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A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az olvasói leveleket, reflexiókat rövidített formában, 
szerkesztve közölje. Ezek az írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztőség véleményét. A meg nem 

rendelt anyagok és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Anyagokat nem 
őrzünk meg és nem küldünk vissza.
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KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA
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December 6.-án kora reggel két autóbusz érkezett Budapest-
ről, hogy az óvoda parkolóban gyülekező csoporttal elin-
duljanak az osztrák fővárosba egy kis adventi kiruccanásra. 
Utazásunk során idegenvezetőink, Geracsek Adrienn és Bo-
zsó Károly rengeteg hasznos információval gazdagítottak 
minket, meséltek Bécs városáról, a Habsburg uralkodócsa-
ládról, Sissy-ről, és természetesen az Adventi vásárok kiala-
kulásáról. A napot  a Schönbrunni kastélyparkban kezdtük, 
ahol megtekintettük az uralkodócsalád nyári rezidenciájá-
nak a környezetét és az ottani Adventi vásárt. Később busz-
szal tettünk egy kört a Ring-en, majd sétálva folytattuk a 

napot. Meglátogattuk többek között a Hofburg-ot, sétál-
tunk a belvárosban, megcsodáltuk a Stephans Dom-ot. A 
Rathausplazt-on mindenki elvegyült az karácsonyi sokada-
lomban, ahol a forralt bor és puncs sem maradhatott ki.  
Kora este hagytuk el Ausztria fővárosát és fél 9 tájékán fá-
radtan hazaérkeztünk.

U.i: köszönet Kirschner Briginek a buszokért és az idegenve-
zetőknek a navigálásért!

                                          Geiszt Márta,  Szommer Ákos

Advent Bécsben Kecskédről

Gálaműsorral ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját

Tél közepén, az év 22. napján van a 
magyar Himnusz születésnapja, még-
hozzá a százkilencvenkettedik, és ez a 
nap egyben - 1989 óta - a Magyar Kul-
túra Napja is.
A fellelhető kézirat szerint ugyanis Köl-
csey Ferenc 1823-ban ezen a napon fe-
jezte be a Himnusz megírását Szat-
márcsekén, (a kéziraton csak ennyi áll: 
Cseke, 1923. január 22.) és erre az ese-
ményre emlékezve e napon ünnepeljük 
a Magyar Kultúra Napját.
Ilyentájt sokkal nagyobb hangsúlyt 
kapnak a kulturális rendezvények, és 
egy-egy program, esemény kapcsán 
sokan, sokféle módon próbálnak átad-
ni, megmutatni valamit kulturális, 
művészeti életünk értékeiből.
Magyar Himnusz természetesen a köl-
temény megírása előtt is volt, a refor-
mátus magyarságé a Tebenned bíz-
tunk, elejétől fogva (90. Zsoltár) volt; 
míg a katolikus magyarság néphim-
nusza a Boldogasszony Anyánk és az 
Ah, hol vagy magyarok tündöklő csil-

laga kezdetű ének volt. Népszerű volt 
– a hatóságok által többször betiltott 
– ún. Rákóczi-nóta is. Ez utóbbit Hector 
Berlioz és Liszt Ferenc is megzenésítet-
te.
A költemény műfaja óda, azon belül 
himnusz. 
A vers keretét adó első és utolsó vers-
szak – a könyörgés – imát, fohászt tar-
talmaz. A keret által közrefogott vers-
szakok – az érvelés – a múltat és jelent 
állítják szembe egymással. A 2–3. vers-
szak a múlt dicső pillanatait emeli ki: a 
honfoglalást, a gazdasági virágzást és 
Mátyás király győzelmeit. A követke-
ző versszakok a múlt szenvedéseiről 
szólnak: a mongolok, törökök táma-
dásairól, a belső széthúzásokról, a test-
vérharcokról. A 6–7. versszakban a 
múlt képei összemosódnak a jelennel. 
A képek erejét az ellentétek fokozzák. A 
vers végén a bűnök felsorolása után is-
mét elhangzik a fohász, de a hangsúly 
áthelyeződik: a költő már csak szána-
lomért könyörög. 

