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elyi rendelet szabályozza a Virágos Budakesziért díj adományozását. Azok közül, akik
H
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 hozzájárultak lakókörnyezetük csinosításához – nyolc
ingatlan tulajdonosa vehette át a kitüntetést augusztus 25-én, a Családi Nap Fesztivál keretében:
1.

A Fő u. 234. szám alatti ingatlan tulajdonosok képviseletében, Balla Istvánné
2. A Béke u. 5. szám alatti ingatlan tulajdonosai, Gáll Sándor és Gáll Sándorné
3. A Fő u. 165. szám alatti ingatlan tulajdo-

4.
5.
6.
7.
8.

nosa, Mayer Józsefné
A Fő u. 172. szám alatti ingatlan tulajdonosa
Szabó Károlyné
A Gábor Áron u. 56. szám alatti ingatlan tulajdonosainak képviseletében Vecsei Anett
A Knáb János u. 38. szám alatti ingatlan tulajdonosa Varga Jánosné
A Paplanhát u. 14/1. szám alatti ingatlanok
tulajdonosai, dr. Ambrus Katalin és VáradySzabó Zoltán
A Vásárhelyi u. 17. szám alatti ingatlan tulajdonosa, Prohászka Jánosné

Az önkormányzat a jövőben is támogatja ezt a
mozgalmat, hiszen nem mindegy milyen környezetben élünk.

Idén díszpolgárrá avattuk Filó Kristóf
kanonok urat, tiszteletbeli főesperest,
aki sokat tett hozzá városunk életéhez.
Kristóf atya egy elkötelezett ember, aki
fiatalkorában mások szolgálatára tette
fel az életét. Arra, hogy a bölcsőtől a
sírig ott áll az emberek mellett, hirdeti
az örömhírt, áld és vigasztal, segít és
utat mutat. Neki is köszönhetően megélénkült Budakeszin a közösségi élet,
s az egyházközségek fontos szerepet
töltenek be mindennapjainkban.

udakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Budakeszi Építészeti Értékeiért díjakat
B
adományozott augusztus 20-ai díszülésén azon

ingatlan tulajdonosainak, tervezőinek, akik a településképhez méltó módon alkalmazkodó, korszerű,
színvonalas épületet terveztettek vagy terveztek
(részletek a 6. oldalon)
Helyi rendelet szabályozza a Virágos Budakesziért díj adományozását is. Idén nyolc ingatlan
tulajdonosa vehette át a kitüntetést augusztus 25-én
a Családi Nap Fesztivál keretében (bővebben a 2.
oldalon).
Rendkívüli örömömre szolgált, hogy nagyon
sokan látogattak ki a hagyományosan augusztus
végén megtartott Családi Nap Fesztivál elnevezésű
önkormányzati rendezvényünkre.
Dacára a délutáni esőnek tömegek maradtak az
esti tűzijátékra, és a BackIIBlack koncertre is, ami

nagyon jó hangulatúra sikeredett: táncolt, mozgott,
verte a ritmust minden résztvevő.
Újra tömegek versenyeztek a főzőverseny díjaiért, összesen 22 csapat indult a különböző kategóriákban (bővebben a következő számban). Elmondható, hogy sikerült megtalálni a rendezvény
megfelelő helyszínét, mely gyönyörű, a repüléstől
nagyon különleges, tágas, és minden szempontból
remek terep egy ilyen fontos közösségi esemény
megrendezéséhez. Szükség volt a térre, hiszen sok
ezer látogatónk volt. Köszönet minden szervezőnek, rendezőnek, résztvevőnek, és főleg a számos
támogatónak, akiknek segítsége nélkül nem lehetett
volna ilyen nagyszerű ez a családi ünnep!
Vannak dolgok, melyek nem tartanak örökké, és
vannak olyanok, melyek örökké tartanak. Ilyen lehet egy jó dal, egy jó könyv vagy egy szép esemény,
melyeket magunkkal vihetünk majd olyan napokra
is, melyeket kicsomagolhatunk a legsötétebb őszitéli estéken. Bízom abban, hogy ez a rendezvény
egy ilyen emlék lesz mindannyiunk számára és a hideg napokon is eszünkbe jut majd, hogy milyen jól
éreztük magunkat az idei Családi Nap Fesztiválon.
A képviselő-testület megtárgyalta a közterületfelügyelet 2013. év első féléves tevékenységéről
szóló beszámolót, és azt nem fogadta el. Vizsgáljuk
a közterület-felügyelet működésének hatékonyabb
formáit, más szervezeti formában, a környező településekkel együttműködve. A változásokról időben
tudósítom a tisztelt Lakosságot.
Új szolgáltatással bővült Budakeszi egészségügyi ellátása: szeptember 1-jétől szájsebészeti ren-

delő nyílt a rendelőintézetben. Reméljük, hogy a
lakosság meg lesz elégedve ezzel az új szolgáltatással, és szükség esetén ki is fogja használni.
Nagyszerű hírrel szolgálhatok Önöknek. Hos�szú, alapos előkészítés után 2013. szeptember 2-án
elkezdődött az új bölcsődénk építése. Megkezdődtek az elsődleges földmunkák, az alapok kijelölése megtörtént. Remélhetően jövő szeptembertől
budakeszi gyerekektől lesz hangos az új bölcsőde
épülete.
Dr. Remete Sándor eddigi helyettes jegyzőt neveztem ki 2013. szeptember 5-étől Budakeszi Város Jegyzőjének.
A Képviselő-testület 2013. szeptember 5-ei ülésén egyetértett döntésemmel, és egyhangúan támogatta az új jegyző kinevezését.
Vége a nyárnak, elkezdődött az iskola, újra becsöngettek. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testület rendelkezéseinek köszönhetően,
több minden megújult az intézményekben. Festés,
felújítás, állagmegóvás történt az iskolákban, óvodákban, bölcsödében. Új eszközök beszerzésére is
futotta (Részletek a 11. oldalon). Remélem a felújításoknak köszönhetően a gyerekek kényelmesebben, tisztább környezetben tanulhatnak a 2013/14es iskolaévben.
Mindenkinek sikeres, eredményekben gazdag
tanévet kívánok!

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim,
kedves Budakesziek!
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Új jegyző
Budakeszin
Budakeszi város polgármestere a
„Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. §
(1) bekezdése alapján pályázatot
hirdetett Budakeszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. A beérkezett pályázatok
alapján Budakeszi polgármester
asszonya, dr. Csutoráné dr. Győri
Ottilia dr. Remete Sándort nevezte
ki Budakeszi jegyzőjének.

Előzmények:
A járások kialakítása kapcsán a kormánymegbízott javaslatára a közigazgatás-szervezéséért felelős miniszter Budakeszi Város
Önkormányzat akkori jegyzőjét nevezte ki
a Budakeszi Járási Hivatal vezetőjévé 2013.
január 1-jei hatállyal, így a korábban betöltött
hivatali pozíciója megüresedett.
Budakeszi Város Képviselő-testülete a
jegyzői munkakör betöltésére 2013 januárjában pályázati felhívást tett közzé. A beérkezett pályázatok közül dr. Szolnoki Imre és
dr. Remete Sándor pályázatát terjesztették a
testület elé, majd a Képviselő-testület a 2013.
január 17-ei ülésén Budakeszi Város Önkormányzat jegyzőjévé dr. Szolnoki Imre urat
nevezte ki határozatlan időre, fél év próbaidővel, dr. Remete Sándornak aljegyzői pozíciót ajánlottak.
Budakeszi Város Képviselő-testülete a
2013. 07. 24-ei zárt ülés keretében támogatta
a polgármester asszony azon javaslatát, hogy
– az együttműködés hiánya miatt – azonnali hatállyal szüntessék meg dr. Szolnoki
Imre jegyző úrnak próbaidő alatti munkaviszonyát. A jegyzői pályázatot újra kiírták,
melynek jelentkezési határideje szeptember
2-a volt.
2013. szeptember 5-én, a beérkezett pályázatok alapján Budakeszi polgármester as�szonya, dr. Csutoráné dr.
Győri Ottilia dr. Remete
Sándort nevezte ki Budakeszi jegyzőjének.
Dr. Remete Sándor
a Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Karon végzett, majd
közigazgatási szakvizsgát
tett.
Bagamér nagyközség
aljegyzőjeként
kezdte
szakmai
pályafutását,
majd Felsőpakony község jegyzőjévé nevezték ki 2007-ben.
2011−2012-ben a Budaörsi Városfejlesztő
Kft. jogtanácsosa és projektmenedzsere volt.
2013. január 17-e óta Budakeszi aljegyzőjeként dolgozott.
Dr. Remete Sándor angol és német nyelvtudással rendelkezik. Közigazgatási szakmai gyakorlatot a Körzeti Földhivatalban,
igazságszolgáltatási gyakorlatot a Budapesti
Katonai Ügyészségen szerzett, és polgári és
gazdasági jogból is van tapasztalata, amelyet
ügyvéd melletti gyakorlaton szerezte.

Makkosmária

− helyi építési szabályzat módosítása
Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete idén márciusban
döntött a Makkosmáriára vonatkozó helyi építési szabályzat felülvizsgálatáról,
új szabályozási terv elkészítéséről.

tervezési munkát a TT1 Tanácsadó és Tervező Kft. megkezdte, az előzetes egyeztetések
A
szakmai szinten megtörténtek. A szabályozás mó-

dosításánál a legfontosabb feladatok közé tartozik
az útszélességek felülvizsgálata, az értelmetlenül,
olykor meglévő épületeken áthaladó útszabályozások megszüntetése, a szabályozási tervlap és a
leírás közötti ellentmondások kijavítása, a mini-

mális telekméret és telekszélesség mint beépíthetőségi alapfeltételek újragondolása.
A tervezés jelenleg folyamatban van, befejezése decemberre várható. A munkák során szükségünk van a lakosság észrevételeire, azok nagymértékben befolyásolhatják a koncepciót, ezért a
mellékelt kérdőíven várjuk azokat az észrevételeket, melyek leginkább zavarják a tulajdonosokat
az érvényben lévő szabályozásban. A beérkezett
véleményeket a tervezés során szeretnénk felhasználni. Ezekről ősszel lakossági fórumot fogunk
szervezni, melynek pontos időpontjáról tájékoztatni fogjuk az érintetteket.
Az államigazgatási eljárás vége, az új szabályozás hatályba lépése 2014 májusára várható.

KÉRDŐÍV
név:..................................................................................................................................................................................................
cím:..................................................................................................................................................................................................
telefon:

........................................................................................................................................................................................

e-mail:...........................................................................................................................................................................................
érintett ingatlan helyrajzi száma:..........................................................................................................................
az észrevétel rövid leírása:.............................................................................................
................................................................................................................................................................

A kérdőíveket kitöltve a foepitesz@budakeszi.hu e-mail címre
vagy Budakeszi Város Polgármesteri Hivatal
2092 Budakeszi, Fő út 179. szám alatt adhatják le.
Dénes György, Budakeszi főépítész

Forgalmirend-változások
Budakeszin
Budakeszi város képviselő-testülete július 30-ai ülésén
fontos forgalomtechnikai módosításokról döntött.

A változások főleg megállási és várakozási tilalmak elrendelését jelentik,
amelyek jól beleilleszkednek Budakeszi
hosszú távú forgalomtechnikai koncepciójába – mondta el lapunknak Ohr Alajos, mint városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok.

z egyik helyszín a Gábor Áron és a Makkosi
út kereszteződése, ahol már korábban is volt
A
megállási tilalom. (Rendkívül forgalmas és veszé-

lyes kereszteződésről van szó, ahol a makkosmáriai
forgalom szinte 100%-a bonyolódik le.)
A másik fontos helyszín az „ún. Csulaklépcső”. Mint arról már korábban beszámoltunk, a
lépcső és korlát már önmagában is a biztonság érzését adja az arra közlekedőknek. A terv az, hogy
a másik oldalon − a patika és az orvosi rendelő
oldalán − olyan járdát építsünk, ami bekanyarodik a Munkácsy utcába. Ezáltal kerekes székkel
és babakocsival is biztonságos lesz az orvosi
rendelő megközelítése. Köszönet Kristóf Judit
doktornőnek, hogy ingatlanából egy kis területet
rendelkezésre bocsátott e forgalmas kereszteződés
biztonságosabbá tételéhez! További fontos döntés: a másik oldalon, a Munkácsy Mihály utcában
megállási tilalmat rendeltünk el 15 méter hosszan.
Erre azért volt szükség, mert sokan szabálytalanul
parkoltak ezen a területen.

Harmadik helyszínünk az Erkel utca Fő utca és
Gyöngyvirág utca közötti szakasza, ahol komoly
balesetveszélyt jelent a sok szabálytalanul parkoló
autó. Rengeteg bejelentést kapott az önkormányzat már korábban is a lakosságtól, amelyekben
felhívták a figyelmet a fokozott balesetveszélyre. Ezért döntött úgy a képviselő-testület, hogy a
Fő utca és a Gyöngyvirág utca közötti szakaszra
megállási tilalmat rendel el mindkét oldalra.
Jelenleg megállási tilalom van érvényben a
Kert utcában. A változás az lesz, hogy a Kert utca
páros oldalán, a Dózsa György tér és a kertészet
közötti szakaszra Várakozni tilos! táblákat helyeznek ki. A páratlan oldalon időkorlát szerinti
megállási tiltás lép életbe, amely hétfőtől péntekig
08.00−18.00 óráig lesz érvényben. Tehát estére
bárki a háza előtt
hagyhatja autóját.
Reméljük, ezek
a változtatások jól
beleilleszkednek
a város hosszú
távú közlekedéspolitikai koncepciójába, és növelik
mindannyiónk biztonságérzetét.
Ohr Alajos,
tanácsnok

Tisztelt Ügyfelünk!

Budakeszi városában a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet 2013. augusztus 5-étől a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
által kiírt közbeszerzési pályázat
eredményének megfelelően, illetve
a Saubermacher Magyarország Kft.,
mint korábbi közszolgáltató – felmondott szerződésének lejártával –
Székesfehérvár Városgondnoksága
Kft. látja el a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft. mint
alvállalkozó bevonásával.
A hulladékszállítási közszolgáltatás ellátása a 9/2011. (II. 22.) sz.
önkormányzati rendelettel összhangban 2013. augusztus 5-étől az
alábbiak szerint valósul meg:
Települési
(kommunális)
hulladék
Elszállítása a korábbi gyakorlatnak
megfelelően (változatlan napok és
gyakoriság) történik. Kérjük, hogy
a gyűjtőedények, és a többlethulladék elszállítására vásárolt zsákokat
a szállítási napon reggel 6 óráig helyezzék ki. A korábbi közszolgáltató által értékesített, többlethulladék
gyűjtésére használatos zsákokat
szeptember hónaptól nem szállítjuk el.
Az ünnepnapokra eső szállítás az
alábbiak szerint történik:
Október 23., november 1., december 24., 25., 26. napokon a szállítás
a megszokott rend szerint történik.
Január 1. helyett a szállítást január
4-én végezzük.
Szelektíven
gyűjtött
hulladék
Üveghulladék:
Az üveghulladékok szelektív gyűjtése továbbra is az ismert helyeken
fellelhető
gyűjtőkonténerekben
történik.
Műanyag/fém- és papírhulladék:
A műanyag/fém- és papír hulladékok házhoz menő szelektív gyűjtés
továbbra is havi egy alkalommal
történik. Ennek időpontjai 2013.
év hátra lévő részében:
szeptember 25., október 30., november 20., december 18.
A műanyag és a papírhulladék
gyűjtése egyszerre történik!
Műanyag hulladék gyűjtése (áttetsző zsákban, amit a lakók maguk
biztosítanak).
A zsákban kizárólag az alább felsorolt
hulladékokat szíveskedjen gyűjteni:



fém italos (üdítős, sörös), ill.
konzerves dobozok, egyéb fém
élelmiszercsomagolások.

