
Pasztircsák Polina, és 
Simon Estes zsürielnök

11. oldal  

Varga László
Perbál polgármestere 

13. oldal 
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Farsang
Budakeszin
Malacsült, farsangi fánk 
és lángoló nyilak
Részletek: www.budakornyekiiranytu.hu

Esz Anna 
Páty 

8. oldal

A világ ötven 
legjobbja között

5. oldal

Budai István 
Budajenő polgármestere

9. oldal

Csenger-Zalán Zsolt
Zsámbék polgármestere

11. oldal
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Falusi vásár, kicsit másképp
2011. május 28-án harmadik alkalommal kerül megrendezésre Tökön a helyi waldorf iskola szervezésében egy hagyományőrző vásár. Az iskola falain belül 
természetes anyagokkal dolgozó, a térségben lakó, ősi kézműves-mesterségeket űző emberek (kosárfonó, fafaragó stb.) várják az érdeklődőket portékáikkal és 
kézműves foglalkozásokkal. Hogy miért az iskola szervezi ezt a vásárt? Mert a gyerekek az iskolában is természetes anyagokkal végzik kézműves tevékenységeiket, 
megismerkednek a gyapjúval, nemezeléssel, kötnek, horgolnak, sőt a harmadik osztályban az ősi mesterségekről tanulnak. Ezt a nagyon szerethető, színes, csodaszép 
élményt szeretnénk továbbadni az érdeklődő családoknak.

Ez úton is várjuk további mesteremberek jelentkezését! Valamint szívesen biztosítunk lehetőséget varróköröknek, népi együtteseknek, tánc- és 
dalköröknek a bemutatkozásra.

A környezettudatos nevelés érdekében igyekszünk minden adandó lehetőséget megragadni. Két évvel ezelőtt nyertünk egy 50 milliós pályázatot (KMOP-2008-
3.3.4/B (Kisgöncöl Mintaprojekt) az épület felújítására a fenntarthatóság szellemében, valamint a környezettudatos gondolkodás- szemlélet elterjesztésért. Ennek a 
pályázatnak köszönhető ez az új szemléletű vásár is. 

Megnyert pályázatunk keretében fordulhatunk felhívással a környék óvodái és iskolái felé is! Készítsenek újrafelhasználható hulladékból anyák 
napi ajándékot, s küldjék el hozzánk május 10-ig. Minél több gyermek számára adódjon lehetőség a környezetvédelem, az újrafelhasználás ismereteinek elmélyítésére 
alkotó munka keretein belül. Az alkotásokat a vásárban kiállítjuk és a legjobb pályaművek értékes jutalomban részesülnek. 

Iskolánkban magától értetődik a természetes anyagok használata, az újrahasznosítás, a fenntartható életmód. Az iskolaépület felújítása során is csak természetes 
anyagokat használunk, még a külső hőszigetelésre is. Ezekkel a témákkal kapcsolatban a következő időszakban is több előadást szervezünk:

— 2011. március 18. Benda Judit: A civilizációs táplálék hatása gyermekeinkre

— 2011. április 15. Horváth Gergő: Tudatos vásárlás

— 2011. május 20. Dr. Biczók Gyula: Energiahatékonyság

Az előadások 17.30-tól kezdődnek az iskola épületében.

Várunk tehát minden érdeklődőt, vásározót, pályázó óvodás/iskolás 
csoportot, hagyományörző-kört, civil szervezetet sok-sok szeretettel 
a május 28-i Nyárköszöntőn a Kisgöncöl Waldorf Iskolában Tökön.                    Részletes info: www.kisgoncol.hu,  tel.:06-23-341-323, 30-695-7499

„Egy hely, ahol csak az EGÉSZSÉGBŐL nem engedünk!”

Relax-kuckó
Elege van a hétköznapokból? 

Nyugalomra, egészségre, kikapcsolódásra vágyik?
Tudta Ön, hogy a szomszédságában megnyílt 

a családias hangulatú 
– MINDENKI elvárásainak megfelelő – 

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT?
 Az alábbi szolgáltatásainkkal állunk szíves rendelkezésükre:

œ Talpmasszázs – reflexológia 
œ Thai babamasszázs és mozgásterápia
œ Thai testmasszázs œ Ma-uri masszázs  

œ Hát- és testmasszázs
œ Fülgyertya œ Bioptron lámpás kezelés

Minden korosztályt szeretettel várunk! 
 Kicsiket és nagyokat egyaránt!

Látogasson el hozzánk:
2090 Remeteszőlős, Patak sétány 168. 06 30 325 45 90

www.relax-kucko.hu    info@relax-kucko.hu

Urológiai magánrendelés 
 Telki központjában a főút mellett.

Cím: Telki, Kórház fasor 24. első emelet

Szolgáltatóház

Rendelési idő:

Kedd és csütörtök 16.00-tól 18.00 óráig

Bejelentkezés: 06-30-911-3550

urologia@urologiamindenkinek.hu

A tevékenységünkkel kapcsolatos

részletes információt a honlapunkon

találják meg.

www.urologiamindenkinek.hu
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Fizetésképtelenség 
a Pest megyei önkormányzatnál

Március 3-tól határozatlan időre 
felfüggesztette a közétkeztetést a 
megyei fenntartású közoktatási intéz-
ményekben a megyei közgyűlés. 
Az intézkedés tizennyolc intézetet és 
közel háromezer diákot érint. A kollé-
giumokban és a szociális otthonokban 
egyelőre fenntartják a közétkeztetést.

A megyeházi közlemény szerint a megye 
fenntartásában működő intézmények 
többségében a közétkeztetést, beleértve 
a konyhák és az étkezők üzemeltetését, 
a sándorfalvi székhelyű HunGast Kft. 
látja el. A cég felé a megyei önkormány-
zat jelentős összegű tartozást halmozott 
fel 2010-ben. Az önkormányzat, lehetősé-
geihez mérten, a fennálló tartozás rende-
zése érdekében 2011 januárjában és febru-
árjában 83 millió forintot utalt át a szol-
gáltatónak, és további biztosítékok adá-
sát is vállalta.

Valószínűleg ennek tudható be, hogy 
február 28-án, a 25-i, munkarend szerin-
ti testületi ülést követően a Pest megyei 
Közgyűlés rendkívüli ülést tartott, mely-
nek egyetlen napirendje egy jelzálogbe-
jegyzés jóváhagyása volt. A jelzálog a 
megye Tárogató úti, 902 millió forintra 
becsült ingatlanát terhelné és az önkor-
mányzat fizetésképtelensége miatt fellé-
pő hiányt finanszírozó bank biztosítéka 
lenne. A tartozás teljes összege Pest megye 

részéről mintegy 450 millió forint. A jel-
záloghoz a megyei közgyűlés hozzájárult. 

Ennek ellenére a 2011. januári étkez-
tetés szolgáltatási díját, 154 millió forin-
tot a március 2-ig szabott fizetési határ-
időig az önkormányzat nem rendezte. 
A szolgáltató a vállalkozás ellehetetlenü-
lésére hivatkozva március 2-án késő dél-
után arról tájékoztatta az önkormány-
zatot, hogy a szolgáltatást március 3-tól 
felfüggeszti. 

A helyzet rendeződéséig a megyei önkor-
mányzati hivatal cselekvési tervet készí-
tett a közétkeztetés átmeneti rendjéről, 
s az oktatást érintő esetleges változások-
ról folyamatosan tájékoztatja az intézmé-
nyeket és rajtuk keresztül az érintett csa-
ládokat. 

Pest Megye Önkormányzatának a 2010. 
évi, állami ágon érkező bevételei és az ille-
tékbevételek messze elmaradtak a köte-
lezően előírt feladatok ellátásának kiadá-
saitól. A működésből eredő hiány miatt 
az önkormányzat jelentős tartozást hal-
mozott fel. Az alapműködés finanszírozá-
sát, az intézmények működésének folya-
matosságát azonban sikerült biztosíta-
ni. Az önkormányzat abban bízik, hogy 
a bajba került önkormányzatok helyze-
tének folyamatban lévő felmérése, vala-
mint a második negyedév végére ígért kor-
mányzati segítség megoldást jelent a kiala-
kult helyzetre. Tényszerűen megállapítha-

tó azonban, hogy a státus quo-t nem sike-
rült fenntartani a várt segítségig.  

Az érintett intézmények: 1. Petőfi Sándor 
Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és 
Kollégium, Aszód; 2. Ceglédi Közgazdasági 
és Informatikai Szakközépiskola; 3. Dózsa 
György Kollégium, Cegléd; 4. Kossuth 
Lajos Gimnázium, Cegléd; 5. Török 
János Mezőgazdasági és Egészségügyi 
Szakképző Iskola, Cegléd; 6. Unghváry 
László Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakközépiskola és Szakiskola, Cegléd; 
7. Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas; 8. 
József Attila Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola, Monor; 9. Damjanich 
János Gimnázium és Szakközépiskola, 
Nagykáta; 10. Toldi Miklós Élelmiszeripari 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, 
Nagykőrös; 11. Bolyai János Gimnázium 
és Kereskedelmi Szakközépiskola, Ócsa;
12. Pálóczi Horváth István Szakképző 
Iskola és Kollégium, Örkény; 13. Fáy 
András Mezőgazdasági, Közgazdasági 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, 
Pécel; 14. Ady Endre Gimnázium, Rác-
keve; 15. Móricz Zsigmond Gimnázium, 
Szentendre; 16. Batthyány Kázmér 
Gimnázium, Szigetszentmiklós; 17.Király 
Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium, Vác; 18. Selye János Humán 
Szakközépiskola, Vác

Koós Hutás Katalin

Irodavezetőt vált 
a Budaörsi Kistérség
A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása 
pályázatot hirdet kistérségi irodavezető 
munkakör betöltésére. A közalkalmazotti 
jogviszony határozatlan idejű, de a veze-
tői megbízás 2011. április elsejétől 2016. 
március 31-ig szól, négy hónap próbaidő-
vel. A pályázatok benyújtási határideje 
március 21.

A munkavégzés helye a budakeszi 
Szőlőskert utca 21., vagyis a budakeszi 
polgármesteri hivatal jelenlegi székhelye. 

A pályázati kiírásról további informá-
ció kérhető Dr. Csutoráné Dr. Győri 
Ottiliától, a kistérségi társulás új elnöké-
től, Budakeszi polgármesterétől a 06-23-
535-715-os telefonszámon.

Számítógép Álom 2011: A MÁTRIX 
Közhasznú Alapítvány és a Karitáció 
Alapítvány közös adományozói program-
ja révén 2011-ben is száz rászoruló csa-
ládban élő, 12-16 éves életkorú fiatal kap 
jó állapotú, de használt számítógépet. 
Jelentkezni 2011. július 13-ig lehet.

A támogatói programra jelentkezhet 
minden olyan fiatal, akinek 3 vagy több 
kiskorú testvére van, tanulmányi átlaga a 
4,5-et eléri, otthonában nincs számítógép, 
és az egy főre jutó jövedelmük a létmini-
mum alatt van.

A pályázatnak a következőket kell tar-
talmaznia:
– szülői aláírással nyilatkozat a hátrányos 
helyzetről (árvaság, nagycsalád és hogy a 
családban nincs számítógép),

– gyermekek és a szülő neve, gondviselő 
címe, telefonja, pontos elérhetősége),
– az osztályfőnök tanár ajánlása, mellékel-
ve kell az iskola által hivatalosan lepecsé-
telt másolatot a bizonyítványról.

Idén a félévi, és az év végi bizonyítvány-
nyal is lehet pályázni. Egy pályázathoz 
elég csak az egyik bizonyítvány másola-
tát elküldeni. 

A programról minden információ részle-
tesen megtalálható a www.matrix.zug.hu 
és a www.palyazat.zug.hu oldalakon.

A programban támogatóként részt venni 
szándékozó cégek, magánszemélyek 
jelentkezését az alapítvány sok szeretet-
tel várja a matrix@zug.hu e-mail címen.