A himnusz (a görög 'dicséret, magasz-
talás' szóból) költői és liturgikus mű-
faj, az ódai műfajcsoport tagja, mely-
nek tárgya és alkalma valamely 
istenség, esetleg elvont eszme, termé-
szeti erő vagy isteni tulajdonságokkal 
felruházott ember dicsérete. Az egyik 
legősibb lírai műfaj, a mitikus világké-
pű kultúrákban mindenhol fellelhető.
A himnuszköltészet a középkorban 
élte virágkorát, része lett a vallási szer-
tartásoknak, érintkezett az imafor-
mákkal, és elősegítette a rímes-idő-
mértékes verselés fejlődését.
A himnusz a későbbi korokban már 
nem csak vallásos tartalmakat fejezett 
ki, hanem bármely bölcseleti mondani-
valót; és a hagyományos szerkezeti ke-
retek is fellazultak. Így végül az ódával 
csaknem azonos jelentésű fogalommá 
vált: szárnyaló lendületű költemény, 
amelyet szinte bármely tárgy, téma – 
elvont eszme, természeti jelenség, kivá-
ló tulajdonságú ember, egy ország – 
magasztalására írhattak.
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Tájékoztató a kamerarendszerrel 
kapcsolatos adománygyűjtésről

2014. december 12-én felhívással fordultunk Önökhöz. Ekkor erre a célra 1.897.296,-Ft. gyűlt össze. 
Nemes cél érdekében ismét bebizonyosodott, hogy képesek vagyunk az összefogásra. Hiszen felhívá-

sunkat követően évvégéig további 462.000.-Ft. támogatás érkezett számlánkra.

2014. december 31-ére, a példaértékű összefogásnak köszönhetően már
2.359.296.-Ft.-ra nőtt

a kamerarendszer kiépítésére szánt alap.
Az alábbi kimutatás adományozók névsorát tartalmazza. (2014. 12. 13-2014.12.31-ig)

Köszönjük az önzetlen támogatásokat! 

A további adományokat szívesen fogadjuk!
Kérjük, amennyiben anyagi lehetőségei megengedik, a helyi takarékszövetkezetben 

vezetett számlaszámunkra
63300020-12000973

történő befizetésével Ön is támogassa kezdeményezésünket

Bízunk abban, hogy a közösség erejével, akaratával és összefogással minél előbb megvalósulhat a 
kamerarendszer. Reményeink szerint kiépítésével településünkön javul majd az itt élők biztonságérze-

te, jelentősen csökken a bűncselekmények száma.

TÁMOGATÁSÁT KÖSZÖNJÜK!

Himnuszunk zenéjét Erkel Ferenc 
(1810–1893), zeneszerző és karmester 
szerezte 1844-ben, amikor a nemzeti 
dal zenéjére kiírt pályázatot megnyerte, 
és Egressy Béni zenésítette meg. 1844-
ben a budapesti Nemzeti Színház mu-
tatta be, azonban csak 1903-ban lett az 
ország törvényileg elfogadott himnu-
sza. A szocializmus idején Rákosi Má-
tyás pártfőtitkár megbízta Illyés Gyu-
lát és Kodály Zoltánt egy másik, 
„szocialista” himnusz szerzésével, 
amely szerinte a címerhez hasonlóan, 
- változtatásra szorult. Kodály Zoltán 
megjegyzése erre annyi volt: „Minek 
új? Jó nekünk a régi himnusz.” Ezzel 
az új himnusz témája lekerült a napi-

rendről.
Kölcsey Ferenc (1790–1838), a reform-
kor talán legnagyobb költője versének 
– eredetileg - hosszabb címet adott: 
Hymnus – A magyar nép zivataros 
századaiból - mely vers nemzeti him-
nuszunkká, azaz egy közösség identi-
tását kifejező énekké vált, s amelyet 
minden magyar ember elérzékenyülve 
és mélységes, szent áhítattal hallgat 
immár 192. éve.

