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Elballagtak

„Tisztelettel gondolunk vissza nagyszerű tanárainkra, de hálát azok
iránt érzünk, akik megérintették a lelkünket. A tanterv nagyon fontos,
új ismeretanyag, de a melegség életfeltétel a sarjadó növény és a
gyermeki lélek számára.”
(Carl Gustav Jung)

Pedagógusnapi köszöntő. Megszűnt a
BTT és megalakult a BÖT. Kiírásra került az önerős járdaépítési pályázat.
Változás a művelődési ház és a városi
könyvtár életében. Önkormányzati
kézben a Darányi Vízközmű Társulat.
Budakeszi a 6. legsportosabb település. Idősügyi Tanács alakult, nagyszabású testvérvárosi találkozó nívós
programokkal. Összefogás a „Schili”
– Segítő Szentek – kápolna környezetének rendbehozatalára.

lepülések között − saját kategóriájában − a 6. helyen végzett. Büszkék lehetünk magunkra! Szintén nagy örömmel töltött el, hogy az eső ellenére
idén is szép számú kerékpáros csapat gyűlt össze
a Zöld Pont biciklis túrára.
Fontos változás előtt áll az Erkel Ferenc Művelődési Központ és a Nagy Gáspár Városi Könyvtár: a testület döntése értelmében működési formát
váltunk, és a merev, költségvetési szerv helyett
nonprofit kft. formában, közös vezetés alatt fog
a jelenleg két külön intézmény tovább működni.
Ez a cégszerű működési forma sokkal több lehetőséget biztosít majd a közösségi életet szervezők
számára. Pozitív fordulatot, előrelépést, színvonal
növekedést várunk ettől a változtatástól.
Alapos egyeztetést követően Budakeszi Önkormányzata átvette a Darányi Vízközmű Társulat vagyonát, melyről a szerződést május 30-án
írtuk alá. Reményeink szerint végre pont került
egy hosszú történet végére, és ezzel lehetővé
válik a tulajdonosok számára a terület további
fejlesztése.
Június 7-8. között nagyszabású testvérvárosi találkozót tartunk városunkban abból az
alkalomból, hogy 20 éve írtuk alá Neckarsulm
és Budakeszi között a testvérvárosi szerződést.
A találkozót több érdekes rendezvény színesíti.
Így például 7-én, pénteken 15 órakor kerül sor
a szerződés ünnepélyes megújítására a Szent István szobor előtti téren dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes úr jelenlétében, este 8 órakor Deák László orgonakoncertjét hallgathatják
meg a katolikus templomban. 8-án, szombaton
délelőtt 9 órától Megélt identitás címmel konferenciát rendezünk a Prohászka Ottokár gimnáziumban, majd este a Polgármesteri Hivatal
udvarán rendezendő nagyszabású, lampionos utcabállal zárulnak a programok. Talp alá valóról a
The Old Show együttes gondoskodik. A részletes
programot megtalálják honlapunkon és a Hivatal

a kivitelezést az önkormányzat a BVV Kft. bevonásával végzi. A pályázati kiírást a Hírmondó 4.
oldalán olvashatják, pályázati űrlapok letölthetők
az önkormányzat honlapjáról, vagy beszerezhetők a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán,
ahol további részletes tájékoztatást nyújtanak
kollégáink az érdeklődőknek.

változás történt a regionális együttműködés terén térségünkben: megszűnt a BudaFörsiontos
Kistérség Többcélú Társulás (röviden: BTT),

Az ’56-os kopjafa környezetének megszépítése után újabb jelentős közterület rendezésére fogott össze az önkormányzat és a civilek. Ezúttal
a „Schili” – Segítő Szentek – kápolna környezetének rendbehozatala a cél. A nemes ügy érdekében jótékonysági bált tartottunk május 31-én.
A várakozáson felüli bevétel nagyobb hányadát
a felújítás költségeire fordítjuk, de jut belőle a
rászoruló budakeszi gyerekek nyaraltatásának támogatására is. Adományaikra a továbbiakban is
számítunk, egyben tisztelettel megköszönöm az
eddig nyújtott támogatást!
Igazi kihívás volt a kihívás napja rendezvény,
melyen rengetegen vettek részt. Budakeszi a tefotó: Balogh Ágnes

és Budakeszi központtal létrejött a Budakörnyéki
Önkormányzati Társulás (röviden: BÖT). A környező települések polgármesterei május 31-én
ünnepélyes keretek között írták alá a belépési
nyilatkozatot. A társulásban az alábbi települések
vesznek részt: Biatorbágy, Budajenő, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős,
Tök és természetesen Budakeszi. A települési vezetők a társulás elnökének Budakeszi, alelnökeinek Biatorbágy és Nagykovácsi polgármesterét
választották. Nagyon fontos a térségi összefogás,
mind az érdekérvényesítő képesség, mind pedig
a normatívák, azaz a pénzek lehívása szempontjából. Ezt a tényt belátva határoztak úgy a települések vezetői, hogy − egy év előkészítő munkát
követően − létrehozzák az új társulást.
Kiírtuk az önerős járdaépítési pályázatot,
önkormányzatunk ezzel szándékozik támogatni
azokat a budakeszieket, akik maguk is áldozni
szeretnének az ingatlanuk előtti járda rendbetételére. A tavalyi évhez képest változás, hogy idén a
pályázók az anyagköltség (2500 Ft/m2) mint önerő felvállalásával pályázhatnak a járdaépítésre,

fotó: Balogh Ágnes

Szeretettel köszöntöm a pedagógusokat!

A fém tolvajok újra nagy kárt
okoztak Budakeszi városának.
2013. május 16-én éjszaka elloptak majdnem 80 méter vízelvezető árokfedő vasrácsot a
Petőfi utcában.

vasrács hiánya balesetet, veszélyt jelent, ezért az önkormányzat, – minden
A
ellenkező híresztelés ellenére –azonnal

közoktatási intézményeinkben a tanárok, tanítók,
nevelők szakmai munkája magas színvonalú;
időt, fáradtságot nem kímélve – gyakran hivatalos munkaidejükön is túl – a gyermekek testi,
szellemi fejlődését szem előtt tartva dolgoznak.
Emlékezzünk vissza gyermekkorunkra: men�nyi törődést, biztatást kaptunk pedagógusainktól!
És persze időnkét egy kis intés, szigorú tekintet
is feldereng emlékeinkben, melyeket ma már pozitívan értékelünk. Köszönjük meg a munkájukat
egy kedves szóval, egy szál virággal pedagógusnap alkalmából! Remélem, hogy a pedagógusok
helyzete hamarosan megnyugtatóan rendeződik,
és a rendszerváltást követően most először mindnyájan a munkájukra tudnak majd koncentrálni.
Fontos ez mindenki számára, és bízzunk benne,
hogy így fog történni!
Budakeszi Város Önkormányzata a lehetőségeihez képest mindent el fog követni, hogy elősegítse ezt a folyamatot. Pedagógusnap alkalmából sok erőt, kitartást, jó egészséget és sok-sok
mosolygó gyermekarcot kívánok!
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester

fotók: Fazekas Péter

ügyfélszolgálatán. Minden programunkra nagy
szeretettel várjuk városunk lakosságát!
A gyereknap alkalmából átadtuk a felújított és
új játszóeszközökkel gazdagított Meggyes utcai
játszóteret. Az ifjúsággal való foglalkozás mellett nagyon fontos, hogy az idősebb korosztályra
is figyeljünk, ezért Idősügyi Tanács alakult városunkban. Ezzel a lépéssel is szeretnénk kifejezni a szépkorúakkal való törődés fontosságát.
További részletekről a következő számunkban
adunk tájékoztatást olvasóinknak.
Pedagógusnap alkalmából sok szeretettel köszöntöm a tanárokat, tanítókat, ovis és bölcsis
pedagógusokat és gondozókat, az intézmények
dolgozóit és mindenkit, akik napról napra, energiát nem sajnálva azon fáradoznak, hogy gyermekeink jó körülmények között, helyes irányban
fejlődjenek. Az élet egyik legfontosabb és legnemesebb feladata egy gyermek felnevelése. A nevelés legfőbb színtere természetesen a család, de
a gyermek második otthona az iskola, az óvoda.
Óvoda, milyen szép kifejezés! ÓV, a nevében is
benne van, hogy óv, nevel, felkészít az életre.
Budakeszi város lakossága szerencsés helyzetben van, mert bátran kijelenthetem, hogy a

megkezdte az új rácsok beszerzését. Budakeszi Önkormányzat az útalapból fedezi a
kár kb. 7–800 000 Ft-ra becsült összegét.
Ezt a budakeszi közösség zsebéből lopták
ki a gazemberek. Ennyivel kevesebb pénz
jut hasznos, vagy éppen nemes célokra. Az
új rácsokat lehegesztik, így talán nem lesz
olyan egyszerű újra elvinni azokat. Az ügyben a rendőrség nyomozást folytat, ezért
kérjük, hogy aki adatokkal tud szolgálni az

elkövetőről, jelezze a rendőrségen! Közös
érdek, hogy a bűnözőket mielőbb elfogják.
Ha valaki a városban gyanús dolgot lát,
vagy hall, azonnal hívja a rendőrséget vagy
a városunkban működő 24 órás ügyeletet,
a Budakeszi Védelmi Cetrumot a 06(23)
777-107 telefonszámon! Ne önök érezzék
rosszul magukat, hogy szólnak, hanem a
bűnözők érezzék, hogy vigyázó szemek,
és tettre kész rendőrök lesik, hol hibáznak!
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia

fotó: Ohr Alajos
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Lakosok!
A képviselő-testület 2013. április 25-i
ülésén elfogadta a lakossági kezdeményezésre történő járdaépítés támogatásáról szóló rendeletét, és ennek megfelelően pályázatot írt ki a városi járdaépítés és járdafelújítás elősegítésére.
Pályázhatnak azok az ingatlantulajdonosok,
bérlők vagy használók, akik vállalják, hogy az
önkormányzattal együttműködésben rendezik
az ingatlanjukhoz tartozó járdaszakaszt. A
pályázati kiírás és annak mellékletei letölthetők honlapunkról vagy személyesen átvehetők a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
A pályázatok beadási határideje: 2013. június 17.
Az idei konstrukció keretében a pályázók
fedezik a járdaépítéshez szükséges anyagok
költségét, a kivitelezés munkadíját pedig az
önkormányzati támogatás biztosítja. Ugyancsak az önkormányzat végzi a szükséges
közműegyeztetést, a szolgáltatókkal való
kapcsolattartást és a műszaki ellenőrzést.
A pályázati önrész kiszámítása egyszerű: a
felújítással érintett járdafelületet (m2-ben)
bruttó 2 500 Ft egységárral megszorozva
kapjuk a fizetendő összeget, melyet el kell
osztani a résztvevők között.
A zökkenőmentes lebonyolítás és az egységes
városképi megjelenés érdekében az anyagbeszerzést és a kivitelezést a városüzemeltetéssel foglalkozó BVV Kft. végzi.
Az önkormányzat ebben a kiírásban a 2013.
évi önkormányzati költségvetésről szóló
3/2013. (III. 06.) rendelet út- és járdafejlesztés keretéből összesen 2 millió forint
támogatás odaítéléséről dönt.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseikre készséggel válaszolunk személyesen, telefonon
vagy e-mailben. Keressék a Polgármesteri Hivatalban Vass Andrást ügyfélfogadási időben
személyesen, a vass.andras@budakeszi.hu
címen vagy a 23/535710/150 telefonszámon.
Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!
Budakeszi, 2013. május 16.

Pályázat lakossági
járdaépítés támogatására
Budakeszi Város
Önkormányzata a
lakossági járdaépítés
támogatására
pályázatot ír ki.
Pályázati kiírás
A 231/2013. (V. 09.) számú
képviselő-testületi határozat
melléklete
1. A pályázat célja: a lakossági önerővel megvalósuló
járdaépítés és -felújítás támogatása, egyben a járdaépítés
és -felújítás lakossági közreműködéssel történő megvalósításának ösztönzése.
2. A pályázók köre: Pályázhatnak a Budakeszi Város
közigazgatási területén járdával
kiszolgált vagy kiszolgálandó
ingatlanok tulajdonosai (tulajdonközösség esetén a tulajdonostársak), továbbá ezen
ingatlanok bérlői, a használói,
valamint a haszonélvezői,
illetve az általuk létrehozott
közösségek.
3. A pályázaton való részvétel feltétele: A pályázók vállalják a pályázatuk keretében
megépítendő vagy felújítandó
járdaszakasz megvalósítási
költségeinek rájuk eső, a jelen
kiírás 9. d. pontjában meghatározott részét.
4. Pályázatok beadása: A
pályázatokat a kiírás 1. számú
melléklete szerinti pályázati
űrlapon lehet a Polgármesteri
Hivatalba benyújtani. A pályázathoz csatolni kell a 2. számú
melléklet szerinti nyilatkozatot
is. (A pályázati űrlapok átvehetőek a Budakeszi Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy
letölthetőek a http://hirmondo.
budakeszi.hu/kozerdeku/
palyazat internet címről.)
A pályázatokat a Polgármesteri
Hivatalnak (2092 Budakeszi,
Fő utca 179.) postai úton kell

megküldeni vagy a hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban
kell leadni. A borítékon fel kell
tüntetni:
- a pályázat megnevezését:
Járdaépítés 2013
- a pályázó nevét, címét vagy a
pályázó közösség megnevezését és a képviselő nevét, címét.
5. Benyújtási határidő:
A pályázatok benyújtási határideje: 2013. június 17. 17:30 óra
6. A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a szakbizottságok előzetes véleményezése
alapján Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.
7. Elbírálási határidő: A beérkezett pályázatok elbírálási
határideje: 2013. június 27.
8. A pályázatok elbírálásának szempontjai:
a. a
 tervezett gyalogjárda
várható forgalma,
b. a tervezett járdaépítés
költsége,
c. a
 tervezett járda hossza,
d. a
 tervezett járdaépítésben
résztvevők száma,
e. a
 tervezett járdaépítéssel
érintettek száma,
f. v
 árosfejlesztési és városrendezési szempontok.
9. A támogatás alapja, módja, mértéke, a felhasználás
feltételei:
a. A
 járdaépítésre és/vagy
járdafelújításra a sikeres
pályázók az Önkormányzattal járdaépítési társulást
hoznak létre.
b. A
 társulás tagjaként az
Önkormányzat a költségvetésben erre a célra elhatárolt
járdafejlesztési keretének
terhére pénzbeli támogatást
nyújt.
c. A
 z adott pályázatra vonatkozó támogatásként a járdaépítés és - felújítás munkadí-

ját és egyéb költségeit – az
anyagköltség kivételével
– Budakeszi Város Önkormányzata biztosítja. A kivitelezést a BVV Kft. végzi.
d. A
 pályázók pályázati önrészként biztosítják az adott járdaszakasz építéséhez vagy
felújításához szükséges, a
BVV Kft. által egységesen
beszerzendő építőanyag
költségét. A fizetendő összeg
kiszámításának módja: a
pályázattal érintett járdaszakasz területe m2-ben szorozva a fajlagos anyagárral
– bruttó 2 500 Ft/m2-rel.
e. A
 támogatás a bírálati szempontoknak való megfelelés
és a 8.b. pontban meghatározott keret függvénye.
f. A
 járdaépítéshez a meghatározott támogatáson felül
– bármely okból felmerülő
többletigény esetén – további
támogatás nem adható.
10. Műszaki feltételek:
A járdaépítés és -felújítás feltételeiről szóló műszaki tájékoztató
átvehető a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy
letölthetőek a http://hirmondo.
budakeszi.hu/kozerdeku/palyazat
internet címről.
11. Közműegyeztetés: A közműegyeztetést a Polgármesteri
Hivatal végzi.
12. Műszaki átvétel: A megépített járdaszakaszokat a
Polgármesteri Hivatal szakemberei ellenőrzik.
  
13. A gyalogjárda-építési támogatás a gépkocsi-behajtók kiépítéséhez nem használható fel!
A pályázattal kapcsolatos egyéb
tudnivalók, információk a
http://hirmondo.budakeszi.hu/
kozerdeku/palyazat honlapcímen, vagy telefonon a 23/535710/150 melléken ügyfélfogadási időben kaphatók.
Budakeszi 2013. május 9.

Járda épült
Sokunk örömére végre elkészült az
Erkel Ferenc u. 13−23. sz. között a
gyalogos járda.