Számítógépre pályázhatnak a jól tanulók

Pest megyei hírek
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Csodálatos ajándéka a sorsnak 
Budakeszin az erdő mellett élni. 
Nyugdíjasként nap, mint nap 
részesülök a környék adta szép-
ségből, nyugalomból, friss levegő-
ből, a romantikus, zegzugos erdei 
utak elmélyülésre késztető hangu-
latából.

Igaz, Csonti kutyámmal a napi kétsze-
ri sétám kezdeti szakaszán, a Gábor Áron 
utca folytatásában, az Őr utca mintegy 
kétszáz méterén az erdő elszomorító lát-
ványt nyújt. Majd ötven méter mélyen 
egyre inkább hasonlatos egy szemétlerakó 
telephez, mintsem a természet templomá-
hoz. A különböző üvegeken, sörös dobozo-
kon, rongy- és papírhulladékon túl, törött 
WC-kagylón keresztül az ágybetétig min-
den fellelhető. Már régóta töröm a fejem, 
miként lehetne ezt a barbár állapotot fel-
számolni. Toborozzak néhány embert? 
Szóljak a GAMESZ-nek, netán az erdé-
szettel vegyem fel a kapcsolatot? Vagy 
menjek be a Polgármesteri Hivatalba? 
A rendszeres séták elején minden nap effé-
le gondolatok cikáztak a fejemben, míg-
nem tegnap (2011.02.07.) látom, hogy 
az erdő szélén, bizonyos távolságokban 
egymástól, tömött, fekete nejlonzacskók 
sorakoznak, mellettük a zacskókba nem 
férő, nagyobb limlomokkal. Följebb érve 
pillantom meg azt a fiatalembert, aki a 
fák között módszeresen pásztázva minden 
egyes oda nem illő tárgyat fölvesz, kihozza 

az erdő szélére, talicskába teszi, 
és helyenként kupacokba rende-
zi. A látvány annyira megfog, 
hogy megvárom az egyik fordulót, 
majd tisztelettel köszöntvén meg-
kérdezem, hogy milyen szervezés-
ben, kinek a megbízásából, netán, 
mely szervezet tagjaként végzi ezt 
a várva várt tevékenységet.

Válaszul azt kapom, hogy kizárólag önszor-
galomból, mivel már nem képes nézni ezt 
a méltatlanságot, hiszen ő is naponta 
erre jár. Következő kérdésemre, hogy mi 
a terve az összegyűjtött, nagy mennyisé-
gű szeméttel, úgy tájékoztat, hogy rendel 
egy konténert, amivel elszállíttatja az egé-
szet. Saját pénzén? - kérdezem. Igen, saját 
pénzén.
Természetesen beszélgetünk néhány mon-
datot, boncolgatva a témát, hogy miként 
lehetne megőrizni a terület tisztaságát. 
A fiatalember, akit egyébként Bacsek 
Zoltánnak hívnak, úgy gondolja, hogy már 
az jelentősen javítana a helyzeten, ha az 
ingatlantulajdonosok legalább a saját tel-
kük utcafrontjának hosszában figyelem-
mel kísérnék és gondoznák az erdőt. 
Én pedig akként fordítom le magamban az 
élményt, kissé pironkodva, hogy bizony, 
most leckét kaptam egy fiatalembertől 
tettrekészségből. A túl sok gondolkodás, 
töprengés a tett halála, mert, mint Váci 
Mihály írja, a Még nem elég című versé-
ben: „Nem elég a jóra vágyni: /A jót akar-
ni kell!/És nem elég akarni:/De tenni, tenni 

kell!”
Bacsek Zoltánnak 
hálásan köszönjük 
azt, amit kérés nél-
kül, önként és önzet-
lenül mindnyájun-
kért tett.       

Suda Gábor

Olvasói levelek

Hallásvizsgálat és hallókészülék rendelése 

- előjegyzés alapján. Időpont egyeztetés 

telefonon vagy személyesen az üzletben. 

Hallókészülék Szaküzlet Budakeszin
2092 Budakeszi, Fő utca 43-45., az Átrium Üzletház I. EMELETÉN

Tel.:  06(23)453-076,  06(20) 413-5969

A Kárpátaljai Szövetség tagjaként 
1994-ben közösen kirándultunk Nagy 
Kálmánnal a kárpátaljai Beregdédára. 
A kirándulás alkalmat adott arra, hogy 
életének olyan részleteit is megismerjük, 
amiről korábban nem tudtunk, mint hogy 
értett a gombatermesztéshez, kiválóan 
zongorázott a Ludovika Akadémián a haza 
szeretetére, példamutató fegyelemre, türe-
lemre és kitartásra nevelt, 101 éves korá-
ban az ősszel elhunyt katona. 

Őszinte tisztelettel köszönünk el tőled, 
a Kárpátaljai Szövetség még elő tagjai: 
Turáni Aranka, Martyné, Stefi, Dankóné 
Kónya Kati, Büki Kati, utolsó elnö-
künk, Juhász István, Sánta István versé-
vel, melyet a közös kirándulás alkalmá-
val Nagy Kálmán bátorítására írt az egyik 
vendéglátónak arra a kérésére: Pista bácsi, 
írjon egy verset, ami csak az enyém!

CSAK AZ ENYÉM!

Kárpátok bércein csillog a fény.
Hófehér köntösben tekint felém.
Csillogó szemekkel a havas tetőt bámu-
lom,
közben arcomat könnyekkel áztatom!

Kárpátok alján virágos a rét,
Ez az én hazám! Itt születtem én!
Rögök milliói a szívemhez nőttek.
Itt vezette Árpád a magyar népet!

Itt adott nekem anyám életet,
itt tanította nagymamám az első lépteket.
Itt kergettem a lepkéket szerteszét,
itt mondtam először: Istenem, jaj, de szép!

Nem tudom, az élet merre sodor engem.
Hazámat én nem hagyom el mégsem.
Ha felnőtt életem családban élhetem,
Leendő gyermekem hazámnak nevelem.

Kárpátalja, 1994. május 12.

Nagy Kálmán 
huszár ezredesre emlékezve

Önzetlenül, mindnyájunkért

Sebők Vivien, a 
Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimná-
zium 15 éves tanu-
lója vagyok. 2010. 
szeptemberében, 
az úttesten szabá-
lyosan átkelve, egy 
nagy sebességgel 
közlekedő autó, fékezés nélkül, elgázolt. 
A helyszíni újraélesztés után kórházba 
szállítottak. Életmentő műtéttel eltávo-
lították a koponyacsontom nagy részét.
Lélegeztető gépen, kómában feküdtem 
a János kórház intenzív osztályán, ahol 
tüdőgyulladást és súlyos fertőző betegsé-
get kaptam. Így csak „védőfelszerelésben” 
tudnak szüleim ápolni. Most a Bethesda 
kórházban fekszem és hihetetlen élni 
akarásról teszek nap, mint nap tanúbi-
zonyságot, aminek köszönhetően mára 
gép nélkül lélegzem. Bár azóta is kómá-
ban vagyok, de a szememmel már rea-
gálok környezetemre. Szüleim mindent 
megtesznek azért, hogy felébredjek, akik 
állandóan mellettem vannak (anyukám 
egyáltalán nem tud emiatt dolgozni). 
Szeretnének időnként hazavinni, hogy 
az otthoni környezet segítsen a gyógy-
ulásban, de ehhez speciális eszközökre 
és ápolásra van szükség (pl. kádbeeme-
lő szerkezet, felfekvés elleni elektromos 
matrac, állandó gyógytornász, akupunk-
túrás kezelések…stb.).
Kérek mindenkit, hogy imádkozzon fel-
épülésemért, és ha teheti, adományá-
val segítse speciális eszközök vásárlását, 
gyógytornász finanszírozását, és adjon 
szüleimnek lehetőséget a gondozásomra!
Kérem, hogy adományával segítse ébre-
désemet!
Segítségét előre is köszönöm!

Vivien
Sebők Vivien számlaszáma:

CIB Bank Zrt. 
10701180-61645851-51000008

Ha CIB Bankban szeretne befizetni 
sárga bizonylaton, akkor ezt kell ráírni: 

0118-EJ9102-510

Segíts, 
hogy felébredjek!

Találkozóra hívunk!
Örömmel tudatjuk, hogy Fehérpataki 
Éva tanárnő március 15-én 10 órakor 
kitüntetésben részesül a városi ünnepsé-
gen a budakeszi Erkel Ferenc Művelődési 
Központban, melyre szeretettel hívjuk 
és várjuk a tanárnő egykori tanítványait, 
tanártársait, barátait, ismerőseit!
Aki az ünnepség utáni önköltséges közös 
ebéden is részt venne a művelődési köz-
pontban, az március 12-ig jelentkezzen 
az alábbi telefonszámokon:
Farkas Lászlóné (Mészáros Katalin) 
06-23-450-768, Müller Istvánné (Tar 
Ágnes) 06-23-451-370
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HETVENMILLIÓS 
MAGÁNERŐS 

KÖZMŰBERUHÁZÁS 
A DARÁNYIBAN

Tizennyolc évi szervezőmunka után febru-
ár 28-án megalakult a Darányi Víziközmű 
Társulat a budakeszi művelődési központ-
ban. A közel száz telket és 225 tulajdo-
nost érintő összefogás mintegy 70 millió 
forintos magánerős közműberuházást ter-
vez a területen.

A két évtizednyi előkészítő munka a kár-
pótlással kezdődött, amikor sikerült elér-
ni, hogy a Darányi területe a budakeszi 
polgárok számára is fejleszthető terület 
legyen. Ezt követte a belterületbe vonás, a 
megfelelő szabályozás és a szükséges víz- 
és csatornakontingens elérése. 

Jelenleg a víz, villany, gáz és csator-
na közül egyik sincs a területen. A Helyi 
Építési Szabályzat azonban előírja, hogy 
az építési engedély kiadásának feltétele 
az összközmű kiépítése és az utak szilárd 
burkolata. A tíz önkormányzati tulajdonú 
utat is magába foglaló 98 érintett ingat-
lan tulajdonosa az ivóvíz gerincvezeték és 
a csatornahálózat kiépítésére vállalkozik a 
társulat keretei között. A területen tulaj-
donos a Magyar Állam is. A vagyonkezelő 
illetékese a társulathoz intézett levelében 
kötelezettséget vállalt az állami tulajdont 
érintő költségek kifizetésére.

Az intéző bizottság elnökének az ezen 
a téren igen nagy szakmai tapasztalatok-
kal rendelkező Juhász Ágostonnét válasz-
tották, aki 2002-ben a tagok kérésére egy 
rendőrségi nyomozással terhelt helyzet-
ben vállalta a Nagyszénászugi Víziközmű 
Társulat ügyeinek rendezését, amit 2007 
tavaszára teljesített is. A hatszázmillió 
víziközmű vagyon azóta a város tulajdona.

Az alakuló ülésen Budakeszi önkor-
mányzatát Szabó Ákos Péter infrastruktú-
ra-fejlesztési tanácsnok képviselte.

ERDEI HULLADÉKFA 
RÁSZORULÓKNAK

A Pilisi Parkerdő ZRT. megállapodott 
Budakeszi önkormányzatával arról, hogy 
szervezett keretek között tüzelésre alkal-
mas hulladékfát vihetnek el a kijelölt terü-
letről azok, akiknek a tüzelő megvásár-
lása problémát okoz. Kizárólag vezető-
vel és előre egyeztetett időpontban lehet 
fát gyűjteni az erre kijelölt területen. 
Jelentkezni Diós Péternénél lehet a 06-23-
535-710/164-es melléken, vagy személye-
sen, ügyfélfogadási időben a Polgármesteri 
Hivatalban, a Szőlőskert u. 21. alatt.

