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Budakeszi fiatalemberek papszentelése 2010
Június 24. Keresztelő Szent János napja a Székesfehérvári Egyházmegye életében mindig kiemelkedő jelentőségű – ekkor
van a papszentelés! Idén mind a
két szentelendő fiatalember Budakeszi családból való. Szemere
Jánost pappá, Szilágyi Szabolcs
növendéket pedig diakónussá
szentelte Spányi Antal püspök
atya a fehérvári Székesegyházban. Mi, budakesziek nagy számban vettünk részt a szentelési
szentmisén, amely így valóságos
budakeszi örömünnep volt.
A szentmise olvasmányainak és az evangélium elhangzása után került sor a gyülekezet
előtt a kiválasztásra. A főpásztor szentbeszédében elsősorban
a szentelendőkhöz intézte szavait, de minden paphoz és hozzánk, hívőkhöz is szólt. Elmondta: a mai világ nem kedvez a papi
hivatások kialakulásának és megmaradásának, az egyházat támadások, rágalmak érik, a papi szolgálat a világ szemében szükségtelen.
De tudjuk azt is, hogy a világ Krisztust sem fogadta be. Ha egy pap
az életét napi imádságban, önátadásban és elhivatottságban
Krisztussal éli, akkor lesz ereje a papi élethez, nem gyöngül
meg, és az Örömhír igazi hirdetője lesz. Isten kegyelmének be-

fogadása és továbbadása, életünk
átadása és szétosztása Krisztusért
– nem könnyű. Nehéz és férfias feladat. Határozott és szeretetteljes kiállást igényel, hogy a
pap szolgálata során a hívők népe
különállókból családdá nőjön, így
építve köztünk Isten országát.
A jelöltek a nép előtt egyenként
- az Anyaszentegyház kérdéseire
igennel válaszolva – kinyilvánították, hogy a papi életet akarják. Engedelmességet ígértek a püspöknek és utódainak, ennek jeleként a
püspök a magáéba fonta összetett
kezüket. A Mindenszentek litániájának eléneklése alatt a szentelendők leborultak az oltár
előtt. A paptestvérek mindegyike
kézrátétellel megáldotta a térdelő
új papot, aki a felszentelő imádság elimádkozása után már papként vett részt az áldozat bemutatásában.
Paptestvérek öltöztették be a
fölszentelteket a miseruhába. János
kezét krizmával kenték meg, átadták az ostyát és bort, majd a
szentélyben lévő papok békecsókkal üdvözölték őt.
A megyés püspök kérte a híveket, hogy továbbra is hordozzák imáikban a papi hivatásokat. A
szentmise végén a frissen szentelt
pap megáldotta az elé térdelő püspökét, majd a híveket.

Szemere János atya június 26án, a budakeszi Havas Boldogas�szony templomban mutatta be első
szentmiséjét! Természetesen Szabolcs is vele szolgált. Megígértük
Jánosnak, hogy imádkozni fogunk
érte, és azért, hogy papi hivatá-

sa mindjobban kiteljesedjen a rábízottakért végzett szolgálatában:
azért, hogy minél több embernek
lehessen lelki vezetője, támasza, és
hogy szolgálata gyümölcseként minél több ember felismerhesse élete
értelmét és szépségét.

Szemere János – most már
Isten áldása kísérje őket útjupapként – Rómában fogja folytat- kon!
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fog visszatérni majd egyházmegyei
A budakeszi római katolikus
szolgálatra. Szilágyi Szabolcs pedig diakónusi szolgálatra megy egy
egyház képviselő testületének
plébániára.
világi elnöke

Aprók Tánca
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„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, ami átsegíti sok
bajon.” Ez a Kodály-idézet a mottója Bokor Ildikónak a Szivárvány Óvoda óvónőjének, akivel
az Aprók Tánca Néptánccsoport
múltjáról, jelenéről és jövőjéről
beszélgettünk.
Hogyan került kapcsolatba a
néptánccal?
Az alapokat általános iskolában
és szakközépiskolában szereztem,
később barátaim révén megismerkedtem Tímár Böskével, a Csillagszemű táncegyesület vezetőjével,
akitől rengeteget tanultam. Ezután
a főiskolán zenei szakoktatói képesítést majd táncoktatói diplomát is
szereztem.
Mikor és hogyan indult az Aprók
tánca néptánccsoport?

15 évvel ezelőtt kezdtem ovisoknak néptáncot tanítani. Egy jól sikerült év végi fellépés után Menczinger Tibor és Andrea szülőkkel
elhatároztuk, hogy megalapítjuk a
Szülő-Gyerek Klub nevű néptánc
kört. A táncórák kezdetben az óvodában, majd a Szent László közösségi házban kaptak helyet. Amíg a
gyerekek táncoltak, addig a szülők
„társasági életet” éltek az udvaron.
Pár évvel később ketté váltunk. Tibor és Andi létrehozták a Bojtár
Egyesületet a nagyobbaknak, én
pedig tovább tanítottam a kicsiket.
Így alakult meg az Aprók Tánca.
Kik és hogyan jelentkezhetnek?
Beiratkozás és tandíj nincs, bárki jöhet, aki kedvet kap másféltől
hat éves korig.
Szeptembertől minden péntek
délután fél öttől fél hatig a Széchenyi István Általános Iskolában va-

