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Számvetés a 2016-os évről
Ezúton is szeretném megköszönni az egész
éves együttműködést Budakeszi lakosságának, a civil szervezeteknek, a sajtó munkatársainak, az intézmények vezetőinek és
munkatársainak, a polgármesteri hivatal
kollégáinak és a képviselő-testület tagjainak,
melyet a jövő évben is folytatni szeretnék
városunk fejlődése érdekében!

A

z év végéhez közeledve visszatekintünk
a megtett útra és számvetést készítünk
az elvégzett munkáról. A 2016-os év komoly
változásokat hozott, illetve indított el váro
sunk számára – reményeink szerint mindenki megelégedésére, örömére.

GAZDÁLKODÁS
Az idei költségvetés tervezését a megfontoltság, a szakmaiság és a város további
fejlődésének szolgálata jellemezte. A költségvetés megalkotásakor a lakosság igényeinek megfelelően a kiszámíthatóságra és a
fejlesztésekre helyeztük a hangsúlyt. A 2,3
milliárd Ft-os főösszegű 2016. évi költségvetés 25%-át fordítottuk fejlesztésekre. Az
önkormányzat 300 millió Ft-os maradván�nyal zárja az évet, mely összeg jövőre biztos
fedezetet nyújt a vállalt kötelezettségeinkre.

FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK

túlmenően a Schieli kápolna környezetrendezésének második üteme
keretében megközelítőleg 15 méter
hosszan épült járda, továbbá a temető területén a ravatalozó és a kapu
közötti járda felújítása is megtörtént.

Infrastruktúra fejlesztés
•

•

Útépítések – Az idei évben 67 millió
Ft-ból megépült a Nagy Sándor utca
egy része, továbbá a József Attila utcának a Hajós utca és Barackvirág
utca közötti szakasza is megújult.
Járdaépítés - A lakossági járdapályázatra idén is 5 millió Ft-ot különítettünk el. Ennek eredményeképpen
összesen 1276 m2-nyi járda újul meg
a városban, melyből megközelítőleg a fele készült el az év végéig. Az
időjárás függvényében tavasszal folytatódnak a munkálatok. A pályázat
keretében a járdaépítésekhez a lakosság 3,2 millió Ft-tal járul hozzá. Ezen

•

Közvilágítás – A Patak utcában és
a Domb utcában 21 db közvilágítási oszlopot és 58 db korszerű
ledes világítótestet helyeztünk el.
Makkosmárián és Nagyszénászugban
is bővítettük a közvilágítási hálózatot, összesen 37 egyedi lámpatestet
telepítettünk. A Megyei út, Makkosi út és Tiefenweg utca közvilágítási
hálózatának terveztetése is elkészült,
valamint döntöttünk a Darányi településrész ezirányú fejlesztéséről is.

Városközpont fejlesztése
•

Művelődési Központ környezetének ren
dezése - A lakók igényeinek megfelelően új, díszburkolattal ellátott városi
közösségi teret és burkolt parkolót
építünk ki a kapcsolódó közvilágítással és csapadékvíz elvezetéssel.
Az alakuló Városközpont új közösségi terének avatása 2016. december
21-én, szerdán 13 órától kezdődik,
melyre tisztelettel hívom és várom
Önöket!

PÁLYÁZATOK
Nyertes pályázat révén két csoportszobával
tudtuk bővíteni a Pitypang Sport Óvodát,
melynek köszönhetően 50 fővel több gyermek járhat az intézménybe. A fejlesztés 50
millió Ft-os uniós támogatásból valósult
meg, melyhez az önkormányzat 17 millió Ftos önrészt biztosított. Ezen túlmenően több,
mint 6 millió Ft értékben vásároltunk eszközöket az új csoportszobákba.
A Budakeszi Sportpályán 44x64 méteres
műfüves félpályát építünk 47,6 millió Ft-os
TAO forrásból és 20,4 millió Ft-os önkormányzati hozzájárulásból.
Közel 4 millió Ft-ot nyertünk - mindössze
60.000,- Ft-os önrész biztosítása mellett - a
Sinkovits Imre pályázaton, melyből „Az a tizenkét fényes nap” címmel zenés színmű bemutatóját valósíthattuk meg 1956 budakeszi
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eseményeiről. A Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum pályázatán is sikeresen
szerepelt az önkormányzat, önerő biztosítása
nélkül közel 2 millió Ft-ot nyertünk többek
között a Budakeszi helyi értéktár kialakítására. A mobilitási pályázaton idén is nyertünk,
melyből a Kossuth utcai szomszédünnepet
rendeztük meg. Mindezek mellett hét benyújtott pályázatunk vár elbírálásra.

LAKOSSÁGGAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS, RENDEZVÉNYEK

KÖZLEKEDÉS
Budakeszi városa is jelentkezett a VEKOP
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” című pályázatra. Sikeres pályázat
esetén a 2017-es évben új buszmegállópár
épül a Temető utcában és a Kerekmezőnél,
új gyalogátkelő létesül a Tarkabarka Óvodánál, több Fő utcai gyalogátkelőhely korszerűsítése, akadálymentesítése és megvilágításának javítása is megtörténik, továbbá P+R
parkoló készül az Akácfa utcában, valamint
fejlesztjük a városi kerékpáros közlekedési
infrastruktúrát is.
Budakeszi tarthatatlan közlekedési problémáinak megoldása érdekében közlekedési
hatástanulmányt készíttetünk és felvettük a
kapcsolatot az illetékes minisztériummal.

KÖZBIZTONSÁG
Az önkormányzat együttműködik és anyagilag támogatja a Budakeszi Rendőrőrsöt, a
Budakeszi Polgárőrséget, a Budakeszi Védelmi Centrumot és a Budakörnyéki Közterület-felügyeletet is.
A közbiztonság növelése érdekében minőségileg és mennyiségileg is fejlesztettük a
térfigyelő-kamera rendszert.

re oktatják. Ennek érdekében a Kerekmezőn
új iskolaépületet építünk együttműködésben
a magyar állammal. Reményeink szerint a
16 tantermes, 416 férőhelyes iskola 2017 év
végére elkészül. Az idei év során sokat egyeztettünk a szülőkkel az oktatás színvonalának
javítása érdekében. Ennek is köszönhető az a
megvalósíthatósági tanulmány és az oktatással kapcsolatos elvárásokról készült igényfelmérés, melynek főbb szakmai javaslatait,
megállapításait a jövő tanévtől az iskolai pedagógiai programba építjük.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS,
CSALÁDSEGÍTÉS

A 2016. év elejétől országosan átalakult a
szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer
és kiemelt feladatkört kaptak a járásszékhelyek. Budakeszin a HÍD Szociális, Család és
Gyermekjóléti Szolgálat központtá alakult és
a járás egész területén is ellát feladatokat.
A központ új szolgáltatásokat indított be
a családjaink számára: ingyenes családkonzultáció, és terápia, 24 órás kapcsolati krízis

Budakeszi Város Önkormányzata törekszik
arra, hogy partnerséget alakítson ki a helyi
lakosság és a város vezetése között és közös
gondolkodásra, közös cselekvésre ösztönözze a lakosokat, melynek egyik eszközeként
működtek a lakossági fórumok. Idén 12
fórumot tartottunk különböző, közérdeklődésre számot tartó ügyekben. Mindezek
mellett a rendezvények is alkalmat adtak
arra, hogy az önkormányzat, az intézmények
képviselői és a lakosság találkozhasson, és
közös ügyeinket megbeszélhessük. Az önkormányzat idén 23 ilyen alkalmat teremtett,
a Művelődési Központ, az intézmények és a
civil szervezetek saját rendezvényei mellett.
Gondoljunk itt például a februári „Farsang
farkára”, vagy éppen a Gyermeknapra, a Családi Napra, a Mihály napi vigasságokra, vagy
éppen az Adventi Városünnepre.

A KÖVETKEZŐ ÉVEK TERVEI
Önkormányzatunk a következő években
többek között az alábbi főbb fejlesztéseket
szeretné megvalósítani:
•
új egészségügyi centrum építése és a
régi orvosi rendelő felújítása,
•
a Telki út menti 4,6 ha-os önkormányzati terület hasznosítása,
•
a régi szennyvíztisztító telep
rekultiválása és további hasznosítása,
•
a közvilágítási hálózat teljes kiépítése
városunk belterületén,
•
a Fő utca közlekedésének javítása,
•
a Dózsa György téri buszvégállomás
áthelyezése és
•
a Farkashegyi repülőtér fejlesztése.

INTÉZMÉNYHÁLÓZAT
Az idei évben is az önkormányzat működtetett és fenntartott két bölcsődét, két óvodát,
a művelődési központot, a könyvtárat, a védőnői szolgálatot, a polgármesteri hivatalt,
valamint a BÖT-tel együttműködésben a
családsegítő központot. 2016-ban az iskolákat is az önkormányzat működtette, de 2017.
január 1-ével az általános iskola, a zeneiskola
és a Nagy Sándor József Gimnázium fenntartása mellett a működtetés is az állam feladata lesz. Ez azt jelenti, hogy már nemcsak
a pedagógusok bérét, hanem egyebek mellett
a közüzemi számlákat is az állam fogja fizetni, nem pedig az önkormányzat.
Az önkormányzat intézményeivel együtt
városunk legnagyobb munkaadója és ez által
az egyik legnagyobb közösségszervező erővel is bír.