SÍ VILÁGBAJNOKSÁG - 
MINDKÉT BUDAKESZI LÁNY 

AZ ELSŐ ÖTVENBEN
Az osztrák Marlies Schild nyerte a női 
műlesiklást a németországi Garmisch-
Partenkirchenben a február végi alpesi sí 
világbajnokságon. A 111 nevező közül 
mind a négy magyar a legjobb ötvenben 

végzett: Döme Zsófia 37., Berecz Anna 
39. és a budakeszi testvérpár, Hellner 
Donáta 48. és Hellner Szelina pedig 49. 
helyen zárt.

„Ez elsősorban pszichológiailag hatalmas 
siker a versenyzők számára, mert össze-
sen két nemzet volt, amely négy síelő-
vel jutott a legjobb hatvan közé. A hoz-
zánk hasonlóan kis sínemzetek irigykedve 
néztek a magyar versenyzőkre.” - nyilat-
kozta az MTI-nek Kaszó Klára, a Magyar 
Síszövetség elnöke.

A számunkra rendkívüli sporteredményt 
elért versenyzők sikerüket édesapjuknak 
és edzőjüknek, Hellner Péternek köszön-
hetik, aki Budakeszin a Kossuth utca 
végén, a Virágvölgy bejáratánál található 
Viadal SE Virágvölgy Síiskola műanyag 
tanpályáját működteti. A felvonó nél-
küli, 70 méter hosszú és 8 méter szé-
les műanyagpálya október elejétől már-
cius végéig üzemel. Alapvetően kezdők 
oktatása folyik itt az egyesület síokta-
tóinak közreműködésével. A Viadal SE 
elnöke Matkó István, a síiskola vezető 
oktatója Hellner Péter, akit a 06-30- 606-
8357 vagy a 06-23-450-179 telefonszá-
mon lehet elérni.

A SZEZON 
LEGSIKERESEBB BÁLJA

Harmadik bálját tartotta a fennállásá-
nak 20. évfordulóját ünneplő Prohászka 
Ottokár Katolikus Gimnázium február 
19-én. A legtöbb vendéget, a legszínesebb 
műsort és a legnagyobb bevételt felmutató 
rendezvény az iskola alapítványán keresz-
tül egy új tanterem kialakítását támogatta.

A volt és jelenlegi diákok, pedagógusok 
támogatta szülők Szlabóczky Krisztina, a 
Szülői Munkaközösség elnöke vezetésé-
vel az idei farsangi időszak legsikeresebb 

bálját rendezte meg. A több mint kétszáz-
ötven vendég hangulatáról a színvona-
las műsor és a Kódex-zenekar gondosko-
dott. Lackfi János zsámbéki költő műsor-
vezetése foglalta keretbe az 5-6. osztá-
lyos szülők angolkeringőjét Dalotti Tibor 
koreográfiájával, Keresztes-Nagy Árpád 
zsámbéki énekmondó dallamait Bede 
Blanka jazzelőadásával, akit Fóris Szilárd 
zongoratanár kísért. A Bojtárból indultak, 
a Bihariban és a Csillagszeműben táncol-
nak: Pataki Lili öregdiák, Dalotti Anna 
jelenlegi diák táncos társaikkal tartottak 
bemutatót. A gimnázium tanárai fergete-
ges rock&rollt táncoltak. Az öreg diákok 

a Csík-zenekar Most múlik pontosan c. 
dalát adták elő, Kisszabó Donát (12.B.) 
saját szerzeményét tolmácsolta zongorán, 
míg a Korompay-család három tíz év alat-
ti fiúgyermekével egy bordallal örvendez-
tette meg a közönséget. Bemutatkozott az 
algimnázium kamarazenekara is.

A bál rekorderedménnyel, 600 ezer 
forintos nyereséggel zárult, melyet 
a gimnázium alapítványán keresztül a 
megnövekedett diáklétszám miatt szük-
séges új tanterem kialakítására fordíta-
nak. Különösen kiemelkedő eredmény ez 
annak ismeretében, hogy az előző két bál 
összesen 750 ezer forintos bevételt jelen-
tett a Prohászka Alapítványnak. Akkor ezt 
az összeget a kis aula és a sportpálya fel-
újítására fordították.

A báli közönség adományt gyűjtött az 
autóbalesetben súlyosan megsérült és öt 
hónapja kómában fekvő prohászkás diák-
lány, Sebők Vivien támogatására is. A szü-
lők közleménye szerint a bálon összegyűlt 
61 680 forintot egy felfekvés elleni elekt-
romos matrac megvásárlására és egy ott-
honi ágy gurulóssá alakítására használ-
ták fel.

ÚJ MELEGEDŐ ÉS HUBERT, 
A HIÚZ VÁR A VADASPARKBAN

A Nyíregyházáról érkezett, hazánkban 
közel száz éve teljesen eltűnt, újabban 
ismét felbukkanó hiúz, Hubert különleges 
ismertetőjele, hogy jobb füle egy fiatalkori 
verekedés következtében megsérült, ezért 
úgy néz ki, mintha a fülével kacsintana.

A látogatóinak szá-
mát folyamato-
san növelni tudó 
Vadasparkba éppen 
egy éve érkezett meg 
Vackor és Móric, 
a két barnamed-
ve és a farkasok. 
Pelenkázót alakítot-
tak ki, megújult a 
beléptető rendszer, 
terep babakocsit lehet kölcsönözni, most 
pedig kandallóval fűtött melegedőt alakí-
tottak ki az egykori kisragadozó házból, 
melyet február 5-én Zambó Péter, a Pilis 
Parkerdő igazgatója és dr. Győri Ottília, 
Budakeszi polgármestere avatott fel. 

A Vadasparkban és a Pilisi Parkerdőben 
vadon is most születnek a vadmalacok, 
majd tavasszal az őzgidák. A védelmük 
érdekében ebben az időszakban különö-
sen fontos az erdőben a kutyákat pórá-
zon sétáltatni. A gazdájától eltávolodó 
kutya az embernél sokkal jobban zavarja 
a vadon élő állatokat, melyek közül nem 
egy fiatal egyed elpusztul a gyakori zava-
rás miatt.

Az oldalt összeállította Koós Hutás Katalin

Budakeszi hírek
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      A szülők is beszállnak 

          a közbiztonság javításába
Két tizenhét éves fiú kirablása este 
tízkor a Városháza megállójában - ez 
volt az utolsó csepp a gyermekeik biz-
tonságáért aggódó szülők poharában. 
Közbiztonsági fórumot szerveztek a 
Széchenyi István Általános Iskolában, 
melyen az ügyben illetékes helyi szer-
vek a legmagasabb szinten képviseltet-
ték magukat.

A fórumon megjelent Szigeti János buda-
örsi rendőrkapitány, Horváth Ferenc, 
a budakeszi rendőrőrs parancsnoka, 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottília, Budakeszi 
polgármestere, Somlóvári Józsefné, az 
önkormányzat közbiztonsági bizottságá-
nak elnöke, Schrotti János, a budakeszi 
német önkormányzat elnöke, Érdi Tamás 
és Karvaly Nándor, a budakeszi polgár-
őrség vezetői és Uzsoki Gábor, az önkor-
mányzat közbiztonsági referense, egyben 
polgárőr. A fórumot Kotmayer Zalán és 
Kalmár Péter szülők vezették.

Szigeti János és Horváth Ferenc elmondta, 
hogy a kapitányság huszonegy települést 
lát el mintegy 437 km²-en. Tavaly 37200 
bűncselekmény történt Pest megyében, az 
õ területükön 4167. Miközben a főváros-
ban az egy rendőrre jutó lakosok száma 
258, s az országos átlag 298, addig ez a 
szám a közterületen szolgáló rendőrök-
re vetítve a Budaörsi Rendőrkapitányság 
területén 2500. Bár rendkívüli a leterhelt-
ségük, a tavalyi három budakeszi rablás-
ból kettőnél elfogták az elkövetőket. Az 
idei négy esetből két rablás elkövetői már 
előzetes letartóztatásban vannak. A másik 
két bűncselekmény tetteseit ugyan isme-
rik, de elfogni még nem sikerült őket. 
A bűncselekmények fontos jellemzője, 
hogy elkövetőik 70%-a átutazó, s a XI. és 
XII. kerületben elhelyezett, százas nagy-
ságrendű térfigyelő kamerák miatt a gyen-
gébb ellenállás irányába, az agglomeráció-
ba szorulnak ki. Bár a budakeszi rendőr-
őrsön tizennyolc rendőr (ezen belül két 
körzeti megbízott) és öt fegyveres bizton-
sági őr teljesít szolgálatot, a kapitányság 
alacsony rendőri létszáma miatt a két kör-
zeti megbízottat is gyakran más helyszínre 
vezénylik. Horváth Ferenc őrsparancsnok 
ezért tizenegy fős létszámnövelést sürget 
feletteseitől. Azt is elmondta, hogy a bűn-
cselekmények száma Budakeszin 2009-rõl 
2010-re 17%-kal, 391-rõl 324-re csökkent.

A kapitány felhívta a figyelmet a bűnmeg-
előzés fontosságára. Tisztában van azzal, 
hogy a legjobb bűnmegelőzés a rendőri 
jelenlét, de a bűncselekmények jó része 

az áldozatok felelőtlensége miatt követ-
kezik be. Fontos, hogy a gyerekek közte-
rületen, nagy nyilvánosság előtt ne muto-
gassák értékeiket, pl. mobiltelefonjukat és 
fordítsanak sokkal nagyobb gondot a hol-
mijuk őrzésére és védelmére.

A polgármester és a közbiztonsági bizott-
ság elnöke a város eddigi közbiztonság-
javító erőfeszítéseit foglalta össze:
– A kilenc környező települést kiszolgá-
ló rendőrőrs épületét 1998-ban Budakeszi 
egyedül hozta létre 80 millió forintból.
– Közbiztonsági alapítványt működtet a 
város, melynek bevételeiből a helyi rend-
őrséget és a polgárőrséget is támogatják 
(adományokat a következő számlaszámra 
várnak: OTP 11742348-20020866).
– Önkormányzati és regionális közbiz-
tonsági bizottságot hoztak létre. Az első-
nek az elnöke Somlóvári Józsefné. A regi-
onális összefogásban a rendőrőrs illetékes-
ségi területéhez tartozó települések vesz-
nek részt.
– Tavaly két gépkocsit vásárolt a város 
elsősorban lakossági és vállalkozói ada-
kozásból, de a budakeszi polgármeste-
ri hivatal is részt vállalt a költségekben. 
Egy terepjárót kapott a helyi polgárőrség 
és egy rendőrautót pedig Telkivel közö-
sen vásároltak a helyi rendőrőrs számára.
– Az Erdő u. 69. alatti, rendőrségi célokra 
használt ingatlant az önkormányzat meg-
igényelné a magyar államtól és ott rendőr-
lakásokat alakítana ki a helyi rendőrállo-
mány növekedése reményében.
– Hat web-kamera működik a települé-
sen, amely a tettesek leleplezésében kevés-
bé, de a megelőzésben talán érzékelhe-
tő szerepet játszik. A kamerák mindenki 
számára elérhetők a http://www.wnex.hu/
erdekessegek/ oldalon. Térfigyelő kamerák 
telepítésére egyelőre nincs anyagi keret. 
Horváth Ferenc tájékoztatása szerint egy 
tizennyolc kamerás rendszer kiépítése hat-
vanmillió forintba, míg a rendszer működ-
tetése évente húszmillió forintba kerülne. 
Működtetésük csak a jogszabályi keretek 
szigorú betartása mellett történhet.
– Január elsejétől működik a 24 órás köz-
biztonsági ügyelet, melynek telefonszáma: 
06-30-621-2092

Huszonnégy órás, terepjárós járőrszolgá-
latot is terveznek Budakeszin, napi két 
fővel, melyben a rendőrség is részt venne. 
Ennek az anyagi fedezete ugyan még nem 
biztosított, de Érdi Tamás, a terv kidol-
gozója kifejtette, hogy számításai szerint 
ez lakosonként mindössze 200 Ft, laká-
sonként 400, vagy a helyi vállalkozók-

ra vetítve 1000-1500 Ft kiadást jelente-
ne havonta.

