a 
Törökvész utcák szélesítését alapvetően 
meghatározza, hogy a csapadékvíz elve-

zetését a legegyszerűbben nyílt árkos, 
szikkasztásos módszerrel tudják megol-
dani.

Tíz méteresre tervezett, de néhol 
kilenc méteresre szűkül a Gábor Á. u. 
alsó szakasza, a Szász, a Törökőr utca. 
A Besenyő u. Gerinc és a Makkosi út 
közötti szakasza a várható nagy forgalom 
miatt kilenc méteresre szélesedik. 

Nyolc méteres lesz a Gerinc, a Besenyő, 
a Görög, a Skót, az Alkony, a Hajnalka, 
az Angol és az Őr utca, ahol szabályos 
járdákra már nem lehet számítani.

Az új szabályozás szerint ötméteres 
lehet az egy-két telket kiszolgáló magán-
út, a több telket kiszolgáló útnak viszont 
legalább hat méternek kell lennie.

Az Árnyas utcának a későbbiekben a 
makkosi forgalom levezetésében fontos 
szerepet szánnak, ezért a Makkosi úttal 
való összekötését tervezik.

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK

A jelenleg érvényes szabályozás három 
építési lakóövezetet különböztet meg, 
mindhárom 15% beépítésű, az építmény-
magasság 4,5-5 m, a kialakítható telek-
méretek 1200, 1500 és 2000 m². 

A módosítás csak két építési övezetet 
különböztetne meg, A kertvárosias jelle-
gű Makkosmáriának a legrégebbi utca-
hálózata lenne, ahol 1200 m² minimális 
telekméret javasolt, 15% beépítés, 5 m 
épületmagasság, 16 méter telekszélesség. 
A másik a falusiasabb jellegű (pl. Avar u., 
Dér u. környéke) 900 m² telekmérettel, 
az egyéb feltételek az előzővel azonosak. 
Az épületek elhelyezését egységesen 
oldalhatáron állónak javasolják.

Az előkertek alapesetben hat métere-
sek lehetnek, de amelyek párhuzamosak 
az úttal, hosszúak és nem mélyek, ott 
egy méteres előkertet is lehet alkalmazni.

Eltörölnék a Makkosmáriát szegélye-
ző, budai tájvédelmi körzetre vonatkozó 
húszméteres biztonsági övezetet, ahova 
eddig nem lehet épületet emelni.

Nem változna a lakásszám és az épü-
letek elhelyezése: csak egy főépüle-
tet és abban egy lakást lehet építeni 
Makkosmárián. 

Két darab személygépkocsi elhelyezé-
sét mindenkinek biztosítania kell a tel-
kén belül, s oldalkertbe nem lehet tám-
falgarázst építeni.

A kerítésekre, támfalakra továbbra is az 
áttört kerítést javasolják oldalsó és hátsó 
telekhatárokon. A kerítések kikerültek 
az engedélyköteles építmények közül, 
amit az önkormányzat legalább bejelen-
tés-kötelesre változtatna. 

Javasolják, hogy az eredeti terepszintet 
egy méteres sávban az oldalkertben ne 
lehessen megváltoztatni.

A főépítész a bemutatott terve-
ket és a változásokat összefogla-
ló prezentációt feltöltötte az önkor-
mányzat honlapjának főoldalára 

(www.varoshaza.budakeszi.hu). A márci-
us végén a testület által elfogadott tervek 
megtekintése is itt várható.

A lakossági véleményekkel április folya-
mán szintén a főépítészhez lehet fordul-
ni a foepitesz@budakeszi.hu levélcímen 
vagy a 06-20-589-3370 telefonszámon.

ÚTÉPÍTÉSEK

Tóth Gábor, a körzet önkormányza-
ti képviselője a fórumon elmondta, hogy 
az elkövetkező két évben négy nagy terü-
leten, a csatornázás, a csapadékvíz-elve-
zetés, a HÉSZ-módosítás és az útépíté-
sek területén nagy változások lesznek 
Makkosmárián. 

A csapadékvíz-elvezetés tervezése az 
egész területre elkészül. A legfontosabb 
szakaszok a Makkosi út Őr utca alatti 
része az Árnyas utcai árokig; az Árnyas 
utcai ároktól a Kert utcáig, ahol egyesül a 
Kert utcáról lejövő vízzel; a Szász utca, a 
Gerinc utca alja, a Megyei utca Makkosi 
utca és Gerinc utca közötti része. A ter-
vező ezekre a szakaszokra zárt csapadék-
víz-elvezetést javasol, ami ugyan drágább, 
de így lehet olyan utcaszélességeket meg-
valósítani, aminek realitása is van, vagyis 
minél kevesebbet kelljen a magántelkek-
ből az utcákra leadni, de mégis kellő utca-
szélesség jöjjön létre. 

A csatorna-beruházás és a csapadék-
víz-hálózat kiépítése után az első helyen 
a Makkosi út aszfaltozása szerepel, nagy 
részében zárt csapadékvíz-elvezetéssel. 
Ezt követi a Gábor Áron utca alsó sza-
kasza, ahol a 9-10 méteres aszfaltos út 
csak a lakosság önkéntes és ingyenes 
telekleadásaival valósulhat meg. A listá-
ban a következő a Kert utca zárt csapa-
dékvíz-elvezetési rendszere. A felső sza-
kaszon szintén jelentős lakossági terület-
leadások szükségesek. Az Árnyas utca és 
a Szász utca csapadékvíz-elvezetése mel-
lett kitüntetett helyen szerepel a Gerinc 
utca és Megyei út teljes szélességű aszfal-
tos helyreállítása is.

Koós Hutás Katalin

Új szabályok Makkosmárián

A makkosi csatornázás utcákra lebon-
tott kivitelezési ütemezésének bemuta-
tására 2014. március 27-én 18 órakor 
tartanak lakossági fórumot a budakeszi 
Erkel Ferenc Művelődési Központban.

A fórumot nagy érdeklődés kísérte. 
Arra a képviselői kérdésre, hogy a szó-
rólapoknak köszönhetően értesültek-e 
a lakosok a fórumról, egyértelmű nem 
volt a válasz. Mint kiderült, a legtöb-
ben lapunkból értesültek a fórum dátu-
máról.
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Újabb kitelepített budakeszit veszí-
tettünk el, akiben még elevenen éltek 
a magyar emlékek, ragaszkodott a 
magyar nyelvhez és a németországi 
budakesziek közösségéhez. Preiszler 
András temetése február 21-én, három 
héttel felesége, Marie búcsúztatása 
után volt a németországi Ehrstädtben. 
Albrecht György beszámolója.

Február elején hunyt el Preiszler András 
neje, Marie. A kis település aprócska teme-
tője ritkán látott ekkora gyászoló közön-
séget. A Budakesser Gemeinschaft (a kite-
lepített budakesziek németországi közös-
sége - a szerk.) is nagyon kedvelhette 
Marie-t, mert az egész vezetőség és sok-sok 
tagja is megjelent a temetésén. A sírjára a 
Gemeinschaft nevében koszorút helyez-
tek. A Preiszler-házaspár távolabb lakott 
tőlünk, Ehrstädtben, Sinsheim közelében, 
így csak a budakeszi találkozókon jöt-
tünk össze velük, de mindig úgy folytat-
tuk a beszélgetést, mintha tegnap hagytuk 
volna abba. Marie annyira közénk tarto-
zott, hogy sokszor magyarul kezdtünk el 
vele beszélni, mint a többi volt budakeszi-
vel, de csak mosolyogva bólogatott, meg-
várván, hogy rájöjjünk: egy szót sem ért 
abból, amit mondunk. Böhmischer Wald 
környékéről származott, nem beszélte gyö-
nyörű nyelvünket. 

Annál inkább András. Az ő német dia-
lektusát nehezen értettük, ezért mindig 
megkönnyebbültünk, amikor átváltott 
magyarra. Már régebben láttuk egymást, 
így meg is lepődtünk, hogy mennyire meg-
változott. Marie temetésére kerekesszékkel 
érkezett. Nagyon megviselte felesége halá-

la, már nem igazán 
vett magához ételt, 
nagyon legyengülhe-
tett. Ezek után ren-
desen meglepett ben-
nünket, hogy a halot-
ti toron ugyan botra 
támaszkodva, de ott 
forgolódott körülöt-
tünk. Mindenkihez 
volt egy-egy ked-
ves szava, még néha 
mosolyra is fakadt. 
Régi barátság fűzte 
Müller Jánoshoz. 
Megható volt, ami-
kor ritkán látott ben-
sőséges gesztussal 
köszöntötték egymást: 
összeérintették homlo-
kukat. 

András csak három 
héttel élte túl nejét. 
Ennyi évtized házas-
ság után is olyan erős 
volt a kettőjük közötti 
szeretet, hogy András 
hamar követni akar-
ta Marie-t. Február 
21-én temették felesé-
ge mellé. 