A műanyag és fémpalackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, laposra taposva
rakják a gyűjtőzsákba, így kevesebb
helyet igényel!
Papírhulladék gyűjtése (kötegelve)
Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve, a műanyagos gyűjtőzsák mellé
helyezzék, lehetőleg olyan módon,
hogy az a forgalmat ne zavarja!


újságpapír, prospektus, irodai
papírok, géppapír, papírzacskó,
kartondoboz.

A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék nem lehet olajos, zsíros
vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!
A műanyag/fém- és papírhulladék
elszállítása továbbra is ingyenes és
nincs mennyiségi korlátja. Kérjük,
a szelektíven gyűjtött műanyag és
papírhulladékokat is a szállítás napján reggel 6 óráig az ingatlanuk elé
helyezzék ki!
Zöldhulladék
Elszállítása első alkalommal szeptemberben 16−20 között történik a
kommunális hulladékgyűjtési napokon. Az elszállítás feltétele, hogy
a zöldhulladék (lomb, levelek, fűnyírásból eredő hulladék, ágak, gal�lyak) áttetsző zsákban (120 l) vagy
kötegelve (0,1 m3), „Depónia” emblémával ellátott „Zöldhulladék”
feliratú matricával felcímkézve
helyezzék ki. A második alkalommal
történő gyűjtés november 4. és 9.
között történik, ugyancsak a kommunális hulladékgyűjtési napokon a
fenti feltételek mellett a BVV Kft.
közreműködésével.
A zöldhulladék matricák és a kommunális többlethulladék gyűjtésére
szolgáló zsákok megvásárolhatók a
szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve
a korábban megszokott árusító helyen: Barkács üzlet, Fő utca 34. Tel.:
452-512, nyitva tartás: H−P: 8−17,
Szo: 8−13 óráig, valamint a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési (BVV) Kft. Erdő utca 70. sz.
alatti telephelyén, munkanapokon
7−15 óra között.
Többlethulladék elszállítására szolgáló, Depónia feliratú zsák ára:
331 Ft/db + áfa, bruttó 420 Ft/db.



műanyag üdítős, ásványvizes
(PET) palackok,



műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok,

291 Ft/db + áfa, bruttó 370 Ft/db.

műanyag fóliák, zsugorfóliák,
zacskók, szatyrok, bevásárló
táskák,



többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok,

Saját lakókörnyezetük tisztaságának
megóvása érdekében kérjük a lakosságot, hogy az akció lebonyolítása
során az egyeztetett napon reggel
6-ig tegyék ki a lomot úgy, hogy a
gyűjtőautó által megközelíthető legyen az ingatlan, a gyalogos- és a
gépjárműforgalmat ne akadályozza,
az ömlesztett, kisebb hulladékok (lomok) be legyenek zsákolva.

A korábbi közszolgáltató által értékesített és a feliratával ellátott
kommunális hulladék gyűjtésére
szolgáló zsákokat nem szállítják el
a továbbiakban, viszont a zöldhulladék elszállítására szolgáló zsákok a
későbbiekben is felhasználhatók.

Ügyfélszolgálat:
2013. augusztus 8-ától Budakeszin a
Művelődési Házban (Fő u. 108. szám
alatt) csütörtöki napokon működik
9.00–13.00 óra között személyes
ügyintézésre, ill. a 06/30-746-1231
telefonszámon a székesfehérvári
ügyfélfogadási időben.
Október 3-án a délelőtti ügyfélfogadás helyett 15.00–1800 óra között
várjuk Tisztelt Ügyfeleinket a fenti
címen.
Elérhetőségeink:
Postacím:
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
Tel: (22) 504-412,
Fax: (22) 507-420
E-mail: ugyfel@deponia.hu
honlap: www.deponia.hu

A lomtalanítás során nem szállítják el:
-

Zöldhulladék elszállítására szolgáló, Depónia emblémás matrica ára:



Lomtalanítás
A lomtalanítás lebonyolítása szeptember 30. és október 25. között történik kizárólag telefonos bejelentés
alapján. Bejelentéskor meg kell adni
a hulladék várható mennyiségét, ill.
az ingatlantulajdonos nevét, címét,
elérhetőségét. Jelentkezni október
18-áig lehet az ugyfel@deponia.hu
e-mail címen, a 06-22/202-260 telefonszámon, munkanapokon 8−14
óra között, valamint csütörtökönként
személyesen a budakeszi ügyfélszolgálaton.

-

elbontott gépjármű karosszéria,
építési törmelék, nyílászárók,
veszélyes hulladék (olaj, festék,
akkumulátor, pala, elektronikai
berendezések, stb.),
kommunális (vegyes) hulladék,
ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék,
tehergépjármű és traktor gumiköpeny,
kézi erővel nem rakodható,
túlsúlyos vagy túlméretes hulladék.

Veszélyes
hulladékok
gyűjtése
A veszélyes hulladékok begyűjtésére október 12-én, szombaton 9−14
óra között kerül sor. Helyszín: Erdész tér (a Pátyi úti Fatelep előtti
parkoló). Kizárólag az alábbi hulladékokat veszik át: elektronikai és
elektromos berendezések, kisgépek,
személygépkocsi gumiabroncs. A
hulladék átvételének feltétele a III.
negyedéves (augusztus−szeptember
hónapokra vonatkozó) hulladékszállítási számla befizetését igazoló
csekk, vagy banki bizonylat, illetve
a lakcímkártya együttes bemutatása.
További információk:
- Az ügyfelekkel való szerződéskötés a várható jogszabályi változások
miatt átmenetileg nem kezdődött
meg augusztus 5-étől. A közszolgáltatás igénybevétele a Hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,
ill. a fentiekben említett helyi rendelet szerint kötelező.
- A hulladékkezelésről szóló jogszabályok értelmében egy településen
csak egy közszolgáltató végezhet
szolgáltatást. Ezért felhívjuk a cégek
és a vállalkozók figyelmét arra, hogy
a települési szilárd hulladék elszállításának tekintetében a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.-vel kell
szerződniük.

A díjakról:
Lakossági kommunális hulladék:
A Hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 91.§. (2) bekezdése szerint 2013. július 1-től „A
természetes személy ingatlantulajdonos részére kiállított számlában
meghatározott hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve
az alapdíjat) nem haladhatja meg a
2012. április 14. napján alkalmazott
díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.” A
társasházakra, illetve a költségvetési
szervekre is a természetes személyekre vonatkozó díjszabás vonatkozik. Többlethulladék elszállítása
az erre a célra rendszeresített zsák
megvásárlásával lehetséges.
Szelektíven gyűjtött hulladék:
a házhoz menő műanyag/fémés papír-, valamint a konténerekben gyűjtött üveghulladék
elszállítása és kezelése díjmentesen történik,
a zöldhulladék elszállítása kizárólag az erre a célra szolgáló
matrica megvásárlásával és a
gyűjtőzsáko, vagy kötegen történő elhelyezésével lehetséges.
Lomtalanítás és veszélyes hulladékok elszállítása:
A lomtalanítás és a veszélyes hulladékok elszállítása a fentiekben részletezett módon és időpontban, évi egy
alkalommal díjmentesen történik.
A számlák kiállítása lakossági ügyfelek esetében negyedéves bontásban
történik, melyek esedékessége a naptári negyedév utolsó napja.
Tájékoztatjuk, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralék, annak kamata és behajtási költségei adók módjára behajtandó köztartozás, melyet 2013. január 1-jétől
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé
vagyunk kötelesek átadni.
KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT!
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Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004-ben Budakeszi Építészeti Értékeiért
díjat alapított, attól a céltól vezérelve, hogy a településképhez méltó módon alkalmazkodó, korszerű, színvonalas épületek építtetőit, tervezőit elismerésben részesíthesse.

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 30-i ülésén döntött arról, hogy az idei évben az értéknövelő módon felújított, korszerűsített lakóépület
kategóriában megosztva, két ingatlannak ítél díjat.
Az egyik a Budakeszi, Virágvölgy
utca 20. szám alatti lakóház.
Budakeszi egyik leghangulatosabb részén található épületek
mindegyike igazi építészeti érték,
melyet a jelenlegi tulajdonosok is
megbecsülnek.

2012 között épült ingatlan egyik
építtetője és egyben tervezője
Vonnák Katalin. A másik építtető
és egyben kivitelezője is Vonnák
András.
Az épület tervezője továbbá Tanos
Márta és Vonnák János.

Közülük is meghatározó ez sarki
épület, mely minden apró részletében korhű módon, nagy gonddal
helyreállított, a régi címertől
kezdve a kapucsengőig.

Az újonnan létesített lakóépület
másik díját a Napsugár utca 10.
A/B szám alatti ingatlan kapja.

A folyamatosan jól karbantartott
épület méltó indítást biztosít az
erdőbe induló turistáknak, vagy
a Budakeszire érkezőknek. Az
épületet 2010-ben Matkó István
úr újíttatott fel. Matkó István
képviseletében Fischer Benedekné
vette át a polgármester asszonytól
a díjat.

Tömegképzésében, formavilágában a hagyományokhoz alkalmazkodó épületegyüttes, mely
harmonikusan alkalmazkodik
környezetéhez.
Különösen dicséretes a kert és a
felvezető zöldfelület igényessége.
A 2009-2011 között épület lakóház
építtetője Sebesvári László.

Az értéknövelő módon felújított,
korszerűsített lakóépület kategóriájának másik díjazottja a Fő utca
194. szám alatti lakóház, mely Budakeszi műemléki környezetében
helyezkedik el. A korszerűsítés, felújítás során külső megjelenésben
minden értéket megtartottak, a
belsőben korszerű, fiatalos lakást
alakítottak ki.
Az utcafronti homlokzat megtartása, az épület arányainak megőrzése a tetőtér beépítésének ellenére
is sikerült, ami kivételes tervezői
elkötelezettséget mutat. Az épületet 2003-ban újíttatta fel, és
egyben tervezője is volt Draskóczy
Gergely.

Az újonnan létesített lakóépület
kategóriájában is két díjat ítélt
meg a Képviselő-testület. Az egyik
a Bolgár utca 38-40. szám alatti
ingatlan, mely Makkosmárián található. A hagyományoktól eltérő
épület példaértékű a településrész
beépítésének folyamatában. Nem

Az épület tervezője Draskóczy
Gergely.

harsány, rejtőzködő, a természet
és a kert előtt meghajol, azokat
előtérbe helyezi.
A szemlélő előtt szinte felsejlik
az a történet, melynek a végén a
természet győz, az épület lassan
elbújik a lombok között, menedéket nyújtva a gazdájának. A 2010-

A képviselő-testület a közintézmény, kereskedelmi, szolgáltató
építmény kategóriában Fő utca
115. szám alatt lévő Betűtészta
mesekönyvboltnak adományozza.

Kevés elemmel dolgozik, azokat
határozottan a helyére teszi. Az
egyszerű épület elvárja az ide
érkezőtől, hogy a belépés előtt végignézze a legapróbb részletet is.

A portálkialakítás, a színhasználat,
az üzlet figyelemfelkeltése mintaértékű, az üzlettulajdonosoknak
és a tervezőknek követendő
példa. Az itt megrendezett programok egyértelműen gazdagítják
városunkat.

Az épületet Enner Patrícia és
Simon Zsolt újíttatta fel 2010-ben.
Megtartva a régi épület arányrendszerét, épülettömegét egy
gyermekvilághoz alkalmazkodó,
kedves, hívogató épülettel gazdagodott a település.

Gratulálunk minden díjazottnak!
A Szerkesztőség

A „Budakeszi Díszpolgára” címet Filó
Kristóf plébános úrnak adományozta a
képviselő-testület. A díjat az augusztus 20-ai díszülésen, ünnepélyes keretek között adta át dr. Csutoráné dr.
Győri Ottilia polgármester.

udakeszi Város Képviselő-testülete szeretné méltó
elismerésben részesíteni a város szolgálatában kiB
emelkedő érdemeket szerzett személyeket, életművü-

ket, kiemelkedő cselekedeteiket, és példaként állítani
a jelen és jövő nemzedékek elé. A képviselő-testület
ettől a céltól vezérelve 1995-ben „Budakeszi Díszpolgára” címet alapított.
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. július 30-ai ülésén határozott arról, hogy
a városért végzett önzetlen, áldozatkész munkájának
elismeréseként a 2013-as évben a „Budakeszi Díszpolgára” címet Filó Kristóf plébános úrnak adományozza.
Kristóf atya kanonok, tiszteletbeli főesperes, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium püspöki biztosa,
és 2001-től a Budakeszi Havas Boldogasszony-templom plébánosa.Az esztergomi születésű atya a papi
szolgálat megkezdése előtt zenetörténész szeretett volna lenni, a zene iránti szeretete a mai napig élete részét
képezi, melyet sokszor belecsempész prédikációiba is.
Az általános iskola elvégzését követően a Jáki József
Út- és Vasútépítési Technikumba járt, majd az Uvaterv
autópálya osztályán dolgozott. Húszéves kora után
kezdett el foglalkozni a papság gondolatával. A polgári
hivatását otthagyva beiratkozott az ötéves esztergomi
szemináriumba, hogy Istennek szentelhesse életét.
1972. június 24-én Kisberk Imre püspök úr szentelte pappá. Pilisvörösváron kezdte meg szolgálatát
általános iskolai hitoktatóként. Nyolc év után került át
Érd városába, huszonegy évig dolgozott a településhez
tartozó Érdligeten, Diósdon és Érd-újtelepen. Diósd
vezetősége 1997-ben a plébános úrnak adományozta a