A polgármester kiemelte, hogy az idei 
költségvetés közbiztonsági kiadásokat 
is felülíró prioritása az általános iskola 
Forfa-épületének a kiváltása. Ha tehát a 
lakosság látványos és gyors változást akar 
a járőrözésben, akkor hathatósan részt 
kell vállalnia a működtetésében. A rend-
őrség és a polgárőrség gyakori jelenlét-
ének a legfőbb, még a létszámhiánynál is 
nyomasztóbb akadálya ugyanis a pénzhi-
ány. A rendőrség örül a rendőrautónak, de 
a szervízelésre és a benzinre már alig van 
pénze. Ugyanez a helyzet a polgárőrség 
terepjárójával és a járőrözéshez kapcsoló-
dó kiadásokkal.

Ha kevés a személyi állomány, a műszaki 
felszereltséget kellene fejleszteni. Ha nincs 
pénz a műszaki fejlesztésre, a személyi 
állomány bővítése lehet a cél. Kalmár Péter 
édesapa és szervező hangsúlyozta, hogy a 
tanácskozás legfontosabb célja megfogal-
mazni, mi a legköltséghatékonyabb meg-
oldás, amire a helyi rendőrségnek és a pol-
gárőrségnek szüksége van Budakeszi köz-
biztonságának javításához, és amiben a 
lakosság is gyors és hathatós segítséget 
tud nyújtani.

A legfontosabbnak a rendőrlétszám növe-
lését és az új, 24 órás terepjárós járőrszol-
gálatot ítélték a szakemberek. Mivel a 
polgárőrség alapműködése is akadozik a 
kevés támogatás miatt, a lakosság a leg-
többet a következőkkel teheti:
– támogatja az önkormányzat Budakeszi 
Közbiztonságáért Alapítványt adója 
1%-ával (adószám: 18661435-1-13) 
vagy befizetéssel (bankszámlaszám: OTP 
11742348-20020866).
– aktív vagy támogató tagként jelentkez-
nek a polgárőrségbe
– a Szomszédok egymásért mozgalom 
keretében figyelnek és szükség esetén 
segítséget nyújtanak lakótársaiknak.

A tanácskozás végén operatív munka-
csoport létrehozására tettek javaslatot, 
amelyben a szülők, az önkormányzat, a 
rendőrség és a polgárőrség egy-egy kép-
viselője foglalna helyet. Feladatuk töb-
bek között megoldást találni a helyi köz-
biztonsági szervek létszám- és pénzügyi 
gondjaira, a térfigyelő kamerarendszer 
kiépítésére, a közvilágítás és a gyalogátke-
lőhelyek állapotának javítására és az Erdő 
utcában egy rendőrszálló kialakítására.

Koós Hutás Katalin
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Az M0-ás nyugati folytatása
Megkezdte az előírt előzetes konzul-
tációs eljárás lefolytatását a Közép-
Dunavölgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügye-
lőség, melynek keretében az érintett 
önkormányzatoknak, civil szervezetek-
nek és a lakosságnak lehetősége nyílt 
arra, hogy az épülő gyorsforgalmi út 
terveit és kapcsolódó dokumentáció-
it megismerhessék és észrevételeket 
tehessenek.

A beérkezett jelzések alapján a 
Felügyelőség rögzíti a hatástanulmány 
végleges vizsgálati szempontjait, majd a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. két 
éven belül elvégzi a teljes helyzetfeltárást, 
s az érintett önkormányzatokkal közösen 
elkezdődik a teljes dokumentációra kiter-
jedő vizsgálati eljárás. A tervek szerint a 
gyorsforgalmi út megépítése három évet 
vesz igénybe, így 2020-ra már birtokba 
vehetjük a körgyűrű nyugati szektorának 
e szakaszát. 

A nyomvonal kialakításánál fontos 
szempont volt, hogy a védett és Natura 
2000-területek alatt lehetőleg alagutak 
épüljenek, a lakott területeket szintén 

alagútban közelítsék meg, a felszíni sza-
kaszokon pedig megfelelő védőtávolság-
ban haladjanak. A legrövidebb nyomvo-
nallal (17008 m) a hat alagutat is magá-
ba foglaló „A” változat számol, a leghosz-
szabb (18147 m) pedig a kétalagutas C-B 
változat. Az alagutak közül a leghosszabb 
6848 méter.  

A lehetséges négy nyomvonal Solymár, 
a II. kerület, Remeteszőlős, Nagykovácsi, 
Budakeszi, Budaörs és Biatorbágy köz-
igazgatási területét érinti. 

Az „A”-változat Pesthidegkút és a soly-
mári Shell-kút közötti csomópontból kb. 
100 méter mélyen indulva egy 1400 és 
egy 462 méteres alagutat foglal magába. 
A fokozottan védett Remete-szurdok alatt 
halad át. Remeteszőlős és az adyligeti ren-
dészeti laktanya között éri el a felszínt, 
majd a Petneházy Lovasklubtól észak-
nyugati irányban, az egykori Julianna-
majornál ismét a alagútban folytatódna. 

A „B”-változat szintén a solymári Shell-
kút csomópontjából ugyanolyan mély 
alagúttal indul. Remeteszőlős legkes-
kenyebb lakott területét keresztezve a 
Julianna-majornál éri el a földfelszínt, 
majd Budakeszi határa előtt egy alagu-

tas szakasszal, az erdészház térségében 
egy kürtővel kiegészülve a Telki úti cso-
mópontig fut. 

A „B-D”-változat egy darabig a 
„B”-nyomvonalat követi, majd a tájvédel-
mi körzet erdői alatt alagútban haladva éri 
el a Telki úti csomópontot. 

A „C-B”-változat szintén a „B”-vel azo-
nos, de a Paprikás-pataknál a földfelszín 
alatt folytatódik, s a Julianna-major kör-
nyéki nagykovácsi csomópontnál éri el 
a felszínt. Budakeszi és a védett terüle-
tek határától alagútban vezet a Telki útig. 
A Pesthidegkúti-csomópont itt kb. 170 
m-es mélységben épülne és az alagút hosz-
sza miatt (6850 m) két kürtőt is terveztek. 

A gyorsforgalmi út megépítése egyrészt 
Budapest belső területeinek forgalmi ter-
heit csökkenti, másrészt az agglomeráci-
ós települések eddiginél sokkal jobb kap-
csolatát fogja biztosítani. Viszont a beru-
házás elmaradása esetén az érintett tele-
pülések belterületén jelenleg is tapasztal-
ható, olykor kaotikus zsúfoltság tovább 
növekszik.

Megjegyzés: Jelen írásunk a gyorsforgalmi út 
Nagykovácsi és Remeteszőlős térségét érintő sza-
kaszokra korlátozódik.     Dr. Antalóczy Péter

A történet még 2010 nyarán 
a Pécs Cantat-fesztiválon 
kezdődött, ahol Kodály 
Psalmus Hungaricus-
át tanulva ismertük meg a 
salzburgi dóm karnagyát, 
Czifra Jánost. Hamar barát-
ság szövődött köztünk, 
melyet karnagyunk, Kriesch 
Katalin levelére a januári meghívás köve-
tett. Csak három nap volt, de annyi 
élmény, melyet nehéz papírra vetni. A 
pénteki utazás estéjén már a salzach-
parti városban próbáltunk Czifra karnagy 
úrral. Nagy türelemmel, a részletekre is 
odafigyelve gyakorolt velünk, többször 
is hangoztatva: megtiszteltetés számára, 
hogy Magyarországról odamentünk időt, 
fáradtságot, pénzt nem kímélve és még a 
művet is gyönyörűen megtanultuk. 

Valóban hosszú út vezetett odáig, hogy a 
C-dúr, Missa solemnis (KV 337) megszó-
lalhasson: szigorú beosztás szerinti szó-
lampróbák, majd egy „főpróba” éppen 
Mozart születésnapján Tardy Lászlóval 
– Czifra János első tanárával – a Mátyás 
templomban. A munkafolyamatot végig-
kísérte a zseniális komponista szelleme, 
akiről édesapja, Leopold így írt: „a cso-
dalény, akinek Isten megengedte, hogy 
Salzburgban szülessék meg”. 

Szinte egy Mozart-opera díszlete tárult 
elénk azon a csikorgóan hideg, de szikrá-
zóan napsütéses télben, pár nappal a 255. 
születési évforduló után. Mivel a hegyek 
ölelésében fekvő barokk városka azóta 
sem változott, a kis Amadé is így láthatta a 
getreidegasse-i házból. Templomtornyok, 

harangtorony, a dóm kupolája, a 
Kapucinus-hegy…

Lábunk alatt jegesen kopogott 
az utcakő, de szemünkben ott 
volt az öröm és a csodálat. Látni 
a Szent Péter templom ősi sír-

kertjét, énekelni Nonnberg apáca temp-
lomában, megcsodálni a ferences temp-
lom barokk belsőjét, vagy épp a kereszte-
lő kutat a dómban, melyben 1756. janu-
ár 28-án keresztelték a család hetedik 
gyermekeként a nagy zeneköltőt. Kint a 
téren takarókkal felszerelt konflisok vár-
ták a nézelődőket, közben a harangjá-
ték a Varázsfuvola dallamát kezdete ját-
szani: „Mily szép ez, mily tiszta, mily égi 
csoda”. A folyó túlpartján a Mirabell-kert 
szomszédságában a Mozarteum felé egyre 
több és színesebb fiatal tűnt fel külön-
féle hangszertokokkal bizonyítva, hogy 
Mozart zenéje ma is él és a város életében 

a zene a főszereplő. Szombati városnézé-
sünk az „idegenvezető” karnaggyal a dóm-
ban ért véget. A lenyűgöző méretű temp-
lomot még 774-ben szentelték, ma ezt is 
barokk pompa uralja. Hét orgonája közül 
egyet közelebbről is megcsodálhattunk. 

Az igazi nagy zenei élmény azonban 
vasárnapra maradt. Reggel a korábban 
gabonaraktárként működő próbaterem-
ben találkoztunk a dóm ének- és zeneka-
rával. Az összpróba után a 10 órakor kez-
dődő szentmise keretében szólaltattuk 
meg nemzetközi szólisták közreműködé-
sével Mozart C-dúr miséjét. Felejthetetlen 
élmény volt egy olyan karnaggyal éne-
kelni, aki Mozart zenéjét nemcsak isme-
ri, hanem kellő alázattal és hatalmas szív-
vel közelíti meg. Kevesek kiváltsága, hogy 
ezt az örömet másoknak is át tudja adni. 
Köszönet érte!

Kurucz Andrea

A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi 
Társulás elnöke Bencsik Mónika, 
Nagykovácsi polgármestere lett. A társu-
lási tanács döntésének megfelelően 2011. 
február első hetében a kistérségi iroda is 
Nagykovácsiba költözött. Az új postacím: 
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 9. 
Tel/Fax: 06-26-355-724.
Az elnökhelyettesek Dr. Szente Kámán, 
Solymár és Varga László, Perbál polgármes-
tere. A Pénzügyi Bizottság tagjai Bányai 

József (Pilisjászfalu) elnök, tagok Csenger-
Zalán Zsolt (Zsámbék) és Gáspár Csaba 
(Piliscsaba). A Közbeszerzési Bizottság tag-
jai Gromon István (Pilisvörösvár) elnök, 
tagok Szathmáry Gergely (Remeteszőlős) 
és Paksi Imre (Pilisborosjenő).
A tagtelepülések: Nagykovácsi, Perbál, 
Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, 
Pilisvörösvár, Pilisszántó, Pilisszentiván, 
Remeteszőlős, Solymár, Tinnye, Tök, 
Üröm, Zsámbék.