A pap kedves szavakkal méltat-
ta Andrást. Tizenhárom évesen került el 
Magyarországról, Budakesziről Ehrstädtbe, 
ahol új otthont talált, családot alapított. 
Kedvelte a sportokat, így gyorsan beillesz-
kedett a helyi közösségbe. Kitanulta az 
asztalos szakmát és hamarosan önállósítot-
ta magát, saját műhelyt nyitott. Főleg abla-

kok készítésével foglalko-
zott. Korán beállt önkén-
tes tűzoltónak. Egyik tűz-
oltótársa megható beszéd-
del búcsúztatta Andrást. 
Megbecsült, köztiszte-
letben álló tagja volt a 
településnek és az egylet-
nek. András kiemelkedő 
tűzoltó munkájának elis-
meréséül évtizedek alatt 
számos, még tartományi 
(baden-württembergi) 
kitüntetésben is részesült.

Marie-t és Andrást 
szépszámú családja gyá-

szolja: három gyermekük, 
két lány és egy fiú, valamint 
nyolc unokájuk és hat déd-
unokájuk. A sors úgy akar-
ta, hogy a legfiatalabb világ-
ra jövetelét a dédnagymama 
már nem, de a dédapa még 
megérhette.

Vittünk egy maroknyi 
budakeszi földet Preiszler 
András sírjára, hogy ottho-
ni földben is nyugodhasson.

...................
Köszönettel megkaptuk az 
Iránytű január-februári pél-

dányait, küldjük tovább kedves baráta-
inknak. Ahogy már korábban is tettem, 
kinyomtattam néhány online hírt is és azo-
kat is mellé teszem, hogy a magyar nyelv-
re és az otthoni hírekre kiéhezettek gyötrő 
étvágyát egy picit enyhíthessük.

Albrecht György, Karlsruhe
Fotók: Albrecht Klára

Három hét különbséggel temették a házaspárt
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Felgyújtották az 
Erzsébet-kilátó bejáratát

Február 25-én hajnalban a műemléki 
védelem alatt álló kilátó fa ajtaját egyelő-
re ismeretlen vegyi anyaggal gyújtották 
meg. A kár meghaladja a százezer forin-
tot. Váczi János, a XII. kerület alpolgár-
mestere blogján (http://vaczijanos.blog.
hu/) nyilvánosságra hozta egy közeli térfi-
gyelő kamera felvételét is, amelyen az lát-
szik, hogy a kilátó kapujában a robbanás 
után valaki meggyulladt ruhában menekül 
a tűz közeléből, majd miután eloltotta a 
ruháját, visszatér a bejárathoz. 

Forrás: MTI/Iránytű
Fotó: MTI: Marjai József 

Az 1999-ben a Makkosmáriai 
Templomért Alapítvány jóvoltából 
felújított tető mostanra több helyen is 
a beázás jeleit mutatta. Hidas Mátyás 
és Herein Gyula kezdeményezésé-
re kijavították a jelenleg mutatko-
zó hibák nyolcvan 
százalékát. Ácsok 
segítségével újra 
rögzítették a kila-
zult bádogeleme-
ket, sziloplaszttal 
kifúgázták a rése-
ket annak meg-
akadályozására , 
hogy a csapadék a 
falakra csurogjon. 
Kikenték azokat 
az üregeket, ame-
lyekben megállha-
tott a víz, s kicse-
rélték az elrepedt 
cserepeket azokon 
a területeken, ame-

lyeket a kosaras autóval el 
tudtak érni. A néhány órás 
munkával a hibák nyolc-
van százalékát kijavították, 
de mielőbb szükséges egy 
átfogóbb javítás elvégzése a 
további károk elkerülésére 
és az eddigi beázások okoz-
ta vakolathibák kijavítására.

Koós Hutás Katalin
Fotó: Laczkó Katalin 

Kijavították 
a makkosi templom tetejét

A dédunoka a 
boldog nagymama 

karján
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A megkérdezettek 2/3-a nagyon sze-
ret, közel 1/3-a szeret Budaörsön élni 
– derül ki a reprezentatív, az önkor-
mányzat megbízásából 2013 decembe-
rében végzett közvélemény-kutatásból. 
A járási központ Budakeszire helyezése 
a válaszadók negyedét érintette, s 60% 
szerint rosszabb, 5% szerint jobb ellá-
tást eredményezett.

Az önkormányzattal évente legalább egy-
szer kapcsolatba kerülők aránya (88%) a 
korábbi időszakokhoz képest jelentősen 
nőtt, az egy főre eső ügyintézések száma 
is magas (3,6), mindemellett az ügyinté-
zéssel való elégedettség is folyamatosan 
javul. A hivatali ügyintézés legfontosabb 
dimenziói, a gyorsaság, ügyfélközpontú-
ság, jogszerűség és hatékonyság mentén, 
a hivatalban folyó munka megítélésében 
a 2007-es átlagos 4,1-es eredményt sike-
rült még tovább növelni 2013-ra, amikor 

is ötfokú skálán átlagosan 4,3 pontra érté-
kelte a lakosság ezeket a szempontokat. 

A településen nyújtott szolgáltatások 
közül az elmúlt évekhez képest a bölcső-
dei, óvodai szolgáltatások (4,4) és a spor-
tolási és szabadidős lehetőségek (4,3) 
megítélése javult a legjelentősebben és 
ezzel listavezetővé váltak. A korábbi évek-
hez hasonló szinten és jóval az átlag alatt 
teljesített a szórakozási lehetőségek meg-
ítélése (3,0).

Az önkormányzat munkájára vonat-
kozóan 65% értett egyet azzal, hogy a 
fejlesztések felgyorsultak, de közel 60% 
említette azt is, hogy a beruházások a tes-
tület döntései miatt aránytalanul drágán 
valósulnak meg.

A 2013-as közigazgatási reform ered-
ményei közül az iskolai átszervezések a 
válaszadók közel 30%-át érintették és a 
45% szerint romlott, 43% szerint nem 
változott a létrejött állapot. A járási köz-

pont Budakeszire helyezése a válaszadók 
negyedét érintette, 60% szerint rosszabb, 
5% szerint jobb ellátást eredményezett a 
korábbinál.

A megkérdezettek 32 százaléka szeret, 
65 százaléka nagyon szeret Budaörsön 
élni és mindössze 3 százalék nyilatko-
zott ezzel ellenkező értelemben. Ezek a 
számok a 2007-es vizsgálat óta változat-
lanok.

A 2013-ban megkérdezettek 87 szá-
zaléka már rendelkezett internettel (ez 
az arány 2007-ben még csak 70 szá-
zalékos volt), miközben az országos 
internetpenetráció - a Gemius kutatása 
szerint - 57 százalékos volt 2013-ban.

A budaörsi kutatást 600 fős mintán, 
telefonos adatfelvétellel készítette a HST.
hu Kutató és Tanácsadó Kft. A kutatás 
Budaörs teljes lakosságát reprezentálja 
nem, életkor és iskolázottság szerint.

forrás:budaors.hu

Szeretik a városukat, de nem szeretik 
a budakeszi járást

A Pest Megyei Kormány-hivatalnak 
február végére már hat kormányabla-
ka volt: Cegléd és Érd után Vecsésen, 
Százhalombattán, Budaörsön és Vácon. 

Ünnepélyes keretek között, de zavarta-
lan ügyfélfogadás mellett adta át a felújí-
tott kormányablakot február 14-én Szabó 
Erika, a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium területi közigazgatásért 
felelős államtitkára, Tarnai Richárd Pest 
megyei kormánymegbízottal és Csenger-
Zalán Zsolttal, a térség országgyűlési kép-
viselőjével a budaörsi városházán. 

Tarnai Richárd arra emlékeztetett, az 
egyes ügyintézések színvonalának értéke-
lésénél nincs lehetőség „pótvizsgára”, az 
ügyeit intézni kívánó állampolgár ugyan-
is ritkán látogat el a kormányablakba, és 
az ott szerzett tapasztalatai sokszor évekre 
meghatározzák véleményét a közigazgatás 
állapotáról. A kormánymegbízott hozzá-
tette, a kutatási eredmények azt mutatják, 
hogy a munkatársak kedvességét, az ügy-
intézés gyorsaságát, összességében pedig a 
közigazgatás színvonalának javulását érté-
kelik az állampolgárok, közel 10%-kal nőtt 

azok száma, akiknek a változások megelé-
gedésükre szolgálnak. 

Szabó Erika államtitkár úgy fogalma-
zott, a közigazgatásban az ügyfél a leg-
fontosabb. „Ez az elmúlt évtizedekben 
nem így volt, így ezen a téren a kormány-
zat alapvető változásokat akart” – hang-
súlyozta az államtitkár, hozzátéve, ehhez 
az állam és az állampolgár közti bizalmi 
viszony helyreállítására volt szükség. „Az 
a célunk, hogy az embereknek elég legyen 
a közigazgatásról csak annyit tudniuk, hol 
van a lakóhelyükhöz legközelebb eső kor-
mányablak.”