Diósd Díszpolgára címet. Az Érden
végzett tevékenységét követően ő
maga szeretett volna Budakeszire
kerülni – melyet mindössze híveinek említett meg. 2001-ben, Takács
Nándor püspök úr működése alatt
került át városunkba.
Plébános úr mindig háttérbe
húzódva szervezi városunk életét.
Folytatta és megújította az úrnapi
virágszőnyeg készítést, a domonkos
nővérekkel és a karitásszal együtt
katekézist szervezett a szentmise
alatt gyerekeknek, öröm utat, lelki
napokat, katekumenátust, jegyes
oktatást, jótékonysági krumpliebédeket, a Prohászka
Gimnáziumban hétfőnként tartott elmélkedéseket,
felnőttek keresztény hitéletbe való bevonása fűződik
nevéhez. A Nepomuki Szent János-szobor felállíttatásában is közreműködött.
A kereszténység az egyetlen vallás, amelyet születése pillanatától meghatároz a hit továbbadásának
kötelessége. Kristóf atya is erre tette fel az életét, hogy
tanítsa az embereket, küzd, hogy – a mai korunkra
jellemzően – az egyház ne szoruljon ki az emberek
életéből, és Istennek tetsző közösséget formáljon a
templomba járó egyénekből.
Magával ragadó, megmozgató és hiteles prédikációiban nagy hangsúlyt fektet az emberközeliségre,
az életből, sokszor saját élményeiből, tapasztalásaiból
merített példákra, egyháztörténeti érdekességekre,
melyből nemcsak a hivatás iránti elkötelezettsége és
szeretete mutatkozik meg, hanem maga Kristóf atya
is. Hozzáállása, kiváló szakmai, lelki, műveltségbeli
felkészültsége, emberközelisége és közvetlensége életkorra való tekintet nélkül képes közel hozni az embert
a katolikus egyházhoz és a képviselt értékrendhez. Egy
tanítványa a következőket mondta róla: „Filó, te nagyon

boldog ember vagy, mert életedben legenda lettél.” A
város kulturális, egyházi és társadalmi életében kiemelt
szerepet tölt be, határozott jellemével és értékrendjével
példaként állítható Budakeszi város lakosai számára.
Ezúton köszönöm kitartó, aktív közéleti, társadalmi,
egyházi munkáját, kiemelkedő tevékenységét és példamutató emberi magatartását, mellyel városunk fejlődését szolgálja. A díszpolgári címet, a város vezetése és
a budakeszi közösség elismerése, jelentős eredményt
hozó munkája, életműve, a város fejlődése, hírnevének
öregbítése, szellemi értékeinek gyarapodása érdekében
végzett kiemelkedő tevékenységéért kapta.
Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester

„Új kiegyezésre van szükségünk. És ahhoz, hogy ez a
kiegyezés megtörténjen ember és ember között, ahhoz
először önmagunkat kell elfogadni: önmagunkban
meglátni és helyesen értékelni a csodát. Így tudnánk
megváltoztatni, jobbá, szebbé tenni a saját és mások
életét. Ez a legfőbb feladatunk. Ebben szeretnék én
segíteni és ehhez a munkához ajánlom fel továbbra
is a munkámat” – mondta Filó Kristóf a díjátvételt
követően.

Ne a borító alapján ítélj meg egy könyvet!
Beszélgetés Enner Patríciával, a Betűtészta mese
könyvbolt tulajdonosával

– Augusztus 20-án, a városi ünnepségen Budakeszi Építészeti Értékeiért díjat kapott a Betűtészta
mesekönyvbolt. Mikor kimondták a
neveteket, egyből tapsolni kezdetek
az emberek.
– Ez a taps talán nem csak a díjnak
szólt, hanem benne volt a mosoly, ami a
nevünk hallatán kiül az emberek arcára.
Azok az emberek, akik értékelik, hogy
Budakeszinek van Betűtésztája, érzik a
benne lévő energiát, a sikereinknek is
velünk örülnek
– Mennyire befolyásolja a könyvés programválasztékot az, hogy saját
gyermekeidnek ez a második otthonuk?
– Teljesen. Ezek az iskola utáni szabadidős programok belecseppentenek
mások életébe. Járunk úszni, az edző
maga is anyuka, ezért ilyen lenne, ha
anya úszóedző lenne. Tökéletesítjük
magunkat egy szakterületre, és biza-

lommal adjuk át gyermekeinket valakinek, aki egy részterületet sokkal jobban
művel, mint mi. Aki hozzánk belép, azt
kapja, amit én saját gyermekeimnek is
adok. És ez mélyebbről, tisztább helyről nem is jöhetne.
– Az idei iskolaévre milyen szabadidős tevékenységeket találtál ki?
– Igazi kincseket. Hétfő délután a
kreatív írásé. Fél 4-től a felső tagozatosokat várjuk. Három író jön hozzájuk
vetésforgóban, írásbeli kommunikációs képességüket fejleszthetik, tanulnak verset írni, novellát, újságcikket,
könyvelemzést, mesét, dalszöveget,

elmennek
moziba,
színházba, és az ott látottakról kritikát írnak
Turbuly Lilla színházi
kritikussal. Öt órától a
gimnazistákat várjuk:
Pacskovszky
Zsolt
író vár maga köré 15
olyan gimnazistát, akik
az irodalom valamely
területén szeretnének
érvényesülni. A leendő
írók, irodalmárok, forgatókönyvírók,
filmrendezők, reklámosok, akik most
még gimnazisták, a tanév alatt összehoznak egy könyvet Zsolttal, amit kiadónk megjelentet. Ilyen kezdeményezés és lehetőség még nem volt itthon.
Több felnőtt jelezte, hogy most nagyon
szeretne gimnazista lenni.
– Megértem. Az íráskészségen kívül még milyen területre irányulnak
a foglalkozások?
– Folytatjuk a Nyomda-festéket,
ahol kortárs illusztrátoroktól tanulhatnak a gyerekek rajzolni. Szalma Edit,
több könyv illusztrátora, – évekig ő ké-

szítette a Nemzetközi Cirkuszfesztivál
plakátjait – , vele cirkuszi sátrat, figurákat és plakátokat készítenek. Baranyai
Andrással grafikákat, Simonyi Cili ruandai táborokban oktatott, az ott szerzett tudást, az afrikai képi világot adja
át a gyerekeknek. Lesz művészettörténet múzeumlátogatással, drámaórákkal
és festészettel, iskolaelőkészítő folytatódik Nyitrai Szilvivel az animációs
filmkészítés, délelőtt Cérnahang és
Ringató, szombatonként változó programok a Betűtésztában és Budapesten,
ugyanis havonta egyszer eljöhetnek a
gyerekek egy budapesti idegenvezetésre.
– Ezek szerint kívülről építészeti
érték, belülről kulturális paradicsom
a Betűtészta.
– Egy könyvet ne a borítója alapján
ítélj meg, tartja a mondás, de vajon egy
könyvesboltot meg lehet a külseje alapján is? Minket, remélem, igen. A külsőbelső kialakítással próbálom tükrözni a
sokszínűséget, a határtalan fantáziát, a
helyes kiutat, a jó győzelmét; mindent,
amit a mesék nyújtanak.
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Önmagunkban kell meglátni
és helyesen értékelni a csodát
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Elkezdődött az új bölcsőde építése Budakeszin
Örömteli nap 2013. szeptember 2.,
amikor is az „első kapavágásokkal”
elindult egy közel egyéves munka, az
új budakeszi bölcsőde építése.

kezésre, és ehhez még 100 millió forint összegű
önrész biztosítása szükséges.Égetően szükséges
a bölcsőde építése: szerencsére sok kicsi emberke születik, s számukra biztosítani kell a helyet.
Idén 7 kisgyerek bölcsődei elhelyezését kellett
visszautasítani helyhiány miatt. Az önkormányzat ezekről a családokról is gondoskodik: 30
ezer Ft/hó támogatást kaphatnak, amennyiben
megfelelnek a rendeletben meghatározott követelményeknek (pl. az egy főre eső jövedelem
nem haladhatja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj háromszorosát). Ez komoly segítséget
jelenthet az érintett családoknak.

ülönleges mérföldkő ez az esemény településünk életében, hiszen 48 apróság korszerű
K
körülmények között kezdheti meg az akár 20

éves nevelési-oktatási folyamatot. Az intézmény 1000 m²-es lesz, szép kertkapcsolattal,
fedett teraszokkal. Mint dr. Csutoráné dr. Győri
Ottilia polgármester asszony elmondta: az önkormányzat 150 millió forintot nyert az épít-

Szabó Tibor Mihály

A helyi választási iroda vezetőjének
1/2013. (VII. 31) határozata
Budakeszi város területén a 2014. évi általános országgyűlési választáson alkalmazásra kerülő szavazókörök számát, sorszámát és területi
beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét, a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése alapján, az alábbiak szerint állapítom meg:
001 szavazókör: Széchenyi

István Ált. Isk. Napraforgó tagozat Petőfi Sándor utca 47.
Központ (INO)
Erdő utca 83.
003 szavazókör: Szociális Központ (INO)
Erdő utca 83.
004 szavazókör: Polgármesteri Hivatal
Fő utca 179.
005 szavazókör: Szivárvány Óvoda
Fő utca 268.
006 szavazókör: Szivárvány Óvoda
Fő utca 268.
007 szavazókör: Pitypang Óvoda
Ifjúság útja 2.
008 szavazókör: Pitypang Óvoda
Zichy Péter utca 31.
009 szavazókör: Széchenyi István Általános Iskola
Knáb J. utca 60.
010 szavazókör: Széchenyi István Általános Iskola
Knáb J. utca 60.
011szavazókör: Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda
Fő utca72.
012 szavazókör: Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda
Fő utca72.
013 szavazókör: Nagysándor József Gimnázium
Széchenyi utca 94.
014 szavazókör: Szivárvány Óvoda
Fő utca 268.
015 szavazókör: Szivárvány Óvoda
Fő utca 268.
016 szavazókör: Nagysándor József Gimnázium
Széchenyi utca 94.
002 szavazókör: Szociális

A szavazókörök területi beosztását (utcajegyzék) a határozat melléklete tartalmazza.
A Ve. 78. §- a alapján, azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak
Budakeszi Város megnevezését tartalmazza, az általam kijelölt 003. szavazókörben
(Szociális Központ, 2092 Budakeszi, Erdő
u. 83.) szavazhatnak.
Elrendelem a határozat Budakeszi Polgármesteri Hivatal hivatalos honlapján
(www.budakeszi.hu), valamint a hirdetőtábláján 15 napra történő közzétételét.
Döntésem ellen a határozat közzétételétől számított 15 napon belül nyújtható
be fellebbezés a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (2092 Budakeszi, Fő u. 179). A
fellebbezés illetékmentes.
A fellebbezésre megállapított határidő
jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16

órakor jár le.
A határidőt naptári napokban kell számítani.
Indokolás
A választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve) 351.
§ (1) bekezdése alapján a szavazóköröket
első alkalommal 2013. július 31-ig kell kialakítani.
A Ve. 77. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi
beosztását, valamint a szavazóhelyiségek
címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg, hogy egy szavazókörre mintegy
hatszáz, legfeljebb ezerötszáz - a központi névjegyzékben szereplő- választópolgár
jusson.

A Ve. 78. § - a alapján a több szavazókörrel rendelkező településeken a helyi
választási iroda vezetőjének ki kell jelölnie
azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok
szavazhatnak. (003. szavazókör)
A Ve. 80. § - a alapján a helyi választási
iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról szóló határozatát a helyben szokásos módon 15 napra közzé kell tennie,
megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti
számát, továbbá a Ve. 78. §-a alapján a
települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására kijelölt szavazókört is.
A Ve. 165. § (1) bekezdés a)-c) pontja
szerint a szavazóhelyiségeket úgy kell kialakítani, hogy a választópolgárok számára
jól megközelíthető legyen, garantálja a választópolgárok befolyásolástól mentes joggyakorlását, biztosítva a szavazatszámláló
bizottság zavartalan működését. A Ve. 165.
§ (2) bekezdése szerint a szavazóhelyiség
nem lehet olyan épületben, amely – részben vagy egészben - jelölt vagy jelölő szervezet használatában van.
A Ve. 166. §-a szerint minden településen, minden választókerületben legalább
egy szavazóhelyiséget akadálymentesíteni
kell. (002, 003, 004 szavazókör)
Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja,
a fellebbezést a Ve. 234. § (2) bekezdése
alapján a területi választási iroda vezetője
bírálja el 3 napon belül.
A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. § (1)- (3) bekezdése vonatkozik.
A fellebbezés illetékmentességét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. §
(2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.
Budakeszi, 2013. július 31.

dr. Remete Sándor, megbízott jegyző, Helyi Választási Iroda vezetője

Záradék: Jelen határozatot és a hozzá tartozó mellékleteket 2013. július 31-én Budakeszi Város honlapján közzétettem.

Képviselő-testületének határozatai

Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025
„Budakeszi szennyvíz-elvezetési
és szennyvíztisztítási projekt”
keretében a szennyvíztisztító telep
és szennyvízcsatorna hálózat
megvalósításához szükséges önerőt a
Fővárosi Vízművek Zrt. által fizetendő
vagyonkezelési díjból biztosítja.
Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban
részesülők és a regisztrált
álláskeresők közfoglalkoztatására
hatósági szerződést kötött, amelynek
keretében 1 294 452 Ft önrésszel
15 főt közfoglalkoztatás keretében
foglalkoztat 7 hónapig.
Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a KMOP-3.3.313. azonosító számú „Megújuló
energiahordozó-felhasználás
növelése” című pályázatra, a
„Polgármesteri Hivatal, Széchenyi
Általános Iskola, Pitypang Óvoda
megújuló energia alapú fejlesztése
napelemekkel Budakeszin”
elnevezéssel pályázatot nyújtott be
99 907 960 Ft értékben.
A pályázat előkészítésének
feladataival a képviselő-testület
(tanulmány, műszaki dokumentáció)
a GEKKO Consulting Kft.-t bízta meg,
bruttó 5 003 800 Ft értékben.
Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a szociális és
gyerekjóléti kötelező feladatainak,
a Budakörnyéki Önkormányzati
Társulás fenntartásában lévő HÍD
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
keretében történő ellátásáról szóló
feladatellátási megállapodást
elfogadta.
Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a HÍD Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat működéséhez a
Budakörnyéki Önkormányzati
Társulás részére 2013. évi II.
félévére 37 678 E Ft-ot biztosít.
Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a KMOP-4.5.2.11
számú „Szociális alapszolgáltatások
és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése”
elnevezésű pályázat önrész és
saját részének finanszírozásáról
döntött, aszerint, hogy 101 739
455 Ft a teljes önrész, amely úgy
oszlik meg, hogy 50 357 000 Ftot az Önkormányzat 2013. évi
költségvetése és 51 382 455 Ft-ot a
2014. évi költségvetés biztosítja.
Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a TT1 Tanácsadó
és Tervező Kft.-t bízza meg az
Erkel Ferenc utca szélessége
szabályozásának vonatkozásában a
HÉSZ módosítás elkészítésével 895
000 Ft + áfa összegben.
Budakeszi Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a Budaörs
Kistérség Többcélú Társulása
módosított megszüntető okiratát
elfogadta.

Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a 2092 Budakeszi, Fő utca 179. szám
alatt található 4. számú fogorvosi
rendelő OEP rendelési időn kívüli
bérbe vételére kiírt egyfordulós, nyílt
pályázati eljárást eredményesnek
nyilvánítja. A pályázat nyertese
a Mango Med Kft., ami 2013.
szeptember 1. napjától bruttó 20
000 Ft/hó bérleti díj ellenében bérbe
vette a rendelőt.
Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Green-Dental
Kft.-val kötött ingyenes használatba
adási szerződést módosította. A
használatba adás kezdő időpontja
2013. év január 1. napja. A
használat ideje alól kivételt képeznek
a hétfő 15.00 −20.00, valamint a
kedd 07.30 −12.30 időpontok.
Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a védőnői hálózat
működésének biztosításához 5 db
ELIZA védőnői szoftverkövetés,
szoftver frissítése, program
karbantartása a Zanda 2000 Bt.-től
(8000 Székesfehérvár, Széchényi út
7. II. 9.) egy év időtartamra történő
beszerzését jóváhagyta, 152 500 Ft
értékben.
Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkérte a
hivatalt, hogy a szeptemberi
rendes testületi ülésre a közterületfelügyelők munkájának szakszerűbbé
és elfogadhatóbbá tételéhez
intézkedési tervet dolgozzon ki.
Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
2014. évre vonatkozóan turisztikai
stratégiai tervet készített. A terv
elkészítésére Budasys Szolgáltató
Bt.-t bízza meg bruttó 190 500 Ft
értékben.
Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Budakeszi
Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek
számát a 2013. szeptember 1.
napjától 2 fővel megemelte, az
54 fő teljes munkaidős létszámot
56-ra módosította. Az álláshelyek
növekedésével kapcsolatos személyi
és kifizetői járulékok összegét
a Budakörnyéki Önkormányzati
Társulás, Budakeszi Polgármesteri
Hivatalnak megállapodás keretében
megtéríti.
Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatta a
Pilisi Parkerdő Zrt. (székhelye:
2025 Visegrád, Mátyás király
utca 4.; képviseli: Zambó Péter
vezérigazgató) kérelmét, és részére
125 000 Ft támogatást biztosított
az erdei vaddisznóállománnyal
kapcsolatos kutatások elvégzésére.
Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Budakeszi
belterület 2415 hrsz. alatt található
kivett sportpálya és épület
megnevezésű ingatlan használatára
szerződést kötött a Budakeszi
Labdarúgó Akadémiával (székhely:
1118 Budapest, Budaörsi út 13.
III. em. 10., képviseli: Kiss-Baranyi
Sándor).

Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete nyílt pályázatot
írt ki a Budakeszi külterület 067/15
(7206 m2), 079/20 (14 599 m2),
079/23 (7028 m2), 079/24 (13 242
m2), 079/25 (5415 m2) 072/11
(9133 m²), 072/22 (4338 m²),
072/23 (1517 m²), 072/35 (6558
m²), 072/38 (1880 m²), 079/12
(5631 m²), 079/13 (5700 m²),
079/15 (4514 m²), 079/16 (4826
m²), 079/17 (5674 m²) hrsz.-ú,
szántó művelési ágú ingatlanok
együttes haszonbérbe vételére. A
pályázati felhívást megjelentettük
a varoshaza.budakeszi.hu
weboldalon, a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján, valamint a Budakeszi
Hírmondóban.

nevezett meg, az intézményirányítási
erőforrás-tervező és vezetői
információs rendszer kialakítását,
és az átfogó felmérés és elemzés
készítése a közszolgáltatásokkal
kapcsolatos elégedettségről és
felmerülő igényekről szóló felmérés
készítését. A pályázatra 22 000
000 forint keretösszegben nyújtott
be pályázatot. A Képviselő-testület
az EuroRaptor Pályázati Tanácsadó
Iroda Kft.-t (4400 Nyíregyháza,
Bocskai u. 37/A) bízta meg a
pályázat megírásával.

Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja a
„Budakeszi bölcsődei ellátásának
kapacitásfejlesztése” című projekt
keretében a bölcsőde kivitelezésére
érkezett Átrium Invest Kft. ajánlatát.

Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Citypress
Magyarország Kft.-vel elkészíttette
a Budakesziről szóló ingyenes
Településinfo című közérdekű
információkat tartalmazó kiadványt.

Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy az Erste Bank Hungary Zrt.nél lévő ONK-0077/2011 számon
nyilvántartott kölcsönszerződését
az állami konszolidáció keretében
134 874 785 Ft összegű támogatást
követően a kölcsönszerződés
véglejáratának változatlanul hagyása
mellett a tőke törlesztő részletek
arányos csökkenését kéri.

Budakeszi Város Önkormányzat
Képviselő-testülete munkacsoportot
hozott létre dr. Darkó Jenő
vezetésével. A munkacsoport
feladata, hogy határozza meg
azokat a közterületeket, amelyeket
el kíván nevezni a Képviselőtestület, valamint egy összefoglaló
táblázat készítése a Budakeszi
életét meghatározó személyekről. A
munkacsoport javaslatát követően
pályázatot ír ki Budakeszi lakossága
részére a közterületek elnevezésének
tárgyában.

Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodását felülvizsgálta és
módosította.
Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megbízta a
Budakeszi Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét,
hogy a Szőlőskert Iparterületen
létesítendő buszperon és a hozzá
tartozó járda kiviteli munkáit
600 000 Ft összegben végezze
el a hatályos jogszabályoknak
megfelelően. A Képviselő testület
felkérte a polgármestert, a Pénzügyi
és Költségvetési Bizottság elnökét,
valamint a városüzemeltetési és
közlekedési tanácsnokot, hogy
folytassanak tárgyalásokat az
érintett vállalkozásokkal a beruházás
társfinanszírozásáról.

Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az M1 tv-csatorna
Magyarország, szeretlek! műsor
felhívására pályázatot nyújtott be.

Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
vagyonkezelési szerződést
kötött a Fővárosi Vízművek
Zrt.-vel a szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítási víziközmű
vagyon vagyonkezelésbe adásáról.
Átadás-átvételi megállapodást
kötött a Fővárosi Vízművek
Zrt.-vel a szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítási közszolgáltatáshoz
kapcsolódó eszközök és
készletek értékesítésére,
valamint a munkavállalók
továbbfoglalkoztatására.
Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megbízta dr.
Disztós Dóra ügyvédet határozatlan
időre 500 000 Ft + áfa/hó díjazás
ellenében az önkormányzat peres és
nem peres ügyeinek intézésével.

Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkérte a
polgármestert, hogy kérjen be
árajánlatot a járda és lépcső
megtervezésére a Budakeszi, 471
hrsz.-ú ingatlan és az azt határoló
utcák (Budakeszi, Munkácsy utca,
472 hrsz.) területére vonatkozóan, a
munkák elvégzésére bruttó 90 000
forintot biztosított.

Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Védőnői
Szolgálat csoportvezetői feladatainak
ellátásával 2013. augusztus 1.
napjától, 2018. július 31. napjáig
Gyenes Tamásnét bízta meg. A
feladat ellátásával kapcsolatban,
munkáltatói döntés alapján, havi
bruttó 20 000 Ft keresetkiegészítést
állapított meg.

Budakeszi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete módosította
a „Döntés a Szervezetfejlesztés
a Közép-magyarországi régióban
levő önkormányzatok számára
ÁROP-3. A.2-2013 pályázat
benyújtásáról” tárgyú határozatát.
Két választható tevékenységet

A határozatok teljes szövegét a
varoshaza.budakeszi.hu weboldalon,
illetve az Önkormányzatnál nyomtatásban olvashatják el.

9

2013. július 4-ei rendkívüli,
2013. július 24-ei rendkívüli,
2013. július 30-ai rendkívüli,
2013. augusztus 21-i
rendkívüli testületi ülés
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Budakeszi Város
Önkormányzat
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Budakeszi delegáció a Csíkszeredai
Városnapokon

2013. augusztus 2-5 között rendezték meg a Csíkszeredai Városnapokat,
amelyre testvérvárosként Budakeszi,
Kaposvár és a Tiszaújváros delegációja is meghívást kapott. Budakeszi
küldöttségét dr. Csutoráné dr. Győri
Ottilia polgármester asszony vezette, tagja volt még Czifra Zsuzsanna
és Szabó Ákos Péter önkormányzati képviselő, valamint Bege Attila, a
Budakörnyéki Székelykör elnöke.

mestere, dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia két évvel
ezelőtt kezdeményezett.
Ez új lendületet adott az együttműködésnek,
melynek eredményeként minden évben kultúrával, oktatással kapcsolatos közös rendezvények
kerülnek megtartásra. A városvezetők mellett
a két város iskolái is szorosabb együttműködés
kialakítására törekszenek. Ennek eredménye,
hogy a két város általános iskolái testvériskolák
lettek. További lehetőségek rejlenek a civil szervezetek együttműködésében, melynek kovásza
a Budakörnyéki Székelykör
lehet.
A delegáció látogatásának
célja a testvérvárosi viszony
ápolása mellett ifjúsági és
kulturális kapcsolatok fejlesztése volt, valamint egy
kooperáció kidolgozása a határon belül és határon kívül

udakeszi és az erdélyi Csíkszereda korábbi
polgármesterei – a két város civil szervezeB
teinek gyümölcsöző kapcsolatát mintegy megpecsételve – még a ’90-es években kötöttek
testvérvárosi szerződést. A kapcsolat sajnos az
előző önkormányzati ciklus idején mélypontra jutott, ezért Ráduly Róbert, Csíkszereda
polgármestere örömteli eseménynek nevezte
annak újraélesztését, melyet budakeszi polgár-

élő magyarok egységként való kezelésére. Budakeszi polgármestere reményét fejezte ki, hogy
egyszer minden magyar szabadon élheti meg magyarságát bárhol is éljen. Ennek érdekében fontos feladatunk – politikai hovatartozásától függetlenül – a nemzeti összetartozás fontosságának
hirdetése és minden erre irányuló cselekedet.
A kulturális kapcsolatok elmélyítése érdekében a polgármester asszony látogatást tett a csíkszeredai Szent
Ágoston templomban, ahol Pénzes
József esperes fogadta. A tárgyalás
témája egy - a határon túl élő magyarok számara szánt - képzőművészeti alkotás elhelyezése volt,
melyet V. Majzik Mária készít majd
el a PSZÜÁRT Alapítvány támogatásával. A dombormű reményeink
szerint a Szent Ágoston Római Katolikus Plébániatemplomban kerül
majd felállításra, ahol 2003-ban
Mádl Ferenc köztársasági elnök úr
és Dalma asszony is tiszteletét tette.
Balczó Kornélia

Önkéntesen a tiszta
Magyarországért!
Budakeszi Város Önkormányzata is csatlakozott a Te szedd! mozgalomhoz, mely
alapján a Telki út és Budaörsi út külső területének szemétgyűjtését szervezik.
Aki szeretne csatlakozni, azt 2013. szeptember 14-én, 8.00-kor az Oázis kertészet
előtt várják a szervezők. Gumikesztyű, szemeteszsák biztosítva lesz.
Bővebben: teszedd.hu

A nyári szünet a diákoknak, illetve a
pedagógusoknak a kikapcsolódás, a
feltöltődés ideje. Ahhoz, hogy a szeptemberi tanévkezdés zökkenőmentesen történjék, sok ember áldozatos
munkájának is köszönhető. A Budakeszi Város Önkormányzatának megbízásából a munkálatok egész nyáron
keresztül folytak, hogy a bölcsődések,
óvodások és iskolások is zökkenőmentesen kezdhessék a tanévet.

Elkezdődött az építkezés mindannyiunk örömére. Évekkel ezelőtt születet meg a terv, amelyet évtizedes álmodozás, együtt
gondolkodás előzött meg. Iskolánk joggal büszke a sport és
testnevelés terén elért eredményeire. Ez idáig a szakmai stáb,
testnevelőink
elhivatottságát
dicséri. Munkájuk − infrastrukturális fejlesztésekkel támogatva − még hatékonyabban tudja
betölteni szerepét a tanulóink
nevelésében.

bölcsőde igazgatónője, Szegulja Miklósné
elmondása szerint a karbantartási munkák
A
(csoportszoba festése, a konyha és a szociális ré-

szek festése, az átadó padlóburkolatának cseréje)
a megbeszélések szerint időben elkészült.
Andrejkó Bernadett, a Pitypang Sport Óvoda
intézményvezetője legnagyobb öröméről számolt
be: a jótékonysági bálok bevételéből sikerült két
gyerek fürdőszobát felújítani. A fürdőszobák
megfelelnek az EU-s szabványoknak, a gyerekek
színvilágához közel állnak. Ezen kívül kerítésfestés, mázolási és egyéb festési munkák történtek,
megjavították az udvari játékokat, bepolcozták a
beépített szekrényeket.
A Czövek Erna Zeneiskolában folyt nyári munkálatokról Barcsik Hédi igazgatónő számolt be.
Kiemelt a 41. sz. terem felújítását, ahol délelőtt
néptánc oktatás folyik, délután pedig zenekari teremnek tudják használni.
Dr. Dömötörné Papp Hargita, a Nagysándor
József Gimnázium igazgatónője kiemelte, hogy
ezen a nyáron felújították és kifestették az igazgatóit, az alagsori folyosót, több tantermet és a tanári
szobát, bádogos javításokat, homlokzatvakolást
végeztek. Sajnos, a kazán tönkrement, aggályos,
hogy a hideg idő beköszöntése előtt nincs az iskolának fűtése.
Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármestert
megkérdeztük a fenti problémáról, aki tájékoztatta
szerkesztőségünket Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1,2 MFt-os kazáncserét fedezi és
a BVV Kft. szeptember hónapban végrehajtja a
munkálatokat.
A SZIA igazgatónője, Czifra Zsuzsanna nemcsak a felújításokról beszélt, hanem az ettől a
tanévtől életbe lépő változásokról is. Valamennyi
5.-kes gyereknek kötelező, ingyenes úszásoktatás
lesz, amely a mindennapos testnevelés keretében
zajlik. De a néptáncoktatás is ebbe a kategóriába tartozik. A felújítások időben elkészültek: 8
tanterem mellett a forfa folyosóján felújították a
mosdókat.
A tankönyvek 90%-a időben megérkezett, a
hiányzó 10% sok esetben a szülők pontatlan adatközlése miatt nem érkezhetett még meg.
Mindezen munkálatok fő kivitelezője a BVV
Kft. volt. Kovács Lajos Attila ügyvezető igazgató kijelentette: az évközi karbantartások szerves
folytatását jelentik a nyári felújítási munkák. Természetesen, minden igényt nem lehetett kielégíteni, közös akarattal a sürgős problémákat időben
meg fogják oldani (pl. a kazán cseréje a Nagysándor József Gimnáziumban).
A polgármester asszony elmondta, hogy köszönet illeti az összes intézményvezetőt, akik a

társadalmi elvárások és a rossz egészségi mutatók hatására, jogosan beveA
zetett mindennapos testnevelés többlet

nyári munkálatok alatt végig az épületben tartózkodtak, felügyelték a munkálatokat és minden
segítséget megadtak, hogy a szeptemberi tanévkezdésre a karbantartási, felújítási munkálatok
elkészüljenek.
Szabó Tibor Mihály

terheket ró a köznevelési intézményekre.
A heti öt testnevelés óra és az egyéb sport
foglalkozások minőségi megtartásához a
modern feltételeknek megfelelő tornacsarnokra van szükség. Iskolánk adottságai és
hagyományai többfunkciós épület megépítését követelik meg. Ez a csarnok nemcsak
a sportnak, hanem a kulturális és társadalmi eseményeknek is otthont ad majd.
A közel 800 m2 alapterületű épületet –
a Liget Építészeti és Tervező Iroda tervdokumentációja alapján – Spányi Antal megyés püspök jóvoltából, a Székesfehérvári
Egyházmegye építtet.
Az új épületrész szerves részét
képezi
majd
a
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium
épületegyüttesének. A kivitelezés befejezésének várható időpontja 2014. július 30-a.
Köszönjük a Budakeszi Önkormányzatnak, hogy engedélyezte, és szakmai tanácsaival elősegítette a munkálatok megkezdését. Kérjük a lakosság türelmét az
építési munkálatok folyamán felmerülő
kényelmetlenségek miatt.
Török Csaba igazgató
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Tornacsarnokkal
bővül a Prohászka
Ottokár Katolikus
Gimnázium