Nagykovácsiba költözött a kistérségi központ

A valóra vált álom
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Február 27-én átadták a Pátyolgató 
Óvoda legújabb egységét, a Csicsergő 
Ovit a volt református parókia épüle-
tében. „Nagy ünneplésre nincs okunk, 
csak a kötelességünket teljesítettük, az 
elvégzett munka azonban becsülendő. 
Fontos kiemelni, hogy aránylag rövid 
idő alatt sikerült komoly összefogással 
eredményt elérni.” – áll Székely László 
polgármester közleményében.

A jelenlegi csoport a Pátyolgató óvoda 13. 
csoportja, ahova huszonhárom három éves 
kort betöltött kisgyermeket vettek fel. 
A picikkel két óvónő foglalkozik majd. 
A 15 millió forintból elkészült modern 
csoportszobát és a hozzá kapcsolódó szo-
ciális helyiségeket február 28-án már bir-
tokba is vehették a csicsergő kicsinyek.

A megnyitó ünnepségen Bereczki Katalin 
mb. óvodavezető megköszönte a sok mun-

kát, a szeretetet és az adományokat. 
A Református Egyházközség nyitott hoz-
záállása, a Faluüzemeltetési Csoport dol-
gozói (azon belül is Czentár László), a 
kivitelező cég tisztességes, pontos munká-
ja, a szakhatóságok zökkenőmentes ügyin-
tézése mind hozzájárult a sikerhez.

Ez az első beruházás, melynek köszönhe-
tően a tavaly tavasszal felvett gyermekek 
utolsó csoportja is - kis késéssel, de végre   

- óvodás lehet. – mondta Székely László, 
Páty új polgármestere. Példaértékűnek 
nevezte azt az összefogást, amelynek kere-
tében az önkormányzat és az óvoda dol-
gozói mellett a szülői szervezet és az érin-
tett családok is játékok, könyvek gyűjtésé-
vel segítették a csoportszoba otthonosab-
bá tételét.

Vizi István református lelkész Márk 
Evangéliumából idézett: „Engedjétek hoz-
zám jönni a gyermekeket és ne tiltsátok el 
őket, mert ilyeneké az Isten országa..”, s 
örömét fejezte ki, hogy a piciny gyerme-
kek otthonra találtak a szépen felújított 
egyházi tulajdonú épületben.

Az igazi ünnepeltek maguk az aprósá-
gok voltak. Ők az első percektől kiváló-
an beilleszkedtek, míg a felnőttek komoly 
dolgokról beszélgettek. A tavaszi ovisok, 
becsöppenve a csodák világába, minden 
új játékot azonnal kipróbáltak,. Közben 
jóízűen falatoztak a finom pogácsából, s 
örökké rohanva fedezték fel a miniatűr új 
világot.                                Hájas Ágnes

Pátyi hírek

... címmel decemberben láthattuk Esz 
Anna műkedvelő-kézműves-festő mun-
káinak anyagát a Közösségi Ház kiállí-
tótermében.

A két földi elem, a tűz és a víz ellentétpár-
jának megjelenése Esz Anna munkáiban 
harmonikusan megférnek egymás mel-
lett. A víz: az akvarell-képeken keresztül 
csöppnyi könnyed, lágy világában ölt tes-
tet, a tűz: az égetett zománc keménysé-
get és az örökkévalót közvetíti a szemlélő 
felé. Az alkotó ars poeticáját, melyet mot-
tóul választott, Bory Jenő építész-szobrász 
(1879-1959) a művészet meghatározásá-
ra alkotott mondata jól tükrözi, miszerint 
„A gyermek művészete a játék, a fel-
nőtt játéka a művészet.”  Így mindkét 
életszakaszban benne rejlik vagy hozzuk 
magunkkal az igényt a szépre, az érzé-
kenységet a világra, melyek finom arany-

fonálon kapaszkodnak lelkünk-
höz, kezünkhöz. Anna gyerme-
ki játékossága megjelenik a piciny 

tűzzománc képek formavilágában, ahol 
mackók, hóemberek, 
csillagok és holdak, tor-
nyos házikók idézik a 
gyermeki kor vidámsá-
gát. A felnőtté válás, a 
valóság és álom hatá-
rán úszik, ami megmu-
tatkozik egyaránt az 
akvarellképek és tűzzo-
mánc tárgyak témáiban: 
havas, zord bércek, nya-
rat idéző virágcsendéletek, medálok kidol-
gozásában.

Esz Anna a budapesti Külkereskedelmi 
Főiskolán és a bécsi gazdasági egyete-
men tanult.  Németül, angolul és oro-
szul beszél. Oktatott a főiskolán, majd a 
Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján. 
Szakmai pályafutása során húsz évig dol-

gozott gazdasági diplomataként Bécsben 
és Münchenben. Munkáját a Magyar 
Gazdaságért-díjjal ismerték el. A Páty 
és Kircheim közötti partnerségi kapcso-

lat kialakítása érdeké-
ben tett erőfeszítésé-
ért Páty község képvi-
selő-testülete a Pátyért 
Érdemérem arany foko-
zatával tüntette ki. 
Néhány éve fest kedv-
telésből akvarelleket, 
két éve foglalkozik tűz-
zománc technikával, 
amihez a biatorbágyi 

tűzzománc szakkörben kapott kedvet, 
majd a székelyudvarhelyi Elekes Gyulától 
tanult. Részt vett G. Nagy Mónika buda-
örsi művésztanár nyári rajztanfolyamán és 
tisztelettel emlékezik gyermekkori taná-
ra, Bakonyi Mihály festőművész intelme-
ire, akitől a művészetek iránti szeretetet 
is útravalóul kapta.                           -h-

Az immár harmadik éve megrendezett 
versenyen hat kategóriában nyerhet-
ték el a legjobb borászok a „Magyar 
Tudományos Akadémia Bora 2011” 
elismerő címet. A Pátyon élő Ritecz 
János a csopaki Petrányi Pincészet borá-
sza harmadik helyezést ért el a felső 
kategóriás vörösborok igen szoros ver-
senyében a 2009-es évjáratú Cabernet 
Sauvignon-jával.

A Petrányi-család nemcsak Ford gépjármű-
vek forgalmazásával, hanem Csopak felső 
részén, az erdők alatti lejtőkön a Szitahegyi 
dűlőn három hektár területen szőlőtermesz-
téssel és borkészítéssel is foglalkozik. A prés-
ház és pince 2000 nyarán épült fel, a bor-
készítésben a hagyományos fahordók mel-

lett a legkorszerűbb reduktív eljárásokat is 
alkalmazzák. A Petrányi Pince szőlésze és 
pincemestere Molnár Zoltán, borásza pedig 
a szakmában elismert Ritecz János.

A Cabernet Sauvignon a Balatonra néző 
csopaki hegyoldalon, a Szitahegyi dűlő-
ben termett szőlőből készült vörösbor. Ez 
az illatos, jellegzetes aromájú bor megle-
pő módon már egyéves kora körül is gyö-
nyörű, de szépségeit igazán több évig érlel-
ten mutatja meg. Tipikus beszélgető bor, 
amely lassan kortyolgatva a társaság egyen-
rangú részvevője lesz. Fogyasztása 16-18 
fokon ajánlott.

Az MTA országos minősített borverse-
nyére több mint 53 borászat nevezett be 
mintegy 140 borral. Az Akadémia elnöke 
oklevéllel ismerte el az első három helye-

zett kiválóságát az Országos Minősített 
Borverseny sajtónyilvános eredményhirde-
tésén. A kezdeményezéssel a Tudományos 
Akadémia választott borai a legszebb 
magyar borászhagyományok hiteles kép-
viselőivé válhatnak, és bármely nemzet-
közi megmérettetésen kiválóan megállják 
helyüket.

Pátyi borász az MTA borversenyén

Tűzzel és vízzel ...

Megnyílt a Csicsergő Óvoda
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Újabb négy év, újból nagy támogatással
Budai Istvánnal, Budajenő polgár-
mesterével a következő önkormány-
zati ciklus terveiről beszélgettünk.

– Kiugróan magas szavazati aránnyal, 
73,91%-kal nyerte meg az önkormányza-
ti választást. Úgy tűnik, a budajenői válasz-
tók elégedettek voltak az eddigi munkájával.
– Most egy fele arányban új csapattal 
indultam. Nyolcan voltunk, négy régi és 
négy új jelölt. A hét első hely a miénk 
lett. Mivel kilencről hatra csökkent 
Budajenőn a képviselő-testület létszáma, 
így az a csapat alkotja Budajenőn a kép-
viselő-testületet, akikkel együtt indul-
tam az önkormányzati választásokon. 
Ez persze nem jelenti azt, hogy keveseb-
bet vitatkoznánk, csak a vitákban most 
az építő jelleg és nem a szándékos ellen-
kezés a meghatározó. Az ügyek megbe-
szélésére nem a testületi ülésen talál-
kozunk először. Az egyeztetések jóval 
korábban megkezdődnek a bizottságok-
ban, így a testületi ülések nem végelát-
hatatlan vitákkal telnek, hanem a dön-
téshozatallal. 
– Nagy eredményeket mutattak fel az előző 
ciklusban: megújult a településközpont, a pol-
gármesteri hivatal, megépült az iskola torna-
terme, a ravatalozó, utcákat aszfaltoztak, ját-
szóteret építettek… Sikeres uniós pályázatok-
kal összességében félmilliárd forintnyi beruhá-
zást valósítottak meg, hitelfelvétel nélkül, egy 
1900 fős településen. Mire készülnek az idén?
– Régóta próbáljuk megteremteni a fel-
tételeket egy oktatási központ kialakí-
tására, a bencés apátság épületegyütte-
sét bázisnak tekintve. Hasonló stílusban 
egy óvodát szeretnénk építeni pályázati 
támogatással a postánál lévő buszmegál-
ló alatti területre. Erre tervet készítünk, 
hogy pályázni tudjunk. Fontos célki-
tűzésünk a Fő utca rendezése is. Ezzel 
eddig azért késlekedtünk, mert kérdé-
ses volt, hogy a csatornát fel kell-e szed-
nünk kapacitásproblémák miatt. Erre 
azonban nem lesz szükség, így a Magtár 
utcai elágazásig a Fő utca is új aszfalt-
burkolatot kap még ebben az évben. 
A Patak utca terveit is elkészítjük a 
sportpályáig, a tornacsarnok melletti fel-
járót pedig szeretnénk stílszerűen kiépí-
teni. 470 millió körüli az idei költségve-
tésünk, amelyet ezúttal semmilyen nyer-
tes pályázat nem duzzaszt fel, csupán a 
költségvetési normatívákat, a helyi bevé-
teleket tartalmazza. 
– A faluközpont kiépítésének köszönhetően a 
Budajenőt átszelő főút mentén babakocsival is 
jól használható járda húzódik. Néhány pince 
utcai homlokzata azonban mintha megrogy-
gyant volna. Garanciális javítások is sorra 
kerülnek az idén? 
– Annak idején a pincék homlokzatá-
ra nem tettek vakolatot, sőt egy kicsit 
befelé döntötték. Az utóbbi években 
divatba jött a vakolás, s a pincék tetején 