Január 18-án délután a Művelődési 
Ház szervezésében gálaműsor kereté-
ben – teltházas érdeklődés mellett ün-
nepeltük a Kultúra Napját. Molnár Fe-
renc igazgató méltató gondolatait 

követően színpadra lépett a helyi Kin-
der Band Stréli György vezetésével, 
majd az óvoda balett csoportja mutat-
ta be Csáki Mária kétszeres nívódíjas 
táncpedagógus koreográfiáját a kö-
zönség nagy tapsa közepette. Az elő-
adás utolsó harmadában a Bakfark Bá-
lint Művészeti iskola és Licsák Attila 
zongoraművész helyi tanítványai ül-
tek a pianínó mögé és magyar, német 
népdalokkal szórakoztatták a közön-
séget. A gála utolsó előadójaként a 
művész úr kedveskedett játékával a 
közönségnek. Méltó volt a délutáni 
műsor az ünnep hangulatához, mely-
nek várjuk további folytatását. 

Aktuális
Januárban két helyi civil közösség tartott éves beszámolót 
a 2014.évi munkájukról, majd megválasztották tisztségvi-
selőiket. 

Kecskédi Nyugdíjas Klub új vezetősége: Handl Istvánné 
Klára (elnök), Nemes Istvánné Zsuzsa (gazdasági vezető), 
Handl Béláné Éva (elnökhelyettes).

Kecskédi Horgász Egyesület új vezetősége: Tomayer Béla 
(elnök), Mészáros Jenő (titkár), Haász Gábor (tógazda), 
Horn Antal (gazdasági vezető).
Fegyelmi bizottság: Túri Zoltán (elnök), Szűcs Attila, 
Wicha Attila
Felügyelő bizottság: Handl István (elnök), Horváth Zoltán, 
Nagy József

Az intézményvezetőkkel, helyi civil szervezetek vezetőivel 
kiegészített Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság infor-

matív ülésén összeállította a település 2015. évi rendezvény 
tervét, melyet a márciusi újságban tesszük közzé.
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Felhívás!
A Kecskédi Német Nemzetiségi 
Általános Iskola fennállásának 
125 éves évfordulóját ünnepi 
2015. október 17-én. Ebből az 
alkalomból az ünnepi műsor 
keretében iskolatörténeti kiál-
lítást rendezünk. 

A fellelhető régi bizonyítványo-
kat, fényképeket, iskolai élet-
hez kapcsolódó tárgyi emléke-
ket a falu lakóitól is szeretnénk 
összegyűjteni. Nagyon megkö- 
szönnénk, ha a kiállítható 
anyagokat Önök is kiegészíte-
nék, és felajánlanák a kiállítás 
idejére!

Minden kiállított anyagot a ki-
állítás után visszaadunk! A fel-
ajánlott tárgyakat, fényképe-
ket az iskola bármelyik dol- 
gozójának átadhatják.
Segítségüket, felajánlásaikat 
előre is megköszönjük!

Az iskola nevelőtestülete nevé-
ben:
Dr. Karácsonyiné Handl Mária
igazgató

Kecskéd Község testületi ülése 2015.02.04.

A testület a következőpontokkal foglalkozott ezen az ülésen:

1. Január 9-én a képviselőtestület találkozott Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képvi-
selővel és Popovics Györggyel a Komárom Esztergom megyei közgyűlés elnökével személyes bemu-
tatkozás céljából.
2. Elfogadásra került a Képviselő-testület 2015. évi munkaterve.
3. Elfogadásra került az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása.
4. A képviselőtestület I. fordulóban megtárgyalta a 2015. évi költségvetést. 
5. Néhány bizottság összetétele törvényi megfeleltetés miatt átalakításra került. 
6. A múlt héten helyszíni bejárás történt a településen a kamerarendszer telepítésével kapcsolatban. 
7. Következő ülés időpontja: 2015.02.11.

TISZTELT  ADOZÓ
NEM KELL HŐSNEK LENNI  ! ! !