Intézményi körkép Budakeszin

BUDAKESZI HÍRMONDÓ –

Becsöngettek…
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BUDAKESZI HÍRMONDÓ –

Budakeszi Város
Önkormányzata

Családi nap
2013

MÁV Ejtőernyős és
Sportrepülő Egyesület

Szekundum Kft.
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BUDAKESZI HÍRMONDÓ –
További támogatók
Andrész cukrászda, Andromeda Utazási iroda, Budai Gesztenyés étterem, Budajenői
Öreg étterem, Budakeszi Hírmondó, Csipet Bt., dr. Horváth Attila nőgyógyászat, Erkel
Gastro, Glas-Haus Bau Kft., Gina cukrászda, Gellér Mihály, Gräfl cukrászda, GPshop,
Hotaru Kft., Janics Emília testkozmetika, Kerékpár üzlet és szerviz, Lazarri 75 Kft.,
Margaréta panzió, Menyhei László, Móniház, HP&HP Bt., Somlai borkereskedés, Stelázsi Bt., Szendy fodrászat, Szepi panzió, Zöldcucc, Zumba Izával
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Dr. Dömötörné Papp
Hargita igazgató asszony
nyitotta meg a tanévet
a Nagy Sándor József
Gimnáziumban
Szeretettel köszöntöm a
megjelenteket
iskolánk
tanévnyitó ünnepélyén.
Mindannyian tudjuk, érezzük, hogy véget ért a nyár.
Ki-ki eldöntheti, hogy hos�szú volt vagy rövid a nyár,
de hogy forró volt, abban
biztosan egyetértünk. De
eltelt, és a szeptember az
ősz és egyben a tanítás
kezdete. Nézzétek a dolog
jó oldalát, hogy ismét találkoztok egymással, hogy
sok új feladat, program áll
előttetek.

B

iztosan tudjátok, hallottátok, hogy
2013. szeptember 1-jén lépett életbe
az új Nemzeti Köznevelési Törvény. Ehhez igazítottuk iskolánk dokumentumait,
a Pedagógiai Programot, a Házirendet,
a Szervezeti Működési Szabályzatot.
Feltétlenül tanulmányozzátok őket, mert
több változás is történt bennük. Elkészült
az iskola munkaterve, mely tanév programjait, feladatait tartalmazza. E mellett
lesz „Öko”-munkaterv és lesz DÖKmunkaterv. Az iskola honlapján majd
nyomon követhetitek a programokat.
Karácsony Sándort idézve mondhatom:
„Minden gondolatunk, minden tervünk

azt célozza: hogy lehetne benneteket
vidámabbá, életrevalóbbá, derekabbá
tenni.” A mai nap során a legnagyobb
változás mindenképpen a 9. osztályosok
életében történik.

Kedves 9. osztályos tanulók!
Szeretettel köszöntünk Titeket mint a

legifjabb „nagysanyis” diákokat! Nagyon vártunk Titeket, és kívánom, hogy
4 illetve 5 év múlva sikerek és sok-sok
kedves emlék birtokában hagyjátok majd

el iskolánkat. Köszöntöm az új osztályfőnököket: a 9. a osztályét, Borók Editet, 9.
b osztályét, Budai Gabriella tanárnőt. Ez
a tanév kiemelkedő fontosságú az iskolánk életében, hiszen az 50. Tehát ebben a
tanévben ünnepeljük iskolánk 50. születésnapját. Mivel ez szép, kerek évforduló, szeretnénk méltó módon megünnepelni. A születésnaphoz több rendezvényünk
is csatlakozik majd.
A nyár folyamán néhány felújításra,
javításra is sor került az iskolánkban.
Rajtatok múlik, hogy meddig maradnak
tiszták a falak, a padok.
Mint ahogy az előzőekben is mondtam, szeretnénk, ha jól éreznétek magatokat az iskolában. De ne feledjétek, hogy
azért elsősorban a tanulás a legfontosabb
feladatunk.
Szent-Györgyi Albert szerint: „ Az iskola
dolga, hogy megtaníttassa velünk hogyan
kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti
étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére, és az
alkotás izgalmára, hogy megtanítson
szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen
megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
A nyár folyamán több táborozási lehetőség is adódott számotokra. Nyelvi
táborokban gazdagíthattátok ismereteiteket, illetve sportolhattatok. Köszönöm a
szervező kollégák munkáját.

Kedves végzős diákok!

Számotokra legalább olyan emlékezetes,
fontos év kezdődik, mint a 9. osztályosoknak. Ebben az évben dől el, hol, hogyan folytatjátok majd életeteket. Időben
hozzátok meg a döntéseiteket, és az áhított cél elérésének érdekében tegyetek
meg mindent.
A mai nap, hagyományainknak megfelelően osztályfőnöki órákkal kezdjük a
tanítást. A tanévünk 179 tanítási napból
áll. A tanév június 13-án ér véget. A tanév
részletes programjáról az osztályfőnökök
adnak tájékoztatót.
A 2013−2014-es tanévet megnyitom. Jó munkát kívánok! A tanév végén
szoktuk a legjobb tanulónak járó díjat átadni. Ez elmaradt, ezt szeretném pótolni.
A MOLNÁR GYÖRGY ALAPÍTVÁNY
elnyerője 2012−2013-ban Kis Fanni 13. b
osztályos tanuló, aki az ELTE fizika szakos
hallgatója szeptembertől.
Dr. Dömötörné Papp Hargita,
igazgató, Nagy Sándor József Gimnázium

Dr. Dömötörné Papp Hargita asszonynak, a Nagy Sándor József
Gimnázium igazgatójának 2013. július 31-vel lejárt a megbízása az
igazgatói feladatok ellátására vonatkozóan. Az igazgatói pályázat
meghirdetésre került, melyre a korábbi igazgató asszony is beadta
a pályázatát. Hoffmann Rózsa államtitkár asszony 2013. augusztus
16-val újabb öt évre nevezte ki Dr. Dömötörné Papp Hargitát a Nagy
Sándor József Gimnázium igazgatójának.

Czifra Zsuzsanna igazgató
asszony ünnepi tanévnyitójával kezdődött az év
a Széchenyi István
Általános Iskolában
Minden kezdet nehéz –
tartja a mondás. Ám az iskolakezdésre mintha éppen
az ellenkezője volna igaz!
Hiszen, ami az iskolában
nehéz – a házi feladatok,
a felelések, a dolgozatok
–, nos, mindez még várat
magára. Szeptember első
napjai még nem nehezek,
sokkal inkább szépek.

ose fogom elfelejteni az új könyvek,
S
az új tanárok, az új tantárgyak keltette bizonytalan izgalmat.
Minden érkező gyerek jelentett
valami meglepetést. Volt, aki egyetlen
nyáron egy fejjel magasabbra nőtt, volt,
aki szerecsenfeketére barnult, s volt,
akin éppen az volt a meglepő, hogy
semmit se változott. De valami újat
mindenki hozott magával: nyári emlékeket s a viszontlátás örömét.
Kedves Gyerekek!
Kicsit komolyra fordítom a szót. A mai
nap az új tanév kezdete, és ahogyan a
füzeteitek, úgy az ellenőrzőitek és a
napló is üres még. Gondoljatok bele,
hogy mit jelent ez: ma valósággal „új
időszámítás” kezdődik, amelyben a
régi eredmények érvényüket vesztik −
az óra most indul. Ezért javaslom, hogy
most tűzzetek ki magatok elé olyan
célokat, amelyekről úgy gondoljátok,
hogy képesek vagytok ebben a tanévben megvalósítani – és nem marad
más hátra, mint hogy küzdjetek értük,
tegyétek meg, amire képesek vagytok.
És ha így tesztek, biztosan jó tanévet
fogtok zárni, júniusban pedig büszkék
lehettek majd magatokra.
De mindez persze várhat még egy
kicsit, előbb éljétek át a viszontlátás
örömét, lakjátok be újra a jól ismert termeket, padokat!
Most hozzátok fordulok, kedves elsősök, benneteket köszöntelek.
A többiekkel ellentétben számotokra itt még minden új, minden egy
kicsit nagy, minden és mindenki egy
kicsit idegen. Meglátjátok, ez az érzés
gyorsan elillan. Hamarosan megismerkedtek az iskolával, új társaitokkal és
persze a tanító nénikkel és bácsikkal.
Hamarosan már kevésbé félve vonultok az utcán az iskolatáskáitokkal,
hadd lássa mindenki, hogy ti már igazán nagy iskolás lányok és iskolás fiúk
vagytok, aztán pedig büszkén vihetitek
haza az első dicséretet a tájékoztató
füzetetekben. Valamennyiőtöknek sok
sikert kívánok az első iskolás évhez és
a továbbiakhoz is!
Azért, hogy az iskolába lépéseteket
emlékezetessé tegyük, az iskola és a
szülői munkaközösség ajándékaként
szeretettel várunk benneteket szeptember 13-án délután a Veszprémi Kabóca

bábszínház Helka című darabjára. Az
előadás a Művelődési Ház udvarán lesz,
egyedülálló víz alatti bábszínházi technikával. Kérem az elsős tanító néniket,
hogy jöjjenek és vegyék át a jegyeiteket.
Tisztelt Szülők!
Nem tagadom el azt sem, hogy a tanévkezdet bizony nehézségekkel is jár.
Elsősorban anyagi nehézségekkel a
szülők számára, hiszen a beiskolázás
nagy anyagi terhet ró a családokra.
Budakeszi Város Önkormányzata
a Családi Nap Fesztiválon a rászoruló
budakeszi gyermekek tanévkezdésének
támogatására 260 000 Ft-ot gyűjtött
össze, melyből több mint 150 tanszercsomagot vásároltunk, ezzel is segítve
a családokat.
Ám a nehézségeket megkönnyíti,
hogy a szülők életének, a pedagógusok
hivatásának középpontja a gyerek – az
iskolának, Budakeszinek pedig a jövője. Nem is kérdés, hogy megéri-e a fáradozás, és tapasztalatom szerint, ki-ki
teszi is a dolgát ereje, képessége szerint.
Évek óta ennyi fejlesztés nem valósult meg iskolánkban. A Klebelsberg
Intézményfenntartó 4 osztálynyi iskolabútort vásárolt, az önkormányzat 8
osztálytermünket festette ki, itt padlóburkolatot is cseréltünk, a forfában levő
vizesblokkot is felújítottuk. Rövidesen
a felső tagozatosok számára újabb 2 interaktív táblát is felszerelünk.
Mivel az anyagi forrásaink szűkösek, ezúton is arra szeretném kérni az
iskola minden tagját, hogy óvja, védje
az iskolaépületet és a környezetét.
Kedves Szülők!
Várom továbbra is megkeresésüket, ötleteiket, kezdeményezéseiket, mert hiszem, hogy csak együtt tudjuk olyanná
formálni iskolánkat, ahol minden korosztály jól érzi magát, és ahol a gyermekeink biztonságos környezetben
nőhetnek fel. Ha nem is olyan könnyű,
de szép feladat ez, melyből semmilyen
nehézség ellenére sem engedünk!
Minek is szaporítsam tovább a szót:
ezennel ünnepélyesen megnyitom a
2013/2014-es tanévet. Élményekben és
eredményekben gazdag tanévet kívánok mindenkinek!
Czifra Zsuzsanna,
igazgató, Széchenyi István Általános Iskola

A tanévnyitó ünnepségén
tiszteletét tette Főtisztelendő Excellenciás Spányi Antal
megyés püspök úr, Hoffman
Rózsa köznevelésért felelős államtitkár asszony, Filó
Kristóf plébános úr és dr.
Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester asszony is.

isztelettel és szeretettel üdvözlöm
kollégáimat, az iskola minden dolT
gozóját, tanítványainkat, a szülőket,

kedves vendégeinket.
Először engedjék meg, hogy köszöntsem főtisztelendő Filó Kristóf
plébános urat, lelki vezetőnket, aki
Budakeszi város díszpolgári címét vehette át augusztus 20-án, Szent István
ünnepén. Gratulálok az iskola nevében
is! Vannak az életünkben pillanatok,
amelyek éles határvonallal vágják ketté
napjainkat. A tanévnyitó napja minden
bizonnyal ilyen nap. Mától mindennap
találkozunk egymással, hogy megkezdjük a közös munkát. Mégis mitől lesznek szépek a napjaink? A Biblia tanítása szerint, azt kell tennünk másoknak,
amit szeretnénk, hogy mások tegyenek
velünk. Úgy kell egymás mellett léteznünk, hogy öröm legyen velünk együtt
dolgozni.
Ahogy Radnóti Miklós megfogalmazta
a KIS NYELVTAN című versében.
Én én vagyok magamnak
s néked én te vagyok,
s te én vagy magadnak,
két külön hatalom.
S ketten mi vagyunk.
De csak ha vállalom.