a vízelvezetés karbantartásában is vol-
tak hibák. A tavalyi átlagon felüli esőzé-
sek miatt annyira fellazult a talaj, hogy 
ez egy-két pincehomlokzat egyensúlyát 
megbontotta. Több pincére a rehabili-
tációs terveket a tulajdonosok már elké-
szíttették. Tavasszal várhatóan elkez-
dődnek a munkák.
– A pincék előtti térkövezés lejtése megfelelő?
– Garanciális javításokra visszatartot-
tunk négy és félmillió forintot a kivite-
lező járandóságából. Ennek terhére kija-
víttatjuk a járdában a csatorna, a víz-
vezeték és az elektromos vezeték föld-
be rejtése miatt kialakult süllyedéseket. 
A garanciális bejáráson feltárt egyéb 
hibák kijavítását is elkezdjük tavasszal.
– Lehet-e már hátradőlni és a rutinszerűbb, 
apróbb önkormányzati beruházásokkal és a 
karbantartással foglalkozni?
– A legsürgetőbb az óvoda. Elég rossz 
állapotban vannak már a 10-15 évvel 
korábban aszfaltozott útjaink is. Évente 
legalább 8-10 útbeszakadás kell kijavíta-
nunk. Fontos lenne egy szolgáltató ház 
kialakítása, amit az új óvodaépület meg-
valósulása esetén egyik alternatív elkép-
zelésként, a régi óvodaépületben épí-
tenénk ki. A másik lehetséges megol-
dás az ÁFÉSZ-telken egy közepes üzlet-
ház. Megoldatlan még a Magtár sorsa 
is. Jelenleg egy Budajenőre költöző vál-
lalkozó gondolkodik kamaraszínház és 
tetőtéri szálláslehetőségek kialakításán. 
A labdarúgópályát a falu közepéről a Fő 
utca végére költöztetnénk, s kiegészíte-
nénk a küzdősportokat kiszolgáló helyi-
ségekkel. A helyét közösségi fejleszté-
sekre használnánk fel. A sportfejlesztés-
re is pályázni szeretnénk. Telkivel közö-
sen elkészültek a felszíni vízelvezetés 
tervei, ami szintén megvalósításra vár, 
ha erre is találnánk pályázatot. Szintén 
Telkivel közös cél, hogy a két település 
között utat nyissunk a Páty –Zsámbéki 
úton keresztül, Páttyal is közreműköd-
ve, az M1 autópályára.Tehát hátradőlni 
még nem igen lehet.
– A Budajenő határain túlnyúló fejlesz-
tési elképzeléseikhez kapnak-e segítséget a 
Budaörsi Kistérségi Társulástól, amely-
nek Budakeszivel, Telkivel és Páttyal együtt 
2006 óta tagjai?
– A kistérségi elnökválasztásnál azért 
is támogattam, hogy Budaörs helyett 
Budakeszi városát hozzuk pozicióba, 
hogy a Zsámbéki-medencei települések 
jelenléte a kistérségben kissé hangsúlyo-
sabb legyen, Budaörs jelentős gazdasági 
túlsúlyát egy kicsit enyhítsük. A földrajzi 
adottságok egyértelművé teszik az össze-
fogás szükségességét a medence telepü-
lései között. Egy közös területfejlesztési 
terv kidolgozása például nehezen kivite-
lezhető a még más kistérséghez tartozó 
Zsámbék, Tök és Perbál nélkül, akiknek 
a csatlakozása ésszerű lenne. A Talentis-

program vonzáskörzeteként is egysége-
sen kellene fellépnünk. A kistérségtől 
olyan ügyekben számíthatunk egyértel-
mű támogatásra, amelyeknél legalább 
50%-os a lefedettség és tagok 60%-a 
támogatja, vagy 60%-os a lefedettség és 
legalább a tagok 50%-a támogatja. Ezek 
alapvetően oktatási, szociális és terület-
fejlesztési kérdések. A kistérségi szerve-
zetben bekövetkezett személyi átalaku-
lások lezárultával kiemelt feladat, hogy 
mielőbb eredményeket érjünk el a gaz-
dasági minisztérium által is támoga-
tott tervben, miszerint Biatorbágyon ala-
kuljon ki egy komolyabb közlekedé-
si csomópont, ahol az autót otthagyva 
tömegközlekedéssel: autóbusszal vagy 
vonattal lehetne bejutni a fővárosba. 
A biatorbágyi csomópont a legkézzel-
foghatóbb és leggyorsabb megoldás 
Budakeszi és a térség tehermentesítésé-
re az agglomerációból fővárosba érkező 
ingázók kezelésében.
– A múlt év végén pályázat útján keresték 
Fónagy László jegyző utódját. Hogyan zárult 
a pályázat? 
– Fónagy László 2007. július elseje óta 
jegyző Budajenőn, de január elsejével 
nyugdíjba vonult. Az álláshelyét meg-
pályáztattuk és már novemberben meg-
született a döntés: a tizenhét jelent-
kező közül dr. Kovács Dénes, óbudai 
születésű fiatal jogászt, környezetvédő 
tanárt választottuk meg jegyzőnek, aki a 
Tápióságból érkezett Budajenőre. Előző 
munkahelyén aljegyzőként két évig a 
jegyzői feladatokat is ellátta. Családjával 
Budajenőre költözött az önkormány-
zat által biztosított bérelt lakásba. 
Hat hónap próbaidővel alkalmazzuk.
Segítjük, hogy minél előbb be tudjon 
illeszkedni és teljes értékű munkát tud-
jon végezni.  Az előző jegyző tanácsadó-
ként ebben az évben még segíti a polgár-
mesteri hivatal munkáját.

Koós Hutás Katalin

Nevet választ 
a telki iskola

A falu általános iskolája idén ünnep-
li fennállásának 10. évfordulóját. 
Az iskola diákjai és tanárai elérkezett-
nek látták az időt, hogy nevet adja-
nak az intézménynek. A név kiválasz-
tása kétfordulós.

A február 21-28. közötti első forduló-
ban összegyűjtötték  a lehetséges neve-
ket, melyek közül egy öttagú zsűri fogja 
kiválasztani az előre megbeszélt szem-
pontok alapján a hat legjobbat. A máso-
dik fordulóban, március 21-24. között 
erre a hat névre lehet majd szavazni.

Budajenő, Telki
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BŐRGYÓGYÁSZAT
MAGÁNRENDELÉS BUDAKESZIN

SZÁMÍTÓGÉPES ANYAJEGYVIZSGÁLAT
Szemölcs, fibroma, benőtt köröm műtétek

Akne, körömgomba, pikkelysömör kezelés

DR. VERES GÁBOR
bőrgyógyász főorvos

NEMIGYÓGYÁSZAT, KOZMETOLÓGIA

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

www.erdiborgyogyasz.hu

Budakeszi, Táncsics M. u. 9.
Háziorvos, belgyógyász partner:

Dr. Kristóf Judit
Rendel: H,Sz: 14-18, K,Cs: 8-12, P:8-11.

Tel: 23/452-104, 30/489-1629

KÖNYVELÉS
Budakeszin 

könyvelõ iroda vállal:
cégalapítást, könyvelést, 

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

képviseletet, garanciával.

Telefon: 
30 268 5858

SERVUS FIDIBUSSERVUS FIDIBUS  
Fűtéskorszerűsítés 

napenergiával és fapellettel
Fidibus Kft. 2089. Telki Zápor u. 16.

Tel.:06-26-372-878,  Mob.:06-20-9564-771,
E-mail: info@fi di.hu

Tervezés, kivitelezés, 
értékesítés és ingyenes felmérés

Építőipari munkák!
 

22 éves fennállással, kiváló középület- és 

lakóházépítő referenciákkal 

rendelkező cég garanciával 
vállalja családi házak építési, 

átalakítási munkáit.

info@wand.t-online.hu Telefon: +36 70 318 7865

Keressen fel bennünket!
Ingyenes helyszíni felmérést követően 

elkészítjük árajánlatunkat az Ön számára!
Egyedi elképzeléseihez igazodva megtervezzük 

a berendezést, bútorokat, igény esetén 
lakberendezési tanácsadással is segítünk!

Szekrények, konyhák, polcok, komódok, éjjeli 
szekrények, és minden, ami a lakás, ház része!

Precíz, megbízható csapatunk, igényes, 
minőségi munkát végez, így elégedettek a 
megrendelőink.

Szántó Bútor 
Egyedi bútorok készítése!

Asztalos munkák!

Referenciáinkat, és képgalériánkat 
megtekintheti oldalunkon:

www.szantobutor.eoldal.hu
Elérhetőségeink: Szántó Márton 06 20 413 41 09
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Országgyűlési képviselő és polgármester
Csenger-Zalán Zsolt (1957., Bp.) 
vegyész-üzemmérnökként elő-
ször a MOM-nál, majd 1983-1988 
között a Technoimpexnél mérnök-
üzletkötő. 1989-ben saját céget ala-
pít. 1992-től családi vállalkozása, a 
Scantrade Recycling Kft. újrahasznosí-
tó és hulladékfeldolgozó gépek vezér-
képviselője a magyar piacon. Tagja 
a Törökbálinti Polgári Körnek, a 
Tükörhegyi Közéleti Egyesületnek és az 
Erdélyiek Törökbálinti Baráti Körének. 
1988-ban a MDF I-XII. kerületi szer-
vezetének alapító tagja. 2002 végén 
belép a Fideszbe. 2010-ben 53,25%-
kal a Fidesz országgyűlési képviselője 
lesz Pest megye 9. választókörzetében 
és Zsámbék polgármestere 34,82%-
os aránnyal, ötven szavazattal előzve 
meg Gasparek Ferenc független jelöl-
tet. Felesége Csenger-Zalán Katalin 
kozmetikus. Gyermekeik Kincső és 
Zselyke. Családjával két éve költözött 
Törökbálintról Zsámbékra. Csenger-
Zalán Zsolt polgármesterrel Zsámbék 
idei terveiről beszélgettünk.

– A február 3-án elfogadott, 1,1 milliárdos 
költségvetésünk magába foglal egy pályáza-
ton nyert, 250 milliós bölcsődeberuházást, 
melyet a tervek szerint már június végén 
befejezünk. A munka a napokban kezdő-
dik. Az iskola fűtéskorszerűsítésére koráb-
ban benyújtott pályázatunk nem nyert, 
de az Új Széchenyi-tervben újra pályázha-
tunk. Az önrészre tervezett 60-70 millió 
forintot csak hitelfelvételből tudjuk bizto-
sítani. Bár a település költségvetése stabil, 
a működési költségeken felül kevés marad 
felhalmozásra, beruházásokra. Zsámbék 
azonban szeretné kihasználni a még ebben 
a költségvetési ciklusban elérhető európai 
uniós pályázati lehetőségeket. Szeretnénk 
a város arculatát leginkább meghatározó 
Főteret megújítani, de nagy lemaradásaink 
vannak az infrastruktúrában is. Az elmúlt 
húsz évben az ivóvíz- és csatornahálózat 
sínylette ezt meg leginkább, de nagy gond-
jaink vannak a csapadékvíz elvezetésével 
is. Most készítjük a terveket, hogy pályá-
zati forrásokhoz juthassunk.
– A múlt tanév végén a Keresztelő Szent János 
Általános Iskola lelakatolása borzolta a kedé-
lyeket. Rendeződött-e az iskola sorsa?
– Az idei tanévre bizonyossá vált, hogy 
az iskola a helyén maradhat. A kastély 
további sorsa azonban még mindig kérdé-
ses. Megállapodás született a kormány és 
a keresztes nővérek között, hogy a Magyar 
Állam visszaveszi az egész épületegyüttest. 
Mi több, az iskola bővítése várható, mivel 
már az idén két első osztállyal indult 
az oktatás, tehát felmenő rendszerben 
közel duplájára nő az iskola diáklétszáma. 
A nem használt épületrészek állagmegóvá-
sa is szükségessé vált, de mindenekelőtt 
új szerepet kell találni a több mint száz-