Csenger-Zalán Zsolt örömének adott 
hangot, hogy csakúgy, ahogyan eddig is, 
a budaörsiek gyorsan és lakóhelyükhöz 
közel tudják intézni az állammal kapcso-
latos ügyeiket. 

„Ahhoz, hogy a kormányablakokban 
mindent gyorsan el lehessen intézni, szük-
séges volt az informatikai rendszer egész 
közigazgatás rendszerébe való integrálásá-
ra – mutatta be a kormányablakok techni-
kai hátterét Vetési Iván, a Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatalának vezetője.

Az új kezdeményezés keretében a világ 
tizenötezer magyar iskolájából mint-
egy százezer diák Himnusz-szavalatát 
a Budajenői Általános Iskola indí-
totta Jordán Tamás vezetésével. 
A világ más részeiről csatlakozó isko-
lák szavalatai is követhetőek voltak 

Erdélyben vagy a Felvidéken éppen úgy, 
mint Amerikában vagy Ausztráliában. Az 
eseményt a Magyar Televízió több hely-
színről közvetítette. 

Január 22-én valamennyi helyszínen 
rögzítették és a YouTube csatornán visz-
szanézhetők a szavalatok. 

A Magyar Kultúra Napjától április 
11-ig, a Magyar Költészet Napjáig az 
iskoláknak további szavalatokat is fel-
tölthetnek, melyek közül a legnézet-
tebb és a legnagyobb tetszést kiváltó 
szavalatok iskolái jutalmakat kapnak. 
A díjakat a Magyar Költészet Napján 
adják át. Január 22-én huszonöt éve 
emlékezünk arra, hogy Kölcsey Ferenc 
Szatmárcsekén 1823. január 22-én tisz-
tázta le a Himnusz végleges szövegét. 
A program jövőre folytatódik. 

Kormányablak nyílt Budaörsön Kormányablakok 
Pest megyében

A kormányablakok ügyfélbarát nyitva tar-
tással, munkanapokon 8 és 20 óra között 
várják az ügyeiket intézni kívánó állampol-
gárokat, ahol egy helyen, több ügyben is 
kezdeményezhetnek majd eljárást az ügy-
felek anélkül, hogy több hatóságot meg kel-
lene keresniük.

A Pest Megyei Kormányhivatalnak jelen-
leg hat kormányablaka van. Az „első gene-
rációs” kormányablakok Érden és Cegléden 
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról 
szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet-
ben foglalt szolgáltatásokat nyújtják.

Az új, „második generációs kormányabla-
kok” a kormányablakokról szóló 515/2013. 
(XII. 30.) Korm. rendeletben meghatáro-
zott ügykörök alapján működnek, bővítve 
az okmányirodai feladatokkal, a követke-
ző helyszíneken:
–  Vecsés, Fő u. 246-248. 

(Átadás: 2014. 02.07.)
–  Százhalombatta, Szent István tér 5. 

(Átadás: 2014. 02.10.)
–  Budaörs, Szabadság út 134. 

(Átadás: 2014. 02.14.)
–  Vác, Dr. Csányi László krt. 16. 

(Átadás: 2014. 02.18.)
forrás: Pest Megyei Kormányhivatal Budajenőről szavalt együtt a nemzet

Idén, a 25. Magyar Kultúra Napján az Együtt szaval a nemzet program kereté-
ben január 22-én 10 órakor a Youtube-ra élőben bejelentkezve a világ valamennyi 
magyar nyelvű általános és középiskolája egyszerre szavalhatta a magyar nemze-
ti himnuszt Jordán Tamás színművész irányításával.
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Az adósság átvállalásában nem része-
sülő, jól gazdálkodó települések már-
cius 6-ig jelentkezhettek a fejlesztési 
támogatásokra. A kompenzációt első 
körben, akár már áprilisban, a kétezer 
főnél kisebb települések kapják meg. 
Herceghalom húszmillió forintra szá-
míthat.

Az önkormányzati rendszer életében tör-
ténelmi léptékűnek nevezte az adósság-
átvállalást Tállai András, a belügy önkor-
mányzati államtitkára február végi sajtó-
tájékoztatóján. Felidézte, hogy 2010-ben 
az önkormányzati rendszerben 1200 milli-
árd forint (mFt) adósság volt, így szükség-
szerű volt a konszolidáció. Hitelt ezután 
már csak kormányzati engedéllyel, az 
önkormányzat bevételeinek függvényében, 
vagyis szigorított feltételekkel vehetnek fel 
a települések. Az önkormányzatok az idei 
költségvetésüket már úgy tervezhették, 
hogy a tőke- és kamattörlesztés alól felsza-
baduló forrásokat településeikre fordítják.

Az államtitkár összegzése szerint 2011-
ben a megyei önkormányzatok adósságát 
vették át 189 mFt értékben. Ezt az ötezer 

lakosúnál kisebb települések kompenzá-
ciója követte 2012-ben, ami 1720 tele-
pülést és 10 társulást érintett, tőlük 85 
mFt-ot vettek át. Tavaly, az év első felé-
ben 279, ötezer lakosúnál nagyobb önkor-
mányzat adósságának 40-70 százalékát 
vették át - összesen 614,4 mFt-ot -, majd a 
fennmaradó adósságállomány átvállalásá-
ról döntött a kormány év végén. Az állam 
idén, az utolsó ütemben 456 milliárd 75 
millió forintot vállalt át 509 önkormány-
zattól. Ez 281 ötezer lakosúnál nagyobb 
és 214 ennél kisebb települést, valamint 
14 önkormányzati társulást érintett. Az 
ötezer lakosúnál kisebbek - amelyek újból 
vehettek fel hitelt - 6,5 mFt-tól szabadul-
tak meg, a nagyobb településektől pedig 
447,3 mFt-ot vett át az állam. A társuláso-
kat 2,2 mFt értékben konszolidálták.

KOMPENZÁCIÓ 
A JÓL GAZDÁLKODÓKNAK

Tállai András beszélt arról is, hogy az 
adósságkonszolidációban nem részesülő, 
vagyis jól gazdálkodó települések márci-
us 6-ig jelentkezhettek a fejlesztési támo-

gatásokra, amelyekre idén 12,5 milliárd 
forintot fordítanak. Azt mondta, hogy az 
önkormányzatok harmadának nem volt 
adóssága, lakosságszámban ez 1,1 millió 
embert jelent.

Ezek a települések kompenzációs támo-
gatásra jogosultak, amelyet a hason-
ló méretű települések adósságkonszolidá-
ciójának mértéke és lakosságszám alap-
ján soroltak hét kategóriába. Az 1176 
jól gazdálkodó önkormányzatnak össze-
sen 50 milliárd forint fejlesztési támoga-
tás jut négy év alatt, ebből idén 12,5 mil-
liárd forintot utalnak nekik - ismertette az 
államtitkár, hozzátéve: ezt egyebek mellett 
utak, hidak, járdák, önkormányzati intéz-
mények felújítására, vízrendezési felada-
tokra fordíthatják.

A kompenzációt első körben a 2000 
lakosúnál kisebb települések kapják meg; 
az ebbe a körbe tartozó 1018 településen 
600 ezer ember él. A támogatás mértéke 
a lakosságszámtól függ: száz lakos alatti 
településen ez másfél millió forintot jelent, 
ötszáz és ezer fő között, tízmilliót, ezer és 
kétezer fő közötti településen húszmillió 
forintot.                                       (MTI)

Áprilisban már érkezhet a kompenzáció

Csökkent az adó 
Páty külterületein

Január 1-jétől csökkent az épít-
ményadó mértéke a pátyi kül-
területi lakosok számára a 
Mézeshegyen, a Fenyvesben és 
a Nagyhegyen. A 2009 janu-
árjától érvényes 800 Ft/m2-es 
tarifát 25 %-kal 600 Ft/m2-re 
csökkentették. A még novem-
berben meghozott testüle-
ti döntést az tette lehetővé, 
hogy az adóiroda munkájának 
és a bevezetett térinformati-
kai rendszernek köszönhető-
en az adózók köre szélesedett 
és a kivetett adók behajtásá-
nak hatékonysága megnőtt. Így 
várhatóan ebből az adónemből 
a csökkentés ellenére legalább 
ugyanannyi bevételt remélnek 
2014-ben is.

Hantai Simon biai születésű francia festő 
műveiből május 11-ig rendeznek kiállí-
tást a római francia kulturális intézetnek 
otthont adó Medici-villában. 
A XX. század második felének 
egyik legjelentősebb művésze-
ként számon tartott Hantai 
negyven alkotását mutatják be 
az 1958 és 2004 közötti idő-
szakból.