óta nagyon rossz és balesetveszélyes állapotban volt ez a közlekedő útszakasz, de az
Éott vek
lakó közösség kihasználta az önkormányzat

által 2012-ben meghirdetett önerős pályázati lehetőséget, és 2013. év tavaszán megtörténhetett
a kivitelezés. Csak egy kábelakna szintbe helyezése van még hátra, amit az illetékes közműszolgáltató tud elvégezni. A beruházást részben
a lakók, részben az önkormányzat finanszírozta,
a szervezési munkát Albrecht István és jómagam vállaltuk, a bontási és építési munkákat
pedig a BVV Kft. végezte, illetve koordinálta.
Köszönetet mondunk elsősorban a lakóknak,
hogy pályázatukat benyújtották, és anyagilag is
hozzájárultak egy régóta fennálló probléma

megoldásához. Azt gondolom, hogy ez jó példa arra, hogy összefogással, a lakosság és az
önkormányzat együttműködésével eredményt
lehet elérni.
Ezúton buzdítok másokat is, hogy ha módjuk

van rá, fogjanak össze és pályázzanak a 2013. évben benyújtható
önerős járdaépítésre, illetve keressenek engem is bizalommal.
Odri Ágnes, képviselő

Budakeszi Város Önkormányzatának a Képviselő-testülete a Budakeszi Építészeti
Értékeiért Díj adományozására pályázatot hirdet. A képviselő-testület célja, hogy a település
értékes építészeti hagyományait megőrző, értéknövelő módon történt felújításokat, továbbá a
településképhez jól alkalmazkodó, korszerű, színvonalas, új épületek megvalósítását példaként
állíthassa, ezzel az alkotó tervezők, kivitelezők és nem utolsósorban az építtetők személyét és
művét is elismerésben részesíthesse.
A díj három kategóriában adományozható:
I. kategória: felújított, helyileg védett vagy értéknövelő módon felújított, korszerűsített,
helyileg nem védett lakóépület.
II. kategória: új lakóépület.
III. kategória: új közintézmény vagy kereskedelmi, vagy szolgáltató épület.
Díjazásra minden magyar állampolgár és szervezet javaslatot tehet, melyeket a Polgármesteri
Hivatalhoz (Budakeszi, Fő utca 179.) lehet benyújtani papír alapon 2013. július 15. hétfő,
12.00 óráig. A dokumentációnak tartalmaznia kell a javaslattevő és az épület tulajdonosának
nevét, az épület pontos címét, megnevezését, egy rövid ismertető szöveget, valamint egy
fényképet az épületről.
A borítékon kérjük feltűntetni: Budakeszi Építészeti Értékeiért Díj
A díjakat 2013 augusztusában, a Családi Napok keretében adjuk át.

FELHÍVÁS
JAVASLATTÉTELRE
A BUDAKESZI DÍSZPOLGÁRA CÍM
ADOMÁNYOZÁSÁHOZ

Budakeszi Város Önkormányzata 2012. január elején pályázatot
nyújtott be egy 4 csoportszobás –
48 férőhelyes – új építésű bölcsőde létrehozására a KMOP-4.5.211 azonosító számú „A szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázat
keretén belül.

pályázaton bruttó 149 222 799 Ft támogatást nyertünk, de a beruházás összérA
téke bruttó 250 962 254 Ft.

2013 júliusában kezdődhetnek meg az
új bölcsőde kivitelezési munkálatai, melyek várhatóan 2014. április 30-án fejeződhetnek be. Az új bölcsődébe jövő ősztől
várjuk a budakeszi kis bölcsődéseket.
A bölcsőde területén található parkolóba
a Márity László utca felől kialakított útcsatlakozáson lehet majd behajtani. A parkolóban 1 db mozgássérült és 13 db egyéb
parkolóhelyet alakítanak ki, megkönnyítve
a gyerekek szállítását.

Tisztelt Állampolgárok!
Budakeszi Város Önkormányzata 2013. augusztus 20-án, Budakeszi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének díszülésén is elismerni és honorálni igyekszik azon magyar vagy külföldi
állampolgár jelentős eredményt hozó munkáját, aki egész életművével a város fejlődése,
hírnevének öregbítése, anyagi, szellemi értékeinek gyarapodása érdekében kiemelkedő
tevékenységet végzett, és példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.
A díszpolgári címre magánszemély, szervezet, közösség tehet javaslatot.
Kérem városunk lakosságát, hogy indoklással ellátott írásos javaslataikat
2013. július 5-én 12.00 óráig
a Polgármesteri Hivatalba, vagy e-mailen a pm.titkar@budakeszi.hu címre eljuttatni
szíveskedjenek!

TÁJÉKOZTATÓTisztelt Adózók!
Értesítjük Önöket, hogy nyilvántartásunk szerint jelentős mértékű a meg nem
fizetett helyi adó és gépjárműadó összege, ezért az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.), valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény előírásainak
megfelelően a Polgármesteri Hivatal megbízólevéllel rendelkező munkatársai
építmény-ellenőrzést folytatnak.

z ellenőrzés az építmény megépítésének szabályszerűségére, valamint az adóköteles hasznos alapterületének megállapítására terjed ki.
AEnnek
végrehajtása érdekében kérem, hogy a tulajdonukat képező építménybe való bejutást tegyék

lehetővé. Az ellenőrzés konkrét időpontjáról személy szerinti értesítést küldünk.
Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt VÁLLALKOZÓKAT, hogy külső szakértő bevonásával hamarosan
megkezdjük a helyi iparűzési adóval kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését is.
Ellenőrzéskor az Art. alapján − adóhiány esetén − az adóhiány megfizetésén kívül adóbírságot kell fizetni. Az adóbírság mértéke – ha az Art. másként nem rendelkezik – az adóhiány 50%-a. Az esedékesség
napjától számított késedelmi pótlékot is kell fizetni. Önkéntes jogkövetés esetén az adózót nem terheli
sem az adóbírság, sem a visszamenőleges késedelmi pótlék összege.
Az ellenőrzés célja, az adótörvényekben és más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének megállapítása azzal a szándékkal, hogy az ellenőrzöttség tudata az adózókat
önkéntes jogkövetésre ösztönözze.
Szíves közreműködésüket előre is köszönjük.
dr. Szolnoki Imre, jegyző

Az érdeklődők a kiviteli terveket a főépítész irodájában (Budakeszi Polgármesteri Hivatal, Fő utca 179. 38. sz. szoba) –
e-mailben (foepitesz@budakeszi.hu) előre
egyeztetett időpontban, ügyfélfogadási
időben – tekinthetik meg.
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Már új Mercedes buszok is járnak a 22-es járatcsalád vonalán
2013. június 1-jétől újabb 50 darab
Mercedes-Benz Citaro busz áll forgalomba, ezáltal a BKK tovább bővíti az
alacsonypadlós autóbuszok részarányát Budapesten és Budakeszin.

ájus, június és július első napjaiban három
ütemben, a Fővárosi Önkormányzat közleM
kedésszervezője, a BKK megrendelése alapján,

fotó: Ohr Alajos

a VT-Transman üzemeltetésében áll forgalomba
150 teljesen alacsonypadlós, klimatizált, korszerű Mercedes-Benz Citaro 2 típusú autóbusz. Ennek köszönhetően szinte minden autóbusz-vonalon növeljük az akadálymentes buszok arányát.
2013. június 1-jétől, szombattól 25 darab szóló és 25 darab csuklós Mercedes-Benz Citaro 2
típusú autóbusz áll forgalomba, így immár 100
új busz fogja a budapesti utakat róni. A szóló autóbuszok a gazdagréti 8-as, a rózsadombi 11-es,
91-es, 111-es és 291-es, a Budakeszire közlekedő
22-es, 22A és 222-es, a hegyvidéki 112-es és a
naphegyi 178-as autóbusz vonalán állnak forgalomba.
A csuklós járművek az átszervezett 7E, 107E
és 233E jelzésű buszok mellett a rákoskerti 97E
vonalán szolgálnak júniustól.

Az akadálymentes szolgáltatás szélesebb
körű nyújtása érdekében 2013. június 1-jétől
ismét újraszervezzük az alacsonypadlós autóbuszok beosztását a budapesti közlekedésben.
Az új buszok forgalomba állásának és ennek
nyomán a felszabaduló alacsonypadlós buszok
átcsoportosításának, egyenletesebb elosztásának
köszönhetően 2013. június 1-jétől az eddiginél
több szóló alacsonypadlós járművet állítunk forgalomba az alábbi járatokon: 8, 21, 21A, 25, 46,
53, 67, 92, 95, 96, 112, 120, 124, 125, 126, 126A,
130, 147, 162, 162A, 170, 172E, 174, 198, 262,
277, 296.
A csuklós autóbusszal kiszolgált viszonylatok
közül az alábbi járatokon növeljük az alacsonypadlós indulások számát: 7, 7A, 7E-107E, 33, 86,
97E, 133E, 136E és 233E.
2013. május 1-jétől 25-25 darab szóló és csuklós jármű állt forgalomba. A szóló autóbuszok a
rákospalotai 25-ös, az újpesti 104-es illetve a

104A, az Andrássy úton végighaladó 105-ös, a békásmegyeri 134-es, a Megyeri hídon át közlekedő
204-es, az újpesti 220-as, a rákospalotai 224-es és
az óbudai 234-es vonalakon, a csuklósok pedig a
Pasarétet Rákospalotával összekötő 5-ös, a Kőbányáról Óbudára közlekedő 9-es, illetve az Újpalotai lakótelepről Újpestre közlekedő 196-os és
196A jelzésű viszonylatokon közlekednek május
elsejétől. Ezeken túl új szóló autóbuszok járnak
már május óta hétvégente a 30A és a 230-as vonalán a Keleti pályaudvar M és Újpest között.
Az eddigi visszajelzések alapján megkedvelték utasaink az új Mercedes-Benz Citaro 2-es autóbuszokat, nagy számú pozitív vélemény érkezett
a BKK-hoz az új járművekre, a kényelmes belső
térre, a légkondicionálóra, a jármű alacsonypadlós kivitelére és esztétikus kialakítására vonatkozóan. A buszok üzemzavarok nélkül teljesítették
eddigi napjaikat, az új járműveknél gyakorta előforduló komoly gyermekbetegségek szerencsére
elmaradtak, köszönhetően annak, hogy Európa
legnagyobb példányszámban gyártott busztípusa
érkezett Budapestre. Az ajtók és a klímaberendezés megfelelő működtetéséhez a járművezetőknek
meg kellett ismerniük a járműveket, az ezekkel
kapcsolatos problémák száma is csökkent az első
napokat követően.
Kisebb fennakadások egyedül
a FUTÁR beüzemelése, tesztüzeme kapcsán akadtak még: a BKK
a FUTÁR kivitelezőjét felkérte a
tapasztalt kisebb
hibák (egy-egy
megálló elmaradó bemondása,
stb.) azonnali javítására. A szoftverfejlesztők
folyamatosan,
naponta frissítik a
FUTÁR rendszer
szoftverét, mely
– az összes más
busztípusunkhoz
hasonlóan – az
új Mercedes buszok hangbemondásait, jegykezelőit és kijelzőit
is vezérli, a busz alaprendszereitől függetlenül. A
FUTÁR esetleges kisebb, a beüzemelési időszak
nehézségeiből eredő hibái tehát függetlenek az
új buszoktól, a BKK azonban partnereivel azon
van, hogy ezek a rendszerek is mihamarabb hibamentesen működjenek.
Az új autóbuszok forgalomba állítása miatt
több vonalon megváltozik az alacsonypadlós
indulások időpontja is. A megváltozó menetrendekről részletes információk a www.bkk.hu
oldalon és a megállóhelyi hirdetményeken találhatóak. Az alacsonypadlós buszok egyenletes
szétosztását a következő ütemben július elején is
folytatjuk, melyről megfelelő időben tájékoztatást adunk majd.
Kérjük utasainkat, hogy óvjuk közösen új járműveink tisztaságát és épségét, hiszen ez közös
érdekünk!
Budapesti Közlekedési Központ

„

VIRÁGOS
BUDAKESZIÉRT”

Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhívja a város
lakóit, hogy
»»
»»
»»
»»

saját, közvetlen környezetük tisztán és
rendben tartásával, rendezésével,
az épülethomlokzat felújításával,
utcai, kerti virágok, dísznövények és
virágos cserjék ültetésével,
utcai ablakokba, balkonokra cserepes
virágok elhelyezésével járuljanak hozzá
lakókörnyezetük csinosításához.

Ez évben augusztus 25-én a XIX. Családi
Nap Fesztivál keretében – a főzőverseny
eredményhirdetése előtt – kívánjuk átadni a
tíz legszebbnek ítélt porta tulajdonosának a
„Virágos Budakesziért” 2013 feliratú, stilizált
virágcsokrot ábrázoló, házfalra kihelyezhető
fém emléktáblát. A díjjal együtt jár
dísznövény vásárlására jogosító nagy értékű
utalvány is.
A 2013. július 5-ig beérkező javaslatokat a
helyszínek megtekintése után a Budakeszi
Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által felkért bíráló bizottság értékeli,
maximum a tíz legjobbat kiválasztja, és a
képviselő-testület elé terjeszti.
A bíráló bizottság tagjai:
- infrastruktúra fejlesztési tanácsnok,
- városüzemeltetési és közlekedési
tanácsnok,
- településfejlesztési tanácsnok,
- Közbiztonsági, Környezetvédelmi és
Közellátási Bizottság elnöke vagy az általa
delegált személy,
- Budakeszi Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője vagy az
általa delegált személy,
- Budakeszi Szépítő Egyesület elnöke vagy az
általa delegált személy.
Az írásos javaslatok leadási határideje
2013. július 5. 12 óra.
Az írásos javaslatokat a Budakeszi
Polgármesteri Hivatalban (2092
Budakeszi, Fő u. 179.)
Kihelyezett, „Virágos Budakesziért”
feliratú dobozba kérjük elhelyezni.
Kérjük, hogy korábban már díjazott portákra
ne tegyenek javaslatot, mert a Budakeszi
Város Önkormányzat Képviselő-testületének
„Virágos Budakesziért” díj adományozásáról
szóló 33/2011. (VI. 10.) önkormányzati
rendelete értelmében a díj csak 10 év után
adható ki ismételten!
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester
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a szennyvíztisztításban
Tisztelt Budakeszi Lakosok!

Az év eleji jogszabályi változások okán − az uniós elvárásoknak megfelelően − a víz- és
csatornaszolgáltató cégek működési engedélyének felülvizsgálata folyik, mely a szolgáltatások
egységesítését célozza. Ennek
értelmében Budakeszin várhatóan a Keszivíz Kft. által ellátott
szennyvíztisztítási szolgáltatást a részben önkormányzati
tulajdonú Fővárosi Vízművek
Zrt. fogja ellátni. Ez a lakosság
szempontjából előnyös változást
jelent, mert az ivóvíz-szolgáltatást végző cég feladata bővül
ezzel, és nem új szolgáltató jelenik meg. Az ellátás biztonsága
és annak jövőbeni fejlesztése
így fokozottabban érvényesül
majd.
Az önkormányzat a tárgyalások
során a Keszivíz Kft. munkavállalói érdekében eljárva elérte,
hogy a Fővárosi Vízművek Zrt.
valamennyi dolgozót változatlan
feltételek mellett átvegye. A zavartalan ellátás biztosítása érdekében a cég eszközei is átadásra
kerülnek. Az egyeztetéseken
kulcskérdés volt, hogy az átállás
tekintetében a lakosság részéről
ne legyen érezhető a változás,
melyre a felek együttműködése
a garancia.
A lakossággal a Fővárosi Vízművek Zrt. szerződést fog kötni, és
az átállás egy előre meghatározott időpontban történik meg.
Kérjük a tisztelt lakókat, hogy
a már kézhez kapott számlákat
továbbra is fizessék be, ahogyan
eddig, és várják meg, amíg a
Fővárosi Vízművek Zrt. munkatársai megkeresik Önöket.
Az átállás, illetve a
szolgáltatóváltás a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal engedélyéhez kötött, így
a pontos dátumról és a további fejleményekről egy későbbi
időpontban értesíteni fogjuk a
tisztelt lakosságot.

Mindenkinek joga van
a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.

