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– Amikor jó néhány évvel ezelõtt megalkottuk a város lakáskoncep-
cióját, kiemelt cél volt, hogy segítsük a budaörsi fiatalokat abban, 
hogy itt szerezhessenek lakást, itt élhessék le felnõtt életüket 
– mondta Wittinghoff Tamás polgármester. – Mivel az önkormány-
zatok – így mi is – rendkívül korlátozott mértékben rendelkeznek 
bérlakásokkal, ezért csak lépcsõzetes megoldásokban lehet gon-
dolkodni. Ez a lakhatási támogatásoktól a kamatmentes kölcsönön 
át az úgynevezett fecskeházak építéséig tart. Vagyis a pályakezdõ 
fiatalok sokféle konstrukciót vehetnek igénybe addig, amíg olyan 
helyzetbe jutnak, hogy saját lakást vásárolhassanak. A képviselõ-
testület legutóbbi, június 23-án tartott ülésén kijelöltünk egy 
területet, ahol budaörsi fiatalok elsõ lakáshoz juttatását segítõ, 
úgynevezett fecskeházak épülhetnek. 

Az egyelõre csak a tervekben szereplõ fecskeház helyett a budaörsi 
fiatalok számára másik megoldást a lakhatási támogatás jelenthet. 
Ezt olyan párok igényelhetik, akiknek az esetében az egy fõre esõ 
jövedelem nem haladja meg a 71 ezer 250 forintot. A támogatás ezen 
formáját jelenleg több mint háromszázan veszik igénybe. – Emellett 
régóta mûködtetünk egy hitelkonstrukciót, amely a fiatalok elsõ lakás-
hoz jutását segíti. Használt vagy új építésû lakás vásárlásához tízéves 
futamidõvel, másfél millió forint visszatérítendõ, ám kamatmentes 
kölcsönt lehet kapni. A megvásárolt, 20 milliós érték alatti ingatlannak 
természetesen Budaörsön kell lennie – tudtuk meg a polgármestertõl. 
– Az önkormányzat a legnehezebb helyzetben lévõket adósságrendezé-
si programmal is tudja segíteni.

Wittinghoff Tamás a Helyi Témának beszámolt a fecskeház létesítésé-
vel kapcsolatos további döntésekrõl is. – A testület engem kért fel, hogy 
vizsgáltassam meg, mennyi pénzre lenne szükség a terv megvalósításá-
hoz, illetve milyen forrásból teremthetõ elõ a szükséges összeg. A most 
készülõ ifjúságpolitikai koncepciónk kapcsán mérjük majd fel, hogy 
pontosan milyen kört érinthet ez a fajta megoldás.

A fecskeház építésére kiválasztott telek a lakótelep szomszédságá-
ban van, olyan helyen, ahol minden szempontból kiváló az ellátás, és 
a közlekedési adottságok is nagyon jók. A fecskeház tulajdonképpen 
egy többlakásos társasház, amelyben olyan kisméretû lakások vannak, 
amelyek ideálisak a még gyermektelen vagy maximum egygyerekes 
fiatal házasok számára. 

Budaörsön már tanulmányozták azt is, hogy milyen konstrukció 
keretében juthatnának hozzá a fiatalok az otthonokhoz. A tervek 
szerint pályázati úton osztanák szét a lakásokat, amelyeknek kedvezõ 
bérleti díjuk lesz. A rászorultak legfeljebb 35 éves korukig, maximum 
5–10 éves idõtartamra vehetnék igénybe ezt a lehetõséget. Az elõkészítõ 
munka és a közbeszerzés után körülbelül két év múlva nyithatja meg a 
kapuit az elsõ budaörsi fecskeház.� GB

Elmúltak azok az idõk, amikor a 
graffitik színes, mûvészi igényû 
alkotások voltak, és az alko-
tók célja a lepusztult, jellegte-
len kerítések megszépítése volt. 
Évek óta problémát jelentenek 
az odafirkantott igénytelen raj-
zok, amelyek közintézmények, 
esetleg mûemlék jellegû épüle-
tek falain is felbukkannak. 