Egymásra vagyunk utalva, és minden az emberek közötti párbeszédeken
múlik, legyen az diák−diák között, tanár-diák között, tanár-tanár vagy szülő
között. Így alakul ki a közösségünk
párbeszéddel emberek között, istennel. Mindenkit az foglalkoztat, hogy
mit hoz a jövő. A köznevelésben sok
változás történik az eljövendőben, de
biztosíthatok mindenkit a Prohászka
marad az, ami volt: elhivatott tanárok
és tanulni vágyó diákok közössége.
Tisztelt Szülők!
Az a kérésem, bízzanak bennünk, hogy
jó döntést hoztak, amikor ránk bízták
legféltettebb kincseiket. Erre a legjobb
garancia a gyermekszerető, kreatív, keményen és áldozatosan dolgozni tudó és
akaró tantestületünk, amely a krisztusi
úton vezeti diákjainkat.
Pedagógiai hitvallásunk, amelyet
névadónk Prohászka Ottokár hagyott
ránk:
„Telítse az iskola a gyereket s az
ifjúságot eleven idealizmussal, nagy
hittel s tiszta erkölcsiséggel, de melyet
nemcsak ismernie, hanem gyakorolnia kell. Legyen a tanulás szemlélet s

gyakorlat, a tanítás pedig szintén élet és
gyakorlat. Így lesz a tanításból nevelés.”
A száz évvel ezelőtti szavak a XXI.
század pedagógiájának szólnak. A mai
kihívásokhoz adnak útmutatót. Ma is
frissek és élők. Gyermekeink nevelésében alapvető szükséglet a biztos
értékekre épített, modern pedagógiai
kultúra, ahol nemcsak, hogy megfér
egymással a klasszikus tudás és a készségeken alapuló tanítás, hanem összeforrt egységet képez.
Kiemelt fontosságú számunkra a
magyar család, a magyar keresztény
család, tehetségeket támogató és felismerő, óvó, szerető közegének erősítése.
Ezért ebben a tanévben elsődleges
pedagógiai célokként a családi életre
való nevelést és a tehetséggondozást
tűztük ki magunk elé. Ennek érdekében
− az önkormányzathoz csatlakozva −
család órákat tartunk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola előadói
segítségével. Nagyobb figyelmet biztosítunk a családi házzal való kapcsolatnak, hívjuk és várjuk a szülőket a közös
munkára. Itt szeretném megköszönni a
kedves szülőknek a támogatást, amit
jelenlétükkel és anyagi lehetőségeik
szerinti felajánlással tettek. Mert a sok
hozzáadott érték hozta létre ezt a nagyszerű iskolát.
Az év elején, amikor nekiindulunk
a következő esztendőnek, mindig érdemes számba venni mindazt, ami
nyáron történt, ami újonnan a rendelkezésünkre áll, s amivel erősödtünk a
tavalyi évhez képest. A nyári szünetben
utatok messzire vitt benneteket iskolánk biztonságot jelentő falaitól. Most
visszatértetek megújulva, feltöltődve.
Élményeiteket osszátok meg egymással. Amíg nyári szüneten voltunk,
iskolánk megújult, a helyiségeket
technikai dolgozóink kifestették, és
rendbe hozták a eltörött, elromlott
dolgokat. Köszönjük áldozatos munkájukat. Elkezdődött a tornacsarnok
építése, amit terv szerint a jövő nyáron vehetünk át.
Iskolánk számára fontos a kultúra
ápolása, az irodalmi, a zenei élet mellett a képzőművészet is képviselteti
magát: hozzánk érkezett Rabóczky
Judit Rita szobrászművész Giotto
angyalai kompozíciója, amely számunkra a gondoskodást testesíti meg.
Kisgólyáink! Ötödikesek!
Ti most először vagytok itt velünk
együtt A tanév során ez az első alkalom, hogy közösen, egy közösséget
alkotva ünnepelünk. Iskolánk minden
diákja és nevelője szépen felöltözve köszönti ezt az ünnepi pillanatot.
Nektek minden új és ismeretlen, Mi
is így voltunk vele, mikor először
léptünk ide be. „Tempus fugit.” De
az idő szalad. Az idő titokzatos dolog:
a jelen, múlt és a jövő határán élünk.

Éljünk tehát figyelmesen! Figyelmesen
a dolgok iránt, és legfőképpen figyelmesen egymás iránt!
Elszaladt hét év, mióta végzős diákjaink ugyanott ültek, ahol most az
ötödikesek.
Tisztelt Végzőseink!
Számotokra az idei év különösen fontos lesz, hogy megfeleljetek az érettségi
elvárásainak, és kellő körültekintéssel
tudjatok dönteni a jövőtökről. Segíteni
fogunk mindenben, amiben csak segítségetekre tudunk lenni. Az elődeitek jó
példája és Krisztusba vetett hit erősítsen benneteket!
Kedves Tanítványaink!
Aki egyházi szolgálatba lép, legyen
az pap, szerzetes vagy világi tanár, elhivatott. Diákjaink, Ti is, akik itt ültök
a padsorokban mind. Sok-sok tanuló
közül lettetek kiválasztva, viseljétek
büszkén iskolánk jelképeit akár ünnepségeken, akár hétköznapokon, amikor a
köpenyetek egy kicsit szűknek, nehéznek is tűnik.

Remélem a nyáron kipihentétek
magatokat, és a hosszú szünet után
készen álltok az új feladatokra. Egy
iskola sikeressége és eredményessége
nemcsak a pedagógusok munkáján múlik. Nagyban hozzájárul a diákjainak a
hozzáállása is. Legyen ez az év abban
is új, hogy az eddigieknél még nagyobb
odaadással, még nagyobb szorgalommal teljesítitek a rátok váró feladatokat.
Mindenki felelős a benne rejlő tehetség
kibontakoztatásáért.
Róth Mária költőnő versének sorai
vezessenek feladataitok megvalósítása
során!
„Kezedbe teszem a Könyvet, hogy
vezessen a sűrű ködben.
Kezedbe teszem az átlátszó kristályt, hogy lásd a szépet, keresd a
tisztát!
Kezedbe teszem a gyertyalángot,
világíts annak, aki bántott!
Kezedbe teszem a szőtt takarót,
takard be az árván fázót!
Kezedbe teszem a fénylő kulcsot,
hogy meleg legyen és várjon az
otthon.
Indulj hát, s hívd magaddal a
gyerekeket, hogy kezükbe tehesd a
szeretetet!”

Eljött tehát a pillanat, amellyel megkezdjük az idei nagy menetelést. Ehhez
kívánok mindannyiunknak állhatatosságot a jóban, kitartást a munkánkban
és jókedvet mindennapokban. Kérjük a
Szentléleket, hogy ebben erősítsen minket! A 2013-2014-es tanévet megnyitom.
Török Csaba, igazgató,
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

Új felvételi rend
a Prohászkában

2013/14-es tanévtől a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban a felvételi eljárás rendje megváltozik: előírjuk a központi
A
írásbeli vizsga teljesítését is. Ezért az általános iskolák 4. osztályos
tanulói számára felvételi előkészítő tanfolyamot indítunk (matematika és szövegértés), melyre az Ön
gyermekét is szeretettel várjuk.
A tanfolyam helye: POKG.
Ideje: keddenként 16.15−17.15
Kezdete (megfelelő létszám
esetén): 2013. október 15.
Díja: 5 000 Ft/10 alkalom
(prohászkás gyerek testvérének:
3 000 Ft).
Jelentkezés az iskola titkárságán 2013. október 10.-éig (naponta 8−16 óráig).
2013. november 11−12-én nyílt napot tartunk, melyre szeretettel
várjuk az érdeklődő szülőket és gyerekeket.
Szülői fórum: 2014. január 13. 18.00 óra.

Ha fontos az Ön számára, hogy gyermeke magas színvonalú oktatásban és keresztény nevelésben részesüljön, válassza intézményünket!
Török Csaba, igazgató
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A 2013/2014-es tanévet Török Csaba igazgató úr
nyitotta meg a Prohászka gimnáziumban

− Tanévnyitó a Prohászkában
A budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium tanévnyitója ezúttal
egy szobor-kompozíció átadásával is
összekapcsolódott. A rendezvényen
részt vett Spányi Antal püspök úr,
valamint Hoffmann Rózsa, köznevelésért felelős államtitkár és Budakeszi
polgármestere is.

Székesfehérvári Egyházmegye kortárs művészeti gyűjteményéből településünk egyházi
A
középiskolájában kapott helyet Rabóczky Judit

pirogránitból, hegesztett vasból készült szoborcsoportja, a Giotto angyalai.
Az avatáson először az államtitkár asszony
mondott rövid beszédet. Hoffmann Rózsa először
is örömét fejezte ki, hogy jelen lehet ezen az ünnepségen. Spányi Antal püspök
úr kérésére jöttem, „s számomra a püspök úr kérése parancs.”
Személyes emlékeit felidézve
kijelentette: „előttünk áll minden
lehetőség, de ehhez le kell győzni
önmagunkat, saját lustaságunkat,
a sok csábítást.” A következőkben
olvasásra ösztönözte a fiatalokat,
ugyanis ha nagyjából 18-20 éves
korotokig nem olvassák el a magyar és a világirodalom klasszikusait, utána remény sincs arra,
hogy ezt a hiányt valaha is bepótolják. Kívánom, hogy legyen belőletek a jövő Nobel-díjasai, de „ne feledkezzetek
meg arról, hogy magyarnak születtetek, s bárhova
sodorjon benneteket az élet, ezt a magyar közösséget gyarapítsátok.”
A következőkben a tanárokhoz, a kollégákhoz
szólt. „Amilyen a ma iskolája, olyan lesz a holnap
Magyarországa. 2010-ben megkaptuk a felhatalmazást a választóktól, s mi éltünk is ezzel a kétharmados többségünkkel. Az eltelt évek komoly,
aprólékos munkával telt el, amellyel megújítottuk
a közoktatást.”
Az elmúlt évtizedben háttérbe szorult a nevelés az iskolákban. A legfontosabb változás éppen
az lesz, hogy újra előtérbe kerül a nevelés, ami az
iskola legfontosabb feladata. Mindez egy egyházi
iskolában nem hoz valószínűleg nagy változást,
hiszen itt eddig is nagyobb hangsúlyt kapott az
örök értékek megismerése, tisztelete.
Megújult a tanfelügyeleti, a szaktanácsadási és
a minősítési rendszer, amely a minőségi munkát
segíti. Emlékeztetett a pedagógusok jelentős fizetésemelésére, amit augusztus végén szavazott meg
az országgyűlés. A megemelt bért először október
elején vehetik majd föl a pedagógusok. Nem szabad elfeledni, hogy amit a pedagógus életpályamodell indulásával első lépésben fizetésemelésként (30-80 ezer forint) kapnak, csupán az emelés
összegéből vagy még kevesebből milliók élnek az
országban. Egyelőre egyedül a pedagógustársada-

lom számára tudta a kormány a fizetésemelésre
a fedezetet biztosítani, és ehhez nem vett fel hiteleket. A béremelések folytatását is garantálja a
kormány, 2017-ig évente minden tanévkezdéskor
10%-kal emelkedik a fizetés.
Végül a szülőkhöz szólt néhány szót. Okos szeretetre buzdította őket, amely, nem hagy mindent
gyermekükre, hogy mindent megadjunk az első
toporzékolásuknak. Okos szeretetre van szükség,
amely irányít, amely türelmes, tud követelni, de
tud engedni is.
Ezután Spányi Antal püspök úr emelkedett
szóra. A névadó Prohászka Ottokár érdemeiről
beszélt, aki fölé emelkedik minden kor társadalmának. Egy óriás, aki a szellem és az emberség
világában is kiemelkedő példa.
Ez az iskola különleges, nyolcosztályos gimnázium. Nyolc év hosszú idő, a gyerekből felnőtt

lesz, tudásban gyarapodik, el tud igazodni a világban. Joggal várjuk el egy katolikus iskola
növendékétől, hogy ismerje fel az Isten jelenlétét, szeresse az Istent, ehhez igazodjon, életével,
építse Isten országát. „Kell, hogy növekedjetek,
gyökeret eresszetek a magyar földbe, hogy itt
legyetek itthon; amit megtanultatok, itthon kamatoztassátok. Ezt csak úgy lehet megvalósítani,
ha örömmel teljesítitek kötelességeiteket. Ezen
lesz csak Isten ajándéka.” A püspökség komolyan
veszi az „ép testben ép lélek” szellemét, hiszen
az egyházmegye vállalta, hogy amint lehetősége
nyílik rá, az iskolának új tornacsarnokot épít. Ennek munkálatai már meg is kezdődtek. A lelki növekedést erősíti Rabóczky Judit szobrászművész
hét darabból álló, Giotto angyalai című műve, az
egyházmegye ajándéka. „Az iskola szépül és gazdagodik, de ennek a gazdagságnak és szépségnek
a Ti szívetekbe kell költöznie. Legyetek olyan jók,
mint az angyalok” − fejezte be beszédét Spányi
Antal püspök úr.
Az átadáskor Reha György, a Székesfehérvári Egyházmegye Kortárs Művészeti Gyűjteményének vezetője mutatta be a hét darabból álló
szoborcsoportot. A szobrok a bejárattal szembeni
előtérbe méltó helyre kerültek.
Szabó Tibor Mihály

A Buda Környéki Televízió számlaképes, teljes és részmunkaidős munkatársakat
keres. A betölthető pozíciók: műsorvezető, riporter, vágó és operatőr.
Amit elvárunk: jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség; kreativitás;
szorgalom; megbízhatóság. A jelentkezéseket, fényképes szakmai önéletrajzzal
és motivációs levéllel, fizetésigény megjelöléssel várjuk a szerkesztőség címére:
szerkesztoseg@budakeszihirmondo.hu
További információ: 06-30/630-8597, www.budakornyekitv.hu

Álláshirdetés
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Giotto angyalai Budakeszin

ANGOL TÁBOR – 2013. augusztus 17−23.

Néhány sétáló kíváncsian
megáll: micsoda nyüzsgés
van a művelődési ház udvarán!

ilenc pingpongasztal körül forgolódnak fiatalok, és a régebb óta
K
fiatal hölgyek és urak. Budakeszin

Alig egy napja érkeztünk
meg Kecskemétről, az angol táborunk helyszínéről.
Még mindannyiunk fejében
angol szavak százai cikáznak, szerintem sokunk tegnap éjjel (is) angolul álmodott.