A hat évvel a művész halála után 
nyíló kiállítás az első jelentős 
olaszországi retropsektív tár-
lat, amelyet Hantainak szentel-
nek. A festő alkotásai a párizsi 
Pompidou Központnak köszönhetően mutat-
koznak be a római közönségnek. A világhírű 
központ tavaly nagyszabású életmű-kiállítást 
rendezett Hantai munkásságából, Rómában 
azonban egy olyan alkotás, mégpedig a Mariale-

sorozat egy Vatikáni Múzeum birtokában lévő 
darabja is megtekinthető, amely nem szerepelt 
a párizsi kiállításon. 

Az 1922-ben Biatorbágyon 
született és a Budapesti 
Képzőművészeti Főiskolán vég-
zett Hantai Simon 1948-ban 
római ösztöndíjasként beutazta 
Olaszországot, majd Párizsban 
telepedett le. Hantai Simon 
már életében a kortárs festé-
szet emblematikus, megkerül-
hetetlen alakjává vált, festmé-
nyei számos nagy európai és 
amerikai magánygyűjteményt, 
illetve múzeumot gazdagíta-

nak. Tavaly decemberben 3-án a Sotheby’s 
aukciósház párizsi árverésén az 1960-ban 
készült M.A. 5 (Mariale) című nagyméretű 
munkájáért 2,5 millió eurót (740 millió Ft) 
fizettek.                                             (MTI)

A biai sváb festő Rómában

Az októberi hálaadó püspöki szentmi-
sével a pátyi hívek használatba vehet-
ték az új katolikus templomot Pátyon, 
de a plébánia és a paplak lezárt szár-
nyában tovább folyik a munka. Február 
végén megérkezett a Szentszék engedé-
lye, amely lehetővé tesze az egyházköz-
ség számára, hogy az új templom védő-
szentje Boldog II. János Pál, az „ifjúság 
pápája” legyen. Az egyházközség készül 
Boldog II. János Pál pápa szentté ava-
tásának ünnepére, melyre április 27-én, 
az isteni irgalmasság vasárnapján kerül 
sor a Vatikánban.

A pátyi egyházközség 2014-re is pályázott 
állami támogatásra a templom külső szi-
getelési és burkolási munkáinak folytatá-
sához, melynek eredményeként – egymást 
követő negyedik alkalommal – idén kilenc-
millió forinthoz jutottak a templomépítők. 
A templom teljes befejezése (a templom-
térben található bútorzat, padozat, tető-
szigetelés, faburkolatok, belső nyílászárók, 
paplak és plébánia szárny teljes befejezése, 
külső szigetelés és burkolás, külső parkoló 
megépítése), csak a legszükségesebb beru-
házásokra figyelemmel is, még mintegy 
120 millió forintba kerül. Ehhez kérjük a 
hívek támogatását, segítségét.

Pátyi Római Katolikus Egyházközség – 
CIB Bank 11103303-19835972-

36000001

Pátyi Római Katolikus Templomért 
Alapítvány – 

BUDA Takarék Szövetkezeti 
Hitelintézet, Páty

58300158 – 13400022
A Pátyi Római Katolikus Templomért 

Alapítvány adószáma: 
18687996–2–13

www.ude.hu                  Dr. Kővágó István 
egyházközségi jegyző

A védőszent az ifjúság pápája lesz 
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Főállású Angyalként a 
Hallatlan Alapítványnál 
dolgozó siket szépségki-
rálynő hallóknak tartott 
előadást arról, milyen 
siketként élni, s hogy a 
többségi társadalom sok-
szor milyen egyszerű esz-
közökkel tudná segíteni 
őket, hogy aktív részve-
vői lehessenek a közössé-
gi életnek.

Weisz Fanni halló családba 
született, második gyermek-
ként, miután bátyja szintén 
halláskárosult. Édesanyja nem ismerte a 
siketek anyanyelvét, a jelnyelvet, amelyet 
akkoriban elsajátítani, egyáltalán hozzá-
férni szinte lehetetlen volt. Az egymás 
megértésének legkülönbözőbb praktikáit 
fejlesztette ki a család és a gyerekek halló 
társaikkal jártak együtt iskolába, ahol 
amellett, hogy hátrányos helyzete miatt 
Fannit sok megaláztatás érte, szinte lehe-
tetlen volt együtt haladnia a többiekkel a 
tananyagban. Fanni tervei szerint videós 
jelnyelvi tolmács segítségével a siket gye-
rekek ugyanúgy részt tudnak majd venni 
az oktatásban, mint halló társaik.

Fanni január 13-án a törökbálinti 
Munkácsy Mihály Művelődési Házban 
tartott előadásában megismertette a hall-
gatóságot a jelnyelv fontosabb vonásaival. 
Fanni jelnyelven fejezte ki magát, monda-
nivalóját állandó segítője, egy jeltolmács 
fordította. 

A jelnyelv, melyet 
2009-ben a magyar 
országgyűlés hivata-
los nyelvként is elfoga-
dott, valójában vizuá-
lis kommunikáció, s 
három részből áll: kéz-
jelekből, testbeszédből 
és a mimikából, melyek-
ből e két utóbbit a hal-
lók is napi szinten hasz-
nálják, csak mondaniva-
lójukat a saját hangju-
kon kiejtett, saját fülük-
kel ellenőrzött szavak-
kal tudják kiegészíteni. 

A jelnyelvvel ragozni nem lehet, tehát pél-
dául azt a szót, hogy ettem, a jelnyelv 
három részből rakja össze: én - eszik - volt.

A siketek egy része, így Fanni is, tud 
beszélni, csak nem hallják a saját hang-
jukat. Mivel egy halló sokszor idegenke-
dik az efajta beszédtől, félnek használni. 
Fanni szerepe e tabuk lebontásában ezért 
is óriási jelentőségű, mert sorstársai számá-
ra a különleges szépségű, sikeres, a magyar 
köztársasági elnök újévi beszédét a háttér-
ből jeltolmácsolni tudó fiatal lány olyan 
minta, akinek a példamutatása a leghaté-
konyabb módszer a fogyatékkal élők báto-
rítására, hogy keressék és sajátítsák el azo-
kat a módszereket, amelyekkel nekik is 
sikerülhet teljes életet élni. 

Magyarországon jelenleg háromszázezer 
hallássérült él, közülük közel hatvanezer 
a siket. A Hallatlan Alapítvány fő célja a 
megváltozott munkaképességűek, fogya-

tékkal élők - ezen belül elsősorban a sike-
tek és nagyothallók – társadalmi integráci-
ójának elősegítése. Az alapítvány által lét-
rehozott és működtetett, hazánkban egye-
dülálló videós jelnyelvi tolmácsszolgálta-
tás segítségével az alapítvány irodájában 
webkamera előtt ülő jelnyelvi tolmácsok a 
nap 24 órájában, a Vodafone 97,4 száza-
lékos szélessávú lefedettségének köszön-
hetően az ország szinte minden pontjáról 
elérhetőek okostelefonon vagy táblagépen 
keresztül egy szabadon letölthető videó 
programmal.

Az esten a szegedi, Klúg Péterről elne-
vezett hallássérült óvoda, általános isko-
la alapfokú művészetoktatási intézmény, 
szakiskola, diákotthon és egységes peda-
gógiai módszertani intézmény Gondolatjel 
csoportja népszerű dalokat adott elő jel-
nyelven. Az intézmény 1900-ban kiadott 
tanterve szerint a hallássérült gyerme-
kek tanításának célja az, hogy „a gyerme-
ket megtanítsák beszélni, hogy azoknak az 
ismereteknek a birtokába juttassák, ame-
lyek a gyakorlati életben szükségesek, és a 
gyakorlati oktatás terén olyan jártasságot 
biztosítsanak a növendékeknek, hogy az 
intézetből kilépve képesek legyenek vala-
mely kenyérkereső pályán boldogulni.” 

„Ez a mi építőmunkánk minden más 
pedagógiai munkánál nagyobb erőfeszí-
tést, nagyobb odaadást és önfeláldozást 
kíván, mert minden más munkánál nehe-
zebb. Kis eredményért is teljes szakbéli fel-
készültséggel mindig nagy és fárasztó uta-
kat kell megtenni.(…)” (Klúg Péter)

Koós Hutás Katalin

A csend világa

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának 
(NEB) legfőbb kötelessége, hogy törté-
nelmi és morális megbékélést és igaz-
ságtételt nyújtson mindazoknak, akik 
a pártállami rendszer áldozatai vol-
tak - mondta Földváryné Kiss Réka, a 
testület február 3-án az Országgyűlés 
által megválasztott elnöke a Duna TV 
Közbeszéd című műsorában.