Kérem olvassa el ezen pár soros tájékoztatónkat, melyben hasznos  
információkat gyűjtöttünk össze, bízva abban, hogy ezzel is előse-
gítjük a döntését,  hogy adója 1% -át  A KECSKÉDI NÉPTÁNC EGYE-
SÜLET részére adja.
Örömmel tájékoztatjuk, hogy személyi jövedelemadójának 1-1%-ról 
most már egyszerűbben, és május 20-ig rendelkezhet valamely ci-
vilszervezet részére. 
A jelenlegi gazdasági helyzetben a civil szervezetek működése is ve-
szélybe került. Ön adója 1%-nak felajánlásával segít a célok megva-
lósításában, miközben ÖNÖKNEK EZ NEM kerül további kiadásba, 
csak egy perc figyelembe.
Minden adózónak alanyi joga, hogy konkrétan meghatározza, adó-
jának 1% -át hova utalják, azaz mire használják fel és ehhez NEM 
KELL HŐSNEK LENNI. Rendelkezzen tehát a KECSÉDI  NÉPTÁNC 
EGYESÜLET javára.
Adni jó, ezért kérje meg családtagjait és barátait, hogy rendelkezze-
nek részünkre.
Egyesületünk közgyűlése úgy döntött, hogy az 1%-ból befolyt ösz-
szeget a tánccsoport utazási költségeire, s olyan programok teljesíté-
sére használja fel, amelyek a KECSKÉDI  lakosoknak kedvesek, a ha-
gyományőrzést  szolgálják, és hozzájárulnak ahhoz, hogy 
községünk neve ismert legyen bel-és külföldön egyaránt, minden-
koron a kecskédi lakosok és táncosok igényei szerint, mint ahogy 
azt fennállásának elmúlt 10 évében, minden esetben bizonyította.

ADÓSZÁMUNK: 18614952-1-11
Köszönjük, hogy KECSKÉD Tánchagyományaiért  ÖN is tenni kíván.

Kecskéd, 2015 február  

         Kecskédi Néptánc Egyesület Elnöksége 

MEGHÍVÓ !
A Kecskédi Nyugdíjas-
klub  2015. február 16-
án   (hétfőn ) 18 órakor  
kezdő hagyományőr-
ző farsangi báljára, 
melyhez  a  zenét a 
Flepp Együttes szolgál-
tatja.

Belépődíj :  500 Ft/fő.
Tombola :  100 Ft/db.

A bál batyus jellegű.
Mindenkit szeretettel 
vár és jó szórakozást 

kíván:

A Kecskédi Nyugdíjas-
klub

• Stein Vendel elköszönt az 
utánpótlás csapatainktól, a továbbiak-
ban Oroszlányban folytatja edzői tevé-
kenységét. Köszönjük a munkáját!

• Az óvodások felkészítését Ba-
logh József vette át, az U9 és U11-es 
csapatokat Linczmaier László, az U14-
es csapatot Gelbmann Csaba, az U16-
ot Szabó Zsolt vezeti míg az U19-es 
csapatot továbbra is Németh Tamás 
készíti fel. Munkájukhoz sok sikert és 
kitartást kívánunk!

• A most már hagyományos-
nak nevezhető téli edzőtáborozás az 
idei évben is Siófokon lesz, február 20-
22 között. Felnőtt csapatunk több 
edzőmérkőzést is játszik valamint az 
öregfiúk csapat is megmérkőzik a 
szurkolókból és korábbi játékosokból 
verbúválódott együttessel. A felnőtt 
csapat tervezett mérkőzései: 
2015.02.20 péntek 18.00 óra: Kecskéd 
KSK – Balatoni Vasas
2015.02.21 szombat 15.00 óra: Kecskéd 
KSK – Balatonboglár

• Megkezdődött a Sváb Kupa 
öregfiúk téli teremtorna sorozat, mely-
nek első állomása január 17-én szom-
baton Vértessomlón volt. Környe, Vár-
gesztes, Vértessomló és Kecskéd 
csapatai körmérkőzéses rendszerben 
döntik el a helyezéseket. Csapatunk 
eredmények:
Vértessomló-Kecskéd 4-6
Kecskéd-Várgesztes 5-5
Kecskéd-Környe 8-3
Végeredmény:
1. Kecskéd 7 pont
2. Várgesztes
3. Vértessmoló
4. Környe

Január 31-én Környén rendezték meg 
a 2. fordulót, eredményeink:
Kecskéd-Környe 5-0
Kecskéd-Vértessomló 6-4                         
Kecskéd-Várgesztes 1-3

Mivel a várgesztesi csapat fiatalkorúa-
kat szerepeltetett, ezért a pályán elért 
eredményeit törölték és 3-0-s ered-
ménnyel az ellenfelek kapták a 3 pon-
tot, így a végeredmény:
1. Kecskéd 9 pont
2. Vértessomló 6 pont
3. Környe 3 pont
4. Várgesztes 0 pont
Gratulálunk a csapat sikereihez, követ-
kező forduló 02.07-én Kecskéden!  