gyunk, havonta egyszer pedig a
Művelődési Házban próbálunk.
Hová mehet tovább, aki kinőtte
a csoportot, de folytatni szeretné a
táncolást?
A nagyobbakkal egy volt ovis tanítványom Szabados Bence, valamint Tótth Réka és Pénzes Lili foglalkozik, a legidősebbeket pedig a
Bojtár Egyesület várja.
Hogyan tovább?
Az idei munkánk méltó megkoronázása a gyermeknapi fellépés
volt Budakeszin, ahol a kicsik magabiztosan és boldogan léptek színpadra. Remélem sok felkérésnek tudunk eleget tenni a jövőben is.
Szeretnék új színfoltot vinni a
tánccsoport életébe, a fiúknak a
botos tánccal, a lányoknak karikázóval, ahol a zenei kíséret a gyermekek éneke.
Gulácsi Orsolya
Composite

i
g
é
s
ô
Fô profilunk a min nyomtatás
t
e
z
s
f
o
color
JellemzŒ megrendeléseink:
katalógusok, prospektusok, naptárak, füzetek, mappák, tömbök, könyvek,
brosúrák, szórólapok, inzertek, vevôtájékoztatók, spirálozott füzetek, wobblerek,
dobozok, plakátok, karton függôcímkék, bevarrható ruhacímkék, szalagok,
ügyviteli nyomtatványok (önátírós, sorszámozott is) folyóiratok, havi újságok,
és minden, amit egy nyomda elvégezhet, ...sôt még ennél is több!

2092 Budakeszi, SzŒlŒskert u. 19.
Telefon: (23) 451 351, (23) 451 959 • Fax: (23) 452 853
E-mail: iroda@palettapress.hu • www.palettapress.hu
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Ételfőző verseny kiírás
Budakeszi Város
Önkormányzata
2010. augusztus 21-én
szombaton
a Budakeszi Családi Napok
keretében egész napos
ételfőző versenyt
rendez a Fő téri parkban.
Nevezés: 2010. augusztus 19-én
12.00 óráig.
A jelentkező csapatok kb. 2025 fő részére ízletes bográcsos
vagy szabadtűzön elkészített ételt
főznek, a tűzifa kivételével minden hozzávalót maguk biztosítanak.
A díjazás kategóriái:
A Budakeszin működő Rúzs Tánciskola válogatott csoportja, a Friday Rúzs (Horváth Dóra, Hupczej Petra,
Kárpáti Fanni, Szabó Anna, Uti Bianka) és Szudki Osayma szólóban a Magyar Látványtánc Szövetség által
rendezett I. Európa Bajnokság és Világkupa rendezvényén, június 26-27-én, Kaposváron, junior korosztályban I. helyezést ért el. Így Budakeszi egy szólista, 13 éves Európa bajnokkal, illetve egy csoportos 1213 éves lányokból álló Európa bajnok csapattal büszkélkedhet. Mihalik Boglárka tánctanár

Játszótéri körkép
A tavalyi Családi Napok szokatlan látványossága volt a Fő téri
játszótér beszakadása, miután
2009 júliusában a park alatt húzódó csapadékvíz főgyűjtő csatorna éppen a homokozó alatt
„fáradt el”. Lakat került tehát a
játszótérre, a gyerekek és szüleik pedig leginkább a szóbeszéd
alapján értesültek a történtekről,
vagy csak álltak értetlenül a bezárt és jeltelen kapu előtt.
A hiba jelentkezése arra mindenképpen jó volt, hogy az egyébként is folyamatban levő csapadékvíz elvezetési koncepcióterv
problématérképén részletesebb
vizsgálat témáját képezze a főgyűjtő, s mivel a Főtéri park felújítása a már beadott városközpont
rehabilitációs pályázatot is érinti,
megbízást adtunk a tervezőnek a
főgyűjtő felújítási tervének elkészítésére.
Majd fél év eltelt már a játszótér lezárását követően, időközben
megkaptuk a jó hírt, hogy támogatást nyert önkormányzatunk a
városközpont rehabilitációs pályázaton, de a játszótéri beszakadás
megoldásában semmi előrelépés
nem látszott, ezért a Várostervezési Bizottság napirendjére tűztük
a csapadékvíz csatorna beszakadásának ügyét, megkértük a tervezőt, készítsen egy vázlatot a lehető
legegyszerűbb és legtakarékosabb
ideiglenes javítás megoldására.

A vázlatot átadtuk a beruházási osztályon Lantos Gábornak, valamint a munka elvégzését irányító
Gamesz vezetőjének, Rohonczi Lajosnak, akik tiltakoztak a megoldás
ellen. Időközben a játszótéren a korábbi beszakadás közvetlen közelében egy újabb keletkezett, s hogy
pontosítsuk a teendőket, felkértük
a Gameszt, hogy a korábbi beszakadás feltárásával azonos módon tárja
fel az újólag keletkezettet. Másnapra a játszótér csatatérré vált, munkagép szántotta lövészárok, hatalmas homokbuckák, szétbontott
mászóka, de a beszakadás feltárása
elmaradt, „nehogy a homok összekeveredjen az altalajjal”!
Telt-múlt az idő, a felelősök leginkább arról vitáztak, mit miért
nem lehet, és az mennyibe kerül,
végül a gyermeknap előtt egy héttel betelt a pohár és a polgármester
távollétében dr. Győri Ottília alpolgármester utasítást adott Lantos
és Rohonczi uraknak a hiba azonnali kijavítására, kilátásba helyezve a megfelelő munkajogi szankciókat. Ők pedig ragaszkodtak a
felújítási terv szerinti polipropilén
cső alkalmazásához. Hogy érthető
legyen: a közel egy méter átmérőjű
cső elhelyezését a Gamesz kivitelezésében 1 millió forint értékre állították be, a gyorsjavítás max.150
ezerből jött volna ki.
Kapóra jött a keddi Pénzügyi Bizottsági ülés, van-e a város kasszá-