Közbiztonsági koncepció
A közbiztonság a társadalmi együttélés rendjének
jogilag szabályozott olyan
tényleges helyzete, amelyben az emberek élete, javai
és jogai biztosítottak az
illetéktelen, ill. jogellenes
támadásoktól.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi.
A
CLXXXIX. törvény 13§(1) bekez-

dése meghatározza a helyi közügyeket, valamint a helyben biztosítható
feladatokat. E törvényi meghatalmazás alapján, az önkormányzatoknak meg kell alkotni a bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciót.
Budakeszi város képviselőtestülete, 2013. április 25-ei testületi
ülésén fogadta el az új, átdolgozott,
5 évre szóló közbiztonsági koncepciót, amelynek célja:
• az önkormányzat közbiztonság
védelmét szolgáló alapfeladatának színvonalasabb ellátása, az
életminőséget javító közbiztonság megteremtése;
• a célok meghatározása, a lehetőségek feltárása, a megvalósítás
módjai;
• a város rövid, közép, hosszú távú
közbiztonsági cselekvési programjának kidolgozása;
• a gyakorlati lehetőségek felvázolása, szervezési, működési
feladatokban való aktív részvétel, az önkormányzat ez irányú
érdekeinek képviselete;
• a település közbiztonsági állapota, a helyi (sajátos) problémák
összességéből tevődik össze, ennek kezelése és a bűnmegelőzése is csak helyi összefogással lehetséges, mely közös feladatunk.
Fontos, hogy olyan összehangolt bűnmegelőzési tevékenység
bontakozzék ki, amelynek alapján
az önkormányzat, az intézmények,
a rendőrség, a polgárőrség, a civil
szervezetek, az állampolgárok kapcsolatrendszere, annak folyamatos,

Budakeszi Védelmi
Cetrum:
06-23-777-107

Közterületfelügyelet:
06/23-535-710/164

(24 órás városi
ügyelet):
06-20-626-2092

Mezőőr:
06-30-94-990-77

Budakeszi
rendőrség:
06/23-450-007

Körzeti megbízottak:
Forgács Péter
főtörzsőrmester:
06-70-364-26-30

szoros és hatékony együttműködését képezze.
Címszavakban a programból…
• A városi közterületek rendje, felügyelete
• Mezőőri szolgálat
•
Közbiztonsági, bűnmegelőzési
tájékoztató tevékenység
• Bűnelkövető vagy bűnelkövetés
szempontjából
veszélyeztetett
gyermek- és fiatalkorúak segítése
• Fiatalkori bűnözés csökkentése,
a droghasználat és kábítószer-bűnözés kezelése, megelőzése
• A családon belüli erőszak megelőzése, megtörtént esetek megfelelő kezelése
• Az idős, egyedül élők fokozott
védelme, biztonságuk növelése
• Az áldozattá válás megelőzése,
áldozatsegítés
• A közbiztonság javításához szükséges optimális rendőri jelenlét
biztosítása
• Rendőrőrs, polgárőrség, 24 órás
városi ügyelet, térfigyelő webkamera-rendszer
• Közlekedés biztonság, a körzeti
megbízottak tevékenysége
• Szociális környezet preventív
alakítása, szociális támogatás
• Katasztrófavédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos megelőzési feladatok
• Betörések, lopások, közlekedési balesetek, bűnügyi helyzetek
elemzése
• Közterületi munka, köztisztaság,
közterület-felügyelet
• A Híd szociális és gyermekvédelmi szolgálat, jelzőrendszer,
gyámügyi feladatok

• Budakeszi város polgármestere: (vagyonvédelem,
közbiztonsági feladatok értékelése)
• Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási
Bizottság (szakmai döntések, közbiztonsági határozatok, feladatok végrehajtásának felügyelete)
• Célok, prioritások, pályázatok stb.
Az önkormányzat szervezetei, a
Közbiztonsági, Környezetvédelmi,
Közellátási Bizottság, a rendvédelmi szervek, folyamatos nyilvánosságot teremtenek a bűnmegelőzés
fontosságának, aktuális és állandó
feladatainak lakossági megismertetése és elfogadása érdekében.
A Közbiztonság az életminőség
javítása közös ügyünk. A lakóhelyi
környezet (tisztasága, biztonsága)
mindenkori állapota, jelentősen befolyásolja mindennapi életünket. A
jó a települési közbiztonság kihat az
ingatlanok felértékelődésére, növeli
a vállalkozói és befektetői kedvet,
mely a helyi gazdasági élet, illetve
a beruházások fellendülését eredményezheti. A helyi gazdasági élet
fellendülése, a beruházások, munkahelyteremtő hatásúak és a kereskedelemre, valamint az idegenforgalomra is élénkítően kihatnak. A jól
működő helyi gazdaság a polgárok
életminőségének emelésén túl, az
önkormányzatnak is nagyobb bevételt tud juttatni, ami a közbiztonság
további javítására és bűnmegelőzésére osztható vissza. Tegyünk érte
közösen, hogy tiszta, biztonságos,
szép település legyen Budakeszi!

Somlóvári
Józsefné

Közérdekű telefonszámok
Kürtösi Pál
főtörzsőrmester:
06-70-327-63-68

Orvosi ügyelet:
(du:16.00−08.00)
06-23-451-920

Fehér Tamás (nyomozó
kutyás) főtörzsőrmester:
06-70-315-11-66

Ünnepnapokon,
24 órás ügyelet:
06-23-451-731

BUDAKESZI HÍRMONDÓ –

Szolgáltató

8
BUDAKESZI HÍRMONDÓ –

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 179/2013. (IV. 25.) KT. HATÁROZATÁBAN RENDELKEZETT

A BUDAKESZI TEMETŐ
2. PARCELLÁJÁBAN TALÁLHATÓ
SÍRHELYEK MEGVÁLTÁSÁRÓL,
ÉS ÚGY DÖNTÖTT, HOGY SZÉLES KÖRŰ
FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ AZ ALÁBBIAK SZERINT:

TISZTELT HOZZÁTARTOZÓK!
FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY A BUDAKESZI TEMETŐ 2. PARCELLÁJÁBAN LÉVŐ LEJÁRT
SÍRHELYEKKEL KAPCSOLATBAN TÖRTÉNŐ
MEGVÁLTÁSI SZÁNDÉKUKAT JELEZZÉK, TEKINTETTEL ARRA, HOGY A TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A MEGVÁLTÁSI IDŐ, MEGHOSSZABBÍTÁS HIÁNYÁBAN LEJÁR, ENNEK ÉRTELMÉBEN
A MEGVÁLTATLAN SÍRHELYEK ÚJRA BETEMETÉSRE KERÜLNEK. A KOPORSÓS SÍRHELYEK
ESETÉBEN A MEGVÁLTÁSI IDŐ AZ UTOLSÓ
KOPORSÓS TEMETÉSTŐL SZÁMÍTOTT 25 ÉV.
A MEGVÁLTÁSI SZÁNDÉK A BUDAKESZI TEMETŐT ÜZEMELTETŐ GYERTYALÁNG KEGYELETI
SZOLGÁLAT TEMETKEZÉSI KFT-NÉL JELEZHETŐ 2013. NOVEMBER 1-IG.
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
ÉS BEMUTATÓTEREM ELÉRHETŐSÉGE:

CÍM: 2092 BUDAKESZI, FŐ U. 143.
TELEFON: +3630-311-9137
E-MAIL: gyertyalangkft@freemail.hu
TELEFONOS ÜGYELET ÉJJEL-NAPPAL:
+3630-217-9639
NYITVA TARTÁS:
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG: 09:00-15:00 ÓRÁIG
BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kátyúzás, lépcsőépítés
Budakeszin
Minden év tavaszán szokásos program az utak rendbe hozása a téli
megpróbáltatások után. Bőven van munkája a városüzemeltetésnek...

ovács Lajos Attila, a BVV Kft. ügyvezetője a Szél u.−Munkácsy Mihály u. sarkán
folyó munkálatokról tájékoztatta a lakosokat. A korábbi lépcső balesetveszélyes volt és
K
igen csúf. Az újonnan kialakított lépcső korszerű anyagból készült, télen sózható. Mivel a

korlátot többször kidöntötték, az új emelt támfallal készült, megvédendő a gyalogosokat a
tilosban járó autóktól, igen rikító színű korláttal kiegészítve.
A másik oldalon a babakocsik biztonságos közlekedését
biztosító járda is el fog készülni, ami az orvosi rendelő biztonságos megközelítését teszi
lehetővé.
Az itt folyó munkálatokra a
polgármester asszony 600 000
Ft-ot biztosított saját keretéből.
Azt hiszem, erre csak azt
mondhatjuk: köszönjük!
Tömösi Attila független
képviselő elmondta: a mart
aszfaltos utakat nemcsak kátyúzni kell, hanem emulgeáló
réteget is kell rá hordani. A
munkások szombaton is dolgoznak, így a munkálatok hamarosan befejeződnek, kérik a polgárok megértését és türelmét. Végül a murvás utak esetében a kátyúzás mellett egyéb felújítási munkákat is kell végezni (árokásás, a vízelvezetés
biztosítása stb.) főleg a Táncsics Mihály, Vadász, Akácfa és a Tavasz utcákban. Mivel a tavasz elég lassan érkezett idén, ez a magyarázata, hogy még most is tartanak a munkálatok.
Tóth Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondása szerint a mart aszfaltos utak elsőbbséget élveznek, utána következik a többi típusú út. A munkások szombaton is dolgoznak, kérik a polgárok megértését és türelmét.
Szabó Tibor Mihály, független

Képviselő-testületének határozatai

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása
céljára pályázat kiírásáról
162/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete,
a helyi önszerveződő közösségek
pénzügyi támogatásának rendjéről
szóló önkormányzati rendelet alapján, a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására pályázatot írt ki.
A Budakeszi bölcsődei ellátásának kapacitásfejlesztése projekt
kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 150/2013. (III.28.) Kt.
határozat módosításáról
168/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a Budakeszi bölcsődei ellátásának
kapacitásfejlesztése projekt kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról szóló
150/2013. (III.28) Kt. határozatát
módosította.
A Makkosmárián létesítendő
további csatornák vízjogi engedélyezési tervei elkészítésének
és a vízügyi hatóságtól az erre
vonatkozó engedély beszerezésének megrendeléséről
169/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Makkosmárián létesítendő további
csatornák vízjogi engedélyezési tervei elkészítésével és a vízügyi hatóságtól az erre vonatkozó engedély
beszerezésével a Mélyépterv Komplex Zrt.-t bízta meg.
A „Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási
projekt” keretében a csatornafejlesztéssel érintett, nem
önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozó szolgalmi
vázrajzok megrendeléséről
170/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025
„Budakeszi szennyvízelvezetési és
szennyvíztisztítási projekt” keretében a csatornafejlesztéssel érintett,
nem önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozó szolgalmi vázrajzok elkészítésével a Pécsi Mélyépítő
Iroda Kft.-t bízta meg.
A „Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási
projekt” támogatásintenzitása
felülvizsgálatával kapcsolatban
171/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jóváhagyta és tudomásul vette a
„Budakeszi szennyvízelvezetési és
szennyvíztisztítási projekt” támogatásintenzitás felülvizsgálatával kapcsolatos tájékoztatást.
A Képviselő-testület – a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökségnek a támogatásintenzitással kapcsolatos, az
önkormányzat részére pozitív döntése esetén (93,404524%) – felhatalmazta a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
A közúti forgalmi rend változtatásáról szóló 14/2007. (IV.
24.) önkormányzati rendelet
módosítása
173/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testületének felkérte a városüzemeltetési
és közlekedési tanácsnokot, hogy
az érintettek bevonásával vizsgálja
meg a Nagy Sándor József Gimnázium előtti parkolóhelyeket, a telken
belüli parkolási lehetőségeket, majd
a hiányzó parkolóhelyeket jelöljék ki
a kérésnek megfelelően.

A budakeszi temető 2. parcellájában található sírhelyek
megváltásáról szóló felhívásról
179/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a temető 2.
parcellájában található sírhelyek
megváltásának lehetőségéről széles
körű felhívást tesz közzé.
Budakeszi Város közbiztonsági
és bűnmegelőzési koncepciójának (2013–2018) elfogadásáról
180/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadta a város közbiztonsági és
bűnmegelőzési koncepcióját.
A Meggyes utcai játszótéren elhelyezendő térfigyelő
webkamera fedezet biztosításáról
182/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a Meggyes utcai
játszótéren (a felújításához és bővítéséhez kapcsolódóan) 1 db dome
térfigyelő webkamerát szereltet fel.
Bűnmegelőzési jellegű tájékoztató táblák kihelyezéséről
183/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy bűnmegelőzési
célból 5 db „FIGYELEM! TELEPÜLÉSÜNKÖN
TÉRFIGYELŐ
KAMERARENDSZER ÉS POLGÁRŐRSÉG
MŰKÖDIK!” feliratú táblát helyez ki
azzal a kiegészítéssel, hogy egy kis
kamera piktogram is kerüljön fel a
táblára.
Az Erkel Ferenc Művelődési Központ és a Nagy Gáspár Városi
Könyvtár átszervezéséről
185/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
szándéknyilatkozatát fejezte ki, és
elvi döntést hozott az önkormányzat által ellátott és ellátandó közművelődési és könyvtári feladatok
jövőbeni hatékonyabb ellátása érdekében. 2013. július 31. napjával
az önkormányzat által fenntartott
Erkel Ferenc Művelődési Központot
és a Nagy Gáspár Városi Könyvtárat jogutód nélkül megszünteti.
Az önkormányzat 2013. augusztus
1. napjától az önkormányzat által
létrehozandó gazdasági társasággal (nonprofit kft.) kívánja ellátni a
közművelődési és könyvtári feladatokat.
A BVV Kft. ügyvezetői munkakörének betöltésére meghirdetett
pályázat elbírálásáról
187/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetői munkakörének
ellátásával 2013. június 1. napjától,
határozatlan időtartamra, 3 hónap
próbaidő kikötésével Kovács Lajos
Attilát bízta meg.
Az intézményvezetői megbízás
támogatásáról
191/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatta dr. Dömötörné Papp Hargita megbízását a Nagy Sándor József Gimnázium magasabb vezetői
(igazgatói) feladatainak ellátására,
amennyiben a pályázati felhívásra
benyújtja pályázatát.
A főépítészi megbízásról
192/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
főépítészi feladatok ellátásával Dénes Györgyöt bízta meg 2013. május 1-jétől 6 hónapra.

A TÁMOP5.6.1.B-12/1-2012-0060
azonosítójú „Értékes vagy!”
című pályázat végrehajtását
segítő 2 fő szociális munkás
(ifjúságsegítő szakember) kiválasztásáról
193/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2012-0060
azonosítójú „Értékes vagy!” című
pályázat végrehajtásának segítésére Biczók Zsófia és Keresztes Károly
szociális munkásokat bízta meg.
A Kenderföld, Kerekmező és
Nagy Sándor József utcák kijavításáról
194/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéte a BVV Kft. ügyvezetőjét,
hogy mérje fel a Kenderföld, Kerekmező és Nagy Sándor József utcák,
valamint a Csák József utca, a Dózsa
György tér körülötti utcák (a Nagy
Sándor József és a Szél utca közötti
Munkácsy utca), a Templom köz, a
Napsugár, Gábor Áron, Makkosi út
találkozásában található kereszteződést, illetve a Székely utca vonatkozásában a saját erőből történő
kijavítás költségét.
A Keszivíz Kft. ügyvezetőjének
megválasztásról
196/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2013. április 26. napjától határozatlan időre Tóbiás Zoltánt ügyvezetőnek
választotta meg a Keszivíz Kft.-be.
A helyi építési szabályzat módosításának megindításáról a Szőlőskert csomópont – Káposztás
– tervezett szennyvíztelep irányú feltáró út vonatkozásában
199/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
helyi építési szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) módosítását megindította a Szőlőskert csomópont – Káposztás – tervezett szennyvíztelep
irányú feltáró útra vonatkozóan.
Az átcsoportosításról
200/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10
000 000 Ft-ot átcsoportosított az általános tartalékba.
A partnerségi egyeztetés szabályairól az Árpád fejedelem
tér – Arany János utca – Etheles
park – Konth Miklós utca által
határolt területre vonatkozó
helyi építési szabályzat és településszerkezeti terv módosításával kapcsolatban
201/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Fejlesztési és Vagyongazdálkodási
Bizottság határozatát elfogadta.
A Meggyes utcai játszótér felújításához fedezet biztosításáról
202/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a Meggyes utcai játszótér kerítés
javítására és építésére 200 000 Ft
keretösszeget biztosított.

A Meggyes utcai játszótér közvilágításának kiépítésére fedezet biztosításáról
203/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Meggyes utcai játszótér közvilágításának kiépítésére 400 000 Ft keretösszeget biztosított.
A Budakeszi 2415 hrsz.-ú –
sportpálya – terület felújítására
irányuló pályázat benyújtásáról
204/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy pályázatot nyújt
be a Budakeszi 2415 hrsz.-ú – sportpálya – terület felújítására.
A Blue Banana Club Sportegyesület támogatásáról
208/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Blue Banana Club Sportegyesület
részére, a 2013. évre 200 000 Ft
támogatást biztosított kerékpáros
pálya létesítésére.
A „KesziKártya” kedvezménykártya üzemeltetéséről
212/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „KesziKártya”
kedvezménykártya működtetésével,
ügyfélszolgálati
tevékenységének
ellátásával az Erkel Ferenc Művelődési Központot bízta meg.
Budakeszi Nagyszénászug,
Domb utca és Sugár út geodéziai felméréséről és kitűzéséről
213/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Budakeszi Nagyszénászug, Domb
utca és Sugár út geodéziai felmérésével és kitűzésével kapcsolatos feladatok elvégzésével a TheodoLight
Kft.-t bízta meg.
A TÁMOP5.6.1.B-12/1-2012-0060
azonosítójú „Értékes vagy!”
című pályázat egyik projektelemeként kültéri sporteszközök
beszerzése és telepítése tárgyában
215/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2012-0060
azonosítójú „Értékes vagy!” című
pályázat egyik projektelemeként
kültéri sporteszközök beszerzésével és telepítésével a FittBau-Trans
Kft.-t bízta meg.
A Budakeszi Dózsa György tér
25. szám (495/2. hrsz.) alatti
ingatlanban kormányablak kialakításához szükséges tulajdonosi hozzájárulásról való döntés
217/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a Budakeszi, Dózsa György tér 25.
szám (495/2 hrsz.) alatti ingatlanban kormányablak kialakításához
szükséges tulajdonosi hozzájárulást
a Pest Megyei Kormányhivatal részére megadta.

Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkérte a polgármestert, hogy a Meggyes utcai
játszótér közvilágításának szükségszerű fejlesztésére kérjen be ajánlatokat szakkivitelező cégektől.