últ hét szombaton, kora délután
érkeztünk meg Kecskemétre,
M
„Vackor várába”, ahol azután egy

hetet töltöttük. Talán elsőre minden 21-dik századi gyerek számára
ijesztően hatott ez a hely, ugyanis az erdő kellős közepén volt, és
nemhogy internet lehetőség, de még
térerő sem volt. De mindannyian nagyon hamar rájöttünk, hogy nem is
nagyon van ilyesmire szükség, mert
ezek nélkül is remekül tudja érezni
magát az ember.
Elfoglaltuk a szobáinkat, és délután 3-tól már el is kezdődött az első
angolóránk, ami − a szállásunktól
pár méterre − egy olyan épületben
volt megtartva, amelyet direkt konferenciákra és tanórákra terveztek.
Furcsa volt eleinte az érzés, hogy
nyáron tanulunk, de nem kellett sok
idő, és valamennyien belejöttünk

a tanulásba. Ebben nagy szerepet
játszott a kiváló időbeosztásunk is.
Reggel 9-től kezdtük az első tanórát, és általában fél tizenegy körül
hagytuk abba, amikor egy félórás
szünetünk volt, tízóraival egybekötve. Ezután még általában délig,
esetleg néha fél egyig tanultunk, és
utána ebédeltünk. Az ebédünk után
egy hosszú szünet következett, ami
alatt mindenki kellően kipihenhette
magát. Háromtól kezdtük ismét a
tanulást, ugyancsak egy kis uzsi szünettel, mint ahogyan délelőtt is. Az,
hogy a délutáni tanulást mikor fejeztük be, változó volt, de általában 5-6
között. A délutánjainkat közös programokkal töltöttük, leginkább métázással egy közeli réten, de lehetőségünk adódott kipróbálni a lövészetet
is, sokat pingpongoztunk és csocsóztunk, sőt, egyszer még az erdőbe
is elvittek minket egy „tanulmányi
sétára”. A délutáni programok és a
vacsora után még mindannyiunknak
tanulnunk kellett. Kaptunk ugyanis
egy olyan feladatot, hogy naplót kellett írnunk angolul, amit minden nap
végén le kellett adnunk Szentpéteri
Mária tanárnőnek. Nekem személy
szerint nagyon tetszett ez a feladat.
Nagyon örülhettünk, mert olyan különleges napló volt ez, aminek nem
csupán panaszkodni és mesélni lehetett, hanem a naplónktól még választ
és tanácsokat is kaptunk, mindezt
persze angolul.
Ugyan egytől egyig nagyon elfáradtunk, de azt hiszem, a többiek nevében is mondhatom, hogy remekül
éreztük magunkat, és valamennyien
sokat fejlődtünk, hála a csendnek és
nyugalomnak, ami itt körülvett minket, az időbeosztásnak − amit már
említettem −, és a nagyszerű feladatoknak, szórakoztató angolóráknak,
amit meg leginkább a tanárnőnknek
köszönhetünk. Remélem, hogy lesz
még részem ilyen hasonlóan jó táborban!
Klempa Kitti 9. b.

már harmadik éve pingpongozással
telnek a nyár végi esték azoknak,
akik szívesen lazítanak egy kis mozgással, szeretnek játszani, és élvezik,
hogy rövid gyakorlás után hozzák a
győztes formát.
Az önkormányzat azért szervez
egyre több szabadidős programot,
hogy az itt élőknek lehetőségük legyen arra, hogy helyben, változatos
módon kikapcsolódhassanak.
A pingpong azért jó választás,
mert bármely korosztály játszhat
együtt. Idén például az éppen 18
éves remek meccset játszott a minden fortélyt biztosan bemutató hetvenen túli játékossal.
Azért is jó, mert a lányok büszkék
lehetnek édesapjukra, hogy „Jött, látott és győzött”, pedig − saját bevallása szerint − harminc éve játszott
utoljára.
Az „Értékes vagy” program keretében egy évig havonta lesznek szabadidős rendezvények a városban,
így most az éjszakai pingpongverseny is része volt a sorozatnak.
Köszönjük a szponzoroknak,
hogy különleges nyereményekkel
segítik a programok megvalósítását!
A felnőtt és az ifjúsági kategória
első helyezettje Derdák Ferenc és Németh Dávid tízperces sétarepülést nyertek a MÁV Repülőklub jóvoltából.
Az Aquaworld két-két belépőt
adományozott a második helyezetteknek, felnőtt kategóriában Révai
Jánosnak, ifjúsági kategóriában

Domján Bálintnak. Az önkormányzat két 4000 Ft-os Libri utalván�nyal jutalmazta a felnőtt harmadik
helyezett Draskóczy Gergelyt és az
ifjabbik Stábel Nándort. A felnőtt
és ifjúsági negyedik helyezett Nagy
Zsolt és Tóth Szabolcs az Aeroklub
Farkashegy Vitorlázórepülő Klub
felajánlásával sétarepülést nyert.
Köszönjük Kiss Attila pingpongbajnoknak, hogy önkéntesként irá-

nyította a versenyt, ő is az Aeroklub
Farkashegy vendége egy sétarepülésre, ahogy az ifjúsági 5. helyezett
Toldy Bence is.
A kitartó fiatal résztvevők csokoládét kaptak az önkormányzattól.
Sokan jelezték, hogy jó lenne a
városban egy pingpongklub, ahol
rendszeresen játszhatnának. Kérték
az önkormányzat jelen lévő képviselőit, teremtsék meg a lehetőséget.
Az „Értékes vagy” program
keretében legközelebb szeptember 27-én szervezünk éjszakai
szkanderbajnokságot a világbajnok
erőemelő Ozi közreműködésével.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk az Erkel Ferenc Művelődési
Házba szeptember 27-én pénteken,
19 órától. A résztvevők között sportos nyereményeket sorsolunk ki.
Bakács Bernadett, alpolgármester
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Ha augusztus vége,
akkor éjszakai
pingpongbajnokság
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Budakeszi Prima-dijasok
A Prima Primissima Díjra idén
483 jelölés érkezett, melyekből az egyes kategóriák szakmai testületei legfeljebb tíz
jelöltet választottak ki, akik
közül a kuratórium tagjai titkos szavazással három-három Primát választottak. A
kategóriák listájáról egy-egy
Primissimát választanak a
gálaesten. A Primák fejenként 5 millió forint, míg a
Primissima-díjasok 15 millió
forint díjazásban részesülnek.

Prima-díjakat a magyar szellemi
élet, a művészet, a tudomány és
A
a sport jeles képviselői kapják meg a

doltam, hogy később személyesen
is megismerhetem a művészt a Prohászka Gimnázium kapcsán.
Orosz István sokoldalú művész:
elsősorban grafikus, de számon tartják animációs film rendezőnek, és
verseskötetei is jelentek meg. Számos díj kitüntetettje (a teljesség igénye nélkül): Balázs Béla-díj, Munkácsy Mihály-díj, Érdemes Művész,
illetve 2011-ben Kossuth-díj.
Idén márciusban Sebastian Brant
A bolondok hajója című költeményéhez illusztrációként készített metszetsorozatából nyílt kiállítása a Prohász-

december 6-i gálaesten.

Orosz István

Prima-dijas lett

A Budakeszin élő és alkotó, kiváló
tehetségnek, a Kossuth-díjas grafikusművésznek, Orosz Istvánnak
ítélték a Prima-díjat.
1990 körül, a rendszerváltozás
bűvöletében találkoztam Orosz István nevével, a mindenki által ismert
Tovariscsi, konyec! plakátot köszönhetjük neki, amely megdöbbentő
hatással volt rám. Akkor nem gon-

ka Ottokár Katolikus Gimnáziumban.
Mondhatjuk, Orosz István jelen van
Budakeszi mindennapjaiban.

Darnyi Tamás
Prima-dijas lett

A Budakeszin élő négyszeres olimpiai bajnok magyar úszó, sportvezető Darnyi Tamás Prima-dijas lett.
Darnyi Tamásról a szikár tények
a következők: négyszeres olimpiai
bajnok magyar úszó, sportvezető.
Részt vett az 1988. évi szöuli és
az 1992. évi barcelonai olimpián.
ahol 200 és 400 méteres vegyes
úszásban olimpiai bajnoki címet
szerzett. Négy aranyérmével máig
ő a legeredményesebb magyar férfi
úszó olimpikon. Négyszeres világbajnoki, nyolcszoros Európa-bajnoki cím tulajdonosa. Fő számaiban,
200 méteres és 400 méteres vegyes
úszásban többször megjavította a
világ-, illetve az Európa-csúcsot. Ő
volt a világon az első úszó, aki 200
méteres vegyes úszásban két percen
belüli időt ért el. Ötször választották
az év magyar sportolójává. 1991-ben
az év európai sportolója lett. Több
mint ötvenszer nyert magyar bajnoki
címet, 1985-től örökös bajnok.
Ha végignézünk ezen a listán, a
csodálat és a tisztelet hangja szólal
meg először bennünk. Elképesztően

nagy munka, kitartás, sok lemondás
kellett ezekhez az eredményekhez!
Mindehhez egy nagyon szimpatikus,
szerény emberi magatartás társult.
Főbb kitüntetései: a Magyar Népköztársaság Csillagrendje (1988),
Halhatatlanok Klubja tag (1991),
a Magyar Köztársasági Érdemrend
középkeresztje (1992). 2006-ban
Prima-díjas. Kétségtelen: az egyik
legismertebb magyar sportoló volt,
és hatalmas vonzerőt jelentett (és
jelent ma is) a fiatalok számára. A
sikeresen működő Darnyi Tamás
Úszóiskola, reméljük, kineveli utódait. Mindnyájuknak, de különösképpen a budakeszi Darnyi Tamásnak és Orosz Istvánnak gratulálunk a
kitüntetéshez, hiszen ezzel is öregbítette településünk hírnevét.
Balczó Kornélia és Szabó Tibor Mihály

Németh Ingatlaniroda - Minden ami ingatlan

Budakeszi, közel a
gyermekintézményekhez, tömegközlekedéshez, 100 m2
lakóterületű, bővíthető,
téglaépítésű önálló
családi ház 780 m2-s
telken

eladó.

Irányár: 36 MFt

Budakeszi erdei lakóövezetében 80 m2 lakóterületű, 2+2 félszobás,
rusztikus, tornácos,
téglaépítésű sorházi
lakás saját lekerített

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

Budakeszin, Barackos
lakóövezetben 92 m2
lakóterületű, téglaépítésű, dupla-erkélyes, újszerű állapotú, garázsos
II. emeleti társasházi

széles választékával
várjuk
lakás eladó.
Tisztelt
Ügyfeleink
Irányár: 24,3 MFt
Ára: 23 MFt
Több száz ingatlannal várjuk tisztelt ügyfeleinket!
érdeklődését.

kertrésszel

eladó.

KEDVEZŐ ÁRON
KÍNÁLJUK!
Budakeszi felső részén
120 m2 lakóterületű
önálló családi ház
320 m2-s telken

eladó.

Irányár: 28,6 MFt

Németh Piroska

2092 Budakeszi, Fő u. 38.
www.nemethingatlan.hu
Nyitva tartása: H-P 10-18-ig
Tel.: +36(23) 451-729
+36(20) 390-55-98,
E-mail: nemetingatlan1@pr.hu

„Nkiállításnak,

agyon örülünk ennek a szép
örülünk a kreatív gyermekrajzoknak, amelyek
városunk számára nagy örömet jelentenek” − kezdte megnyitó beszédét dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester asszony. A gyerekek
világa maga a csoda, jó lenne, ha a
felnőttek világába is vissza tudnánk
csempészni ezt a kreativitást. „Gratulálunk a tanárnőnek és a gyerekeknek ezért a szép kiállításért.”
Ezután Szarvas Renáta és Zombori Zita Lia Lombardi: A festészet
szerelmese c. versét olvasták fel. A
vers a különböző színekről elmélkedik, szívbe markoló szép gondolatokat hallottunk.

A kiállítást Dévényi János, a
Keszi-Art vezetője nyitotta meg.
„Egy rajz néha többet mond minden
szónál” − ezzel a mondattal aligha
vitatkozhatunk. Szívből köszöntötte a gyerekeket, a felkészítő tanárt,
Kiss-Baranyiné Szilágyi Dórát, aki
2006 óta foglalkozik Budakeszin a
művészet iránt érdeklődő gyerekekkel. Vallja: a rajzolás-festés segít
az élmények feldolgozásában, a feszültségek levezetésében, önmagunk
és a világ megismerésében. Motiválja a gyermeki képzelet szabad szárnyalását, elősegíti a gyerekek lelki
és szellemi fejlődését, ezáltal jó úton
vannak, hogy ép és egészséges felnőttekké váljanak.
A kiállítás fő jellemzője a technikai, műfaji, tematikai változatosság,
a különböző korosztályok jelenléte.
A felszabadult, vidám gyerekrajzok mellett ott találjuk a falakon a
tanulmányokat is. Például az aránymérésre emelő, kezében plajbászt

tartó gyerekkéz már a perspektíva
törvényeit felfedező alkotás. Külön
témavilág az állatvilágot ábrázoló
alkotások. Kiemelendő a drámai hatású, rókát ábrázoló pasztellkép, ahol
a róka a szájában tartja zsákmányát,
az énekes madarat. De láthatunk itt
zöld háttér előtt zebrát, óriáshalat,
kiskutyát pöttyös labdával, tanulmányt a folyami rákról − a teljesség
igénye nélkül.
Különböző technikai eljárások
széles skáláját figyelhetjük meg: tusrajzokat, vízfestékkel készült alkotásokat, ceruzarajzokat, linómetszetet,
rézdomborítást stb.
A tanulók örömmel vesznek
részt a foglalkozásokon, miközben
megtanulják a mesterség alapjait. A
rajziskolában nem elsődleges szempont a művészképzés, de harmonikus felnőtteket akarnak nevelni,
akik számára a kortárs művészet is
élvezhető. „Szilágyi Dóra tanárnő
példamutató hozzáállással avatja be
a gyerekeket a művészet világába”

− fejezte be megnyitóját Dévényi
János.
A Buda Környéki Televízió riporterének kérdésére a tanárnő elmondta: főleg a szakma szeretetét akarja
átadni tanítványainak. „Engedem,
hogy szabadon szárnyaljanak gondolataik, alkotókedvük. A foglalkozásokon nem művészképzés folyik
elsősorban, ilyen szempontból a tehetség nem a legfontosabb; lényeg,
hogy szeressenek rajzolni, élvezzék,
adjon nekik lelki békét. Ez fontos,
megnyugtató a mai világban. A gyerekek természetesen sokat tanulnak
tőlem, de rengeteget egymástól is. A
tanítványok közül lesznek többen is,
akik ezen a pályán fogják majd folytatni működésüket.”
A szakkör immár 8. éve folyik a
Nagysándor József Gimnáziumban,
ahol hétfőnként két csoportban várja
a tanárnő az érdeklődő gyerekeket.
Szabó Tibor Mihály

fotó: Rátkai Éva és Dudás István

− A Szildora Rajziskola kiállítása
Budakeszin, a Polgármesteri Hivatalban
2013. augusztus 26-án Budakeszin, a Polgármesteri
Hivatalban kiállítás nyílt,
amelyen tehetséges budakeszi iskolások rajzait,
festményeit
tekinthettük
meg.
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− A Keszi-Art kiállítása Tökön
a Pajta Galériában

A Keszi-Art Egyesület ezúttal kilépett Budakeszi határain, és Tökön, a Pajta Galériában rendezett érdekes
kiállítást.