FIZETETT POLITIKAI HÍRDETÉS

Tisztelt Budakesziek!
Szeretettel várjuk Önöket 2010. augusztus 21én, szombaton a Családi Napok keretén belüli közös főzőcskézésre a Fő téri parkba!
Keresse a FIDESZ-KDNP sátorát, kóstolja meg
főztünket egy pohár ital mellett.
Sátorunknál találkozhat és beszélgethet polgármester-jelöltünkkel, képviselő-jelöltjeinkkel,
és meglepetés vendégeinkkel. Megismerheti a FIDESZ-KDNP programját, és Ön is gazdagíthatja
azt saját ötleteivel!
Elérkezett az idő, hogy helyben is folytassuk azt
a mélyreható változást, amit tavasszal országosan
megkezdtünk! Jöjjön el Ön is közénk, találkozzunk augusztus 21-én a Fő téri parkban!
FIDESZ és KDNP
Budakeszi Szervezete

jában egymillió tartalék? A pénzügyi osztály vezetőjének váratlan
tájékoztatása szerint a vészhelyzetre való hivatkozással a Bizottság
azonnal dönthet az összegről. Tellett tehát az egymilliós megoldásra.
Péntek délutánig rohammunkában
helyére került a műanyagcső, reá a
földtakarás, de maradtak a homokbuckák és a majd egy év alatt összegyűlt szemét.
Mély lélegzetet vett tehát a Fidesz-frakció és szombat délelőtt
rendet rakott a játszótéren, ám
Rohonczi úr elutazott, a hivatal
zárva, kulcs sehol. Másnap a Főtéri parkban rendezett gyermeknapot Márta asszony, Tagai István polgármester felesége, mint
az esemény védnöke megnyitotta, tőle néhányszáz méterre a játszótér kapuján bánatosan lógott
a lakat egy felirattal kiegészítve:
ÉPÍTÉSI TERÜLET.
Igaz, a június 30-i Képviselő-testületi ülés előtt egy napra megnyílt
a játszótér, a felirat is eltűnt a kerítésről, másnapra a megjavított kapu
ismét zárva volt. A Várostervezési Bizottság azóta két alkalommal
kért tájékoztatást az érintettektől, s
a Képviselő-testületi ülésen hiába
tettem fel ismét a kérdést, a választ
azóta hiába várjuk.
Bánhidi László
A Várostervezési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Köszönjük!
A Budakeszi Képviselőtestület 2010. június 30-án, a Jobb Kor Polgári Egyesület javaslatára, dr. Csutoráné dr Győri Ottilia alpolgármester (Fidesz-KDNP) előterjesztése
alapján úgy határozott, hogy az ez évi tűzijáték költségeit (375 ezer Ft.) átutalja az árvízkárt szenvedett Csikóstőttősnek és egyúttal
jelképesen testvértelepüléssé fogadja.
Ezáltal megvalósult 2010. június 25-i kezdeményezésünk. A bajba jutottak nevében is
hálásan köszönjük az előterjesztést és a döntést! Egyúttal ezúton is köszönjük az eddigi
400 ezer forint felajánlást, amelyet már átutaltunk Csikóstőttősnek!
Az árvízkárokról szóló hírek már nem
szerepelnek a média fősodrásában, pedig továbbra is nagy szükség van a támogatásokra.
Ezért továbbra is várjuk a segítséget a korábbi felhívásunk alapján, amelyet e levélhez is
csatolunk.
Köszönettel:
Dalotti Tibor elnök

Levesek
(pl. gulyásleves, babgulyás, palócleves, gombócleves, halászlé stb.)
Főételek/egytál ételek
(pl. pörköltek, paprikások, tokányok, káposztás ételek, szabadtűzön készült ételek stb.)
A pörköltökhöz, paprikásokhoz, tokányokhoz illő és jól megválasztott köreteket a zsűri pluszként értékeli.

Budakeszi várossá nyilvánításának 10. évfordulójára
készített különleges ételek
A NÉPI HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉTELEK KÜLÖNDÍJBAN
RÉSZESÜLNEK.
A verseny abszolút győztese nyeri el Józsa Lajos budakeszi
szobrászművész alkotását a Vándordíjat. Mivel a tavalyi győztes
véglegesen megnyerte az eddig
vándordíjat, ezért az idén új vándordíj kerül kiadásra. Ezt a vándordíjat az nyerheti el véglegesen,
aki három alkalommal abszolút
győztes lesz.
A zsűri mindegyik kategóriában 1., 2., és 3. helyezést jutalmaz.
A gyermek-csapatok különdíjban részesülnek.
A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat V. rész II. fejezet 4. pontja
alapján minden csapat részére
egy tűzvédelmi utasítást fogunk
kiadni, melynek betartása kötelező. A tűzvédelmi utasítás átvételét a csapatvezető aláírásá-

val igazol. Amennyiben a csapat
a tűzvédelmi utasítást nem tartja
be, azonnali hatállyal kizárjuk a
versenyből és felkérjük a helyszín
elhagyására.
A csapatok egy kategórián belül egy étellel indulhatnak.
A verseny napján a hivatalos
kezdési időpont 7.30.
Ezen időpontot megelőzően a
csapatok elfoglalhatják helyüket,
előkészülhetnek, de a főzést nem
kezdhetik meg. A főzést helyét a
szervezők jelölik ki.
Kérjük a csapatokat, hogy jelezzék, hogy a fent megjelölt kategóriák melyikében kívánnak
indulni. A csapat és a főszakács
nevét, az elkészítendő étel nevét,
a kategória megjelölésével együtt
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Titkárságon kérjük
leadni „Ételfőző verseny” megjelöléssel, de eljuttatható postán
(Budakeszi Polgármesteri Hivatal
- Titkárság, 2092 Budakeszi, Fő
u. 179.), faxon (06-23-451-522),
e-mailen (varoshaza@budakeszi.hu) is
legkésőbb 2010. augusztus
19. 12.00 óráig