• Január 14-én megkezdte ala-
pozó felkészülését a tavaszi idényre a 
felnőtt és U19-es csapatunk, azóta több 
edzőmérkőzést is lejátszottak a fiúk, 
eredmények:
Kecskéd-Nagyigmánd 4-2 Gólszerzők: 
Pető, Bukovecz, Kiss, Jóni illetve Samu, 
Zvér
Mór-Kecskéd 0-1

• Január 24-én kezdődött (vol-
na) Oroszlányban a téli műfüves baj-
nokság, de az időjárás közbeszólt. A 
lehullott nagy mennyiségű havat nem 
tudták letakarítani a pályáról, így az 
alkalmatlan volt mérkőzések megren-
dezésére. 

A 2. és 3. fordulót már meg tudták ren-
dezni, eredmények:
Kecskéd – Dad 6-1 
Góllövők: Kiss, Katona, Müller, Hor-
váth, Uher, Gelbmann 
Kecskéd – Bakonysárkány 8-1 
Góllövők: Gelbmann, Jóni (2), Pető (2), 
Babér, Bukovecz, Katona 

• Zajlik az élet az átigazolások 
terén is, a távozó Karcagi József és 
Szappanos Attila mellett vannak érke-
zők is, a Vértesszőlős csapatából Hor-
váth Zoltán, a Vértessomló csapatából 
Kovács Sándor illetve az Oroszlány 
csapatából Müller Zoltán. Mindhár-
man támadó jellegű játékosok, remél-
jük sok örömet fognak okozni szurko-
lóinknak. Az egyesület további 
játékosok szerződtetését nem tervezi, 
kialakult a végleges keret a tavaszi sze-
zonra.

•  A csapat tizenkettedik játéko-
sa a Szurkolói Klub sem tétlenkedik a 
téli szünetben, készül a szurkolói CD, 
melynek felvételére februárban kerül 
sor egy stúdióban, így remélhetőleg a 
tavaszi rajtra már az „üzletekbe” kerül.

• Tájékoztatjuk kedves 
szurkolóinkat, hogy a klub re-
likviái továbbra is rendelhetőek, 
a szurkolói póló, sapka és eső-
kabát mellett már szurkolói sál-
lal is bővült a paletta, ehhez ha-
marosan csatlakozik a CD is. A 
rendeléssel kapcsolatban tovább-
ra is Szalados Szabolcsot kell ke-
resni.

                             (Tromposch Csaba)

KECSKÉD KSK RÖVIDHÍREK
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GYÁSZJELENTÉS
 
Ezúton tájékoztatjuk mindazokat akik személyesen is ismerték, vagy csupán a munkásságáról szereztek 
némi információt, esetleg látták a képeit
a kiváló festőművész                                             

Professzor Helmut Weber von Wallau                                                                                                         
2015.01.13.-án elhunyt
 
Helmut Weber úr 1924.05.16.-án született  Németországban. A nehéz gyerekkorát követően fiatalon megjárta a II.-ik 
Világháború borzalmait.
Nagyon fiatalon, több mesterség kitanulása után a művészi pálya mellett kötött ki. A különböző festészeti irányzatok 
kipróbálását követően a szürrealizmus lett a kedvence. Nem csak gyakorolta a művészi mesterséget hanem tanította is.
Tanított Berlinben, Párizsban, Marburgban és Biedenkopfban is. A Kecskédi kapcsolatok kiépítésében, a Testvérváros 
Szerződés aláírásában nagy szerepet vállalt. Elkötelezett barátja volt a kecskédi embereknek. Ennek tanúbizonyságául 
2009.08.20.-án Kecskéden a Művelődési Házban megnyitotta a saját képeiből készített kiállítást. A Képkiállítás címének 
a Realizmus és Szürrealizmus c. adta.  A kiállításon megjelentek a helyiek mellett a megyei elöljárók, az Országgyűlési 
képviselő, valamit a Német Szövetségi Köztársaság Nagykövetségéről is. A kiállítás Szeptember 10.ig volt nyitva a nagy-
közönség előtt. Amíg ereje engedte nagyon szívesen jött Kecskédre. Többen mondhatjuk, hogy benne egy igazi barátot 
veszítettünk el. A nevével fémjelzett Alapítvány Doris Kepper vezetésével, a Rotary Club-al közösen  2015.04.15.-én  egy 
rövid megemlékezést fog tartani Biedenkopfban. 
Emlékét örökre megőrizzük.