A Norvég Alap pályázat keretében facsemeték ültetéshez való
hozzájárulásáról
224/2013.: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándéknyilatkozatot adott ki az
Ökolépték Egyesületnek a Norvég
Alap pályázat keretében történő facsemeték ültetésére vonatkozóan.

Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkérte a BVV
Kft. ügyvezetőjét, hogy a meglévő
kerítés javítását és a szükséges új
kerítésszakaszok építését végeztesse el.

A határozatok teljes szövegét a
varoshaza.budakeszi.hu weboldalon, illetve az Önkormányzatnál nyomtatásban
olvashatják el.
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2013. április 11-i
rendkívüli,
2013. április 25-i
rendes
képviselő-testületi ülés
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Budakeszi Város
Önkormányzat
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Ballagás a Nagy Sándor
József Gimnáziumban
Elérkezett a várva várt nap.
Hónapok óta erre a napra vártatok, és ahogyan
egyre közelebb kerültetek
május 4-éhez, annál inkább halasztottátok volna,
ha nem is a ballagást, de
az azt követő események
sorát biztosan. Valóság,
és nem optikai csalódás,
hogy ott lóg oldalatokon a
hagyományoknak
megfelelő kis tarisznya. Régen,
tarisznyával az oldalukon
indultak vándorútra azok,
akik szerettek volna világot
látni, akik új ismeretekre
vágytak.

Kedves nagysanyis
Vándorok!

Remélem, a hosszú vándorútra
mindannyian felkészültetek, és körültekintően csomagoltatok. Sokan
közületek már kijelölték a célt.
Valószínű, ők tervszerűen csomagoltak. Van, aki még bizonytalan,
még toporog, és halasztaná az egész

Búcsúzunk…
„Elmúlt, mint száz más pillanat,
De mi tudjuk: mégis múlhatatlan,
Mert szívek őrzik, nem szavak.”
/Nagy László/

12.a

van némi szorongás, hogyan birkóztok meg a nehézségekkel
Oscar Wilde:
„Többet tudsz, mint hiszed, de kevesebbet, mint szeretnél”
Nem kívánom elhallgatni, hogy
meghatározó próbatétel előtt álltok. Eredménye kijelöli az utat,
hogy merre indulhattok el. Ha nem
vigyáztok, tévútra kerülhettek, és
akkor nagy kitérőt kell tennetek. Kátyúkkal teli göröngyös az út, ezért
sok szerencsét kívánok a nehézségek
leküzdéséhez.

való, megérte. Boldog anyák napját
kívánok!

Kedves Kollégák!
Kedves Osztályfőnökök!
Köszönöm a tartalmas, türelmes,
következetes munkát, mindazt a törődést, szeretetet, aggódást, amit 4,
illetve 5 év alatt kaptak Tőletek a
diákok, hogy sikerrel vegyék az előttük álló akadályokat.
Szent- Györgyi Albert szerint
„Az iskola arra való, hogy az
ember megtanuljon tanulni, hogy
felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét,
megízlelje az alkotás izgalmát, és
megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

Kedves Vendégek!

utazást. Természetesen, van olyan
is, aki az utolsó pillanatra hagyja a
csomagolást.
De mi kerüljön a csomagba?
Javasolom a következőket:
–Élelem – elsősorban szülői segítség formájában.
– Térkép, iránytű vagy egy megbízható GPS – a pontos cél eléréséhez, hogy minél kevesebb újratervezésre legyen szükség.
– Fénykép – a szülőkről, barátokról, iskoláról. Hogy mindig jusson
eszetekbe, honnan indultatok.
Azt hiszem, tudom, mi jár a fejetekben… Először is büszkeség, hogy
igen, megcsináltam, eljutottam idáig,
és velem örülnek azok, akik fontosak
nekem. Ezt bizonyítja a sok virág kezetekben. Aztán egy csipetnyi szomorúság is vegyül az örömteli pillanatok közé, hiszen itt marad életetek
egy darabja. No, és ne tagadjátok,

Kedves ballagó
Diákok!
Gondoljatok néhány pillanatra mindazokra, akik segítettek, biztattak
benneteket az elmúlt évek során. Én
elsősorban szüleitekre, családotokra,
tanáraitokra gondolok.
„ Nem tudom, mit rejt a sorsod,
Mosolyt hoz-e vagy könnyeket,
Tanuld meg hát feledni a rosszat,
S őrizd meg a boldog perceket.”
Talán nem haragszanak meg a
kedves apukák, ha külön szólok az
édesanyákhoz, nagymamákhoz, hiszen közeleg az anyák napja. Úgy
vélem, kevés szebb ajándék lehet
egy édesanyának, mint látni felnőni
gyermekét, látni, hogy eljutott valahová, és tudni azt, hogy mindaz a sok
szeretet, szigorúság nem volt hiába-

Mielőtt végső búcsút vennék ballagó diákjainktól, szeretném kiemelni,
hogy nagyon büszke vagyok jelenlegi és öregdiákjaink teljesítményére.
Az elmúlt hónapok, napok történései
következtében talán még ennél is
büszkébb vagyok emberi magatartásukra, viselkedésükre, tartásukra,
ahogyan első szóra rászoruló társuk
segítségére siettek.

Kedves Vándoraim!
Végezetül Kossuth Lajos sorait szeretném tarisznyátokba rejteni:
„Soha le nem mondani.
Soha el nem csüggedni.
Ha kell, mindig újra kezdeni.”
Dömötörné dr. Papp Hargita, igazgató

1.
Bán Dorottya
2.
Csízmás Eszter
3.
Csizner Ádám
4.
Havasi Péter
5.
Hortobágyi Gábor
6.
Imre Máté
7.
Jankovics Erik
8.
Kanalas Ibolya
9.
Lipcsei Flóra
10. Mándli Zsolt
11. Megyeri Benjámin
12. Mészáros Renáta
13. Molnár Gergely
14. Nagy Réka
15. Racskó László
16. Sulyok Barnabás
17. Szommer Evelin
18. Tóth Attila
19.	Tóth Gergő
20. Tóth Levente

13.b
1.
Baráth Brigitta
2.
Bereznai Olivér
3.
Bodnár Zsófia
4.
Csóka Barnabás
5.	Eleöd Zsuzsanna
6.
Ferenczi Veronika
7.
Juhász Ákos
8.
Juhász Sándor
9.
Kajdi Fanni
10. Kajos Viktor
11. Katona Réka
12. Kis Fanni
13. Kocsis Anett
14. Kovács Bence
15. Kovács Rita
16. Kozma Fanni
17. Kuczogi Dénes
18. Maronyai Nikolett
19. Mezei Lilla
20. Pál István
21. Papp Ildikó
22. Rékási Krisztina
23. Reiszner Márton
24. Ruprech Botond
25. Schmidt Bertalan
26. Sudár Márton
27. Szabó Kálmán
28. Szent-Királlyi Péter
29. Tóth Réka
30. Unyi Brigitta
31. Wild Katalin

„A szárny megnőtt, üresen áll a fészek,
Csak álom volt a régi jó világ,
És mint a fecske alkonyati szélnek,
Ma szárnyat bontott egy sereg diák.”

Wass Albert szavaival köszöntöm a végzős diákokat,
az őket ballagtató osztályfőnököket, a kedves szülőket, meghívott vendégeinket, valamint iskolánk
valamennyi munkatársát,
tanulóját és minden kedves
jelenlévőt. Régóta vártunk
erre a napra, mégis meghatódottak vagyunk.

Nem fogunk és nem is akarunk elfelejteni benneteket. Kollégáimmal
együtt örültünk minden sikereteknek, apró örömötöknek, átéreztük a
kudarc okozta fájdalmat, bánatot. És
könnyeinkkel küszködve gondolunk,
majdani hiányotokra. Most még
együtt vagyunk, értékeljük ezeket a
perceket!
Bízunk benne, hogy az előttetek
álló akadályokat sikeresen veszitek.

Kedves Ballagók!

„Mögöttem a múlt szép kék erdősége, Előttem a jövő szép zöld
vetése,”
Petőfi Sándor szavai erre a mai,
mindannyiunk számára fontos pillanatra utalnak. Egy kicsit saját közös
múltunkba révedve, most magunk
előtt láthatjuk az általunk „növelt”
következő nemzedék új hajtásait.

Nehéz belegondolni abba, hogy az a
8 év, amit az iskola falai között töltöttetek, hirtelen véget ér. Érdekes,
izgalmas időszak előtt álltok. A most
kiejtett búcsúzó szavak, rövid időre
szólnak. Hétfőn tanáraitokkal és szüleitekkel értetek és veletek izgulva
indítunk el titeket az utolsó középiskolai próbatételen, megkezditek az
érettségi vizsgák sorozatát.

Kedves Lányok
és Fiúk!

Annyi minden történt a nyolc év alatt:
jó felidézni az első napokat, amikor
ötödikesként megilletődötten ültetek
a tanévnyitón, barátkoztatok a gimnázium új szabályaival, szoktátok
a megnövekedett terhelést, új tanárokkal, tantárgyakkal ismerkedtetek,
majd a további évek során sok-sok
újabb ismeretet kaptatok a felsőbb
évfolyamokon. Az eltöltött évek alatt
rengeteg minden változott.
Ami nem változott, az az aggodalom, a gondoskodás, amit a jövőtök
iránt érzünk. Ezeket az éveket nem
lehet kitörölni, valamilyen nyomot
hagyott mindenkiben. Bennünk is.

Kedves Szülök!
Kedves
Tanártársaim!
A növekedés szent dolog, a gyerekek
napról napra gyarapodnak testben és
lélekben.
Olyannyira az, hogy Jézus Krisztus közénk apró csecsemő képében
jött el, hogy megélje az egyik legnagyobb csodát, a növekedés csodáját, hogy az apró magból hogyan
válunk gyermekké, kamasszá majd
ifjú emberré, és végül gyerekeink is
a szemünk láttára kész felnőtté érnek.
Kevesebb szebb ajándék lehet egy
családnak, mint látni felnőni gyermekét, látni, hogy eljutott valahová, és
tudni azt, hogy mindaz a sok szeretet,
szigorúság, odaadás nem volt hiábavaló, megérte. Hosszú évek kemény

munkája teszi lehetővé egészséges
fiatalok sikeres útra bocsátását.
Egy tíz évvel ezelőtti alkalom jut
eszembe, mikor osztályfőnökként
egy érettségiző osztályt búcsúztattam. Az egyik szülő megkérdezte,
hogy mit érzek most. A sok izgalom
és teendő miatt nem tudtam kimerítő
választ adni neki. Majd elgondolkoztam a kérdésén. Mit érezhetett volna
Széchenyi, ha látja az elkészült Lánchidat, vagy mit érezhet egy író sikeres könyvének útra bocsátásakor? Az
alkotás örömét érezzük mi, tanárok is
a végzős diákjainkon végignézve.

Kedves ballagó
Diákok!

Gondoljatok csak néhány pillanatig
azokra, akik segítettek, biztattak, bátorítottak benneteket az elmúlt évek
során. Elsősorban szüleitekre, családotokra gondolok. Köszönettel tartozunk nekik mi is, hogy velünk együtt
tudtak munkálkodni, nevelgetni, formálgatni titeket.
Érettségiző Diákjaink!
Most Ti ültök itt némi szomorúsággal, de tele örömmel, várakozással. Higgyétek el, életetek egyik
legszebb szakaszában jártok. Minden
lehetőség, minden esély és minden
remény veletek van.
Boldog Kalkuttai Teréz anya imáját idézem útravalóul:
„Adj időt a gondolatnak, erőd forrása ez. Adj időt az imának, a legnagyobb erő a Földön ez. Adj időt
a mosolynak, a lélek zenéje ez. Adj
időt a játéknak, az örök ifjúság titka
ez. Adj időt a szeretetnek, s légy szeretett. Isten adománya ez. Adj időt
az adakozásnak, önzésre nem juthat
idő. Adj időt az olvasásnak, a bölcsesség kútja ez. Adj időt a barátságnak, a boldogság útja ez. Adj időt
a munkának, a siker ára ez. Adj időt
a szeretetnek, a Mennyek kulcsa ez.
A csend gyümölcse az ima. Az ima
gyümölcse a hit. A hit gyümölcse
a szeretet. A szeretet gyümölcse a
béke.
Ámen.”
Isten veletek!
Török Csaba, igazgató

1. Bajnay Kristóf József
2. Bartha Laura
3. Bede Bernát
4. Bőte Dóra
5. Buzer Klára
6. Czifra Domonkos
7. Dobszay Júlia Veronika
8. Dohy Anna
9. Fehér Ádám
10.	Gazda Boglárka
11. Hambuch Bertold
12. Hellner Johanna Dorina
13. Hencz Rita Judit
14. Hernyák Bettina
15. Holczer Dániel József
16. Juhász Kinga Anna
17. Kálmán Attila Örs
18. Keller Csongor
19. Kemény Dávid
20. Lengyel Gabriella
21. Molnár Laura Alexandra
22. Németh András
23. Orosz Kristóf Levente
24. Pásztélyi Boldizsár
András
25. Peller József Bendegúz
26. Polgár Dóra
27. Stábel Zsófia
28. Szabó Balázs
29. Szilágyi Katalin
30. Tóth Laura
31.	Turgonyi Zsófia Eszter
32. Váczy Enikő

12. b

Osztályfőnök: Köllő Csilla
Of. helyettes: Bilik János és
Vajnovszky Judit
1.	Ágoston Barnabás
2. Bajcsay Kinga Veronika
3. Balassa Zsuzsanna
4. Debreceni Dorottya
5. Fazakas Loránd
6. Fehér Edina Erzsébet
7.	Gabóda Patrick Andreas
8. Inotay Barnabás
9. Ivanov Viktor
10. Jász Bence
11. Kostka Erik Ágoston
12. Lindenmaier László
13. Litkei Dániel
14. Miczinger Zsófia
15. Mohácsi Flóra
16. Nagy Annabella
17. Pálmai Rudolf Ervin
18. Peták András
19. Schmidt Anna
20. Soltész Kinga
21. Somogyi Balázs
22. Székely Júlia
23. Tusz Lili
24. Varga Lóránt Bertalan
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Ballagás a Prohászka Ottokár
Katolikus Gimnáziumban

Osztályfőnök:
Rubovszky Péter
Of. Helyettes:
dr.Szőtsné Szöllősi Judit
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Gyermeknap:

egy nap, ami valóban csak Róluk szólt

Május 26-án, több helyszínen került megrendezésre
a Budakeszi Gyereknap. A
rendezvények a Meggyes
úti játszótérnél kezdődtek,
ahol a felújított játszótéren, Eu-s forrás segítségével megvásárolt új játékok
kerültek átadásra.

A mozgással nem csak egészségét őrizheti meg, hanem gyermekével együtt játszhat, ezáltal
valódi közösségi funkciót is betölt a park” – mondta ünnepi beszédében dr. Csutoráné dr. Győri
Ottilia polgármester. Az ünnepség
után a mamutfenyőktől startolt a
FutAkeszi családi futóverseny. A
cél a Nádas-rét volt, melyet meg
is kellett kerülni, így 1400 méteres volt a futóverseny távja.

„B mányzata
udakeszi

Város Önkoregy
olyan
Fitparkot hozott létre, mely
megtartotta a játszótér funkcióját is, de kibővült olyan kültéri
eszközökkel, melyeket életkortól függetlenül bárki, fiatalok,
felnőttek és idősek is egyaránt
használhatnak.

Németh Ingatlaniroda - Minden ami ingatlan

Budakeszin, Barackosban 137m2 lakóterületű, kétszintes,
téglaépítésű önálló

családi ház
707 m2-s telken

eladó.

Korszerűsítés ajánlott.
Irányár: 33 MFt

Budakeszin, Barackos
lakóövezetben 92 m2
bruttó lakóterületű,
amerikai konyhás nappalival, dupla erkélyes,
garázsos II. emeleti

Villaházak,
családi házak,
használt- és
újépítésű
lakások,
házrészek,
telkek

Budakeszi felső részén
120 m2 lakóterületű,
téglaépítésű, garázsos/
tárolós önálló

családi ház
széles választékával
320 m2-s telken
várjuk
társasházi lakás
eladó.
eladó.
A lakótér tovább
Tisztelt Ügyfeleink
bővíthető.
Több száz ingatlannal várjuk tisztelt ügyfeleinket!
érdeklődését.
Ára: 23 MFt
Irányár: 33 MFt

Kiváló munkahelyi lehetőségek településén,
Herceghalmon nappali+5 szobás, 2
2092 Budakeszi, Fő u. 38.
fürdőszobás, téglaépíwww.nemethingatlan.hu
tésű, 2006-ban épült

Németh Piroska

sorházi lakás
saját lekerített telekkel

eladó.
Irányár.: 36 MFt

Nyitva tartása: H-P 10-18-ig
Tel.: +36(23) 451-729
+36(20) 390-55-98,
E-mail: nemetingatlan1@pr.hu
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A mesterségek bemutatóján népi
korongozást, nemezelést, fafaragást, foltvarrást, gyöngyfűzést
próbálhattak ki a gyerekek. A
7 méter magas falmászás igazi
kihívás volt a gyerekeknek. A
kutyabemutató minden évben az
egyik fénypont, így volt ez idén
is.
A kiváló természettudós,
Debreczy Zsolt előadását hallgathatták meg a kicsik-nagyok a

természetről, a mamutfenyőkről.
Nádas-tavi Nagyréten kezdő és haladó lovasok számára gyermeknapi lovasverseny
kerültek megrendezésre, majd
sportbemutató következett. De
volt itt dance training óra és rekeszépítés, íjászpróba, hajítógép
működésben, KEMPO bemutató, fogathajtás pónikkal, csikós
bemutató és Nemzetközi Lovas
Póló Kupa is.