Budakeszin újjáalakul a Nagycsaládosok
Országos Egyesületének helyi csoportja
A rendszerváltás előtt a Budakeszi csoport az elsők között alakult meg a NOE felhívására Bede
Antal vezetésével. Most időszerűnek érezzük, hogy fokozzuk
erőfeszítéseinket a helyi családok érdekének képviseletében,
akár nagy, akár kicsi, vagy egy
szülős a család.
A NOE a jól működő német példa nyomán indította el ezt a kezdeményezést, melynek lényege az itt
élő családok életfeltételeinek javítása. Ebben szükség van mindenkire, akinek dolga van a családokkal:
helyhatóságok vezetőire, közigazgatási munkatársakra, képviselőtestület tagjaira, az önkormányzat
által fenntartott intézményekre, a
helyi vállalkozók, vállalatok veze-

tőire, egyesületek, egyházak, bölcsődék, óvodák és iskolák összefogására, közös gondolkodásra,
hogyan könnyíthetjük meg lakóhelyünkön a családok életét. Egy helyi szövetség, melynek középpontjában a család áll, hangsúlyt helyez
a család által képviselt értékekre.
Az együttműködésben olyan nehézségek is megoldhatók, melyeket
egyedül a kormányzati vagy önkormányzati intézkedések nem tudnak kezelni.
A család a társadalom erőforrása, a jövőnk a családban dől el!
Célunk az is, hogy Budakeszi
is kiérdemelje intézkedéseivel a
„Családbarát Önkormányzat” címet. Örömmel tájékoztatunk arról,
hogy július 13-án a Parlamentben
tartott Helyi Szövetség a Családo-

kért konferencián a kormány részéről bíztatást kaptunk, az új családpolitika a családi adózással, az
otthonteremtés, a családbarát foglakoztatás támogatásával, a családbarát közbeszéd visszaállításával
javítja a családok helyzetét. Nem
nélkülözhetők viszont a helyi kezdeményezések a családbarát környezet megteremtésében.
A „Családbarát Önkormányzat”
díjazottjainak bemutatkozásánál
ámulva hallgattuk, hogy 1000 fős
kistelepülések önkormányzatai a
családoknak milyen jelentős anyagi kedvezményeket nyújtanak, milyen színvonalas szolgáltatásokkal
javítják a helyben élők életminőségét.
Itt, Budakeszin nekünk kell
megfogalmazni, mit kell tennünk
azért, hogy városunk a mostaninál családbarátabb legyen, elemeznünk kell a jelen helyzetet, rövid és
hosszú távú célokat kell megfogalmaznunk, partnereket, forrásokat
kell találnunk a megvalósításhoz.
Közös cselekvéssel új lehetőségeket biztosíthatunk a családban élő
minden generáció számára. Nekünk kell elérnünk, hogy a helyi
közélet, politika a családok igényeihez igazodjék.
Várjuk a célkitűzéseinet támogató vállalkozások, civil szervezetek,
intézmények, egyházak jelentkezését, hogy céljainkat megvalósíthassuk.
Kérjük mindazokat, akik tagjai
a NOE-nak, vagy be akarnak lépni rendes vagy pártoló tagként (ez a
lehetőség mindenki számára nyitva áll, aki egyetért az egyesület családbarát céljaival), jelentkezzen a
felhívás végén található elérhetőségeken: Gágyor Györgyinél, vagy
Bakács Bernadettnél.
Elérhetőségeink: Gágyor házaspár, a NOE helyi csoportjának vezetői:
Tel: 454 165, 00 36 30 990 6418,
E-mail: gagyorgy@gmail.com
Bakács Bernadett: 455 235, 00
70 639 11 68
E-mail: bede.bakacs@gmail.com
Bakács Bernadett
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A 2010. június 8-án és június 17-én tartott
Képviselő-testületi ülésen meghozott rendeletek és határozatok:
223/2010. (VI. 8.) számú önkormányzati határozat:
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a 222/2010. (V.
27.) számú (Polgármesteri Hivatal
alapító okiratának módosítása)
önkormányzati határozatot hatályon
kívül helyezi, valamint a 195/2010.
(V. 18.) számú (végső döntés a
Gamesz valamennyi, illetve a
Polgármesteri Hivatal egyes feladatainak kiszervezéséről) önkormányzati
határozat az alábbiak szerint módosul:
A 2-3. pontokban szereplő „2010.
július 31.” szövegrészek; a 2-3.; 6. és
11. pontokban szereplő „2010.
augusztus 1.” szövegrészek; a 6. pontban szereplő „2010. május 18”, „2010.
május 27.” és „2010. július 27.” szövegrészek; a 11. pontban szereplő
„2010. június 1.”, „2010. július 1.” és
2010. július 15.” szövegrészek helyébe
„átfogó gazdaságossági hatástanulmány elkészültét követően” szövegrészek lépnek.
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy Gamesz valamen�nyi, illetve a Polgármesteri Hivatal
egyes feladatainak kiszervezése kapcsán átfogó gazdaságossági hatástanulmány céljából ajánlat kérésére
kerüljön sor.