– Törökbálinton éves szinten 
milliós nagyságrendû károkat 
okoznak a falfirkákkal – mondta 
lapunknak Géczy Krisztián, a 
Városõrség vezetõje. – Nehéz fel-
lépni ellenük. Most megpróbál-
juk a helyi szinten „meghatáro-
zó” fiatalokat rábírni arra, hogy 
ha ismerik ezeket a graffitiseket, 
igyekezzenek hatni rájuk, hogy 
fejezzék be a tevékenységüket. 
Ha a Városõrségünk ilyet tapasz-
tal, akkor megteszi a szüksé-
ges lépéseket. A buszmegállók, 
padok, utcabútorok vandálko-
dás miatti rendszeres takarítása 
komoly összeget emészt fel. 

Nyilas Hajnalka, a százha-
lombattai önkormányzat sajtó-
munkatársa úgy vélte, hogy a 
Délnyugat-Pest megyei telepü-
lésen sikerült visszaszorítaniuk 
ezt a jelenséget. – A korábbi 
években eléggé gyakran lehe-

tett találkozni graffitivel 
Százhalombattán is, padokat, 
házfalakat fújtak le festékkel a 
fiatalok. A közterület-felügye-
let, valamint a polgárõrség tevé-
kenységének köszönhetõen 
fokozatosan visszaszorult ez 
a jelenség. Mivel fõként fia-
talok voltak a tettesek, ezért 
nem nagyon lehetett büntet-
ni õket. Akit elkaptak, annak 
saját kezûleg kellett lemosni-
uk, lefesteniük a városban itt-
ott elõforduló falfirkákat. 

Az önkormányzat nemrégiben 
a graffitit – legális körülmények 
között – visszaengedte a város-

ba. Egy profi mûvészcsoportot 
bíztak meg azzal, hogy a Fõtér 
felújítása alatt a forgalomeltere-
lésre szolgáló kerítések falaira 
rajzolják a megújuló közterület 
látványtervét. – Ez tetszett a 
helyi fiataloknak is, hiszen nem 
firkálták össze ezeket az alko-
tásokat. 

Budaörsön, ahol szintén 
milliós nagyságrendû károkat 
okoznak a graffitikkel, komplex 
módon igyekeznek tenni annak 
érdekében, hogy ez minél keve-
sebb gondot jelentsen a város-
nak. – Olyan programokat, ren-
dezvényeket kínálunk ennek a 

korosztálynak, amely kulturált 
szórakozást jelent a számukra, 
és távol tartja õket a falfirkálás-
tól – mondta a Helyi Témának 
Vágó Csaba kabinetfõnök. 
– Mûködik az ifjúsági klub a 
városban, és görkorcsolyapá-
lyát is létesítettünk számukra. 
Kijelöltünk olyan területet is, 
ahol legálisan festhettek, ez 
azonban nem vonzotta túlsá-
gosan a fiatalokat. Ami pedig 
a védekezést illeti: a középü-
letek falait embermagassá-
gig olyan festékkel fedjük be, 
amely lehetõvé teszi a falfirkák 
könnyû eltávolítását.� Gombás

Fecskeház épülhet 
BUDAÖRS – Fecskeházzal segítenének a nehéz 
anyagi körülmények között élõ, de a városban csa-
ládot alapítani szándékozó fiatal házaspároknak az 
életkezdéshez Budaörsön. A tervek szerint az elsõ 
ilyen ingatlan 8–12 családnak adhat otthont.

Különbözõ módszerek az illegális graffiti megszüntetésére

Küzdelem a falfirkák ellen 
PEST MEGYE – Vegyes 
tapasztalatokkal rendelkez-
nek a térség önkormányza-
tai a graffitivel kapcsolat-
ban, hiszen van, ahol éven-
te milliós károkat okoznak 
a falfirkászok, máshol 
viszont már sikerült kezelni 
ezt a problémát. 

Százhalombattán egy profi mûvészcsoportot bíztak meg a Fõtér feldíszítésével 