Úgy fogalmazott: „ez a társadalom hihe-
tetlen sok traumát és fájdalmat szenvedett 
el az elmúlt évtizedekben, (...) a mi felada-
tunk az, hogy a nyilvánosság előtt a társa-
dalmi köztudatot formálva működjünk”. 
Ennek a testületnek több a feladata, mint 
az ügynökakták feltárása. Az igazán fon-
tos kérdések a struktúra működésével és 
az azt működtető emberekkel kapcsola-
tosak, és - mint mondta - nem az ügynö-
kök voltak ennek a rendszernek „a legfőbb 
haszonélvezői és irányítói”.

Kilencéves megbízatásuk során szeret-
nének eljutni a lehető legtöbb irat feltá-
rásáig, úgy, hogy a társadalmi köztudat-
ban hangsúlyosan szerepeljen az emléke-
zés a kommunista korszak struktúrájára 
és bűneire. Azt kell áttekinteniük, hogy 

a legfőbb központi irányí-
tó és döntéshozó szervek-
ben hogyan készítették elő 
a döntéseket - tette hozzá.

Kiss Réka az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen vég-
zett néprajz és történe-
lem szakon. Az MTA 
Bölcsészettudományi Kuta-
tóközpont Néprajztudo-
mányi Intézetének tudo-
mányos főmunkatársa. 
Kutatási területe az egyház-
történet és az 1956-os for-
radalmat követő megtorlá-
sok története.

A Nemzeti Emlékezet 
Bizottságának elnökét és két tagját – 
Ötvös István egyetemi docenst, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem jelenkor-történe-
ti tanszékének vezetőjét és Soós Viktor 
Attilát, a Külügyminisztérium dokumen-
tációs főosztályának helyettes vezetőjét 
– az Országgyűlés hétfőn titkos szava-
zással kormánypárti javaslatra választot-
ta meg. Az öttagú bizottság másik két tag-
ját az igazságügy-miniszter és a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke nevezte 

meg. Navracsics Tibor 
közigazgatási és igazság-
ügyi miniszter Máthé 
Áront, a Századvég 
Alapítvány kutatóját, 
Pálinkás József MTA-
elnök Bank Barbarát, 
az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti 
Levéltárának munkatár-
sát delegálta.

A bizottság köz-
jogilag független, az 
Országgyűlésnek tarto-
zik évente beszámolás-
sal. A Nemzeti Emlé-
kezet Bizottságának lét-

rehozásáról az alaptörvény rendelkezik, 
feladata, hogy együttműködjön az ügyész-
séggel a kommunista diktatúra alatt elkö-
vetett, el nem évülő bűncselekmények 
elkövetőinek felderítésében. A bizottság-
nak a kutatásai alapján büntetőjogilag 
felelősnek tartott emberekkel szemben 
büntetőeljárást kell kezdeményeznie a leg-
főbb ügyésznél. 

(MTI/Iránytű)
MTI Fotó: Kovács Attila

Földváryné Kiss Réka a NEB elnöke
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Szlovák-magyar együttműködéssel 
kialakított inkubátorházat adott át 
Völner Pál, infrastruktúráért fele-
lős államtitkár Nagykovácsiban. 
A 220 millió forintos beruházás 
újabb épülettel folytatódik, s a 
helyi vállalkozásokat segítő teljes 
projekt a nyár végére fejeződik be.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a 
helyi igényeket fel kell karolni, és eze-
ket a kezdeményezéseket az 
Európai Unió is támogatja. 
Szűcs Lajos, a Pest megyei 
közgyűlés elnöke a közpon-
ti régió fontosságát emelte ki. 
Hangsúlyozta, hogy a magyar 
vállalkozások fele itt működik, 
és a most kezdődött, 2020-
ig tartó új uniós költségveté-
si időszakban várható támo-
gatás tíz százaléka jut ebbe a 
régióba.

A rendezvényen részt vett Csenger-
Zalán Zsolt, Pest megye 2. választóke-
rületének országgyűlési képviselője, Kiss 
Attila, Tarnai Richárd, Pest megyei kor-
mánymegbízott kabinetfőnöke és Varga 
Katerina, a projektvezető szlovákiai vál-
lalkozás, az Inkubator Komarno képvise-
lője is.

A két épületből álló projekt 220 millió 
forintba kerül, ebből 190 millió forint volt 
az uniós támogatás - mutatta be a finan-

szírozást Horváth 
Ádám projektmene-
dzser. Az új intéz-
mény gazdasági 
szolgáltatást nyújt 
a helyi vállalkozók-
nak. A szlovák part-
ner, az Inkubátor 
Komarno energe-
tikai tanácsadást 

nyújt, míg a nagykovácsi önkormányzat 
ahhoz járul hozzá, hogy a helybeli vállal-
kozók partnert találjanak Szlovákiában. 
Az inkubátorház Nagykovácsi több mint 
százéves egykori iskolájának felújításával 
jött létre, 373 négyzetméteren. Az önkor-
mányzat megvásárolta a szomszéd tel-
ket is, ahol nyár közepére építik fel a pro-
jekt másik részét, a 281 négyzetméteres 
irodaépületet. A két épületben bérelhe-
tő helyiségek lesznek beköltözni kívánó 

vállalkozások számára, ezen kívül 
a helyi vállalkozók rendezvényeik-
re is igénybe vehetik a közösségi 
helyiségeket.

Györgyi Kálmán főépítész tájé-
koztatása szerint az idők során 
életveszélyessé vált épület tetejét a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
pénzügyi támogatásával tudták 
kijavítani 2000-ben, majd 2001-
ben helyi adományoknak és a helyi 
vállalkozóknak köszönhetően az 
összes utcafronti ablakot kicserél-

ték. 2005-ben készültek el az ADI Studio 
tervei az épületkomplexumra, amelyből 
2006-ban a keleti szárny, a nagyková-
csi könyvtárnak otthont adó épületrész 
készült el.

Bencsik Mónika független polgármes-
ter a racionalitáson túllépő, gazdag gon-
dolati, hangulati és érzelmi tartalmat 
hordozó jelképnek nevezte Nagykovácsi 
emblematikus épületét. Olyan értéknek, 
amelyhez az ésszerűségen és a mérnöki 
racionalizáláson túl is ragaszkodik a nagy-
kovácsi közösség, melyet, ha sikerül meg-
menteni, fel lehet tölteni a kornak megfele-
lő, új tartalommal. Az épület így egy hatá-
rokon átívelő, magyar-szlovákiai együtt-
működés keretében a helyi vállalkozá-
sok segítését felvállaló inkubátorházként 
újul meg, európai uniós forrásból, amely 
reményeik szerint a Hangya Szövetkezet 
bölcsője lesz Nagykovácsiban.         – khk–

Átadták az inkubátorház első ütemét 
Nagykovácsiban

zást Horváth

aaaaa
rrrr
hhhh

kk
éé
K
p
k
b
v
ö

ték 200

Február 18-án került sor a nagyková-
csi polgármester elleni bírósági eljárás 
második tárgyalására. A nyolc napon 
belüli felfüggesztést remélt felperesek 
újabb 15 napot kaptak a bírótól a még 
mindig tisztázatlan vádjaik bizonyí-
tására. A polgármester felfüggeszté-
sét tavaly szeptemberben kezdemé-
nyezte a testület.

Bencsik Mónika polgármester lapunknak 
elmondta, a közel négy órán át tartó tár-
gyaláson sorra vették az eddig benyúj-
tott vádpontokat. A felperes fél néhány 
kérdésben, melyeket megválaszolni nem 

tudott, állításai bizonyítására újabb tizen-
öt napot kapott a bírótól. 

Nagykovácsi polgármestere nyomatéko-
san kérte a tárgyaláson, hogy mielőbb íté-
let szülessen az ügyében annak érdekében, 
hogy Nagykovácsi polgárai a lehető leg-
hamarabb bizonyosságot szerezhessenek 
arról, jogsértően végezte-e a munkáját a 
polgármesterük, vagy sem. Különösen fon-
tos ez a választások évében, amikor egy 
ilyen súlyú, eldöntetlen vita miatt várha-
tóan eldurvuló önkormányzati választási 
kampány nem csak az érintett feleket, de 
a település választópolgárait is nehéz hely-
zet elé állítanák.

A tárgyalásról Bánóczi Margit és 
Dékány Angella nem kívánt nyilatkozni.

A nagykovácsi képviselő-testület szep-
tember 11-én döntött Dékány Angella 
alpolgármester és Bánóczi Margit képvise-
lők előterjesztése alapján arról, hogy bíró-
sági úton kezdeményezik a polgármes-
ter felfüggesztését. A bíróság a felfüggesz-
tést helyből elutasította, de a vádponto-
kat vizsgálja. Időközben Dékány Angella 
lemondott képviselőségéről, miután a fel-
függesztés sikertelensége miatt a testület 
feloszlatását kezdeményezte, de a szava-
zásnál a testület a polgármester mellé állt. 
A fegyelmi eljárás alá vont jegyző szintén 
távozott a polgármesteri hivatalból.