A határozat lényege: A GAMESZ átszervezését megelőzően úgy döntött a
Képviselő-testület, hogy árajánlatot kér
több cégtől egy gazdasági-szervezeti
hatástanulmány elkészítéséhez.
224/2010. (VI. 8.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 103/2010. (III. 9) számú határozata alapján bevételezett, a Fővárosi
Vízművek Zrt által átutalt 66 MFt és
kamatai összeget, amely jelenleg 84,5 MFt,
az Ö 4200 2002 0064 számú hitelszerződésből származó kötelezettsége teljesítésére kívánja fordítani, azzal a megkötéssel,
hogy bármilyen kifizetés történik – akár az
Önkormányzat hozzájárulása nélkül is –
az kizárólag az Önkormányzat valamennyi
jogának fenntartásával érvényes.
225/2010. (VI. 17.) számú önkormányzati határozat:
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a
Budakeszi
Város
Német
Önkormányzat részére 21.736.000,- Ft
kamatmentes, visszatérítendő támogatást biztosít a melléklet megállapodás alapján.
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.

A határozat lényege: A TarkabarkaKunterbunt Óvoda felújítása – mely által
jelentősen megnőtt a Városban az óvodai
férőhelyek száma - befejeződött, de a
pályázati pénz utófinanszírozással kerül a
Német Önkormányzathoz, mellyel a
további fejlesztéseket és a nevelési év indítását könnyebbíti meg.
226/2010. (VI. 17.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselő-testülete a
fenntartásában működő Széchenyi
Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 4. számú módosító okiratát 2010.
augusztus 1-jei hatállyal melléklet szerint
elfogadja.
A határozat lényege: Egy, a Német
Önkormányzattal történt egyeztetés alapján került megállapításra, hogy kimaradt
az alapító okiratból a nemzetiségi kéttanítási nyelvű szövegrész.
227/2010. (VI. 17.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselő-testülete az
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági
Bizottsága és a Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási Bizottság javaslatára, a Budakeszi Város Német

Önkormányzatának egyetértésével úgy
dönt, hogy:
1. A fenntartó önkormányzat anyagi
helyzetére való tekintettel a német
nemzetiségi kéttannyelvű osztály
18 fővel, valamint a nyelvoktató
kisebbségi osztály 19 fővel történő
indítása helyett a két osztályt összevonva, a nyelvoktató kisebbségi
osztály 27 fővel történő beindítását
engedélyezi.
2. Felkéri a Széchenyi István Általános
Iskola igazgatóját, hogy tegye meg a
szükséges oktatásszervezési lépéseket annak érdekében, hogy a
2010/2011 szeptemberében induló
két, nemzetiségi elsős osztály a nyelvoktató kisebbségi osztályba összevonásra kerüljön.
3. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
gazdálkodási és oktatásszervezési
okokra hivatkozva kérje meg az
Oktatási Hivataltól az elsős német
nemzetiségi osztály 1 fővel történő
létszámtúllépését.
A határozat lényege: Az önkormányzatra a nehéz gazdasági helyzetben
nagy anyagi terhet róna az elsős osztály 8 fővel történő indítása. A Német
Önkormányzattal egyeztetve azonban
két, nemzetiségi oktatást végző osztály összevonásával a tanulók nemze-

tiségi oktatása biztosított lenne,
hiszen a német nemzetiségi népismeretet, a német néptáncot és a német
nyelvet is megkapják megfelelő óraszámban.
228/2010. (VI. 17.) számú önkormányzati határozat:
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete
utólagosan jóváhagyja Pest Megye
Közgyűlésének a „Tégy a parlagfű
ellen!” Közhasznú Alapítvánnyal
k
ö
z
ö
s
e
n
- 2010. 06. 21-27. között - megrendezett megyei parlagfű-, gaz-, gyommentesítési versenyben való önkormányzati részvételt.
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a megyei versenykiírásban meghatározott 2010. 06.
21-27. közt terjedő akcióhéten - 2010.
06. 26-án szombaton - a lakosság, a
civil szervezetek, a GAMESZ és a
Polgármesteri Hivatal bevonásával
külön „Parlagfű-, gyom- és gazmentesítési akciónap”-ot szervez a Város
belterületén.
A határozat lényege: Egy felhívás
alapján döntött úgy a Képviselőtestület, hogy indul a versenyen. A cél
egy gyermek játszótérnek a megvalósítása.

Budakeszin is változik az önkormányzati választások rendje
Az Országgyűlés megváltoztatta az önkormányzati választások rendjét: csökkentette a helyi
képviselő-testületekben dolgozó
képviselők számát, s ennek megfelelően változnak a választókörzetek határai is.
Helyi Választási Iroda
Vezetőjétől
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról sz6óló 2010. évi L. törvény 24.
§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budakeszi Városban
a helyi önkormányzati képviselők
választásán megszerezhető mandátumok számát az alábbiak szerint állapítom meg:
1/2010.(VII.12.) sz. HATÁROZAT
Budakeszi Városban a helyi önkormányzati képviselők választásán a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
szóló 2010. évi L. törvény 5. §-ban
foglaltak értelmében a megszerezhető mandátumok számát az alábbiak szerint állapítom meg:
egyéni választókerületben 8
db mandátum
kompenzációs listán 3 db
mandátum.
Döntésem ellen a Pest megyei
Választási Iroda vezetőjénél lehet
kifogással élni, amelyet a Helyi Választási Irodánál (2092 Budakeszi,
Fő u. 179.) lehet benyújtani.
A kifogást úgy kell előterjeszteni, hogy az legkésőbb 2010. július
14-én 16,00 óráig megérkezzen. Ez
a határidő jogvesztő.
A kifogásnak tartalmaznia kell
a jogszabálysértés megjelölését és
annak bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési
címét, a benyújtó választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és

telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét.
A benyújtott kifogásról a Területi Választási Iroda vezetője 2 napon belül dönt, további jogorvoslatnak helye nincs.
INDOKOLÁS
A választási eljárásról szóló 1997.
évi C. törvény 102. § (1) bekezdése
szerint a települési önkormányzat
képviselő-testülete megválasztható
tagjainak számát a helyi választási
iroda vezetője a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választása évének január
1-jei lakosságszáma alapján határozza meg és ezt az adatot a helyben szokásos módon közzéteszi.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban Övjt. ) 24. § (2) bekezdése
szerint a választási iroda vezetője az
Övjt. hatálybalépését követő 30 napon belül – 2010. július 14. napjáig
– megállapítja és közzéteszi a megszerezhető mandátumok számát.
Az Övjt. 24. § (1) bekezdése értelmében az Övjt. hatálybalépését
követő 15 napon belül – 2010. június 29. napjáig – a lakosságszámadatot nyilvántartó központi szerv
közli a választási irodák vezetőivel
a település, a fővárosi kerület, a főváros és a megye lakosságszámát.
A lakosságszám-adatot nyilvántartó központi szerv (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala) az Övjt. 24.
§ (1) bekezdésében rendelkezésre
álló határidőn belül június 25. napján közölt adatai szerint a Budakeszi Város 2010. január 1-jei lakosságszáma 13.909 fő.
Az Övjt. 5. § (2) bekezdésének a)
pontja szerint az egyéni választókerületek és a kompenzációs listás
mandátumok száma 25 000 lakosig
8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs listás mandátum.
A lakosságszám-adatot nyilvántartó központi szerv által kö-

zölt fentiekben megjelölt lakosságszám adatai alapján a Ve. és az
Övjt. megjelölt jogszabályhelyeire
tekintettel a törvényes határidőn
belül a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem és a Budakeszi városban megválasztható
önkormányzati képviselők számát a fenti tartalommal állapítottam meg.
A határozat közzétételének
módja a Polgármesteri Hivatal
épületében található hirdetőtáblán
történő kifüggesztés és a hivatalos
honlapon – www.budakesziportal.
hu történő megjelenítés.
A döntésem elleni jogorvoslatot
a Ve. 4. § (3) bekezdése 77. § (1)-(2)
bekezdése, valamint 102. § (3) bekezdése alapján biztosítottam.
Budakeszi, 2010. július 12.
Majorné dr. Stahácz Éva
Helyi Választási Iroda vezetője
***
Helyi Választási Iroda
Vezetőjétől
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 24.
§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budakeszi városban
a helyi önkormányzati képviselők
választásán az egyéni választókerületek sorszámát és területét az
alábbiak szerint határozom meg:
2/2010. (VII.12.) sz. HATÁROZAT
Budakeszi városban a helyi önkormányzati képviselők választásán az egyéni választókerületek
sorszámát és területét – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.
évi L. törvény 5. § figyelembe vételével – a következők szerint állapítom meg:
1. számú választókerület: Erdő
u. 1-61-ig, Erdő u. 2-68-ig, Erkel

u. 1-23-ig, Erkel u. 2-16/B-ig, Fő
u. 2-108-ig, Gyöngyvirág u., Mezei Mária u., Petőfi u., Rákóczi u.,
Szarvas tér, Virágvölgy u.
2. számú választókerület: Erdő
u. 63-tól végig, Erdő u. 70-től végig, Fő tér, Fő u. 110-től végig, Fő
u. 113-tól 193-ig, Hegyhát u., Jókai
u., Kossuth köz, Kossuth L. u., Rózsa köz
3. számú választókerület: Alkony u., Alkotó u., Alma u., Angol
u., Attila u., Avar u., Árnyas u., Bem
u., Besenyő u., Bég u., Bognár köz,
Bolgár u., Csapás köz, Cseresznyés
u., Csillag u., Diófa u., Domb u., Erdőőr u., Erzsébet erdészlak, Erzsébet puszta, Eszter u., Fácán u., Fehérakác köz, Feketerigó u., Fogoly
u., Fürj u., Galamb u., Gall u., Gazda u., Gábor Á. u., Gerle u., Gerinc
u., Gesztenye sor, Gida u., Görög
köz, Görög u, Hajnalka köz, Hajnalka u., Harangvirág köz, Határ u.,
Háris út, Holdfény u., Illatos u., Jávor u., Kacsa u., Kalmár u., Karika
u., Kelta köz, Kert u. 31-től végig,
Kert u. 42-től végig, Kilátó u., Külterület, Lejtő u., Lilaakác köz, Liliom köz, Lovas u., Magor u., Makkosi út, Margaréta u., Máriamakk,
Megyei út, Meredek u., Mókus u.,
Művész u., Nagyszénás u., Napsugár köz, Napsugár u., Napfény u.,
Nefelejcs u., Orhidea u., Őr u., Őz
u., Őzike köz, Pataksor u., Róka u.,
Skót u., Sólyom u., Sugár u., Suta
u., Szalag u., Szász u., Székely köz,
Székely u., Szőlő u., Törökőr u., Törökvész u., Tövis köz, Vadrózsa u.,
Vezér u., Viktória u., Virágos köz,
Völgy u
4. számú választókerület: Arany
János u. Barackvirág u., Felkeszi u.,
Honfoglalás sétány, Hunor u., József A. u. 14-től végig, József A. u.
103-tól végig, Kenderföld u., Kerekmező u., Kisérleti telep, Konth M. u., Mandula u., Márity L. út,
Paplanhát út, Szőlő telep, Vadverem u., Villám M. u.
5. számú választókerület: Bat�tyány u. 12-től végig, Batthyány u.
23-tól végig, Béke u., Fő u. 71-től