Kecskéd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2014. (XII.17..) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Kecskéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdésének 3. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljár-
va a következőket rendeli el: 
1.      Általános rendelkezések 
1.§ Kecskéd község közigazgatási területén új közterületet elnevez-
ni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közte-
rületnevet és házszámot megváltoztatni e       rendelet szabályai 
szerint lehet.
2.§ E rendelet alkalmazásában:
1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény
    2. §  13. pontjában meghatározott terület.
2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megál-
lapításáról és nyilvántartásáról   szóló  303/2007. (XI. 14.) Korm. 
rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontja szerinti közterületnév.
3. Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott 
azonosító jel, amely az ingatlan nyilvántartásban helyrajzi szám-
mal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazo-
nosítását szolgálja.
2. A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok 
3.§ (1) Kecskéd község közigazgatási területén minden közterületet 
el kell nevezni a (2) bekez désben foglalt kivételekkel.
     (2) Nem kell elnevezni
      a)  az utcák, épületek közötti összekötő utakat,
      b)  a mezőgazdasági célú utakat,
      c)  a lakónépességet nem érintő külterületi utakat.
     (3) Az újonnan létesített közterület nevét a közterület létrejöttét 
követő 6 hónapon  belül kell megállapítani.
    (4) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új 
szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület 
nevét veszi fel (meghosszabbítás).
4. § (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Kecskéd  
község történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kul-
turális, természeti, történelmi értékeire, a közterületnek a települé-
sen belüli elhelyezkedésére, a magyar nyelv követelményeire, az 
egyszerűségre és a közérthetőségre.
    (2) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, törté-
nelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevez-
ni.
    (3) Közterület élő személyről nem nevezhető el, továbbá alkal-
mazni kell a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) – (3) bekezdését.
(4) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű köz-
terület - ide nem értve az egymás folytatásában lévő, de különböző 
helyrajzi számon szereplő közterületeket - nem   lehet.
5. § (1) A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatá-
sát kezdeményezheti:
    a) a polgármester,
    b) a települési önkormányzati képviselő,
    c) Kecskéd  községben bejelentett lakcímmel rendelkező állam-
polgár,
    d) Kecskéd  községben ingatlannal, székhellyel, telephellyel ren-
delkező jogi személy.
    (2) Közterület elnevezésére, vagy az elnevezés megváltoztatására 
irányuló kezdeményezés esetén a képviselő-testület kikéri a közte-
rület elnevezéssel,megváltoztatásával érintett állampolgárok véle-
ményét. A beérkezett véleményeket a képviselő-testülettel ismer-
tetni kell, azonban az állampolgárok véleményének a 
képviselő-testület döntésére kötelező ereje nincs.
      (3) Az állampolgárok a (2) bekezdés szerinti véleményezési el-
járás során véleményüket,  javaslatukat személyesen, postai vagy 
elektronikus úton is benyújthatják képviselő-testülethez.
6. § (1) A közterület elnevezése és a közterület elnevezés megvál-

toztatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az elnevezésről 
a képviselő-testület határozattal dönt.
     (2) A közterület elnevezéssel kapcsolatos képviselő-testületi 
döntést az önkormányzat     honlapján, önkormányzat hirdető-
tábláján és az önkormányzati újságban közzé kell tenni.
    (3) A képviselő-testület közterület elnevezéséről, elnevezés meg-
változtatásáról hozott döntése alapján a jegyző a közterületnevet 
az általa vezetett címnyilvántartásban átvezeti, egyben értesíti a 
lakcímnyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás szerveit,valamint 
településen közszolgáltatás végzőket az új közterület elnevezésről.
 
3. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok  
7. § (1) A névvel ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb 
épületeket és az építési telkeket (a továbbiakban: ingatlan) ház-
számmal kell ellátni.
   (2) Ingatlan megosztása esetén, amennyiben az újonnan kialaku-
ló telek ugyanarra a közterületre nyílik, a házszámot az ABC 
nagybetűivel kell megkülönböztetni.
   (3) Ha egy ingatlanra több közterülettel való érintkezés miatt 
több házszám is megállapítható, akkor   azt a közterületnevet és 
hozzá tartozó házszámot kell használni, ahol a főbejárat található.
 8. § (1) Az út, utca, köz, sétány (a továbbiakban együttesen: utca) 
mentén lévő ingatlanok házszámozása 1-től kezdődően, növekvő 
arab számozással történik, és a házszám növekedésének irányát 
tekintve az utca bal oldalán lévő ingatlanok páros, a jobb oldalon 
lévő ingatlanok páratlan számozást kapnak.
    (2)Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az 
óramutató járásával  megegyező irányú.
    (3) A házszámozás a közterületnek a magasabb rendű, főbb 
közlekedési úthoz csatlakozó végétől kezdődik. Abban az esetben 
ha az utak azonos rendűek, a számozást a meglévő, nagyobb telek 
számmal rendelkező utcától kell kezdeni.
9. § (1) Egy helyrajzi számú ingatlanon álló több épület esetén, to-
vábbá telekmegosztás  során keletkező új helyrajzi számú ingatlan 
esetén a magyar ABC sorrend szerinti nagybetűivel történő meg-
különböztetés alkalmazható szám/betűjel formátumban,    a ket-
tős, hármas és ékezetes betűk alkalmazása nélkül a számozás sze-
rint növekvő  irányban.
       (2) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok 
megtartják eredeti házszámukat.
       (3) Egy közterületre nyíló ingatlanok azonos számmal nem 
jelölhetők.
10. § (1) A házszámok megváltoztatása hivatalból vagy kérelemre 
történhet. Kérelmet az nyújthat be, akinek a házszám megváltoz-
tatásához jogos érdeke fűződik.
     (2) Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen ak-
kor indokolt, ha
     a) az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel az ingatlan ház-
száma, vagy a közterületen több ingatlan azonos házszámmal 
szerepel az ingatlan-nyilvántartásban,
     b) az ingatlan házszáma téves,
     c) az ingatlan megosztására vagy egyesítésére kerül sor.
 
11. § A házszámokat az önkormányzat jegyzője állapítja meg. A 
házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal 
rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 
6. § (3)  bekezdésében meghatározott szervekkel is.
4. Közterület névtáblák és a házszámot jelző táblák elhelyezése 
12. § (1) A közterületek nevét jól látható módon, közterületi név-
táblán kell feltüntetni.
         (2) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pót-
lása az önkormányzat feladata.
         (3) A közterület névtáblát a közterület mindkét oldalán, a 
közterület elején és végén         külön tartószerkezeten kell elhelyez-
ni.
         (4) Amennyiben a közterület névtábla külön tartószerkezeten 
történő elhelyezésére   nincs lehetőség, a közterület névtáblát a sa-
roktelek kerítésén, vagy ennek hiányában a saroképületen kell el-
helyezni. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a köz-
terület névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat 
tűrni köteles.

13. § A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elneve-
zést feltüntető névtáblákat
      a változásról szóló döntéstől számított egy évig piros átlós 
vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni, és az új elnevezést 
feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi névtábla fölött vagy alatt 
kell elhelyezni.
14. § (1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) 
az ingatlan utcafronti kerítésére vagy utcafronti házfalára, a köz-
területről jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának, keze-
lőjének, vagy használójának elhelyezni.
      (2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható 
állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről, pótlásáról az (1) 
bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia.
5. Záró rendelkezések 

15. § (1) Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.
         (2) A rendelet hatályba lépését megelőzően megállapított 
közterület elnevezések és házszámok továbbra is érvényben ma-
radnak.
         (3) A házszámtáblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa, 
kezelője, használója a
         13. § (1) bekezdésében foglalt házszámtábla kihelyezési köte-
lezettségének 2015.
         december 31-ig köteles eleget tenni.