BUDAKESZI HÍRMONDÓ –

Két, egymáshoz közeli helyszínen, a mamutfenyőknél és a
Nádas-réten rengeteg program
várta a kicsiket, felsorolni is
kevés lenne a hely a számtalan
szórakozást nyújtó rendezvénynek, melyek egytől-egyig életünk értelméről, a gyermekekről
szóltak.
A Mamutfenyőknél játszóházak, mászófal, kézműves foglalkozások várták a gyerekeket.
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COMENIUS
BILATERÁLIS
PROJEKT

Olasz diákcsoport ismét a Nagy
Sándor József Gimnáziumban
2013. április 11–20.

assan a végéhez közeledik a két éves
projektmunka, amelynek keretében imLmáron
másodszor látogatott el Budakeszi-

re Bormióból, Olaszország északi részéről
egy 29 főből álló diákcsoport. Tíz, programokban gazdag napot töltöttek nálunk
a gyerekek. Kulturális programok, sport,
városnézés, a magyar hagyományokkal
való ismerkedés, íjászkodás, a Budakeszi
Hagyományőrző Íjász Egyesület meghívásának köszönhetően; hagyományos
magyar étel elkészítése a fogadó családoknál, valamint magyar táncház is szerepelt a programok között. Ellátogattunk
Csillebércre, a Kalandparkba, Budapestre,
az Aquaworldbe, vasárnap pedig az egyik
magyar család látta vendégül a csoportot
Budaörsön, a Szabadidőközpontban, ahol
bobozhattak, mini golfozhattak a gyerekek,
illetve a testnevelő tanárok irányításával

futball-mérkőzéseken mérhették össze erejüket az olasz és a magyar diákok.
Természetesen megmutattuk Budakeszi
és környéke nevezetességeit, látogatást tettünk Budapesten a Parlamentben, megnéztük a Zsinagógát, a Mátyás-templomot, az
esztergomi bazilikát, a visegrádi várat.
Az iskolában két délután projektmunka
zajlott, az olasz és a magyar diákok ös�szeállítottak egy Budakeszi és környékét
bemutató kis prospektust angol nyelven,
amelyet a későbbiekben fordítanak le
olasz, illetve magyar nyelvre. Hasonló háromnyelvű prospektust készítettek a diákok
februárban Bormióról, Olaszországban.
dr. Dömötörné Papp Hargita, igazgató

Apakacsa
Magyarországon 457 óvó nénire jut egy
óvó bácsi. Mi, budakesziek igen szerencsések vagyunk: van egy férfi óvodapedagógusunk a végállomás közelében
lévő Szivárvány Óvodában, annak is a
Kacsa csoportjában.

K

ondorosy Csanád öt gyermek édesapja, a legidősebb
19, a legfiatalabb másfél éves, felesége is óvodapedagógus. Odavan gyermekeiért, és talán ez indította arra,
hogy az óvó bácsik nem könnyű életét válassza. A gyerekek nagyon szeretik, és ez szerencsére kölcsönös. Életútja
igen sajátos: az informatikától jutott az óvodáig. „Feleségem, Ági is óvodapedagógus, és nyaranként táborokat
szervezett. Én ezeket nagyon élveztem, és kifejezetten
szomorú voltam, amikor véget értek” – emlékezik vissza
Csanád. „Ági javasolta, hogy végezzem el az óvodapedagógiát. Először még tréfás felhangú javaslatnak éreztem,
de végül valóban ezt a pályát választottam.”
Csanádnak és társának, Parádi Kingának nem foglalkozása, hanem hivatása az óvodai munka. Kiemelkedő
pedagógiai tevékenységet folytatnak, közösségszervezésre a szabadidejükből is rengeteget áldoznak, és a szülőket is bevonják
ebbe. „Nagyon jó, hogy egy önkormányzati
óvodában olyan törődéssel találkozunk, amilyen csak magánóvodákban szokott lenni”
– mondja az egyik édesanya. Munkájuk eredménye forintban is mérhető: az őszi jótékonysági ovibálra a Kacsa csoport kiemelkedő
összegű bevételt gyűjtött, és az itteni szülők
nemcsak ezzel a több mint 70 000 forinttal,
hanem a műsor szervezésével és igen aktív
közreműködéssel is hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Hadas Miklós szociológus, a budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Nem- és
Kultúrakutató Központjának társigazgatója szerint – akit
a szegedi Délmagyar.hu portál kérdezett – a nemek egyenjogúsága az élet minden területén roppant fontos, így
nemcsak a nőket kell beengedni például a rendvédelmi
szakmákba, hanem a férfiaknak is helyük van az óvodapedagógiában. „Az óvodákban dolgozó férfiak más viselkedési mintákat közvetítenek a gyermekek felé, mint a nők.
Férfiasabb, konfliktusmegoldó technikákat sajátítanak el,
nagyobb kockázatvállalást és az önérdekek erőteljesebb
védelmét tanulják meg azok a gyerekek, akikkel óvó bácsi
foglalkozik. Ezek mellett jó, ha bizonyos helyzetekben a
túlzott óvás sincs jelen” – nyilatkozta a Délmagyarnak a
szociológus.
Megkérdeztük Csanádot, milyen reakciókkal találkozik, amikor elárulja a foglalkozását. „Döbbenettel,
általában inkább pozitív jellegűekkel” – mondja. „Akik
ismernek, azok közül nagyon sokan mondták, hogy ez
neked való, és milyen kár, hogy az én gyerekem nem hozzád jár.” Akadt már olyan szülő, aki fenntartással fogadta
őt, de miután jobban megismerik, általában lelkes hívei
lesznek. Az óvodások pedig eleve nagyon elfogadóak. „A
gyerekeknek ez olyan természetes. Ha el tudnánk nekik
magyarázni, hogy milyen arányú a férfi és a női óvodapedagógusok száma, akkor lehet, hogy nem is értenék, vagy
nem is hinnék el” – véli. Az is megfigyelhető, hogy azok a
gyerekek, akiket az édesanyjuk egyedül nevel, erősebben
kötődnek az óvó bácsihoz. „Ugyanakkor, ahol az apuka
nincs a képben, ott eleinte elég erős tartózkodás vagy
ellenállás is volt velem mint férfival szemben, amit csak
nagy munkával sikerült ledolgoznom, ám utána szoros
kötődés lett belőle.”
Megkérdeztük Parádi Kingát, „Kinga nénit” is, men�nyiben más egy férfi kollégával dolgozni, mint egy másik
óvónővel. „Úgy van ez, mint egy férfi-női kapcsolatban:

itt is kiegészítjük egymást. Ő például a fiúkkal férfiasabb,
keményebb, de ha kell, a lelküket is ápolja és a kislányokkal is megtalálja a hangot” – mondta Kinga. Kézenfekvő,
hogy ha egy csoportban van óvó néni és óvó bácsi is, akkor
valamennyire az apa-anya szerepet testesítik meg. Kinga
úgy látja, sokkal könnyebb a családi szerepeket ilyen felállásban megvalósítani. „Jó, hogy nem csak női környezetben forognak a gyerekek. Bár azt nem lehet mondani,
hogy kimondottan én lennék az, aki az anyaszerepet vállalja magára, Csanád pedig az apáét, hiszen néha éppen én
vagyok a szigorúbb és ő az, aki a gyerekek lelkét ápolja.
Ugyanakkor ad egy férfimodellt a gyerekeknek.” Először
a gyerekek is meghökkentek az óvó bácsitól, hiszen egy
kisgyermek sokkal jobban hozzá van szokva a női jelenléthez – idézi fel a beszoktatás időszakát a fiatal óvónő.
„Csanád azonban nagyon sokat tett azért, hogy elfogadják.
Most pedig már kifejezetten ragaszkodnak hozzá.”
Néhány szülő is szívesen vallott a két óvodapedagógusról. „Kislányom, Lilla azt mondta, hogy ha lenne
gyereke, akkor minden nap vinné a Kacsa csoportba, mert
az neki nagyon jó lenne” – mondja Brigi, az egyik édesanya. „Nekem mint apának, különösen fontos, hogy végre
emberszámba vesznek – hangsúlyozza az egyik kiskacsa,
Emese édesapja –, nyilván Csanád kezdeményezte, hogy
a Kacsa csoportban nemcsak anyák napját, hanem apák

napját is rendeztek, ami valódi „férfias” rendezvényt jelentett: sportos csapatversenyek során az apukák nemcsak
gyermekeikkel játszottak nagyot, hanem egymással is ös�szebarátkoztak, és ez azóta is érezhető a szülői közösségben.” „Csanád és Kinga olyanok, mint egy pótpapa és egy
pótmama, nagyon jól kiegészítik egymást. Mindketten
olyat adnak a gyerekeknek, amit a másik nem tud. Csanád
a fiúkkal férfiasan bánik, ugyanakkor nagyon odafigyel a
gyerekek lelkivilágára” – mondja Judit. „Kinga az anyai
gyengédséget és melegséget adja, rengeteg éneket, verset
tanít a gyerekeknek, sok-sok kreatív ötlete van!” „Mit is
szeretek Csanádban és Kingában? Talán leginkább azt,
hogy szeretik a munkájukat, hogy előrébb vannak a gyerekek, mint a kényelmük” – vallja Andrea. „Nem megőrzik
a gyerekemet, hanem élményekkel gazdagítják, és biztos
lehetek abban, hogy a gyerekem fizikailag és lelkileg is
biztonságban van. Amikor a kislányom felsorolja, hogy
kiket szeret a legjobban, akkor a családtagok mellett ott
van Csanád és Kinga neve is.” „Rettenetesen szerencsésnek érzem magunkat, amiért a jó sorsunk a Kacsa csoportba sodort minket” – mondja Milli édesanyja. „Külön
kiemelném azt a környezettudatosságot, amivel a gyermekek mindennapi nevelése történik. Kislányom számon
kéri rajtam, hogy hol gyűjtjük a műanyagokat, hogy rám
szól, hogy ne folyassam a vizet fogmosás alatt. Nagyon
szeretem azt is, ahogy Kinga és Csanád a szülőkkel tartják
a kapcsolatot: az egész élő és őszinte.”
Bár Csanádnak júniusban lejár a munkaszerződése,
nagyon bízunk benne, hogy véglegesen köztünk maradhat, és Kingával együtt nevelik tovább gyermekeinket.
Remek párost alkotnak, bármelyikük távozása pótolhatatlan veszteséget jelentene Budakeszinek, a Szivárvány
Ovinak, mindenekelőtt pedig a „kiskacsáknak”.
Pethő-Szirmai Judit és ‚Sigmond Bertalan

BÉCSBEN
JÁRTUNK

Nagy izgalommal vártuk a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola
tanulóit, akik először látogattak el
Budakeszire. Az itt-tartózkodásuk 4
napjába egyheti programot sűrítettünk be, hiszen mindent meg akartunk mutatni.

Május 14-én az iskolánk három
németes osztálya kirándulást tett
Bécsben. Néhány vélemény a 6. d
osztályos tanulók élménybeszámolóiból:

inden szobrot és minden műemléket
felülmúlt a jó hangulat és a nevetés.
M
Ha azonban mégis meg kell neveznem egy lát-

„…

nivalót, akkor a Schönbrunn csodaszép kertje
és elvarázsoltsága, valamint a Hundertwasserház színes egyszerűsége tetszett a legjobban.
Bécs gyönyörű város, csodás emléket nyújtott
nekem.”
„…Nekem a csokigyár tetszett a legjobban.
Nagyon finom csokikat kóstolhattunk meg. A
film is érdekes volt a csoki történetéről.”
„…Nekem a Hundertwasser-ház tetszett a
legjobban, mert imádom az egyedi, nem hétköznapi dolgokat, meg a művészetet is. A színei,
a formája és az egész hangulata lenyűgözött.”
„… Legjobb volt a városnézés, mert az idegenvezető mindent részletesen elmondott. Rengeteget fényképeztem.”
„… Nagyon sajnáltam, amikor hazaindultunk.
Biztos, hogy még visszajövök ebbe a csodálatos
városba.”

gyermekek elszállásolását széchenyis szülők
vállalták. Első nap délelőtt az Aquaparkban
A
voltunk, ami külön öröm volt a csíki gyerekek szá-

mára, hiszen náluk ilyen jellegű strand nincs. Délután a Parlamentben tettünk látogatást, örömmel
csodálkoztak rá, hogy az ország házán kint lobog
a székely zászló is. Az esti program színházlátogatás volt, az Erkel Színházban Petőfi: János vitéz c.
előadását láthattuk közösen.
Másnap az iskolánk által rendezett Széchenyinapon vettek részt, és erősítették a cseregyerekek
csapatait. A közös versengés alatt még szorosabbra
szövődtek a barátságok. Délután budapesti buszos
városnézés következett, késő este pedig a Budakeszi Vadaspark éjszakai túráján figyelhették meg az
állatokat. A túravezető nemcsak ismereteket adott
át a gyerekeknek, hanem játékokkal, bemutatókkal
tette népszerűvé a park lakóit.
A következő nap délelőttje a Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház megtekintésével
kezdődött, majd az iskola udvarán megrendezett
Bab Napon folytatódott. A felszabadult játék, jó
hangulat mindenkire nagy hatással volt. Csíkszereda sportja a jégkorong, az ottani diákok órarendi
órákban tanulnak korcsolyázni. Ezt a tudásukat be
is mutatták az újonnan felállított négy évszakos
korcsolyapályán. A sport után közös néptánc következett a Rojtos Együttes táncházában. Aki még
ezután sem fáradt el, a fogadó családok szüleivel
a kivilágított Budapest látványosságait nézhette
meg.
Elgondolkoztató, amit az egyik cserediák anyukája leveléből megtudhattam: lánya már nagyon
várta, hogy jöhessen Magyarországra, de azért aggódott, hogy itt majd éreztetni fogják vele, hogy

BESUCH IN WIEN

Am 14. Mai unternahmen
Klassen aus unserer Schule
Klassenfahrt   nach Wien.

drei
eine

uerst besuchten wir das Schokomuseum, wo
wir die Geschichte der Schokolade kennen
Z
lernten und feine Süßigkeiten kosteten.
romániai. Miután semmi ilyet nem tapasztalt, csak
áradozott otthon, hogy milyen jól érezte magát,
bármikor szívesen jönne újra.
Gyorsan elrepült ez a néhány nap, azonban a
kialakult barátságok továbbra is élőek maradtak. A
gyerekek lehetőséget kaptak határon túli magyar
fiatalokkal való kapcsolatfelvételre, rajtuk múlik,
milyen lesz a folytatás. A testvériskolai kapcsolatokon túl külön öröm volt számomra, hogy a
szervezés folyamán pozitív hozzáállást tapasztalhattam valamennyi partnerünk részéről. Biztos vagyok benne, hogy a sok ajándék mellett Budakeszi
jó hírét is hazavitték Csíkba.
Czifra Zsuzsanna
igazgató

Dann bewunderten wir das bunte Wohnhaus
der Baukunst des XX. Jahrhunderts, das Hundertwasser – Haus.
Am Nachmittag nahmen wir an einem zweistündigen Stadtrundgang teil.Wir besichtigten
die wichtigsten Sehenswürdigkeiten im Zentrum
wie zB. die Hofburg, die Oper, das Parlament
und den Stephansdom usw.
Unser Reiseleiter erklärte uns alles ausführlich.Am Ende des Tages konnten wir uns im
Schönbrunn – Park entspannen.
Wer noch Kraft hatte,konnte die herrliche
Aussicht auf die Stadt genießen und so von
Wien Abschied nehmen.
Ein bisschen müde, aber mit vielen Erlebnissen kamen wir am Abend zu Hause an.
Czifra Zsuzsanna, igazgató
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Testvériskolai diákok
fogadása
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A gyermekkori kétnyelvűség varázsa
A gyermekkorban kialakítandó kétnyelvűséghez ambivalens mítoszok fűződnek.
Nem maradnak el az olyan
irrealitást sugalló kijelentések sem, hogy a gyermeket
összezavarja, ha már csecsemő korától következetesen
két nyelven beszélnek hozzá.
Egy másik verzió szerint a
két különböző nyelvben való
napi bemerítkezés lelassítja
a verbális fejlődést. A gyakorlatban azonban a kétnyelvű család mégsem terheli túl
a kisgyermeket mentálisan,
és sokan tapasztalják, hogy
amikor a gyermek megszólal, nem zavarja össze a két
nyelvet.