111/A-ig, Honvéd u., Huszár u.,
Ifjúság útja, Jegenye u., Klapka u.,
Knáb J. u., Mansfeld P. köz, Mansfeld P. u., Széchenyi köz, Széchenyi
u. 56-tól 84-ig, Széchenyi u. 63-tól
141-ig, Zichy P. u.
6. számú választókerület:
Battyány u. 1-től 21-ig, Batthyány u. 2-től 10/C-ig, Bibó I. u., Erkel u. 18-tól végig, Erkel u. 25-től
végig, Esze T. u., Fő u. 1-től 69-ig,
Hajós köz, Hajós u., József A. u.
1-től 101-ig, József A. u. 2-től 12ig, Kálló Esperes u., Reviczky u.,
Rózsa u., Szanatórium köz, Szanatórium u., Széchenyi u. 1-től 61ig, Széchenyi u. 2-től 54-ig, Tulipán u.
7. számú választókerület:
Ady E. u., Csák J. u., Fenyő u.,
Füredi L. u., Fűzfa u., Kuruclesi u.,
Krúdy Gy. u., Lakos G. u., Meg�gyes u., Munkácsy M. u., Pataki F.
u., Szél u., Temető u., Úrbéres u.,
Vásárhelyi P. u.,
8. számú választókerület:
Akácfa u., Bianka u., Budaörsi út, Dózsa Gy. tér, Fő u. 195-től
végig, Hársfa u., Iskola köz, Kert
u. 1-29-ig, Kert u. 2-40-ig, Kinizsi
köz, Lugas köz, Muskátli u., Nagy
S. u., Ösvény u., Pátyi út, Prekó,
Rigli u., Széchenyi u. 86-tól végig,
Széchenyi u. 143-tól végig, Szőlőskert út, Szüret u., Tavasz u., Táncsics M. u., Tiefenweg út, Tölgyfa
u., Tyúktelep Á.G., Vadász u., Vastagh tanya, Vincellér u.
E határozat ellen a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (
a továbbiakban: Ve) 9. §-ában foglaltak megsértésére hivatkozással a
Pest megyei Választási Iroda vezetőjéhez lehet kifogással élni, amelyet a Helyi Választási Irodánál
(2092 Budakeszi, Fő u. 179.) lehet
benyújtani.
A kifogást úgy kell előterjeszteni, hogy az legkésőbb 2010. július
14-én 16,00 óráig megérkezzen.
A kifogásnak tartalmaznia kell
a jogszabálysértés megjelölését, a
jogszabálysértés bizonyítékait, a
kifogás benyújtójának nevét, lak-

címét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai
értesítési címét, a benyújtó választása szerint telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét, illetőleg
kézbesítési megbízottjának nevét
és telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét.
A benyújtott kifogásról a Területi Választási Iroda vezetője 2 napon belül dönt. További jogorvoslatnak helye nincs.
INDOKOLÁS
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 24.
§ (3) bekezdése kimondja, hogy a
választási iroda vezetője a törvény
hatálybalépését követő harminc
napon belül megállapítja az egyéni választókerületek sorszámát és
területét.
A törvény 2010. június 14. napján lépett hatályba.
A Ve. 9. § (1) bekezdése alapján a választókerületeket úgy kell
kialakítani, hogy választókerületenként a lakosság száma megközelítően azonos legyen. A választókerületek kialakítása során
figyelemmel voltam ezen alapvető elv érvényesülésére, továbbá a
választókerületek kialakításakor
a Ve. 9. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tekintettel
voltam a nemzetiségi választói,
földrajzi és egyéb helyi sajátosságokra is.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 4. § (3) bekezdésén, a Ve.
77. § (1) - (2) bekezdésén, valamint
a 102. § (3) bekezdésén alapul.
Ezen határozat közzétételre kerül Budakeszi Város Polgármesteri
Hivatal épületében elhelyezett hirdetőtáblán, a Budakeszi Város Önkormányzat honlapján (www.budakesziportal.hu).
Budakeszi, 2010. július 12.
Majorné dr. Stahácz Éva
Helyi Választási Iroda vezetője
Kifüggesztve: 2010. június 12.

Budakeszi Hírmondó

4
A Budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központ
NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORAI BUDAKESZIN
KÉZMŰVES TÁBOR
Ideje: augusztus 2-6-ig (5 nap) 8-17 óráig
Célcsoport: 6-14 éves korig Tábor díja: 15.000 Ft
(kirándulások költsége, kétfogásos ebéd, uzsonna).
Táborvezetők: Nagy Mónika és Gaál Magdolna játszóház-vezetők
Érdeklődni: 0623/451-161
NAPKÖZIS FILM -és FOTÓTÁBOR
Ideje: augusztus 9-13-ig (5 nap) 9-18 óráig
Tábor díja: 15.000 Ft
(kirándulások költsége, kétfogásos ebéd, uzsonna).
Célcsoport: 6-20 éves korig
Táborvezető: Gönye Csaba, népművelő, fotó -és videó készítő.
Érdeklődni: 0623/451-161, 0630/295-1785
Budakeszi Búcsúnapi rendezvény
a Német Önkormányzat rendezésében
a Budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központ kertjében
Augusztus 8-án, (vasárnap) 16-22 óráig
Fellépők:Ringlein tánccsoport – Budajenő,Budakeszi Hagyományőrző Asszonykórus, Soroksári Favágók,Német Nemzetiségi Dalkör –
Zsámbék, „Szűcs” Harmónika Kvartett – Zsámbék,Zipfelmutz Trió –
Pilisvörösvár,Német Nemzetiségi Tánccsoport – Kismaros,Soroksári
Férfi NépdalkörLochbertg Tánccsoport - Zsámbék
Zene: Platin Capelle Boy
Szeretettel várjuk a sváb kultúra iránt érdeklődőket!
„A két de Ponte” - Apa és fia címmel
Gyűjteményes kiállítás látható
Július 19 – augusztus 10-ig
A Budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központ Mini-galériájában.
Budakeszi, Fő u. 108. sz. alatt
A kiállítás szervezői: Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény Baráti
Köre Egyesület,
elnöke: Nagyné Starcz Teréz és az Erkel Ferenc Művelődési Központ,
igazgató: Kocsis Liza.
A képek és fotók tulajdonosai: Farkas Gyula, Hagyományőrző Kör,
Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház.
A kiállítás anyagát rendezte: Somlai Péter