Antalné Zabányi Júlia sk.                    Grúber Zoltán sk.
            jegyző                                        polgármester

Ein Künstlerleben ist vollendet

Der Künstler, Helmut Weber, 1924 in Biedenkopf geboren, hatte 
schon von frühester Jugend an Freude am Kreativen. Sehr zeitig 
bildet sich bei ihm der Wunsch heraus, Maler zu werden. Doch 
die Zeit, in die er hineinwächst lässt nur wenig Raum für eine 
künstlerische Ausbildung. Also erlernt er ein Handwerk. Nach 
dem Krieg vervollständigt er sein handwerkliches Können und 
baut sich als Friseurmeister in Wallau eine sichere Existenz auf. 
Die schöpferische Unruhe ist jedoch geblieben und er beginnt 
gezielt, seine künstlerischen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu 
vervollständigen. Er nimmt ein Fernstudium für Malerei und 
Graphik an der Akademie Konstanz auf, dem sich ein Studium 
am Institut für Malerei und Graphik in Marburg anschließt. 
Danach ist es klar: Helmut Weber wählt für sich einen neuen 
beruflichen Weg, den Weg des Künstlers.
Die Aufgabe des florierenden Friseurhandwerks zugunsten 
einer künstlerischen Laufbahn ist ein entscheidender 
Wendepunkt in seinem Leben.
1968 bricht er seine Zelte in Wallau ab und geht nach Berlin, 
um dort an der Hochschule für Bildende Kunst zu studieren, 
wobei er sich  nicht nur auf künstlerische Fächer beschränkt. 
Er belegt auch Vorlesungen in Philosophie, Soziologie, 
Kommunikationstechnik und Mathematik. 
Berlin-Kreuzberg wird seine zweite Heimat. Hier beginnt der 
wichtigste Abschnitt für die Entwicklung des Malers und 
Graphikers. Er nimmt den Künstlernamen „Weber von Wallau“ 

an und erlebt in Berlin den Höhepunkt seiner künstlerischen 
Laufbahn. Er findet in Kreuzberg reiche Möglichkeiten der 
Kommunikation und Inspiration. Mit anderen Künstlern 
gründet er den bis heute bekannten Kreuzberger Künstlerkreis.    
In Kreuzberg hat Helmut Weber seine eigene Galerie und 
Druckwerkstatt, die sogenannte "Bilderbude". Insbesondere 
durch seine surrealistische Malweise und durch seine 
Kugelgraphiken hat er sich nicht nur in Berlin, sondern auch 
auf internationaler Ebene einen Namen gemacht. 
Neben seiner künstlerischen Arbeit widmet er sich bis ins hohe 
Alter der Förderung junger Menschen. Viele Jahre ist er Dozent 
an der Paul-Löbel-Schule in Berlin Wilmersdorf. Sein 
künstlerisches Schaffen und sein Engagement für junge Künstler 
sind Anlass für mehrfache Ehrungen auf nationaler-  und 
internationaler Ebene. 1982 kehrt H. Weber in seine alte Heimat 
Wallau zurück. Hier gründet er die Schaugalerie Wallau und 
entfacht  mit seinen Arbeiten auch oft kontroverse Diskusionen.   
Dass er nicht immer die breite Zustimmung als Künstler in 
seiner Heimat fand war ihm bewusst. Er ist nie ein gefälliger 
Maler gewesen. Trotzdem war es ihm bis zu seinem Tod 
Anliegen, deutlich zu machen, dass die Auseinandersetzung mit 
Kunst gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit Fragen der Zeit 
und unseres Lebens bedeutet, und dass dieser Prozess 
Möglichkeiten bietet, eigene Standpunkte klarer zu formulieren. 
Er ist Stifter der Weber von Wallau-Stiftung, die im Jahr 2008 
ihre Arbeit aufgenommen hat und sein künstlerisches Werk – 
über den Tod hinaus - für die Öffentlichkeit zugängig macht.