E

zt támasztja alá a téma egyik kutatója, a gyermekgyógyász Naomi Steiner is, aki a következőt írja a kétnyelvű
gyermek neveléséről szóló szakkönyvének bevezetőjében: „A gyermekkorban
szorgalmazott kétnyelvűség kialakításához nem szükséges kétnyelvű szülőnek
lenni.” Sőt, azt vallja, hogy „a kétnyelvűség csodálatos hatással van a gyermek fejlődésben lévő agyműködésére.
Bizonyíték van arra, hogy egy második
nyelv tanulása az élet korai szakaszában
az agyfejlődést előnyösen befolyásolja.
Így például az ilyen gyermekek nagyobb
megismerő erővel rendelkeznek (…),
könnyebben tanulnak harmadik nyelvet,
jobb a memóriájuk, és a nyelvet kreatívabban használják.”(1)
A mindennapi életből ellesett történetek igazolják: a kétnyelvűség egy olyan
többlet, amelyből a gyermeknek kizárólag előnye származik. Bár a két nyelv
párhuzamos használata során családunkban is több elmarasztaló véleménnyel
kellett megbirkóznunk, az előnyöket
négyéves gyermekem nyelvi fejlődésének megfigyelésén és az események pontos rögzítésén alapuló esetleírással tudom
bemutatni.
Bár Budakeszin élünk, kis családunkban angolul beszélünk. Férjem ugyanis a
dél-angliai Haslemere-ből származik, és
a sztenderd angol nyelvet beszéli. Németül társalgási szinten tud, eszperantó
nyelven cikkeket ír. Mindkét nyelvet
autodidakta módon sajátította el, de magyar nyelvtudása elég passzív maradt.
Én magam Erdélyben, Marosvásárhelyen
születtem, belenőttem a kétnyelvű környezetbe, de anyanyelvemmé a magyar
regionális köznyelv vált. Egyetemi éveim
alatt Szegeden kezdődött el nyelvhasználatomban egyfajta változás, később pedig
a pesti nyelv hatása alól sem vonhattam

ki magam.
Gyermekünk születésekor fontosnak
tartottuk, hogy Benjámin mindkét szülőjével képes legyen kommunikálni, és
épüljön be identitásába mindkét nyelv és
annak kultúrája. Ezért az édesapja anyanyelvén, angolul beszél vele, én pedig
magyarul.
Nem a szakkönyvek útmutatásait
követtem, hanem ösztöneimre hallgatva
láttam hozzá Benjámin „nyelvi neveléséhez”. Amikor kisfiunk három hónapos
korától magatartásával állandó magyarázatot követelt mindenre, ami körülötte
történt (hangos motoros, repülőgép zaja,
repülő madár), a hosszú séták alkalmával a külvilág történéseit párhuzamosan
mindkét nyelven elmagyaráztam neki.
Így próbáltam számára érzékeltetni a magyar és az angol egyenrangú használatát.
Mondókázáskor is mindkét nyelvet használtam, az édesapja azonban kizárólag a

saját anyanyelvét.
A családban hallott két nyelv Benjámin számára hosszú ideig amorf képződmény volt, nem kötődött egy-egy
szülőhöz. Huszonkét hónapos korában
azonban rájött, hogy az édesapja anyanyelve az angol, az édesanyjáé pedig a
magyar. Hároméves korában már „megkövetelte” tőlünk, hogy a saját nyelvünkön beszéljünk vele („Ne úgy beszélj,
szépen beszélj!”– tiltakozott, ha angolul
kezdeményeztem a beszélgetést.) Ezzel
szemben ő mindig megengedte magának,
hogy kedve szerint válasszon: angolul
vagy magyarul szóljon hozzám. Ekkor
már a két nyelv helyzetfüggő használatát
a fontos másik felnőtthöz fűződő érzelmi
kötődése határozta meg. Jó példa erre az,
hogy amikor az édesapjával sétált, és Ildikó nénivel találkoztak, gyerekünk kizárólag angolul beszélt az óvó nénihez, és
nem volt hajlandó magyarul megszólalni,
mintha az apja jelenlétében ez udvariatlan lett volna.
Kétségkívül Benjámin verbális fejlődése során a két nyelv fej-fej mellett
halad(t) egymás mellett. A beszéd előt-

ti (preverbális) fázisban zajlott a belső
szókincsépítés és szövegértés. Erre találó példa lehet az, hogy amikor angolul
hajmosásról beszéltem az apjával fürdetés közben, a tizennégy hónapos fiunkat
nem lehetett tovább a fürdővízben tartani
(utálja a hajmosást). Ugyanakkor a szavak játékos használata már ebben a fejlődési szakaszban rámutatást alkalmazva
megjelent. Erre példa, hogy egyszer pelenkázás közben a lábát felemelve rámutatott a lábujjaira: „Piano!” (Lehet, hogy
a babakoncert hatása?) – mondta diadalmasan. Vagy később, amikor a buszon
utaztunk: „Zenebona!” – jegyezte meg a
zajokra utalva. Egyszer egy fémbottal játszott, de közben el is nevezte, “umbrella,
walking stick”, „hepikó”(= helikopter),
sorolta.
Mindkét nyelven korán alakult ki
a szó(tag) képzési képessége. Egyéves
kora után szókezdeményekkel próbálkozott (pl. homonim szókezdemény magyarul: ám = álmos, áram; /ani/ = animal; /
hen/ = hand, /k ʌ b ə/ = cupboard). Első
szava az anya, nyanya után a car volt,
amellyel általánosan a mozgó tárgyakat
jelölte. Erre példa az apjával folytatott
párbeszéd: “Why don’t you talk, B?”
Benjámin válasza: „Car!” Ezt a szót
pár hónappal idősebb kis játszótársa is
megtanulta tőle. Tizenhárom hónaposan
igazi szavakat is mondott (pl. anya, de,
nem, te, car; “Where’s the car?” kérdésre
“There!” volt a diadalmas válasz.). A tagadószó magyarul ebben az időszakban
jelent meg, angol megfelelője viszont
csak később, szókapcsolatban fordult
elő (no more). Ugyanez a jelenség volt
megfigyelhető az egyes szám első személy használatával: először magyarul,
majd angolul alkalmazta mondataiban.
Tizenhét hónaposan használta helyesen
a more, még szavakat: az egyikkel több
ennivalót, a másikkal több zenét követelt
a babakoncerten. Tizenkilenc hónaposan
hallottam tőle először a birtokos személyjelet magyarul (apáé, anyáé). Másfél
éves korában megjelent egy fontos angol
elöljárószó is (by car). Húsz hónaposan
alkalmazta magyarul a többes szám jelét
(kocsik).
A mondatok generálása fiunk kétéves
kora előtt elkezdődött. Mondatai többnyire természetes fejleményként, egy
adott helyzetre adott reakcióként születtek ad hoc-szerűen („Anya nem apa./
„Benjámin repült a felhőben” – mondta
a hintán. „Daddy, go!” – küldte el az
apját, ha haragudott rá. Smetana Moldváját hallgatva megjegyezte: „A zene
azt mondja: veszélyes!”) Huszonegy
hónaposan magyar nyelven ötszavas, jelzőkkel ellátott mondatokban beszélt (pl.
„Mama eltette a szép kutyát.”), de ango-

lul is használt jelzős szerkezeteket (pl. itl
book = little book).
Nyelvi kreativitása nemcsak a sokszor kódváltásból adódó nyelvi spontaneitásban, hanem a játékosságban is tetten
érhető volt. Ezt támasztja alá Szabó T.
Annamária is cikkében: „… a kétnyelvű beszélők mindennapi interakcióikban
egynél több nyelvet használva, a nyelvek
érintkezéséből adódóan a nyelvi normától, a sztenderd változatoktól való eltérő
nyelvhasználatot hoznak létre.” (2) Benjámin a birtokában lévő magyar és angol
szókincset könnyedén, kreatívan használja. Ha nem tud egy szót, vagy túl nehéz kimondani azon a nyelven, amelyen
éppen beszél, helyettesíti a másik nyelv
odaillő szavával. Majdnem kétéves, amikor ez a párbeszéd lezajlik: “Frightened
of Mr Brown Bear…/Why, B?/’Cause
taknyos.” Ugyanerről és nyelvi kreativitásáról tanúskodik az is, hogy az angol
főneveket és igéket magyarul ragozza
(bottle-om, tuch-ol). A lexikális hiányosságra körülírással reagált: az evezőt
rowing stick-nek nevezi, mert még akkor nem ismerte a megfelelő szót. A két
nyelv kiejtésének keveredése vagy éppen
a hangalakkölcsönzés is tetten érhető volt
nyelvhasználatában: tizenhét hónaposan
a kettő kiejtése /ketən/ volt. Játékból
különböző neologizmust alkotott, amely
egyszer a magyar, máskor az angol nyelv
hangzásvilágával volt összhangban; kérésünkre körül is írta, mit jelentenek,
hogy mi is értsük.
Gyermekünk a magyar és angol
nyelvet szituációtól és érzelmi kötődéstől függően felcserélhetően használta.
Rendszerint olyan nyelven beszélt játék
közben, amilyen anyanyelvű tartózkodott
vele a szobában. Az angol anyanyelvű
felnőttekkel és gyermekekkel könnyedén
társalog. Ha megsejti azonban, hogy valaki magyarul is tud, nem hajlandó vele
angolul beszélni. Erre jó példa, hogy
amikor egy születésnapi ünnepségen egy
Angliában élő magyar barátunk próbált
vele angolul beszélni, Benjámintól csak
dacos magyar válaszokat kapott. Ugyanakkor az is előfordult, hogy Benjámin
felismerte a lingua franca helyzetet,
amikor angolul mindenki megértette egymást, így csak angolul társalgott mindenkivel, átmenetileg velem is, az egyetlen
magyar anyanyelvűvel.
Nyelvi flexibilitása abban is megnyilvánul, hogy minden átmenet nélkül képes
nyelvet váltani, attól függően, hogy kivel
beszél. Ha például segítséget kér játék
közben tőlem, de nem érek rá, vagy nem
tudom a megoldást, és az apjához irányítom, akkor neki már angolul mondja el
ugyanazt a kérését.
Az idegen nyelv tanulásakor tapasz-

Egészségesen szeret(ne) táplálkozni? Kedveli a magyar és
mediterrán ízeket? Élvezi a kávé zamatát, a teák aromáját?

Ha akár egyetlen kérdésre IGEN a válasza,

kukkantson be a Kamrába,

ahol kellemes környezetben, kedves kiszolgálással,
folyamatosan bővülő kínálattal,
egészséges, finom, minőségi élelmiszerekkel várjuk.

Cím: 2092 Budakeszi, Fő u. 43-45. (Walter üzletközpont)
Telefon: +36 (30) 311-2674 Email: keszikamra@t-online.hu

Nyitvatartás
Hétfő
Zárva
Kedd-Péntek
9-13 és 15-20 óráig
Szombat
9-18 óráig
Vasárnap
9-14 óráig

talt hibákat mind a magyar, mind az angol anyanyelvűeknél tapasztalt formában
elköveti. A magyar anyanyelvűek gyakran hibásan alkalmazzák a he/she nemek
szerint megoszló személyes névmásokat,
amely Hunglish nyelvhasználatot eredményez (pl. He is my mother.). Az angol
anyanyelvűek pedig gyakran alkalmazzák a tükörfordítást. Például az old fordítását öreg értelemben használta nem
megfelelő kontextusban (pl. Anya, ne
legyél régi! Az anyák mindig lesznek!).
Benjámin ráérzett már egész kiskorában,
ha nem a magyar vagy angol nyelvet
hallotta, mert amikor az édesapja a Der
kleine Mondbär című, ajándékba kapott
német nyelvű történetet olvasta, akkor
hangosan felnevetett, mintha ez csak
egy mókás játék lenne, vagy olyan nyelv
lenne, amelyet nem kell komolyan venni.
Óvodás korában viszont már ugyanezt a
német nyelvű történetet végighallgatta,
de várta a történet angol fordítását is.
Benjáminnak a betűk iránti érdeklődése már korán megfigyelhető volt. Csak
mutogatni tudott, amikor a parkoló autók
számtábláján hümmögve kérdezte, mi
micsoda. Két és fél éves kora körül már
ismerte az angol betűk nagy részét, és elénekelte az angol ábécé dalt. Óvodásként
immár tetszés szerint választja ki, hogy
magyar vagy angol mesekönyvet szeret-

Kiss Hajnal

Felhasznált irodalom:
1. N
 aomi Steiner, MD with Susan L. Hayes -7 Steps to Raising a Bilingual Child – Google Books: http://books.
google.hu/books?id=MwWewJ8uW-kC&printsec=frontcover&dq=bilingual+child&hl=en&sa=X&ei=Z3LAUI
HDD8fmswbakoDgBA&redir_esc=y#v=onepage&q=bilingual%20child&f=false
2. S zabó T. Annamária - Lexikai interferenciák és kódváltási stratégiák második generációs magyar–francia
kétnyelvű beszélők nyelvhasználatában http://linguistics.elte.hu/studies/fuk/fuk09/K%F3dv%E1lt%E1si%20
strat%E9gi%E1k%20francia-magyar_SZAB%D3%20ANIK%D3.pdf
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ne-e felolvastatni velünk. Micimackó történeteit mindkét nyelven együtt olvassuk.
A magyar és angol szöveg között aszerint
tesz különbséget, hogy melyikben fordul
elő az and. Három betűből álló becenevét (Ben) és a hozzá érzelmileg közel
álló személyek nevének kezdőbetűit már
hároméves kora után leírta a mágneses
táblájára. Néhány angol szót vizuálisan is
rögzített, mert képes felismerni a könyvekben néhány angol szót, nevet (no,
book, know, look, the, up, out, to, and;
Pughwash, Cut-Throat Jake). Ragaszkodik ahhoz, hogy olyan nyelven beszéljen
egy témáról (pl. meséről), amilyen nyelven azt tőlünk vagy a könyvekből megismerte. Ugyanakkor a történetek szereplőinek nevét mindkét nyelven észben tartja,
ha a történethez magyar fordításban is
hozzájutunk (pl. Micimackó – Winniethe-Pooh; Noddy).
Verbális kreativitása a szavakkal való
játékban is megnyilvánul. „Írtam egy verset!”– felkiáltással a rendszeresen felolvasandó, főleg Weöres Sándor verseiből
megismert lüktető versritmust imitálja,
bár a szavakat ötletszerűen fűzi össze,
így azok nem alkotnak koherens szöveget. A hallott vagy DVD-n látott meséket
átalakítja, és továbbfűzi a saját elképzelése szerint mindkét nyelven. Egy reggel
ezzel lepte meg édesapját: “When I speak
to you I dream with you in my heart.”/
Amikor veled beszélek, veled álmodom
a szívemben… „Lehet, hogy ajándék
leszel”… - szólalt meg egyszer. „Kinek?
Nekem!” – állapította meg. A kétnyelvűség kreativitásra serkentő csodája kétségkívül bekövetkezett.
Benjámin a Szivárvány Óvoda Kacsa
csoportjába jár, ahol két másik óvodás
társa is családi kötődései révén két, illetve három nyelven anyanyelvi szinten beszél. Az óvodában azonban mindannyian
magyarul kommunikálnak. A Kacsa csoportban az óvodapedagógusok családias
elfogadást sugároznak, akik nemcsak
a nyelvi heterogenitást, hanem minden
életképes ötletet jutalmaznak.