éves, jelképes épületnek. Zsámbék érdeke 
az lenne, ha valamilyen nappali felsőfokú 
oktatást sikerülne újra beindítani. 2003-
ban az épület tetőszerkezetének leégé-
se után az akkor már tíz éve itt működő 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola ugyanis 
Vácra költözött. 
– Tavaly szeptemberben a zsámbéki református 
közösség egy önkormányzati ingatlanban óvoda 
indítását tervezte idén januárra.
– Egy korábbi önkormányzati óvodaépü-
letet a református egyház használatába 
adott az önkormányzat. Az óvoda február 
elején már megkezdte működését a belül 
szépen felújított helyiségekben. Egyelőre 
egy, de a következő tanévtől már két cso-
portban fogadja a gyerekeket. A tetőszer-
kezet felújításában az önkormányzat is 
részt venne.
– Tavaly elkészült a Tündérkert Óvoda, elin-
dult a református óvoda, júniusra kész az új 
bölcsőde… A város gyermeklétszáma indokol-
ja ezeket a fejlesztéseket, vagy a környező tele-
pülésekre is számítanak a létszám feltöltésénél?
– Zsámbékra az utóbbi időben számos 
olyan fiatal pár költözött, akik sok gyere-
ket vállalnak. De folytatnám is az Ön által 
megkezdett sort: a korábbi óvodaépüle-
tek hasznosításával a könyvtár végre egy 
tágasabb helyre került. Nyárra egy ifjúsági 
centrumot alakítunk itt ki, amely a helyi 
egyesületek próbaterme, közösségi tere 
lesz. A védőnői szolgálat is méltó elhe-
lyezést kap és egy kis játszóteret is kiala-
kítunk az udvaron. Tárgyalásokat folyta-
tunk a premontrei renddel arról, hogy a 
könyvtár régi helyén az idősotthont bővít-
sük. Tervezzük az egészségház rekonstruk-
cióját, a forrásoktól függően remélhetőleg 
még ebben a ciklusban. A művelődési ház 
működtetését február elsejétől az önkor-
mányzat visszavette a Zsámbéki-medence 
Idegenforgalmi Egyesülettől, akik jó mun-
kát végeztek ugyan, de a lépést elsősorban 
a városi ranggal járó intézményi előírások 
indokolták. Várhatóan májusra összeáll az 
a csapat, amely egy szervezetként üzemel-
teti majd a művelődési házat, a romtemp-
lomot, a lámpamúzeumot, a tájházat és a 
könyvtárat.  
– Az előző ciklus végén Zsámbék ígéretet kapott a 
budakeszi rendőrőrs Zsámbékra helyezésére, sőt 
a kincstár Zsámbéknak adta a Gagarin utcai 
körházat is, rendőrőrs létesítésére. Budakeszinek 
végül sikerült megőriznie a rendőrőrsét. De mi 
a helyzet Zsámbékon?
– Véleményem szerint nem a budake-
szi rendőrőrs áthelyezése a megoldás. De 
az is furcsa helyzet, hogy a Budaörsi 
Rendőrkapitányságtól alig öt kilométerre 
működik egy rendőrőrs, Zsámbék környé-
kén, itt a végeken pedig semmi sincs. Van 
ugyan egy körzeti megbízottunk, de rit-
kán látjuk, mert sokszor máshová vezény-
lik. Nem is tettünk le arról, hogy ide ren-
dőrőrs kerüljön, de minden más megol-
dásban is partnerek vagyunk, mert nem a 

rendőrőrs a lényeg, hanem a rendőri jelen-
lét az utcákon.
– Tökkel milyen Zsámbék viszonya?
Szerencsére a töki polgármester úrral 
nagyon jól együtt tudunk dolgozni, ami 
el is várható két, ilyen szorosan össze-
épült településtől. Komoly jövőt látok az 
együttműködésünkben.
– Az iskolahasználattal kapcsolatos peres viszo-
nyukat is sikerült rendezni?
– Zsámbék elállt a pereskedéstől, bár 
bizonyos követeléseket lehetne feszeget-
ni, de a töki önkormányzat ellehetetlení-
tése nem célunk. Együttműködéssel több 
eredményt érünk el, ráadásul a per miatt 
korábban a közös intézményfenntartás 
esetén lehívható kistérségi normatívától is 
elesett Zsámbék.
– Ön a Fidesz parlamenti képviselője is. Meg 
tud-e felelni egyszerre polgármesteri és ország-
gyűlési képviselői megbízásának?
– A képviselői munkámban nagyon sokat 
segítenek a polgármesterként szerzett 
tapasztalataim, ugyanis azoknak a problé-
máknak a megoldásában, amikkel önkor-
mányzati szinten szembesülnek a képvise-
lőtársaim, félszavakból is megértjük egy-
mást. Ha pedig egy polgármester benn ül 
az országgyűlésben, sokkal hatékonyab-
ban tudja nem csak települése, de az egész 
régió érdekeit képviselni.
– Milyen bizottságokban dolgozik?
– A Nemzetbiztonsági és a Külügyi bizott-
ságnak vagyok a tagja. 
– Mióta él Zsámbékon?
– Két éve költöztem ide a családommal. 
Egy régi parasztházat állítottunk helyre és 
élvezzük a nagy kert, a falusi élet előnye-
it. Igen fontosnak tartom a helyi építészeti 
értékeink megőrzését. A régi épületeinket 
eredeti állapotban felújítókat egy pályáza-
ti rendszer révén szeretné az önkormány-
zat támogatni, hogy a település megőriz-
hesse a hagyományos és jellegzetes kis-
városi hangulatát. A felújítóknak ugyanis 
jelenleg jóval több bürokratikus akadályt 
kell leküzdeniük, mint annak, aki csak 
ledózerolná a régi értékeket. 

Koós Hutás Katalin

Zsámbék, Tök, Perbál
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Programajánló 2011. március

Március 10. csütörtök 

13.30-tól NYÍLT NAP 
17.30 

HANGSZERBEMUTATÓ 
HANGVERSENY

 a budakeszi zeneiskolában.

Március 10. csütörtök 19 óra

H. BÓNA MÁRTA 
meteorológus

a Keresztény Értelmiségiek 
vendége

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

Március 10. csütörtök 18 óra

FONTOS DOLGAINK 
Mit mikor „kell” a gyereknek 

csinálni? 
Szobatisztaság, egyedül 

alvás, önállóság, evés stb.
Előadó: Sződy Judit 

pszichológus 
(Kismama Magazin) 

a törökbálinti Munkácsy 
Mihály Művelődési Házban.

Március 10., 17., 24. és 
31. csütörtök 20 ÓRA

CSÁNGÓ CSÜTÖRTÖKÖK 
Guzsalyas a Szigony/Zurgó/
Fanfara Complea/Somos-

zenekarral
Gyimesi és moldvai csángó 

táncház tánctanítással
a Marczibányi téri 

Művelődési Házban.
www.marczi.hu

Március 11. péntek 10 óra

ZÚG MÁRCIUS! 
dramatikus játszóház

a Térszínház művészeivel
a budakeszi Erkel Ferenc 
Művelődési Központban 

(Fő u. 108. T.: 06-23-451-161)

Március 11. péntek 16-22 óra

NOSZTALGIA-PARTY
a budakeszi EFMK-ban

Március 11. 
és 25. péntek 17-19 óra

SÁRKÁNY-KÖR
 honismereti klub

a pátyi művelődési házban
Túrák: március 12. Solymár 
– Szarka vár – Szarvas-hegy 
– Csúcs-hegy – Gercsényi 
templom - Pesthidegkút
Március 27.  Árpád napi 
túra a Pilis-hegységben – 

Holdvilágárok – 
Nagy-Csikóvár – Kis-

Csikóvár – Gyopár-forrás 
– Pomáz

Tihanyi Péter (túravezető)
30/579-9423, 23/343-550

Március 12. szombat 10 óra

 CÉRNAHANGVERSENY 
Régi idők zenéje, a furulya
Bemutatja Kéringer Gábor

a budakeszi Prohászka 
Gimnázium aulájában.

Háziasszony: Szalóczy Dóra 
06-20-387-2286

www.cernahang.hu

Március 12. szombat 19 óra

BENKÓ DIXIELAND 
BAND-koncert

a budakeszi EFMK-ban.

Március 13. vasárnap 16-22 óra 

ZWICKL POLKAPARTY
a budakeszi EFMK-ban.

Március 15. kedd 10 óra

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
Simon Péter történésszel

A „Budakesziért Emlékérem” 
és az „Ifjúsági díj” átadása
„Tavaszköszöntő” kiállítás 
17 budakeszi képzőművész 

alkotásaiból 
Nyitva március 14-27-ig
a budakeszi EFMK-ban

Március 17. csütörtök 20 óra

MINDENNAPI 
TUDOMÁNY

Dr. Szabados György a 
magyar államiság kezdeteiről

a telki iskola éttermében

Március 18. péntek 17.30

Benda Judit: A civilizációs 
táplálék hatása gyermekeinkre

HOGYAN 
TÁPLÁLKOZZUNK?

a töki Kisgöncöl Waldorf 
iskolában.

www.kisgoncol.hu 
06-23-341-323

Március 18-tól április 2-ig

SZENTENDREI TAVASZI 
FESZTIVÁL 2011

Lajkó Félix, Pitti Katalin és a 
Ghymes együttes

Szervezés és információ:
Szentendrei Kulturális 

Központ Nonprofit Kft.
T: 06-26-312-657

Március 18. péntek 16.30

FABATKA BÁBSZÍNHÁZ
a nagykovácsi Öregiskola 

Közösségi Házban
T.: 06-26-356-362

MÁRCIUS 18. péntek 20 óra

KONZERVNYITÓ 
AKCIÓCSOPORT

Vendég: RÁCZ ZOLTÁN, 
az Amadinda ütőegyüttes 

alapítója

Tel.: +36/30/241-7963 
E-mail: emi.payroll@gmail.com

www.e-payroll.hu

¡ könyvelés 
¡ bérszámfejtés
¡ munkaügyi és 
 társadalombiztosítási 
 ügyintézés 
¡ társadalombiztosítási
 kifizetőhely indítása, vezetése
¡ adóhatóság előtti cégképviselet

Tamás Gabriella Ügyvédi Iroda
Dr Tamás Gabriella

ÜGYVÉD, ADÓSZAKÉRTŐ
2092 Budakeszi, Jegenye u. 4. Tel.: 06-20-952-9891

Ügyfélfogadás előzetes telefonegyeztetés szerint

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

LAKOSSÁGI  APRÓHIRDETÉS

• 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  Elõ ren de lés: 06-20-922-
0263
• TELEVÍZIÓ, LCD, PLAZMA TV, monitor, 
HIFI, kamera, házi mozi, erősítők, 
mikrosütő gyors szerviz. Hétvégén is 
hívható. Tel.: 06-70-246-5049 
• 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 
• TANULJUNK EGYÜTT! Korrepetálást, 
intenzív készségfejlesztést tartok 
7-13 éves gyerekeknek. 
Tel.: 06-70-555-6240
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS. Kamerás csa-
tornavizsgálat, csatornák, vízvezeté-
kek javítása, cseréje, új rendszerek 
kiépítése, átemelő szivattyú karban-
tartása. Tel.: 06-30-293-4774
• ANGOL kor re pe tá lás, fel ké szí tés 
érett sé gi re és kö zép fo kú nyelv vizs-
gá ra, tár sal gás anya nyel vû vel. OROSZ 
min den szin ten. MAGYAR kül föl di ek-
nek. Tel.: 06-23-453-217
• BÚTORRESTAURÁLÁS Budakeszi- 
Nagyszénászugban. 
Tel.: 06-23-450-158
• REDŐNY, napellenző, szalagfüggöny, 
szúnyoghálók, reluxa gyártása, szere-
lése, javítása. Pontos, precíz munka, 
kedvező áron. 
Tel.: 06-70-268-9591
• FESTÉST, MÁZOLÁST, tapétázást vál-
lal budakeszi telephelyű vállalkozó. 
Ingyenes helyszíni felmérés, ajánlat-
készítés. Buzár Zoltán 
Tel.: 06-30-996-0000
• BŐR, SZŐRME, IRHAJAVÍTÁS, zipzár- 
és béléscsere, kisebb átalakítások. 
06-23-343-159, 06-30-522-7984
• KINEZIOLÓGIA, stresszoldás, Bach-vi-
rágterápia, Aura-Soma-konzultáció. 
Tel.: 06-20-377-6595
• ANGOL (06-30-242-4588), FRANCIA 
és MAGYAR (06-30-389-8376) OK-
TATÁS diplomásoktól Budakeszin.