Koós Hutás Katalin

Április 24-én folytatódik a per

A Zsámbéki Kulturális 
Kerekasztal Mesélő múlt 
címmel pályázatot hirdet 
Zsámbék történelmét, lakó-
inak történetét megörökítő, 
feldolgozó, értékmentő művek 
alkotói számára. A pályázat 
határideje 2014. április 20., 
eredményhirdetés június 7.

A kiírók célja a pályázók közreműködé-
sével egy olyan zsámbéki helytörténeti 
archívumot létrehozni, amely megőrzi a 
zsámbéki közös identitást jelentő embe-

ri sorsokat, emlékeket és törté-
neteket a jövő generációk szá-
mára. A fiatalok dokumentálhat-
ják saját családjuk idős tagjainak, 
esetleg a szomszédok, ismerősök 
emlékkeit, akik részesei voltak 
olyan sorsfordító eseményeknek 
Zsámbékon, mint a világháború, 

a kitelepítés, a betelepítés, vagy a sokféle 
népcsoport közösséggé formálódása.

A 10-14, 15-18, 18 év feletti korosztály-
ok fotó, film, hangfelvétel, írásmű műfa-

ji kategóriákban indulhatnak. A díj értékes 
tárgynyeremények és közzétételi lehetőség.

A pályamunkákat öttagú zsűri értékeli, 
akiket a Zsámbéki Kulturális Kerekasztal 
a település arculatát meghatározó nemze-
tiségek, népcsoportok köztiszteletben álló 
képviselői közül kér fel. A zsűri elnöke: 
Bognárné Donovitz Mária

A pályamunkák leadásának módja: pos-
tai úton, elektronikus levélben, vagy sze-
mélyesen a zsámbéki művelődési házban 
(2072 Zsámbék, Etyeki u.2.)

Mesél a múlt Zsámbékon
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„Vannak még elképzeléseim...”
Varga Lászlóval, Perbál 
polgármesterével az 
idei költségvetésről, a 
küszöbön álló fejlesz-
tésekről, a települések 
adósságkonszolidáci-
ójáról beszélgettünk, 
és arról is kérdeztük, 
indul-e az idei önkor-
mányzati választáso-
kon polgármester jelölt-
ként.

– Mekkora költségvetéssel 
kezdte a falu 2014-et?
– Perbál idei költségveté-
sének főösszege nagyobb, 
mint az elmúlt két évben: 
mintegy 540 millió forint. 
Az ún. alapköltségvetés, amelyből – töb-
bek között - a működtetést, a kötelező 
feladatok ellátását, a közigazgatást finan-
szírozzuk, közel 300 millió forint. Ehhez 
jönnek még a már megvalósult, de pénz-
ügyileg le nem zárt, illetve az elnyert és 
folyamatban lévő pályázati beruházások 
összegei, valamint néhány kisebb, saját 
erőből megoldott fejlesztés is.
– Milyen fejlesztéseket tervez idén az önkor-
mányzat?
– A sportpályán található öltözők komp-
lett felújítása még jelenleg is zajlik; ez 
magában foglalja többek között az épület 
hőszigetelését, új gépészetének kialakítá-
sát. Önkormányzatunk a tavalyi év máso-
dik felében indult egy belügyminisztériu-
mi pályázaton, melyet decemberben bírál-
tak el. Az itt elnyert összegből újítjuk fel a 
focipálya melletti járdaszakaszt, cseréljük 
a pálya kerítését, s megoldjuk a vízelveze-
tést is. Néhány kisebb utca a csapadékvíz 
elvezetésének megoldása mellett szilárd 
burkolatot kap. A munkálatok napokon 
belül elindulnak.
A lovardához közeli, egykori Szent Vendel 

kápolna újjáépítése és 
környezetének rende-
zése is az idei terveink 
között a költségveté-
sünkben szerepel. 
A település iparte-
rületén még vannak 
önkormányzati telkek, 
amelyeket ha sikerül 
járművel megköze-
líthetővé tenni, meg 
tudjuk oldani a hasz-
nosításukat, növel-
ve ezzel a bevételein-
ket. Tervezzük még a 
ravatalozó és környé-
kének megszépítését 
és a Dózsa utcai busz-
megállók és környeze-

tük rendezését. És mindenre pályázunk, 
ami ésszerű, megtakarítást eredményez és 
növeli polgáraink komfortérzetét.
– Perbált mennyiben érintette az önkormány-
zatok adósságkonszolidációja?
– Perbál adósságkonszolidációja az első 
ütemben, még 2012-ben lezajlott, mivel 
az ötezer fő alatti települések közé tarto-
zunk. Az állam által átvállalt 179 millió 
forintos adósságunk nagyrészét az euró-
pai uniós pályázatok önerejéhez a Magyar 
Fejlesztési Bank 155 milliós kamattámo-
gatott hitele tette ki. Uniós pályázatokból 
megújult a faluközpont, az óvoda, az isko-
la egyik épülete és a polgármesteri hiva-
tal. Működésünk finanszírozására továb-
bi huszonötmillió forint folyószámlahi-
telt is felvettünk, amitől a kormányzatnak 
köszönhetően szintén mentesültünk. 
– Nemrégiben tragikus hirtelenséggel elhunyt 
a szomszédos Tinnye polgármestere, dr. Bak 
Ferenc. Volt-e valamilyen együttműködés a két 
település között?
– Korábban, amikor még egy kistérségi 
társuláshoz tartoztunk, az üléseken gyak-
ran találkoztunk. Később Perbált a közle-

kedési, közigazgatási szempontok másfe-
lé integrálják, így szorosabb munkakap-
csolat nem alakult ki. Az a tény minden-
estre sokatmondó, hogy Dr. Bak Ferencet 
a rendszerváltást követően hatszor válasz-
tották Tinnye első emberének. Ezúton is 
szeretném részvétemet kifejezni a gyászo-
ló családnak és Tinnye polgárainak.
– És Ön, megméretteti-e magát újra polgármes-
terként az őszi önkormányzati választásokon?
– Igen. Úgy gondolom, hogy polgármeste-
ri tevékenységem alatt elindult egy folya-
mat, ami sok vonatkozásban megváltoz-
tatta a falunk arculatát, sok elismerést 
kapunk ezen a téren. De azért nem vagyok 
maradéktalanul elégedett, vannak még 
elképzeléseim, melyekkel hasznára lehet a 
településnek. Polgármesteri pályafutásom-
ra visszatekintve, az első években „elhe-
lyeztem magamat a pályán”, megismerve 
az igényeket és a lehetőségeket. Ezek tük-
rében kezdtünk pályázni. Aztán a ciklus 
második felében már jöttek a komolyabb 
eredmények is: a Fő tér, a Fő utca újjá-
építése, az óvoda bővítése, az iskola egyik 
épületének felújítása, hogy csak néhány 
jelentősebb projektet említsek... Ebben a 
ciklusban a működőképesség megőrzése 
volt a cél, de a jelentős átalakulások mel-
lett is tudtunk fejleszteni. Jelenleg is folya-
matban vannak olyan dolgok, amelyeket 
szeretnék végigvinni.              

Tóth Anna

Második alkalommal szervezte meg 
Magyarországon február 14-én a Magyar 
Gyermekirodalmi Intézet és a Csodaceruza 
magazin iskolák, könyvtárak, önkormány-
zatok és különböző szervezetek összefogá-
sával a Nemzetközi könyvajándék napot 
az olvasás népszerűsítésére.

A világ több országában zajló, Adj egy 
könyvet elnevezésű felhívás célja, hogy 
minél több gyerek kapjon ajándékba hasz-
nált vagy új könyvet - írta a Magyar 
Gyermekirodalmi Intézet az MTI-hez 
eljuttatott közleményében. A szervezet 
felhívásához számos iskola és könyvtár 
kapcsolódott. Az adonyi Közösségi és 
Kulturális Központ és Könyvtár könyv-
gyűjtést kezdeményezett Adony testvér-
városa, Szilágycseh diákjai részére, ezen 
kívül könyvcsereberét, felolvasást, iro-

dalmi játékot is szer-
veztek az iskolások-
nak. Szentendrén a 
felső tagozatos gyere-
kek „könyves” farsangi 
jelmezbe öltöztek, a per-
báli Kis-forrás Német 
Nemzetiségi Általános 
Iskolában könyvszép-
ségversenyt és könyv-
börzét, és játékos olva-
sási versenyt rendeztek. 
Budapest XII. kerüle-
tében az óvodásokhoz 
juttattak el irodalmi 
kiadványokat, a XI. kerület pedig a Kelet 
kávézóban várta egész nap könyvcserebe-
rére az érdeklődőket. 