Tisztelt Állampolgárok! Tájékoztatom Önöket,
hogy Budakeszi Város Önkormányzata

2010. augusztus 5-én (csütörtökön)
18.00 órai kezdettel

Lakossági Fórumot tart
Budakeszi Helyi Építési Szabályzatával kapcsolatos Ismertetésére
és véleményezésére az alábbi témákban:

Apróhirdetés
• A
Babautazás
Utazási
központ
és
Színházjegy Iroda munkatársat keres
budakeszi irodájába színházjegy
értékesítésre 6 órás munkaidőben.
Feltétel: érettségi, számítógép
felhasználói gyakorlat. Önéletrajzát kérjük a babautazas@tonline.hu
címre
küldje.
További információk: 20/2892401
telefonszámon
és
a
www.babautazas.hu oldalon.
• Pénzügyi tanácsadó munkatársat keresünk Budakeszin újonnan nyíló irodába. Feladatok:
pénzügyi, banki, biztosítási termékek személyre szabott ajánlása, értékesítése, nyugdíjpénztári,
egészségpénztári
és
befektetési termékekkel kapcsolatban tanácsadás, értékesítés, önálló, felelősségteljes munkavégzés.
Elvárások: felsőfokú vagy középfokú végzettség, felhasználói
szintű MS Office ismeret, jó kommunikációs és tárgyalási készség,
ügyfélközpontú gondolkodásmód,
eredményorientált szemlélet, nyitottság a pénzügyi terület megismerésére. Amit kínálunk: piaci
átlag feletti anyagi juttatások, ru-

galmas munkaidő, hazai piacon
versenyképes, széles pénzügyi termékkör (bank, biztosítás, pénztár),
flottakedvezmények. Jelentkezését
fényképes önéletrajzzal az alábbi címre várjuk: tanacsadas.p@
gmail.com
• Családi napközi 1-14 éves korig, alsósok és felsősök számára is.
Iskolából való elhozását, délutáni szakfelügyeletét, ebédeltetéssel,
leckeírással, korrepetálással együtt
vállaljuk, ősfás családi villában.
Vállaljuk még felső tagozatosok
napközis jellegű, szakkorrepetálásokkal egybekötött szabadidős felügyeletét is. 06 70 2495106
• ELADÓ Budakeszi - Nagyszénászúgban, 550 nm-es telken, kocsibeállóval, 43 nm-es hétvégi ház,
konyha-nappali-fürdő-WC-előtér,
30 nm-es félkész tetőtér. Vezetékes
víz, villany, központi-fűtés (vegyes
tüzelés) téliesített, szigetelve.
Érdeklődni: 30-405-1533
• Eladó vízitúrázásra alkalmas
kétszemélyes felfújható kenu. 5
légkamrás duplafalu Sewylor amerikai gyártmány, evezőkkel, hordtáskával. Tel: 20 340 31 66 Mocsnek Lőrinc

1. HÉSZ módosítás: Budakeszi, József Attila utca – Hunor utca Villám Miklós utca által határolt tömb, és földkábel – légkábel elhelyezés, valamint
2. HÉSZ módosítás: Budakeszi új szennyvíztisztító létesítésével
kapcsolatban
Helyszín: Budakeszi Város Polgármesteri Hivatalának
Tanácsterme, 2092 Budakeszi, Fő u. 179.
Írásban kérdéseket, véleményeket: a Budakeszi Polgármesteri Hivatal (Budakeszi, Fő utca 179.) ügyfélszolgálatán, illetve a Lakossági
Fórumon lehet leadni (név, cím, telefonszám, e-mail).
Budakeszi, 2010. július 7.
Tagai István Budakeszi Város Polgármestere

A 2010/2011. tanév rendje
A 2010/2011. tanévben a szorgalmi
idő első tanítási napja 2010. szeptember 1. (szerda) és utolsó tanítási napja 2011. június 15. (szerda). A tanítási
napok száma 183 nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma 182 nap. Az iskola
utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap középiskolákban és a
szakiskolákban 2011. április 29., az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fenntartásában lévő szakközépiskolákban 2011. május 27., a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában
lévő szakképző iskolában 2011. június
3., szakiskolákban, szakközépiskolákban másfél, két és fél éves képzésben
tanulók részére 2011. január 14.
Az alapfokú művészetoktatási intézményekben és a felnőttoktatásban a
szorgalmi idő első és utolsó napját – a

szorgalmi idő első és utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg.
A szorgalmi idő első féléve 2011.
január 14-ig tart. Az iskolák 2011. január 21-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első
félévben elért tanulmányi eredményekről. Az őszi szünet 2010. november 2-tõl november 5-ig tart. A szünet
előtti utolsó tanítási nap október 29.
(péntek), a szünet utáni első tanítási
nap november 8. (hétfő).
A téli szünet 2010. december 22-tõl
2011. január 2-ig tart. A szünet előtti
utolsó tanítási nap 2010. december 21.
(kedd), a szünet utáni első tanítási nap
2011. január 3. (hétfő).
A tavaszi szünet 2011. április 21-tõl
április 26-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap április 20. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 27.
(szerda).
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