A Pátyi Tavaszi
Fesztiválon
Nagy sikerrel szerepelt a Tarkabarka Tánccsoport, melynek szülők,
óvó nénik és volt óvodások a tagjai.
Svigruháné Jászkovics Ani

A Herceg Tánccsoport
évzáró gálája a budaörsi Jókai Mór
Művelődési Központban

A mi táncaink világa

2013. május 18-án tartotta „A mi táncaink világa” című
évzáró gálaestjét a Budakeszi Herceg Tánccsoport. Az estét Kóthyné Herceg Mária, a Herceg Tánccsoport alapítója
nyitotta meg.

z eseményen Budakeszi testvérvárosát, St. Margarethent képviselve
tiszteletét tette Adolf Ramminger, felesége, valamint fiuk, Johannes
A
Ramminger és barátnője; Schrotti János, Budakeszi Város Német Önkor-

mányzatának elnöke és családja, valamint Johann Schuth, a Neue Zeitung
szerkesztője. A gálát a mini, kis és közepes csoport nyitotta meg egy közös
tánccal, amit Helmut Heil gyűjtéseiből Faludiné Kóthy Eszter koreografált és
tanított be. Ezt magyar táncok követték, melyeket Kulánda Nikolett koreografált és tanított be. Egy autentikus moldvai tánc a kis és a közepes csoport
előadásában következett, majd a tánccsoport ifjúsági csoportja szatmári és
sárközi táncokat adott elő, valamint a kis és közepes csoportok egy babázót..
A Tarkabarka Óvoda Asszonykórusa is megörvendeztette a közönséget énekével, melyeket Nagy Attila kísért harmónikán. Kulánda Nikolett és Mózes
Zoltán igazi cigány táncokat mutatott be Lopusny Gyönvérrel és Korompai
Balázzsal, a Hét Lépés Táncegyüttes táncosaival, közösen pedig székelyföldi táncokat táncoltak. Igazi különlegességet láthattunk Mayer Lilitól és Tóth
Lillától, a Kalaamrita Tánccsoport tagjaitól, akik indiai táncokat adtak elő.
A szünetet követően az Országos Linedance és Country Fesztiválra készült táncokból kapott ízelítőt a közönség. Az est folyamán előkerültek a
Herceg Tánccsoport jól ismert, német nemzetiségi táncai is, melyeket Faludiné Kóthy Eszter tanított be, a koreográfiákat Szabó Éva, Wenczl József,
Mannninger Miklós, Király Csilla és Faludiné Kóthy Eszter készítették. A
gála végén a táncosok Manninger Miklós Szuloki táncok című koreográfiáját mutatták be, ahol több generáció táncolt együtt: óvodások, kisiskolások,
iskolások, gimnazisták, felnőttek, szülők gyerekeikkel, régi és új táncosok.
Végezetül a tánccsoport aktív tagjai átvehették tanúsítványaikat, melyek az
év folyamán elsajátított német nemzetiségi táncok lépésanyagainak, koreográfiának szintjéről (alap-, közép- illetve felsőfok) adnak tanúbizonyságot.
Mind a táncosoknak, mind a közönségnek felejthetetlen este volt.
Berecz Katinka (Herceg Tánccsoport Ifjúsági)
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Budakeszi - Elsőáldozás 2013 ápr. 28.
A katolikus közösségeknek talán az
egyik legszebb ünnepe az elsőáldozás. Így volt ez a múlt vasárnap a budakeszi templomban, amikor 54 gyermek járult először az Úr asztalához a
8 órai szentmisén.

mikor fehér ministránsruhába öltözve − ami
jól kifejezi, hogy tiszta lélekkel járulnak az
A
oltárhoz, hiszen előtte egy nappal a gyermekek

elvégezték első szentgyónásukat − elindultunk a
templom lépcsőjén, minden más lett. Ezt igazán
csak az látja, aki részt vesz a szertartás próbáin.
Amikor még a dolog nem élesben megy, a gyerekek nyugodt szívvel adják hétköznapi önmagukat, de amint fehér ruhába öltözve vasárnap
reggel elindulunk a templom lépcsőjén, egészen
megváltoznak.
A szentmise megható és gyönyörű volt; ahogy
azt a hívek megszokhatták, sok ministráns segí-

tette Kristóf atya szolgálatát, és természetesen
közreműködött az egyházközség mindkét kórusa
is, szebbé téve a liturgiát. Felemelő érzés volt,
amikor a hitvallást helyettesítve, a gyermekek égő
gyertyával a kezükben megújították keresztségi
fogadalmukat, majd szülők és gyermekek olvasták
fel az egyetemes könyörgéseket. A legmeghatóbb
pillanat mégis az volt, amikor sorban odajárultak
Kristóf atya elé, és fogadták kezéből Krisztus
Testét, aztán közösen, imádságban adtak hálát az
Oltáriszentség ajándékáért, amiben részesültek.
A szentmise után egy kis szeretetlakoma várta a
gyermekeket, hozzátartozókat, aminek előkészítésében, felszolgálásában fiatalok segédkeztek.

Hálát adunk a szülőknek gyermekeik keresztény nevelésükért, hogy idáig segítették őket a
hitben, hiszen a gyermekek elsős koruk óta járnak
rendszeresen hittanórára, szentmisére, az idei tanévben heti két hittanóra segítette őket az elsőáldozásra való előkészületben.
Az elsőáldozók névsora:
André Dóra; Antal Sándor; Balczó Botond;
Barkóczay Veronika; Bárczi Dorottya; Bartos Linett; Bede Jakab; Bosznai Bodza Emese;
Bridge Henry; Buzár Zsófia; Czifra Barnabás;
Csirke Vencel Gábor; Deák Júlia; Eszes Hanga;
Fillinger Kornélia; Földi Anna; Gruber Bettina;
Gulyás Csaba; Győri Kamilla; Jász Anna Nóra;

Juhász Balázs; Juhász Zsombor; Kapiller Csilla;
Kasza Bence Antal; Kisgyörgy Adrienn; Kovács
Kincső; Lendvay Tardos; Lengyel Márk Mihály;
Magasvári Gergő; Makalicza L. Márk; Martin Botond; Náray Dóra Mária; Németh Ágnes; Németh
Barnabás; Pallós Bálint; Pákozdi Zsuzsanna; Pap
Dániel Zoltán; Peller Lívia; Peszmeg László; Rétháti Júlia; Schrotti Mátyás; Somogyi Csege Zolta;
Somogyi Mária Blanka; Spiriev Artemon; Süli
Laura; Szabó Dániel; Szabó Réka; Szabó-Temple
Márk; Szeremley Bora Veronika; Vadon Attila;
Wilhelm Szimonetta; Zágoni Petra; Zágoni Regina Erzsébet; Zsömbör Zsófia.
Dominika nővér

Konfirmáció

Máté evangéliuma 10:32

Budakeszi angyala hazatért:

Nagyné

Starcz
Teréz
(1943–2013)
Életének 71. évében, hosszú,
türelemmel viselt szenvedés
után, szentségekkel megerősítve Nagyné Starcz Teréz, Budakeszi angyala elhunyt.
Tercsi néniről nekrológot írni
nagyon nehéz feladat, érdemeinek felsorolása pedig egy
monográfia kereteit is meghaladná, így búcsúzóul álljon itt
csupán annyi: sokan, akik közelebbről ismerhettük, tudtuk
és láttuk azt az önzetlenséget,
lokálpatriotizmust és emberi tartást, ami Őt jellemezte.,
lelkünk mélyén valahol tán
igazságtalannak
érezhettük
azt a szenvedést, ami életének
legutolsó szakaszára kijutott
Neki, de el kell ismernünk,
a Jóisten görbe, számunkra
érthetetlen utakon is egyenes
vonalakat tud húzni.
Starcz Teréz méltósággal viselt szenvedése pedig mindannyiunk számára üzenetértékkel bír. Aki ennyi jót tett
embertársaival, mint Ő, aki fáradtságot nem ismerve ennyire
szívén viselte egy közösség
sorsát, aki megszámlálhatatlan
örömet szerzett másoknak, és
ki példamutatóan megélte keresztény hitét, kétség nem férhet hozzá, hogy amint 2013.
május 29-én örökre lehunyta
szemét, „odaát” máris tárt
karokkal fogadta a Végtelen
Szeretet....
Nagy Mihályné Starcz Teréz
temetése 2013. június 10-én,
hétfőn du. 3 órakor lesz a budakeszi temetőben, ami után
lelki üdvéért engesztelő miseáldozatot mutatunk be a plébániatemplomban.
Huber-Szabó Lőrinc

Anyakönyvi rovat

a budakeszi református gyülekezetben 2013 pünkösdjén
A konfirmáció a protestáns
gyülekezetek fontos és
szép közösségi és családi
ünnepe. A konfirmáció alkalmával a 14-15 éves fiatalok az egész gyülekezet
előtt megerősítik Krisztushoz és a református egyházhoz, a gyülekezethez
tartozásukat azzal, hogy
fogadalmat tesznek.

konfirmációhoz vezető út első
állomása a keresztelés. Akkor
A
a szülők, a keresztszülők tesznek

fogadalmat a gyülekezettel együtt,
hogy a megkeresztelt gyermeket
úgy nevelik, segítik, hogy ha majd
felnő, a konfirmáció alkalmával ő
maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a
gyülekezet előtt.
A konfirmációhoz vezető út fontos állomásai a bibliaolvasás, közös
imádságok és beszélgetések családi
és gyülekezeti körben, részvétel a
gyermek istentiszteleti alkalmakon,
az iskolai hitoktatásban.
12-13 éves kortól két éven át
konfirmációi előkészítőn vesznek
részt a fiatalok, ahol megszerzik,
elmélyítik és rendszerezik bibliai,
teológiai és a református egyház

Az úrasztalánál elmondott fogadalom szövege így hangzik: Ígérem
és fogadom, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református keresztyén anyaszentegyházunknak
egész életemben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és
áldozatkész tagja leszek.
A konfirmációra nemcsak ilyen
életkorban kerülhet sor, bármikor
fogadalmat lehet tenni. Az ünnepi
eseményt hasonló felkészülés előzi
meg.
A budakeszi református gyülekezetben 2013. pünkösdhétfőn konfirmáltak: Basa Máté, Császár Réka,
Dalotti Márk Dániel, Fülöp Enikő
Andrea, Illés Dáriusz, Juhos-Kiss

történetével, működésével kapcsolatos ismereteiket. Az ünnepélyes
fogadalomtételt vizsga előzi meg,
ahol a konfirmandusok számot adnak elsajátított tudásukról a lelkipásztor, a presbiterek, családtagjaik
és a gyülekezet előtt.
A konfirmációi fogadalomtételre
pünkösdkor kerül sor, mert reménységünk szerint Isten a Szentlélek
által hitet ébreszt a fiatalokban,
megerősíti őket hitükben. (A konfirmáció latin szó, jelentése: megerősítés). Ezen az ünnepélyes alkalmon
válnak a fogadalmat tévők a gyülekezet úrvacsorázó tagjaivá.

Álmos, Juhos-Kiss Gellért, Megyeri Szabina Bianka, Mohácsi Anett,
Molnár Dániel, Móritz Dorottya
Katalin.
Felnőttek:
Dobray
Ildikó,
Ebergényi Zsolt, Karátson Ildikó,
Kiss-Bágyi Ágnes, Mészöly Gabriella, Nemesapáti Norbert , Takácsné
Bágyi Krisztina, Tessedik Bence,
Szinger Patrik, Szalay Dominik Gábor, Tóth Ádám és Szabó Kata Sára,
A
presbitérium
nevében,
Karasszon Mihály gondnok úr így
köszöntötte a konfirmáltakat: A Budakeszi Református Egyházközség

és Presbitériuma nevében köszöntelek Benneteket, kedves magyar
református keresztyének! Most,
hogy már úrvacsorával is élő tagjai
lettetek az Anyaszentegyháznak,
útravalóul két, egymásnak látszólag
ellentmondó dolgot kívánok nektek:
Legyetek makacsok, szilárdak, de
legyetek szelídlelkűek!
− Miben is legyetek szilárdak,
tántoríthatatlanok? A Ti hitetekben,
hitvallásotokban legyetek tántoríthatatlanok. Azért vagytok magyar
reformátusok, azért jutottatok előre
a szent ismeretekben, hogy tudjátok, mi a tiszta forrás: a Biblia
tanítása alapján, a Szentlélek által
megépített egyházhoz tartozunk. És
ettől nem hagyjuk magunkat a külső körülmények hatására eltéríteni.
A makacs ragaszkodást, hűséget a
magyar hazára is vonatkoztathatjuk,
gondoljunk azokra a mártírokra,
akik hitvallásukért és hazaszeretetükért életüket is feláldozták!
− Miben legyetek szelídlelkűek?
Minden másban reggeltől estig és
estétől reggelig: az Istennel alázatos gyermekként, a közösségekben
testvéreit önzetlenül szolgáló testvérként. A szolgálat az, ami megmutatja a belül lakozó lelket, hiszen
mit csinál a szél, ha nem fúj? Miféle
keresztyén az, aki csak elvár dolgokat, de jó cselekedetei nincsenek? A
szolgálat viszont nem teher, hanem
megerősíti, stabilizálja a szolgálattevőt.
Mindnyájatok tele van Istentől
kapott lehetőségekkel, képességekkel, melyek valóságos kincsek!
Értékeljük Istentől kapott kincseinket, és hűen sáfárkodjuk velük!
Legyünk tudatában, hogy bár eredendően bűnös, de Krisztus által
megváltott életünk lehet. Olyan
alázattal szolgáljunk, teljesítsük
a szeretet és a misszió parancsát,
hogy aki látja, dicsőítse a mi men�nyei Atyánkat. Ámen.
Marosi Zsuzsa
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„Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról
majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt,…”
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Névadási szokások és a leggyakoribb
keresztnevek a 19. századi Budakeszin
A keresztnévadási szokásokat
a 19. század második felében döntően befolyásolták a településen
nyaralók. Nagyon sok, egyébként
budapesti illetőségű kisgyermek
látta meg a napvilágot Budakeszin.
Az itt nyaraló család újszülötteit
helyben keresztelték (természetesen
csak azokat, akik katolikus vallásúak voltak, hiszen Budakeszin más
vallású anyakönyvet ekkor nem vezettek.) Ezzel egyfajta névdivatot
teremtve helyben, mely a pest-budai
elen írás az 1801−1895 közötti polgári névdivatot tükrözte. Talán
anyakönyvek
felhasználásával az Alojzia név erre a legjobb példa.
született, amelyeket 1801−1842 kö- Az első ilyen nevű kislányt 1848zött latinul, 1843−1850 között ma- ban keresztelték Budakeszin (nem
gyarul és latinul, 1850 után ismét helyi család gyermekeként), majd a
csak latinul, majd a század vége felé század második felében olyan sokan
magyarul vezettek a plébánosok. kapták ezt a nevet, hogy a 20 legnép1801−1895 között 14 709 gyermeket szerűbb helyi női név közé került. Az
kereszteltek Budakeszin, ebből 7548 egyébként elszürkülő helyi névadási
szokások ezzel egy kicsit felfrissülkisfiút és 7161 kislányt.
tek. A 19. század
A fiúk kösorán 91 férfi és
rében a kettős,
67 női kereszthármas névadás
név fordul elő a
teljesen kiment
születési anyaa divatból. A
könyvekben,
megkeresztelt
viszont ha csak
fiúgyermekek
a helyi sváb csaesetében mindládok által adott
össze 64 (0,84%)
keresztneveket
kettős keresztnevizsgáljuk, akkor
vet találhatunk.
58 férfinév és
A női neveknél
mindössze 33 női
valamivel gyakokeresztnevet taribb maradt: 257
lálunk. Budakeesetben (3,58%)
szin mind a férfi,
adtak a kereszA budakesziek által állított régi
mind a női nevek
teléskor két keSzent Antal-szobor a Budakeszi úton
megterheltségi
resztnevet.
mutatója1
naA 18. századhoz hasonlóan, ebben a században is gyon magas. (Fiúk esetében átlaaz ún. kötött névadás jellemző, azaz gosan 82,94, a lányoknál 106,88 fő
a hónap szentjének a nevét, a ke- visel egy nevet.)
1801−1895 között 7548 fiúresztszülő nevét vagy pedig a szülei
nevét kapta az újszülött.� Ebben a gyermeket kereszteltek. Az első 20
században már a korabeli névadá- legnépszerűbb férfinevet az összes
si divatok is elérték Budakeszit, és megkeresztelt fiú 96%-a kapta. A
időnként már szabadon választott maradék 4% osztozik a megmaradó
71 keresztnéven. A férfi keresztnenevek is megjelennek.
A férfineveknél 17 olyan nevet vek körében a János és a József megtalálunk, amely 1%-nál gyakoribb őrizte a népszerűségét. A 18. század
előfordulású, míg a női nevek ese- harmadik legnépszerűbb neve, a
tében 13 nevet. Érdekes, hogy az Mátyás viszont visszaszorult. Az
anyakönyvekben időnként becézett 1830-as évektől már ritkábban adták
keresztneveket jegyzett be a plébá- ezt a nevet. Ezzel egyidejűleg az Annos. Az 1840-es években például a tal és a Ferenc név divatnévvé vált.
Terézia helyett Trézsi, az Erzsébet Bizonyos korszakokban népszerűbhelyett Örzse, a Sebestyén helyett bek voltak, mint a János és a József.
Paduai Szent Antal helyi tiszteletét
Sebő nevet olvashatunk.
A 18. századhoz képest jelentős köztéri, templomi szobrok és a tempváltozás, hogy bizonyos szentek lom egyik mellékoltára is jelzi.
A névadási szokásokban gyakran
kultusza elhomályosodott, míg más
szentek kultusza előtérbe került. Jó tetten érhetőek az országos névadási
példa erre a 18. században még je- divat hatásai. A reformkori Magyarlentős 14 segítő szent tiszteletének országon a közéleti szereplők, írók,
visszaszorulása vagy Paduai Szent költők a régi magyar keresztnevek
adását ajánlottak. Széchenyi István
Antal tiszteletének felértékelődése.

A 19. századi Budakeszin a
keresztnévadási szokások
jelentősen megváltoztak a
korábbi évszázadokhoz képest. Új hatások érik a települést, új nevek jönnek
divatba. A hagyományos,
előző századbeli, sokszor
még az óhazából hozott
keresztnevek kikoptak. A
döntő változás az 1830-as
évekre tehető.