• BUDAI TÁRSKERESŐ A BÖSZÖRMÉ-
NYIN: Ha komolyan gondolja, velünk 
RÁTALÁLHAT! Valós adatbázis ga-
ranciával. Időpont egyeztetés: 
06-30-555-8444
• PSZICHOTERÁPIA a Zsámbéki-
medencében! Szakképzett pszicho-
lógusok segítenek pszichés, életveze-
tési problémáikban. Egyéni, pár- és 
családterápiák, Life-coaching, agy-
tréner kezelés: relaxáció, tanulási po-
tenciál fokozása, pánik-betegség ke-
zelése. Peres ügyekben: igazságügyi 
szakértés. Nagy tapasztalattal, diszk-
récióval! Időpont egyeztetés: 
06-20-933-5548
• ANGOL NYELVOKTATÁS tapasztalt 
nyelvtanárnál. Minden szinten. Bu-
dakeszin, Biatorbágyon, Pátyon, 
Telkin és Budajenőn. 
Házhoz is megyek. 
Tel.: 0630 3368770
• VÁSÁROLOK könyvet, régi képesla-
pot, egyéb régiséget. Fiatal, diplo-
más gyűjtő.  
Tel.: 06-20-205-8686 (Budakeszi) 
• MINŐSÉGI ANGOL nyelvoktatás gyere-
keknek 3 hónapostól 14 éves korig a 
Helen Doron Nyelviskolában Buda-
keszin. Tel.: 06-20-477-2817
• TANULÁSBAN SEGÍTENÉK azoknak a 
gyerekeknek, akiknél a helyesírás, 
szövegértés és egyéb humán tárgyak 
elsajátítása nehézséget okoz. 
Tel.: 06-30-639-5361.
• BUDAKESZIN ELADÓ egy 180 négy-
zetméteres, kétszintes ház, kö-
zel a buszmegállóhoz. Irányár: 
38.000.000.- Ft. 
Tel.: 06-20-570-5489
• FAKIVÁGÁST, MŰHOLDANTENNA-SZERE-
LÉST, javítást vállalunk, földi digitális 
antennát és TV-t is.  Tel.: 06-70-
638-0424, v. 06-70-573-1351. 
Hívjon bizalommal!
• LAKÁSFELÚJÍTÁS, bővítés, átalakítás, 
referenciákkal. Festés, parkettázás, 
burkolás, víz-, fűtésszerelés külön is 
megrendelhető. Ingyenes felmérés, 
árajánlat. Tel.: 06-20-411-7816
• CSALÁDOKNAK KÍNÁLUNK, kere-
sünk megbízható, szorgalmas idős-
gondozókat, házvezetőnőket, 
bébiszittereket, igény szerint. Tel.: 
06-20-465-8458, 06-70-611-2553 
www.empatiabalatin.net 
• DOBOKTATÁST vállal fiatal egyetemis-
ta rock, metál stílusban kezdőknek, 
gyerekek részére Budakeszin, 
de igény esetén máshol is. 
Tel.: 06-30-659-7163

Hirdetésfelvétel: Mályiné Kaiser Erika, (23) 453-994, 06 (70) 5717-439
Hirdetési árak: 15 szóig 1250 Ft, 15 szó felett szavanként 75 Ft+áfa.

Buda környéki Iránytű 2011. március

Téma: Nem félünk a 
kortárstól

a Marczibányi téren 
www.marczi.hu

Március 19. szombat

EGÉSZSÉGÜGYI TÚRA
A Nagy Gáspár Városi 

Könyvtárral 
www.ngvk.hu

Március 19. szombat 10 óra

az ALMA-együttes koncertje
a budakeszi EFMK-ban

Március 20. vasárnap egész nap

ÍJÁSZ NAPFORDULÓ 
a zsámbéki művelődési 
házban és környékén.
T.: 06-20-916-1832,

 06-70-947-1504

MÁRCIUS 20. vasárnap 17 óra

TAVASZKÖSZÖNTŐ 
KONCERT

A Debreceni Egyetem 
Zeneművészeti Kar 

koncertje
a Marczibányi téren 

www.marczi.hu
Műsoron: Beethoven, 

Brahms, Chopin, 
Csajkovszkij, Liszt, 

Mendelssohn 

Március 21. hétfő 15-18 óra 

VÉRADÁS 
a pátyi Öregiskolában

Március 21-május 30. hétfőnként 

STRESSZKEZELŐ
TRÉNING

Szabó Gábor 
pszichoterapeutával

Részvételi díj 1000Ft/alk.
Jelentkezés: 

multiguide@chello.hu, 
T.: 06-1-316-2969

Március 24. csütörtök 19 óra

Az X-faktorból 
Wolf Kati 

és Shodeinde Dorka
a törökbálinti 

Munkácsy Mihály 
Művelődési Házban

Március 25. péntek 16 óra 

TÖKMAG JÁTSZÓHÁZ
a budakeszi EFMK-ban.

MÁRCIUS 26. szombat 19 óra

KALÁKA KONCERT 
felnőtteknek

Megzenésített versek
a Marczibányi téren 

www.marczi.hu

Március 28.– április 10-ig

SOMOGYI RÉKA 
ÉS ZALAI KÁROLY 
festménykiállítása

a budakeszi EFMK-ban

Március 28-29. 
hétfő és kedd 17-18.30

FELVÉTELI a budakeszi 
zeneiskolában

A felvételi helye: 
Budakeszi, Iskola köz 3.

Március 28. hétfő 17 óra

HELYTÖRTÉNETI KLUB 
a nagykovácsi Öregiskolában 

T.: 06-26-356-362
vezető: Maier Jenő

Március 28. hétfő 18 óra

EGÉSZSÉGKLUB
MEDIÁCIÓ és 

HANGMASSZÁZS 
dobolással

vezető: Dvorzsák András
a nagykovácsi 
Öregiskolában.

Március 29. kedd 15 óra

Korányi Diabetes Klub 
a budakeszi EFMK-ban

Április 2. szombat 20 óra

SZELES PÉTER 
orgonakoncertje

a budakeszi 
plébániatemplomban
 A belépés ingyenes!

Április 5. kedd 19 óra

Kőhalmi Zoltán
STAND UP COMEDY estje

a budakeszi EFMK-ban

Április 9. szombat 10 óra

CÉRNAHANGVERSENY
Vonós hangszerek 
„tokkal-vonóval”

Karmester Bolyky Zoltán
a budakeszi Prohászka 
Gimnázium aulájában. 

Háziasszony Szalóczy Dóra 
06-20-387-2286

www.cernahangverseny.hu

• ISKOLAIGAZGATÓT keres a 
budakeszi Széchenyi István 
Általános Iskola. Pályázati 
határidő: március 23. 
Info: 06-23-535-715
• ISKOLAIGAZGATÓT keres a 
budakeszi Czövek Erna 
Zeneiskola. Pályázati határidő: 
március 23. Info: 06-23-535-717
• ANGOL NYELVTANÁRT keres a Helen 
Doron Nyelviskola Budakeszire és 
környékére. T: 06-20-477-2817 
vagy budakeszi@helendoron.hu
• AVON-termékek forgalmazása: 
pénzkereseti lehetőség és vásárlás 
kedvezményesen. Ingyenes, 

kötelezettségmentes regisztráció. 
T.: 06-70-611-2369
• MARKETING- és MŰSZAKI 
ADMINISZTRÁCIÓS munkatársat 
keresünk teljes munkaidőben 
Budakeszin. Angol nyelvtudás 
feltétel. Önéletrajzok: 
moni.bosze@contraste.hu.
• MUNKATÁRSAKAT keresek 
tájékoztatási tevékenységre, 
azonnali magas jövedelemmel. 
T.: 06-70-613-0541
• KISMAMÁK, NAGYMAMÁK, DIÁKOK 
számára otthon végezhető munka. 
T.: 06-20-368-0492 
és 06-30-450-4738

• FŐKÖNYVI KÖNYVELŐT keres a 
zsámbéki polgármesteri hivatal. 
Pályázati határidő: március 14. 
Info: 06-23-565-610
• IGAZGATÓT keres a Zsámbéki 
Közművelődési Intézet és 
Könyvtár. Pályázati határidő: 
március 21. Info: 06-23-565-610
• IRODAVEZETŐT keres a Budaörsi 
Kistérségi Többcélú Társulása. 
Pályázati határidő: március 21. 
Info: 06-23-535-715
• TÖBB FIZETÉST és jobb egészséget! 
Változtasson a japán wellness 
otthon technológiával. 
T.: 06-30-930-6440

ÁLLÁSHIRDETÉS Az álláshirdetéseket INGYEN jelentetjük meg. Kérem, hogy hirdetéseiket  
minden hónap 20-ig juttassák el hozzánk!
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A St-R-As Bt. VÁLLALJA TÁRSAS 
VÁLLALKOZÁSOK SZÁMVITELI 
FELADATAINAK TELJES KÖRŰ 
ELLÁTÁSÁT, ÜGYVÉDI ÉS KÖNYV-
VIZSGÁLÓI HÁTTÉRREL
– Könyvelés: főkönyv, 
naplófőkönyv, pénztárkönyv
– Munkaügy: bérszámfejtés, 
nyilvántartások, TB, bevallások, 
adatszolgáltatások (APEH, ONYF) 
magánnyugdíjpénztárak, APEH 
ügyintézés
– Analitikák, nyilvántartások: 
tárgyi eszköz, ÁFA, vevőszállító 
stb.
Irodánk teljes körű garanciával 
és mérsékelt árakon várja 
ügyfeleit

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

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

St-R-AS Bt.
K Ö N Y V E L É S

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

TON GUARD® Bt.
Biztonsági Iroda
2092 Budakeszi, Fõ u. 256.
Tel../fax: 06-23-456-033
Mobil: 06-209-516-526
E-mail: tonguard@t-online.hu

T Á V F E L Ü G Y E L E T
���Riasztó rendszerek telepítése, szervizelése 

és távfelügyelete
���Kivonuló szolgálat helyszínre küldése 5-10 perces 

kiszállással
��Távfelügyeleti díjak:

– telefonos 3500 Ft/hó+áfa
– rádió 4500 Ft/hó+áfa
– telefon+GSM 4500 Ft/hó+áfa

��Budakeszi
��Páty
��Telki
��Budajenõ
��Budaörs
��Zsámbék
��Biatorbágy
��Törökbálint

TON-GUARD – helyben vagyunk!

Budakeszi, Fő utca 163. 
(Temető utca sarok)

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

Továbbá vállalunk 
ingatlanvagyon értékelést, 

valamint társasház képviseletet 
Budakeszin és környékén.

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

korona20@t-online.hu

Gräfl László

Gräfl
INGATLANIRODA

 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

Automata mosógépek, 
mosogatógépek 

javítása, rövid határidővel
Biró István Tel.: 06-26-389476,  06-20-9378110

Elegancia - Bizalom - Garancia
FOGTECHNIKA - FOGSOR

javítás, készítés, sürgős esetben akár hétvégén is
Egészségpénztári elfogadóhely

Bederna Anikó fogtechnikus mester, Szomor 

06-30-234-83-27
www.fogtechnika-szomor.5mp.eu
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Panoráma OptikaPanoráma Optika
2092 Budakeszi, Fő utca 43-45.
Az Átrium Üzletház I. emeletén

Tel.: 06 23 457 237 
Nyitva tartás: H-P: 10.00-18.00

Felnőtt és gyermek szemvizsgálat, kontaktlencse illesztés 
Dr. Szalka Andrea közreműködésével. 

Vizsgálatra jelentkezés személyesen vagy telefonon.

Érdeklődjön üzletünkben 

személyesen vagy telefonon!

A KCI ÓAKCI Ó!
Szemüvegkeret 

alap szemüveglencsével 
már 10000 Ft-tól kapható!

Huber Ingatlan, az ingatlan adó-vevő!
� Hivatalos értékbecslés  � Független biztosításkötés

� Ingyenes hitelügyintézés  � Megtakarítások

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

 Vécsei Melinda  +36-20-4377-028
 Szabó Lőrinc  +36-20-4355-413
 Albitzné Katsányi Olga  +36-20-248-2433

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