A Pagony Kiadó nemrég alakult ifjúsági 
kiadója, a Tilos az Á Könyvek a kamaszok 

körében sikeres köteteket 
helyezett el fővárosi általá-
nos iskolák, gimnáziumok 
környékén, kerítéseken, 
lépcsőkön, bejáratoknál. 
A Magyar Gyermekirodalmi 
Intézet könyvgyűjtést is 
indított, amelynek eredmé-
nyeképpen több mint 1000 
kiadvány gyűlt össze hatá-
ron túli magyar gyermekek 
számára.

A programhoz több író 
csatlakozott: Bosnyák 
Viktória ifjúsági író 

Facebook-oldalán várta játékra rajongóit, 
Tasnádi István drámaíró pedig Miskolcra 
látogatott, ahol az Időfutár című köny-
vet mutatta be olvasóinak könyvajándé-
kok kíséretében.

Könyvszépségverseny Perbálon
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Március 13. csütörtök 18 óra
HULLADÉKBÓL TERMÉK

Kiállítás az 
újrahasznosításról a 

Depónia Kft. támogatásával
a biatorbágyi faluházban.
Március 12. szerda 18 óra

ÖRÖKSÉG, ÉRTÉK, 
HUNGARIKUM

Csonka-Takács Eszter 
etnográfus (Szabadtéri 

Néprajzi Múzeum)
A Biatorbágyi Értéktár 

Bizottság bemutatkozása
a biatorbágyi faluházban.

Március 13. csütörtök 18 óra
AZ ÓKORI EGYIPTOM 

RÉGÉSZETE
Antalffy Péter történész

Az első világválság: 
Egyiptom összeomlása 
az i.e. 3. évezred végén

Március 27. csütörtök 18 óra
Királygyilkosság és 

szépirodalom: Egyiptom 
a Középbirodalom idején

Belépő: 800 Ft
a Marczibányi téren.

Március 13. csütörtök 19 óra
100. ELŐADÁS
Osztie Zoltán

a KÉSZ országos elnöke
a Budakeszi Szent László 

Közösségi Házban
(Fő u. 206-208.)

Március 14. péntek 16-23 óra
1848-AS KVÍZ 

AZ IFI KLUBBAN
a biatorbágyi faluházban.
Március 14. péntek 17.30
VÁROSI ÜNNEPSÉG

 a biatorbágyi Faluházban.
Március 15. és 29. 8-12.30

Termelői piac 
a telki Pajtánál.

Március 16. vasárnap 
NORDIC WALKING-TÚRA 

Pátyról
Találkozó: 7.15 óra
a pátyi új Óvodánál

Útvonal: Börzsöny–Királyrét 
– Bajdázói-tó – Spartacus 

kulcsosház – Várhegy
Ktg: 2.500 Ft/fő, táv 13 km

Tihanyi Péter túravezető
06-30/579-9423

Március 18. kedd 9-19 óra
Budapesti és regionális

GITÁRFESZTIVÁL 
a PMAMI szervezésében
a biatorbágyi faluházban
Március 18. kedd 15-18 óra

GRAFOLÓGIAI 
GYORSELEMZÉS

Március 22. szombat 9-13 óra

GRAFOLÓGIAI ELŐADÁS
Budaörsön, a lakótelep 

közösségi házában.

Március 18. kedd 18 óra
Helytörténeti szabadegyetem

SOMLAI PÉTER:
Budakeszi története 

1920-1945
a Tarkabarka Óvodában

(Fő u. 72.)
Március 18. kedd 20 óra

ÁBEL és ÁBEL
zenés ifjúsági színházi előadás, 

bemutatja a Marczi Stúdió
Belépő: 1800 Ft

a Marczibányi téren.
Március 20. csütörtök 18 óra

 „MIÉNK ITT 
A SZÍNPAD…”

A Pászti Miklós Művészeti 
Iskola növendékhangversenye

a biatorbágyi faluházban.
Március 20. csütörtök 19 óra

Bach passiói 
és a társművészetek
Zászkaliczky Tamás

orgonaművész, zenetudós
a Kálvin-teremben.

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

KÖLTÉSZETI 
LÁTVÁNYPÉKSÉG

Házigazda: LACKFI JÁNOS 
Vendég: VARRÓ DÁNIEL

Zene: KOSBOR TRIÓ
Belépő: 800 Ft

a Marczibányi téren
Március 21. péntek 16-24 óra
TAVASZVÁRÓ KARAOKE 

az Ifiklubban
a biatorbágyi faluházban
Március 21. péntek 16.30

A BÉKA, AZ EGÉR 
ÉS A KOLBÁSZ 

bábelőadás és kézműves-
foglalkozás a biatorbágyi 
Kisgombos Meseboltban.

Márc. 22. szombat 10-12 óra
A VÍZ VILÁGNAPJA 

a biatorbágyi faluházban.
11 óra Kiállítás 

a Gombász Szakkör fotóiból
Megnyitja: Chemez István 

szakkörvezető.
Márc. 22. szombat 10–13óra

SMINKTANFOLYAM
a biatorbágyi közösségi házban.

Belépődíj: 2000 Ft. 
Bejelentkezés: Róth Rita 

06-20/446-7586
rr9700@gmail.com

Március 22. szombat 15 óra
KESZI-ART tavaszi tárlat

a zsámbéki művelődési házban. 
A tárlat megtekinthető

április 17-ig.
Március 22. szombat 19 óra

NYAKAS SMOOTH 
JAZZKLUB

OLÁH KÁLMÁN (zongora)
a zsámbéki művelődési házban.

Március 8. szombat, 9-13 óra
HORMONTORNA-

TANFOLYAM nőknek
Részvételi díj 10.000 Ft

Némethné Andrea 
avivamodszer@gmail.com 

Tel.: 06-20/921-0789
a biatorbágyi közösségi házban
2051 Biatorbágy, Fő út 94.

Március 8. szombat 14 óra
DR. BOZÓKI LAJOS 

művészettörténész 
a zsámbéki romtemplomról 

a romtemplomnál.
Március 8. szombat 16 óra
NEMZETKÖZI NŐNAP 

a Zsámbéki 
Színházi Bázison

A nők lehetséges szerepei 
a háborúban, a békében, 

a hátországban 
és a hadseregben. 

16 órától  Kiss Eszter  
Polcz Alaine: 

Asszony a fronton 
című regényéből olvas fel
- Tápai Melinda zászlós 

mesél arról, hogyan él ma 
egy katonanő

-Tóth Evelin énekel 
Marlene Dietrich dalokat.

Az EtyekM pincészet 
(Illés Máté) borkóstolója

Belépődíj: 500Ft
15 órakor ingyenes autóbusz 
indul a Zsámbéki Művelődési 

Ház elől (Etyeki utca 2.) 
a Műemlék  Rakétabázisra, 

majd a rendezvény után vissza.
Tel.: 06-23/342-318

Március 8. szombat 17 óra
NAGYMAMÁK MESÉI

Gyimóthy Ida néni 
Fityfirittyországba kalauzol

a biatorbágyi Kisgombos 
meseboltban.

Március 8. szombat 19 óra
BENKÓ DIXILAND BAND 

a budakeszi Erkel Ferenc 
Művelődési Központban

(EFMK- Fő u. 108. 
Tel.: 06-23/451-151)

Belépő: 3900 Ft
Március 8. szombat 20 óra

NŐNAPI BÁL
a zsámbéki művelődési házban

Tel: 06-20/233-6039
Március 8. szombat 20 óra

MÁTÉ PÉTER-EMLÉKEST

Bolyki Balázs és Bebe 
(Black II Black)

Belépő elővételben 2400 Ft, 
helyben 3400 Ft

a biatorbágyi faluházban.
Baross Gábor utca 1.
Tel.: 06-23/310-636

http://faluhaz.biatorbagy.hu
Március 10. hétfő 18 óra

MESEMŰHELY
Túri Erzsébet 

mesepedagógussal
a biatorbágyi Faluházban

Március 10. hétfő 19 óra
Az ő pódiuma

FARKAS ERIKA, 
MR riporter

a nagykovácsi Öregiskola 
Közösségi Házban

(Kossuth u. 78. 
Tel.: 06-26/356-362)

Márc. 11. kedd 9, 10 és 11 óra
KALÁKA KICSIKNEK

Belépő: 1800 Ft
a Marczibányi téri 

Művelődési Központban.
www.marczi.hu

Március 11. kedd 16-17 óra
SZENVEDÉLY vagy 

SZENVEDÉS?
a szenvedélybetegségekről 
a biatorbágyi faluházban

Március 11. kedd 19 óra
MIROSLAV KRLEŽA: 

AGÓNIA – dráma   
(Gáspár Tibor, Kéry Kitti 

és Oberfrank Pál)
Belépő: 2600 Ft

a Marczibányi téren.
www.marczi.hu

Március 12-től
GOMBAISMERETI 

TANFOLYAM 
a Máriaremete-Hidegkúti 

Ökumenikus Ált. Iskolában
1028 Községház u. 8-10.