G

éczy Olga festőművész bevezetőjében
kiemelte, hogy az egyesület célja: a vidék és a főváros közötti kulturális szakadék
áthidalása, csökkentése Ehhez kapcsolódik
az egyesületben a tehetséggondozás.
Minden törekvésünk arra irányul, hogy
az embereket nagyobb igényességre ösztönözzük önmagukkal, környezetükkel
szemben, hiszen a környező világ kicsit ellaposodik, olcsóvá válik. Leljék örömüket
az emberek igényes képzőművészeti alkotásokban. Próbálják elfogadni a tehetséges
művészek alkotásait, a felénk szeretettel
nyújtott ajándékaikat.
A házigazda település polgármestere
Balogh Kálmán elmondta, hogy a kiállítás
helyszíne eredetileg a tsz asztalos műhelye
volt. A galéria küldetése, hogy a színvonalat emelje. A mostani kiállításon 29 művész
közel 60 művét állították ki. A művészetben
− úgy, mint az életben − el kell viselnünk
egymást. A mai életünk egyik kulcsszava a
tolerancia, a művészet nyelvére lefordítva:
mindenfajta irányzatot be kell mutatni, helyt
kell adni mindenkinek.
A kiállítás megnyitóján jelen volt dr.
Csutoráné dr. Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere is, aki szerkesztőségünk kérdésére elmondta: nagy megtiszteltetés, hogy itt
lehet e jelentős kiállítás megnyitóján. Utalva
a rendezvény címére − Kontrasztok −, egy
közismert mondást idézett: az ellentétek
vonzzák egymást. Egymással szemben álló,
de egymást kiegészítő elemekből áll a világ,
szintúgy a művészetek is. Egységet, összetartozást jelenítenek meg. „Köszönet Tök
községnek, hogy egy budakeszi indíttatású
egyesület tagjai megmutathatják tehetségüket itt, Tökön is” − zárta beszédét a polgármester asszony.
A kiállítást Dévényi János, a Keszi-Art
Egyesület vezetője nyitotta meg:
„Régóta terveztük már, és végre elérkezett az idő, hogy 28 képző- és iparművészünk részvételével, több mint hatvan
műalkotás bemutatásával megnyithatjuk
nyár végi csoportos kiállításunkat. Szívesen
jöttünk szomszédolni Tökre, szívesen tettünk eleget a Pajta Galéria kiállításra szóló
felkérésének.
Felvetődik a kérdés: miért éppen ez a
címe a kiállításnak? Nos, a világegyetem

működésének elve a magyarázat. A legújabb
elméletek szerint, az élő és élettelen természetre vonatkoztatva a kérdést: az anyagi
világ nem más, mint különböző töltésű
elektromágneses mezők folyamatosan változó rendszere. Röviden megfogalmazva, az
ellentétek kiegyenlített, átalakuló szerkezete
tartja össze látható anyagi világunkat.
Festmények, szobrok sem jöhetnek létre
az univerzum törvényeinek alapvető ismerete nélkül, azaz minden műben felfedezhető
− eltérő formában − az ellentétek különböző
természetű rendszere. Ez végtelenül sokféle lehet. Színbeli, formai, lehet szerkezeti,
színbeli, minőségi, tematikus fogantatású;
lehet technikai eredetű és így tovább. A
műalkotások alapvető jellemzője a nyitott
megfogalmazás, amely további teret enged
a fantáziának, egyéni értelmezhetőséget ad a
néző számára, és talán ebben rejlik a művészet kimeríthetetlen csodája.
Szeretném megköszönni minden kiállítóművésznek a részvételét, támogató tagjaink önzetlen segítségét, akik nélkül nem
jöhetett volna létre ez a kiállítás. Mindenek
előtt tisztelettel megköszönöm dr. Csutoráné
dr. Győri Ottilia polgármester asszony köszöntő szavait, támogató jelenlétét, amel�lyel hozzájárult rendezvényünk sikeres lebonyolításához. Köszönöm dr. Matits Ferenc
művészettörténész úr megnyitó beszédét,
és hálásan köszönöm Galambos Ádám karmester úrnak és a Szentendrei Kamarazenekar zenészeinek rendkívüli közreműködését.
Külön köszönöm a Művészet és Kultúra
Egyesület elnökének, Géczy Olga nyugalmazott karmester festőművész asszonynak,
és Aurell Davidnak, a Művészet és Kultúra
Egyesület igazgatójának, nyugalmazott
építészmérnök festőművésznek a kiállítási
lehetőséget.
Köszönöm Tongori Szilvia grafikusművésznek a meghívó és a plakát igényes
megtervezését, Bernáth Béla asztalosmesternek a művek elhelyezésében és szállításában nyújtott segítségét, Vágvölgyi Attila
grafikusművésznek és dr. Darkó Jenőnek a
kiállítás rendezésében nyújtott segítségét,
valamint Dr. Giese Piroska keramikusnak
adminisztrációs munkáját.
A végén, de nem utolsósorban meg kell
említenem a Budakeszi Város Önkormányzata, a Variomedic Kft. és Dekorprint Plusz
Bt. támogatását is.
Azzal a gondolattal fejezem be, ami
a honlapunkon olvasható: „A művészet
szebbé, teljesebbé, és boldogabbá teszi
életünket.”
Szabó Tibor Mihály
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Kontrasztok

„Ezek a képek beszélnek
hozzánk”
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Diákjárat

Budakeszi–Perbál
között

A KDNP Budakeszi
Szervezete

ÁLLÁSAJÁNLAT

politikai fórumra hívja

A Budakeszi Városfejlesztési
és Városüzemeltetési Kft.
munkatársakat keres:

Surján
László

kertész végzettséggel,
valamint
karbantartót építőipari
végzettséggel.

Európa Parlamenti
Néppárti képviselőt,
az Európai Parlament alelnökét,
a Költségvetési Bizottság tagját.

B

udakeszi, Gimnázium megállóhelyről
a délutáni órákban célzott diákjáratok
indulnak Perbál felé 13:33, 14:33 és 15:33
órakor. Ezek a járatok helyből indulnak,
így a Budakeszin felszállók számára autóbuszonként 37 ülőhely
biztosított.
Javasoljuk, hogy a tanulók lehetőség szerint
ezeket a járatokat vegyék
igénybe a hazautazáshoz.
Czifra Zsuzsanna,

iskolaigazgató, SZIA

Önéletrajzokat a
bvv@budakesziweb.hu
e-mail címre várjuk,
vagy személyesen a BVV Kft.
irodájában az Erdő u. 70.
szám alatt.

Helyszín: Erkel Ferenc
Művelődési Központ
Budakeszi, 2013. október 11.
(péntek) 18 óra.

Az álláshirdetéssel
kapcsolatban információkat
a 06/23 451 305 vagy a
06/23 451 152 telefonszámon
lehet kérni.

Lehetőséget akarunk adni a budakeszi lakosoknak, hogy közvetlenül kérdezzenek a
képviselő úrtól Magyarország Uniós megítéléséről, hazánk pénzügyi helyzetéről, és
bármilyen, őket érintő kérdésről.

Egyed Emma

Bakács Bernadett

ügyintéző, BVV Kft.

Budakeszi alpolgármestere, a KDNP budakeszi
csoportjának tagja

Kábelszakadás Budakeszin
Szeptember 5-én, délután
egy teherautón lévő – kinyitott állapotú – daru szakította le egy vezetéket a
Knáb János utcában. A daruban beakadt kábel magával rántott több száz méternyi optikai kábelt. Így
kb. 150 méter hosszan több
kábel is leszakadt, ami teljes útzárat okozott. A helyszínre azonnal kivonultak a
rendőrök, akik segítettek a
forgalomirányításban.

kezdték a helyreállító munkálatokat,
melyet még aznap éjjel befejeztek. A
kábelszakadás miatt a PR Telekom
televíziós és internetes szolgáltatása

ez idő alatt nem működött. A javítási
munkálatok elvégzéséig a kábelszolgáltató a nézők szíves türelmét kérte.
Balczó Kornélia

Budakeszin 2 db 50 m²-es
helyiség, külön-külön is, raktárnak kiadó.
Érdeklődni lehet: 30/396
1285.

A

Cím: 2092 Budakeszi,
Fő u. 143.
Tel.: +3630/311-9137
E-mail:
gyertyalangkft@freemail.hu
Telefonos ügyelet
éjjel-nappal:

+3630/217-9639

Nyitva tartás:
Hétfőtől–péntekig: 09.00–15.00

Budakeszin a Hegyhát u. 5. sz.
alatt lévő 750 m²-es − összes
közművel rendelkező − panorámás építési telek eladó.
Érdeklődni lehet: 06 (30)
505-1989 vagy a 06 (23)
452-590-es telefonszámon.
Társasházkezelés, közös
képviselet szakképesítéssel,
műszaki- és jogi háttérrel.
Tel.: 06-30/280-9717, e-mail:
lkocsis@netstar.hu

PR Telecom munkatársai is a
helyszínre érkeztek, és meg-

Az ügyfélszolgálati
iroda
és bemutatóterem
elérhetőségei:

A pr ó hirde t é sek

SÍRHELYMEGVÁLTÁS
Tisztelt
Hozzátartozók!

figyelmüket,
hogy a Budakeszi Temető
F2. elhívjuk
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-jéig.
Budakeszi Város Önkormányzata

FAKIVÁGÁS
Veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása. Koronaalakítás, száraz, beteg részek
eltávolítása. Igény szerint
ágak darálása, szállítása.
Tel.: 06(20) 485-6547,
Kovács Sándor
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
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„Eljött az óra,
hogy megdicsőüljön az ember fia”
− Hidas Mátyás temetése

A

Id. Hidas Mátyás 2013. augusztus 18-án, otthonában
hunyt el. Amikor született,
már két éve tartott az I. világháború, mikor visszaadta
lelkét Teremtőjének, már javában a XXI. században járunk. Temetésén több száz
fős tömeg gyűlt össze. Családtagjai, barátai, szomszédjai, ismerősei a budakeszi temetőben aug. 28-án kísérték
utolsó útjára. Hidas Mátyás
97 évet élt.

hogyan mindannyian ismerhettük: Matyi bácsi, Budakeszin született többgyermekes családban Stadler
Mátyás néven, anyai ágon a Budakeszin szintén nagy múltú Bruckner
család leszármazottjaként. A Stadler
családi nevet később Hidasra magyarosították. Matyi bácsi haláláig nagy
közismertségnek és köztiszteletnek
örvendett, igen jól ismerte szülőföldjét, főleg annak két világháború közötti
történetéről, mindennapjairól mesélt
sokat az utókornak.
„Együtt érző szívvel állunk itt keresztény testvérünk, Mátyás koporsója
előtt” − kezdte a temetkezési szertartást végző atya. Az evangéliumot Szent
János könyvéből hallhattuk: „Aki szereti az életet, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti
az örök életre.”
„Jézus, közvetlenül a halála előtt
imádkozik, s azt mondja: ez életének
a legfontosabb eseménye, már várta. Bizonyítani akarja, annyira szeret
bennünket, hogy életét is feláldozza
értünk. Mi az üzenete ennek? Ha tudunk egymásért áldozatokat hozni,
ott lét többlet keletkezik. Az ember
ugyan egyre kisebb lesz, de az élet a

többiekben tovább él és erősödik. Hidas Mátyás hosszú éveken keresztül
szolgálta szeretteit, ismerőseit, barátait. Ez az ember küldetése: ne szomorú arccal szolgáljunk, ne sajnáltassuk
magunkat, hanem adjunk hálát, hogy
ennyi ideig szolgálhattuk szeretteinket. Ez egy óriási ajándék, és csak az
önzetlen ember igazán boldog, ez adja
meg nekünk a jó halál kegyelmét. Én
is életemet adom értük” − fejezte be a
szentbeszédet az atya.
A szentbeszéd után az ismerősök,
barátok nevében mondott búcsúzó szövegben kiemelték Hidas Mátyás szolgálatkészségét, kedves humorát.
Majd elindult az utolsó útra kísérő
menet, élen a közvetlen családtagokkal, a kórussal és barátok, ismerősök
végeláthatatlan sorával.
A szertartáson részt vett és fejezte
ki részvétét dr. Csutoráné dr. Győri
Ottilia polgármester és Ohr Alajos tanácsnok is.
Hidas Mátyás halálával a budakeszi
svábság egyik legemblematikusabb
alakja távozott közülünk.
Nyugodjék békében!
Huber Szabó Lőrinc/Szabó Tibor Mihály

Molnárné
dr. Batári
Ilona
(1964–2013)

ély fájdalommal tudatjuk, hogy Molnárné
M
dr. Batári Ilona, az ELTE
TOK oktatója életének 49.
évében hosszan tartó súlyos betegség után örökre
eltávozott közülünk.
Temetése 2013. szeptember 06.-án 13.00 órakor
volt a budakeszi temetőben.

Az előző számban
megjelent rejtvény
megfejtése: vízszintes:
Balaton függőleges: erdei
iskola, vakáció, fagyi.

A helyes megfejtők
közül a főszerkesztő
ajándékát, egy-egy óriás
gabonapelyhet nyertek:
Kelemenné Illés Erzsébet,
Pócsi Lajosné, Szőts
Dávid.
A nyeremény
átvehető a
polgármesteri
hivatal
ügyfélszolgálatán.
A nyertesnek
gratulálunk!

Ellopták Mezei
Mária mellszobrát

Mezei Mária (1909–1983) színésznő, érdemes és kiváló művész. A színésznő második férjével Budakeszin
élt, itt hunyt el, ezért nyugszik a budakeszi temetőben. Sírkövét a 78 éve (eredetileg portrénak készült)
büszt díszítette, melyet elloptak.

M

ezei Mária éppen 40 éve, 1983.
április 20-án hunyt el. Temetésén kollégái és tisztelőinek Budakeszin soha nem látott tömege búcsúztatták el. 2007 óta mellette nyugszik
második férje is.
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Sírját Szandai Sándor mellszobra
díszítette. A bronzból készült büsztöt 1935-ben portréként készítette a
szobrászművész.
Sajnálatos módon néhány napja
Mezei Mária sírját megrongálták.
Vandál módon lelopták a sírkő tetejéről a fejet. Így most árván, a mellszobor nélkül áll a márványtábla.
Nyilván színesfém tolvajok lehettek,
mert 1-2 sírról a bronz vázát, a mécses tartót is elvitték.
A temetőnek három kapuja van.
Egyik sincs bezárva éjszakára, így
autóval bármikor be tudnak hajtani.
Borda Mihály

Beküldési határidő: 2013. 09. 20.

A megfejtést küldjék el
szerkesztőségünk
e-mail címére
(szerkesztoseg@
budakeszihirmondo.hu),
vagy vágják ki
(de fénymásolatot is
elfogadunk)
és személyesen
vagy postán juttassák el
a Polgármesteri Hivatalba
(Budakeszi,
Fő utca 179.).

RejtvEn
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Napjaink gyakran használt kifejezései