J

1

frissen meghonosodó negróf például a Béla,
Szent Flórián
veket találunk, pl. Tibor,
Gejza (Géza), László
a Schieli-kápolna
Ervin vagy Ede.
nevek felélesztéséért
freskóján
A női neveknél szemfáradozott.2 Budakebetűnő a Mária és a Teszin már mindhárom
rézia előretörése. A 18.
keresztnév előfordul
században még a leggya1840 után.
koribb névnek számító
A korabeli MaAnna helyét a Mária
gyarország
egyik
vette át. A század során
legnépszerűbb férfi
közel minden negyedik
keresztneve az Istkislány a Mária nevet
ván volt. Az 1830-as
kapta a keresztségben.
évektől Budakeszin is
Emellett fontos megegyre több gyermeket
említeni, hogy a három
kereszteltek
István
legnépszerűbb budakenévre. Helyi népszi női név (Mária, Anna
szerűségét a magyar
és Terézia) az összes
nemzeti történelem
lánynév több mint felét
felértékelődésének
tette ki. A női névadási
köszönhette. A teleszokások elszürkülését
pülésen megkeresztelt
jelzi, hogy a 19. századi
István nevű fiúgyermekeknek szinte kizárólag Szent keresztelések 91%-ánál mindössze
István király lett a védőszentje. Ez 10 névből választottak.
Helyben továbbra is megőrizte
pedig közvetve utal a helyi oktatásra
is, hiszen a történelmi ismereteket népszerűségét az Erzsébet, a Katainnen szerezhették a helyiek. Persze lin, a Borbála, a Magdolna az Éva,
nem elhanyagolható a mindenkori a Rozina és a Julianna. Ezek a nevek
plébános szerepe, aki a választott már a 18. században is gyakran adott
névhez védőszentet rendelt. Itt ér- keresztnevek voltak. Érdekes ugyandemes megjegyezni, hogy a három akkor, hogy a korábban népszerű
legnépszerűbb férfinév védőszentje Rozáliát kezdi kiszorítani a Rozina
a katolikus templom 1-1 mellékoltá- név, ez egyébként más sváb telepürán (Nepomuki Szent János, Paduai léseken is megfigyelhető.
Szent Antal és a Szent Család mellékoltáron Szent
József) is látható. Ha kiegészítjük a sort a Szent
Sebestyén mellékoltárral,
akkor
megállapítható,
hogy a fiúgyermekek több
mint 40%-a a templom
mellékoltárain
szereplő
szent nevét kapta.
Szembetűnő még a
Flórián és a Gergely név
előretörése is. Szent Flórián már a 18. században is
nagy tiszteletnek örvendett
Budakeszin. 1769-ben a
település
védőszentjeként tartják nyilván�, a
Schieli-kápolna freskóján
is ábrázolták, igaz a 18.
A Budakeszin adott női nevek
században még ritkán adták az új35,82%-a csak egyszer vagy csak
szülötteknek ezt a nevet.
E században is előfordulnak ritka második névként fordul elő. Ezek a
nevek. 23 olyan férfinév van, amely ritka nevek a férfinevekhez hasonló
csak egyszer fordul elő (25,27%), kategóriák szerint csoportosíthatótovább 7 olyan nevet is találunk, ak. Kikopóban lévő női nevek közé
amely csak második névként bukkan tartozik az Orsolya (a 18. század 15.
fel. Ez a két csoport együtt az összes legnépszerűbb neve volt), a Kriszférfi keresztnév közel 1/3-át teszi ki. tina (a 18. században még a 16.), a
Ezen nevek egy csoportja Budake- Cecília és a Dorottya (e két név a18.
szin kikopófélben lévő név, pl. az században holtversenyben még a 27.
Aegidius (a 18. században még 32.) helyen állt.) Újonnan megjelenő név
vagy a Henrik (a 18. században még pedig a Jolán, a Malvin, az Edna
45.), másik része bibliai eredetű, pl. vagy a Natália.
Józsué, a harmadik csoportban pedig
Gellér Dávid

2013. ÁPRILIS 20.

A Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskolából 9 növendékünk – Danó Dorka, Kovács
Kincső, Molnár Anna, Nagy
Berta, Nagy Borbála, Rétháti Júlia, Simai Andrea, Szabó
Zsófia, Tüske Réka – képviselte iskolánkat az immáron 12.
alkalommal megrendezésre
kerülő Törökbálinti Regionális
Szolfézsversenyen.

1

A Czövek Erna Zeneiskola együttesei rendszeresen megörvendeztetik Budakeszi polgárait színvonalas hangversenyeikkel. Így volt ez május 17-én is a szokott helyszínen, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium aulájában.

arcsik Hédi igazgatóasszony köszöntőjét Tassi-Ködöböcz Judit tanárnő
kedves műsorvezetése követte. Az iskola gitárzenekarát hallhattuk előB
ször: Kozma László tanár úr a diákokra hangolt fiatalos lendületű, a közönség tetszését is elnyerő színvonalas műsorral, köztük egy ismert filmzenével,
nyitotta meg a hangversenyt.
A koncert középső és időben a legterjedelmesebb részét az énekhang uralta. Juhos Kiss Eszter tanárnő idén alapított kórust a szolfézscsoportjaiból,
akiket nagyszerű hangképzéssel és ízléses műsorválasztással terelget a kodályi úton.
Három növendékével: Rétháti Júliával, Kovács Kincsővel és Korompay
Balázzsal a jövő heti VII. Országos Társas Éneklési Versenyre készülve
mutatták be műsorukat. Kodály, Saint-Saёns, valamint J. S Bach duettjeit
és tercettjeit., szépen csengő hangon, olykor már éteri magasságban, érthető szövegkiejtéssel és látható élvezettel énekelték a gyerekek. A kórus
műsorán egészen komoly nehézségű darabok csendültek fel Ligeti György,
Bartók Béla tollából. A zongorakíséretet Barta Gábor tanár úr játszotta az
énekkar befejező számához, Faure: Tantum ergo című, az oltáriszentséget
magasztaló kompozíciójához, melyben szólistaként is hallhattunk szép hangú gyerekeket.
A záró részt a vonószenekar szépen, érthetően kidolgozott Vivaldi concertója és Mozart egyik templomi szonátája kezdte Kapronyi Gábor tanár
úr vezényletével. Az estet Esterházy Pál: Harmonia caelestis kantátasorozat
pár tétele koronázta meg a zenekar és énekkar közös előadásában Juhos Kiss
Eszter tanárnő vezényletével.
Gratulálunk a szép ének-és hangszerjátékhoz valamennyi résztvevőnek!
Külön elismerést érdemelnek kollégáink fáradhatatlan, kitartó munkájukért!
Kurucz Andrea

XI. Országos Kürtverseny eredmények
2013. március első hétvégéjén került sor a Kisújszálláson
XI. Országos Kürtversenyre, ahol a különböző korcsoportokban 36 zeneiskola 67 növendéke mérte össze tudását.

z iskolánkat képviselő Bede Ábel és Korompay Balázs is magas színvonalon játszott. Nagy örömünkre Korompay Balázs II. helyezést ért
A
el (első helyet nem adtak ki), melyhez szívből gratulálunk! Felkészítő tanáruk: Velenczei Anna kürtművész-tanár.

0 település zeneiskolás növendékei
vettek részt a megmérettetésen – Budakeszi, Biatorbágy, Budaörs, Érd, Göd,
Solymár, Sóskút, Törökbálint, Százhalombatta és Szentendre –, melyen az
izgalom mellett egy kedves fogadtatásban is részünk lehetett. A jól megszervezett, színvonalas verseny szervezője
a törökbálinti Szőnyi Erzsébet Alapfokú
Művészeti Iskola volt. A megnyitón a zeneiskola fuvolás, gordonkás és zongorás
növendékei köszöntötték a résztvevőket,
a felkészítő tanárokat és az érdeklődő
szülőket, majd az eligazítás után megkezdődtek 6 korcsoportban az írásbelik és a
szóbelik. A gyerekek, amikor végeztek a
nagy izgalom után, szendvicset és üdítőt
kaptak. Ez idő alatt a zsűri az írásbeli és
szóbeli eredményeket összesítve minden
kategóriában az első 3 helyezetett díjazta.

A díjátadást a Budapest Saxophon
Quartett koncertje nyitotta meg. Ezt követően a zeneiskola névadója, a ma is élő,
korát meghazudtolóan fiatalos és kedves
Szőnyi Erzsébet asszony – Kossuth-díjas,
Liszt Ferenc-díjas és Erkel Ferenc-díjas
magyar zeneszerző, karvezető, zenepedagógus, a Magyar Köztársaság Kiváló
Művésze – szólt a versenyen résztvevő
gyerekekhez, mely mindannyiunk számára lélekemelő érzés volt.
A díjazottak között nagyon szép eredményeket értek el zeneiskolás növendékeink is, akikre büszkék lehetünk, s akik
igazán értékes, szép ajándékokkal tértek
haza: korcsoportban 2. helyezést ért el
Simai Andrea (Somogyiné Tassi Valéria
tanárnő növendéke), korcsoportban 1.
helyezést kapott Rétháti Júlia (JuhosKiss Eszter tanárnő növendéke), korcsoportban 1. helyezést kapott Danó Dorka
(Juhos-Kiss Eszter tanárnő növendéke)
és 3. helyezést ért el Szabó Zsófia (Kurucz Andrea tanárnő növendéke).
Természetesen azoknak is gratulálunk, akik helyezést ugyan nem értek el,
de mindannyian szorgalmas, kiemelkedő
munkát végző tanulói iskolánknak. Reméljük, hogy a jövőben is ilyen szépen
felkészült növendékekkel képviselhetjük
a zeneiskolát!

Somogyiné Tassi Valéria
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BUDAKESZI HÍRMONDÓ –

Testvérvárosi
találkozó
Budakeszin
2013. június 7-8. között
Budakeszi Város Önkormányzata a
németországi Neckarsulm testvérvárosával idén ünnepli húszéves jubileumát. Ebből az alkalomból Budakeszi
testvérvárosi találkozót szervez
2013. június
7−8. között,
melyen tiszteletét teszi
Neckarsulm
delegációján kívül az
erdélyi
Csíkszereda, a kárpátaljai Beregdéda, az ausztriai
St. Margarethen, a németországi
Lich és Delbrück városok képviselete
közel hatvanfős delegációval.
Tisztelettel és szeretettel várjuk Budakeszi
lakosságát a találkozó
következő programjaira:
2013. június 7.,
péntek 15 óra
Neckarsulm és
Budakeszi testvérvárosi szerződésének megújítása
a Szent István-emlékműnél (2092 Budakeszi, Fő téri park).
A rendezvény keretében dr. Navracsics
Tibor miniszterelnök-helyettes úr, dr.
Csutoráné dr. Győri
Ottilia polgármester
asszony és Joachim
Scholz, Neckarsulm
főpolgármestere mond
ünnepi beszédet.
Fellépők:
Erkel Ferenc Kamarakórus, Budakeszi
Hagyományőrző
Asszonykórus,
Herczeg tánccsoport.
2013. június 7.,
péntek 16.30 óra
Neckarsulm és
Budakeszi alkotó
művészeinek közös
kiállítása
az Erkel Ferenc Művelődési Központban
(2092 Budakeszi,
Fő u. 108.).
2013. június 7.,
péntek 20 óra
Deák László
orgonakoncertje
a római katolikus
templomban
(2092 Budakeszi,
Fő u. 192.).

2013. június 8.,
szombat 9−14 óráig
„Megélt identitás”
című konferencia
a Prohászka
Ottokár Katolikus
Gimnáziumban
(2092 Budakeszi,
Széchenyi u. 141.).
Előadók: Tircsi Richárd
osztályvezető, az
Egyházi, Nemzetiségi
és Civil Társadalmi
Kapcsolatokért Felelős
Államtitkárság képviseletében,
Dr. Erb Mária az
ELTE Germanisztikai
Intézet docense, Franz
Huber, a neckarsulmi
Budakesser
Gemeinschaft elnöke,
Bednárik János
néprajzkutató, Gellér
Dávid és Somlai Péter
történészek.
2013. június 8.,
szombat 19.30 óra
Lampionos utcabál
a Budakeszi
Polgármesteri Hivatal
előtti téren
(2092 Budakeszi,
Fő u. 179.).
Mezei Mária Művészeti
Iskola bemutatója,
sváb és székely folklór
néptáncbemutatók,
tánctanítás.
The Old Show zenekar

Szeretettel várunk
minden
kedves érdeklődőt!

P rogramajánló 2 0 1 3 . június
06.06. 06.08.

Testvérvárosi találkozó Budakeszin

06.06.

19.00

Erkel Galéria - Lackfi Margit
kiállításának megnyitója

Erkel Ferenc Művelődési
Központ

06.07.

20.00

Deák László orgonakoncertje

Budakeszi Római Katolikus
templom

06.08.

19.30

Lampionos utcabál

Polgármesteri Hivatal

06.09.

16.00

Bartoló, a markoló

-

06.13.

19.00

Az alaptörvény és a Szent Korona-tan

Szent László Közösségi Ház

06.14.

15.00

Erkel Napok - Megemlékezés

Himnusz-szobor

06.14.

20.00

Erkel Napok - Stella Koncertkórus

hangversenye

Budakeszi Római Katolikus
templom

06.15.

18.00

Zákányi Zsolt Református Vegyeskar
Nyárváró Kóruskoncertje

Budakeszi Református
Templom

06.16.

09.00

Erkel Napok - Erkel Ferenc Sakk
Emlékverseny

Erkel Ferenc Művelődési
Központ

06.18.

18.00

06.20.

19.00

Olcsó szállítást vállalok rövid
határidővel, akár éjszaka is.
(Cheap carriage service
even all night.)
Zárt rakterű furgonnal.
Akár bútor szét-,
illetve összeszereléssel is.
ZEDI-Fuvar
Telefon: 06-30/316-1501

Redőnyszerelés, háztartási
aprójavítások referenciával,
garanciával.
Mobil: 06(20) 435 3778,
tel.: 06(1) 201 79 88

Királynők, szentek, boszorkányok

- Női szerepek és lehetőségek a
középkor végén

Erkel Ferenc Művelődési
Központ

A másik protestáns

Kálvin terem

Budakeszin,
a József Attila utcában,
egy 2 emeletes ház 2. emeletén
eladó egy felújított,
azonnal beköltözhető
49 m²-es öröklakás.
Telefon: 06 (20) 552-7001
FAKIVÁGÁS
Veszélyes fák ágankénti
lebontással való kivágása.
Koronaalakítás, száraz, beteg
részek eltávolítása. Igény szerint
ágak darálása, szállítása.
Tel.: 06(20) 485-6547,
Kovács Sándor

A p ró -

hirdetések
Keres? Kínál? Eladna? Venne?
Hirdessen nálunk!
Apróhirdetés
30 szóig 1 600 Ft+Áfa.
Hirdetésfelvétel:
e-mail: szatibo54@gmail.com ,
tel.: 06(23) 455-097
vagy
e-mail: budakeszihirdetes@
gmail.com, tel.: 06(20) 912-7451

Mesék a markológépről
A hamarosan megrendezésre
kerülő
könyvhéten egy Budakeszin
született
művel is találkozhatnak az olvasók.
A
könyvújdonság
címe: Bartoló, a markoló.

echler Anna meséi a Manó Könyvek kiadásában jelennek meg. A 12 meséből álló könyv
M
egy markológép születését, hétköznapjait és különös kalandjait meséli el a bölcsődés-óvodás
korosztálynak. A történetek hősei munkagépek:
betonkeverő, forgókotró, bobcat. A helyszín a Ke-

leti pályaudvar, a metróállomás építésébe
nézhetünk bele Hajba
László kedves illusztrációinak
segítségével. Bár a mesék
valós történésekre
támaszkodnak, mint
például a résfal betonozása vagy a fúrópajzs érkezése, mégis helyet kap bennük a csoda:
egy manó segít megoldani a lehetetlennek látszó
helyzeteket.
A kötet dedikálására június 9-én, vasárnap
délután 4 órakor kerül sor a Vörösmarty téren a
Manó Könyvek sátrában. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
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Budakeszi cipésze:

Suhajda László

Évtizedek óta él és dolgozik városunkban megbecsült,
tisztelt mesterként. Akik ismerik, azoknak nem kell bemutatnunk. Nekik természetes, hogy ha cipőjavításról,
kulcsmásolásról, cipzárjavításról vagy bélyegző, névjegykártya készítésről van szó, akkor bizalommal keresik fel a Budakeszi Fő utca
és Erkel Ferenc utca kereszteződésében lévő üzletében. Egyszer cipzárt kellett
kicserélni egy iskolatáskán, amikor még újak voltunk Budakeszin.
Elmentünk hát vásárolni az M0-ás melletti áruházba, ahol van egy kis varroda. Gondoltuk, gyorsan megoldjuk ezt a problémát. Ott akkora árat mondott a
hölgy, hogy kijött volna belőle egy új táska. Így jártunk a cipőjavítással is.
Aztán rátaláltunk a budakeszi mester üzletére, ahol gyorsan, szakszerűen és nagyon jó áron szolgált ki bennünket.
Nála minden körülbelül 30%-kal olcsóbb, mint a nagy bevásárlóközpontokban
lévő cipészeknél. Egy sarkalás máshol 2000 Ft, nála 1300 Ft-tól kezdődik, tűsarkú esetén 1800 Ft helyett 1200 Ft, míg az általános cipőjavítás 2500 Ft helyett
1700 Ft-tól kezdődik.
Nyitva tartás:
Hétfőtől-Csütörtökig:
9.00-16.00
Péntek:
9.00 – 14.00
Budakeszi, Fő u. 53.
Tel.: 06(23) 451-467

Forduljanak hozzám
Önök is bizalommal!

Pénzt és időt spórolnak meg

Válasszák Budakeszit, válasszák Suhajda Lászlót!