Tandíj 19 500 Ft
Tel.: 06-20/535-2166 

Taltoskonyvek@t-online.hu
Március 12. szerda 17 óra

A MAGYAR NÉP 
ŐSTÖRTÉNETE 

Prof. Dr. Veres Péter
(MTA Néprajzi Intézete)

a biatorbágyi 
Karikó János Könyvtárban

Szabadság út 3. 
Tel.: 06-23/310-028
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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

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

• REDŐNY, napellenző, szalag-
függöny, szúnyoghálók, relu-
xa gyártása, szerelése, javítása. 
Pontos, precíz munka, kedvező 
áron. Tel.: 06-70-268-9591

• JAVÍTÓ MŰHELY PÁTYON! 
Háztartási, ipari, elektronikai, 
kerti elek-tromos gépek, beren-
dezések javítása, hibakeresé-
se. Épületvillamossági szerelés, 
javítás, hibakeresés. Páty, Orgo-
na 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

• ELADÓ alkalmi áron ónémet, 
hat darabos, felújított garnitúra 
és különálló kanapé. 
Tel.: 06-30-639-5361

• TAKARÍTÁST, VASALÁST vállal 
megbízható középkorú nő, igé-
nyes házaknál, referenciával. 
Tel.: 06-20-440-2347

• VASALÁST vállalunk, háztól-
házig szolgáltatással, ingyenes 
futárszolgálattal. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06-20-345-6432

• KOCSIBEÁLLÓK, teraszok, ácso-
latok készítése. 
Tel. 06-30-644 2881, 
Attila.Hadabas@gmail.com

• HÁZTARTÁSVEZETÉST és ehhez 
kapcsolódó tevékenységet vál-
lal  középkorú, autóval rendel-
kező, megbízható, leinformálha-
tó nő. Tel.: 06-30-639-9668

• HÁZKÖRÜLI karbantartási, fel-
újítási és kerti munkákat vállal 
középkorú, megbízható, józan 
életű férfi. 
Tel.: 06-30-388-1588

Buda környéki Irányt� 

Március 23. vasárnap 9.30 
VIZEINK NYOMÁBAN

Tavaszi séta a Tájvédőkkel 
Biatrobágyon

Útvonal: Kálvin tér–Benta-
patak–Bolha-hegy–Papréti-

patak–Szelíd-tó – 6 km. 
Március 23. vasárnap 19 óra
DUNA SZIMFONIKUSOK 

BEETHOVEN-ESTJE
Közreműködik: Yegana 
Akhundova (zongora)

Vezényel: Yalchin 
Adigezalov (Azerbajdzsán)

Belépő: 2200 Ft
a Marczibányi téren.

Március 24. hétfő 10–12 óra
3–1–2 MERIDIÁNTORNA-

tanfolyam
a biatorbágyi faluházban.

A belépés ingyenes.
Március 25. kedd 16 óra

ÉVFORDULÓS 
ZENESZERZŐK

A PMAMI zongora 
tanszakának hangversenye 
a biatorbágyi faluházban.

Március 25. kedd 18 óra
HÁTTÉRKÉPEK
Dr. Bogár László 

közgazdász előadása 
a biatorbágyi faluházban.
Március 26. szerda 10 óra

HEDRY MÁRIA: 
TÜNDÉR MÍRA  mesejáték  

Belépő: 1200 Ft
a Marczibányi téren.

Március 26. szerda 18.30
Előadás-sorozat

a BUDA KÖRNYÉKI 
NATÚRPARKÉRT

A vízgazdálkodás helyzete a 
Zsámbéki-medencében 

Tóth Ágnes, vízépítő mér-
nök, KDVVIZIG, Budapest
a pátyi művelődési házban

(Kossuth Lajos u. 77.)
Levezető elnök: 

prof. Dr. Vermes László
(Bp-i Corvinus Egyetem)
Március 26. szerda 19 óra

RÁTÓTI ZOLTÁN – 
MÜLLER PÉTER SZIÁMI: 
CSODALÉPÉS - koncert

Belépő: 1600 Ft
a Marczibányi téren

Március 27. csütörtök 18 óra
SZIRMAI GÁBOR 

KALANDJAI SZUDÁNBAN
a biatorbágyi faluházban.
Március 28. péntek 18 óra

NYOLCVAN NAP ALATT 
A FÖLD KÖRÜL 

 a Nemzeti Táncszínház
a biatorbágyi faluházban

Jegy: diákoknak 
18 éves korig 1000 Ft, 
felnőtteknek 1500 Ft.

Március 28. péntek 19 óra
KÖNYVBEMUTATÓ
Jubileumi emlékkönyv, 

1714–2014
A Torbágyi Római Katolikus 

Egyházközség 2014-ben 
ünnepli újraalapításának 

300. évfordulóját. 
A bemutatón 3000 Ft-ért 

vásárolható meg a mű
a biatorbágyi faluházban.
Március 29. szombat 10 óra

CSALÁDI SZOMBAT 
DÉLELŐTT

a biatorbágyi faluházban
Március 29. szombat 10 óra

SZÍNES FALUNAP
bábelőadások és kézműves 

foglalkozások 
Az előadásokra a belépés díjta-

lan a Marczibányi téren.
Március 29. szombat 19 óra

ŠVEJK VAGYOK
A belépőjegy 2500 Ft

amely tartalmaz egy pohár 
cseh sört és egy húsos 

finomságot
a biatorbágyi faluházban.
Március 29. szombat 19 óra

KALÁKA
Belépő: 1200 Ft

a Marczibányi téren
Március 30. vasárnap

SÁRKÁNYKÖR-TÚRA
Találkozó: 7.20 óra 
a pátyi új Óvodánál

Túraútvonal: Pilis-hegység 
– Holdvilág-árok – Csikóvár 
– Kis- Csikóvár – Gyopár-

forrás – Margitliget
Ktg.: 2000 Ft/fő

Tihanyi Péter túravezető
30/579-9423

Március 30. vasárnap 10 óra
Hálaadó istentisztelet

70 ÉVES A REFORMÁTUS 
GYÜLEKEZET Budakeszin

Igét hirdet 
Fónagy Miklós esperes. 
Az istentisztelet után 

a Kálvin-teremben 
a gyülekezet történetét 

bemutató kiállítás nyílik. 

Március 31. hétfő 10 és 14 óra

Április 1. kedd 10 és 14 óra
A CSOMÓTÜNDÉR
a kecskeméti Ciróka 
Bábszínház előadása

Belépő: 1200 Ft
a Marczibányi téren.

Március 31. hétfő 18.30
A KÖLTSÉGVETÉS 

ÉS A VÁLLALKOZÁSOK
Előadó: Banai Péter Benő, 

a Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

helyettes államtitkára
a biatorbágyi faluházban.

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

• SZERELŐT KERES budakeszi vállalkozás garázskapuk beépítésére, 
sok utazással. Feltétel: német középszintű nyelvtudás, technikai 
érzék, 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.

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

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 
2014-BEN IS 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

AAAkció!!!!

30%
KEDVEZMÉNY

 FÉNYRE SÖTÉTEDŐ   

 HO  YA LENCSÉK

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

 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)
www.gerincambulancia.hu

– Gyógy- és ortopéd cipők készítése (orvosi vényre és privát)
– EGYEDI talpbetét készítése 

– SZÁMÍTÓGÉPES TALPVIZSGÁLAT!
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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

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

Hernádi János
épületgépész

víz-, gáz-, fûtésszerelõ mester

 Kisebb szerelésektõl a teljes kivitelezésig

A megbeszélt idõben, reális áron, 
garanciális munkát végzünk

Tel.: 06-23-450-096, 06-20-329-4136
www.keszigepesz.atw.hu

MOLNÁR KŐFARAGÁS 
Sírkő készítése műkő, márvány, gránit, mészkő 
anyagokból, egyedi elképzelések alapján is.
Sírkő felújítás, tisztítás, betűvésés, temetésre 
való bontás, helyreállítás.

GRÁNIT SÍRKÖVEK KEDVEZMÉNYES ÁRON!
Kiállító kert és budapesti iroda: III.ker Bécsi út 272. 

Az Óbudai Temető főbejáratával szemben. 0670-515-2211.
Budakeszi: 2092 Budakeszi Vásárhelyi Pál utca 42. 

Molnár Tibor: 0620-518-4960
www.molnar-sirko.hu
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attila.hadabas@gmail.comattila.hadabas@gmail.com

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

LAKÁSOK 320 eFt/nm-t�l ELÉRHET�K
Társasházi lakások leköthet�k a Budakeszi BARACKOSBAN 
II. ütemben épül� 10 lakásos társasházban. 
TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉS ÁRLISTA MEGTEKINTHET� A HELYSZÍNI IRODÁBAN.