KÖZNEVELÉS
Annak ellenére, hogy az iskolák fenntartása
mellett 2017. január 1-től már a működtetést
is az állam végzi, az önkormányzat továbbra
is fontosnak tartja, hogy az oktatás Budakeszin minél magasabb színvonalon működjön, hiszen a városban élő családok jelentős
része helyben járatja gyermekét iskolába.
Közös a cél, mindannyian színvonalas oktatást, jó minőségű iskolákat szeretnénk, ahol
a gyerekeket emberségre, a tanulás szereteté-

ügyelet, jogi tanácsadás, mediáció, pszichológiai tanácsadás is kérhető. A hatékonyabb
területi ellátás érdekében a központot működtető társulás egy kisbuszt és egy személygépkocsit is vásárolt. Az önkormányzat a
feladatellátáshoz már 2015 év végén megvásárolta a Fő utca 164. szám alatti ingatlant,
melyet idén több mint 3 millió Ft-ból felújított, mely már a családsegítő új telephelyeként üzemel.

Elmondhatjuk, hogy a 2016-os év mozgalmas év volt, és reményeink szerint a jövő év
is hasonló pozitív változásokat hoz városunk
életében.
Engedjék meg, hogy az önkormányzat
nevében minden budakeszi lakosnak áldott,
békés Karácsonyt, egészségben és sikerekben
gazdag Új Esztendőt kívánjak!
dr. Győri Ottilia, polgármester

BUDAKESZI HÍRMONDÓ
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Közmeghallgatás
A polgármester általános tájékoztatójával
kezdődött a városi önkormányzat közmeghallgatása 2016. november 23-án az Erkel Ferenc
Művelődési Központban. Budakeszi az elmúlt
esztendőben sokat fejlődött, de várhatóan a
jövő év is sok újdonságot hoz.

2016 eredményei
a teljesség igénye nélkül

- Két új csoportszobával bővült a Pitypang Sport Óvoda, melyre a berendezésekkel együtt az önkormányzat
73 millió Ft összegben (67 beruházásra és 6 eszközre) biztosításával
járult hozzá.

A

közelmúltban elszaporodott tűzesetek
kapcsán a tűzoltóság képviselője is beszélt néhány fontos óvintézkedésről. Ismertették a város oktatási vizsgálatának eredményeit, illetve a közlekedési és környezeti
hatástanulmányt. A fórum második felében a
lakosság tehette meg észrevételeit.
Sokak szerint idejétmúlt kapcsolattartási
forma a település és lakói között a közmeghallgatás, de mint elhangzott, jogszabályi
kötelezettség ennek évenkénti megtartása.
Másrészt ennek során nyílik lehetősége a lakosságnak találkozni egyszerre az egész képviselő-testülettel, és az önkormányzati intézmények vezetőivel.
Így volt ez november 23-án is, amikor az
ez évi közmeghallgatásra került sor. Dr. Győri
Ottilia polgármester elsősorban arról beszélt,
mit tesz hozzá a városlakók életéhez az önkormányzat. Valószínűleg országosan is példátlan,
hogy az elmúlt esztendőben – a közmeghallgatással együtt – 12 lakossági fórumot tartottak
az aktuális kérdések megvitatására, illetve 24
ülést tartott a képviselő-testület.
Elhangzott: Budakeszi 2,4 milliárd forintból gazdálkodhatott a mögöttünk hagyott évben. A bevételi és kiadási előirányzatok is terv
szerint teljesültek.
A tervezett fejlesztések is megvalósultak,
és a következő év fontos fejleménye lesz a Kerekmezőn épülő új iskola megépítése.
Az adóbevételek tekintetében az eredetileg
tervezett 853,7 millió Ft-ból eddig 782 millió
Ft folyt be, ami 91,6%-os teljesítés.
A saját bevételeink tekintetében már meghaladtuk az év elején tervezetteket, 243,4 millió Ft-ot terveztünk és eddig 246 millió Ft-ot
szedtünk be.

2017. JANUÁR

- Megújult a Nagy Sándor József utca
- Elkészült a József Attila utca teljes felújítása is, melyekre a város összesen
65 millió Ft-ot fordított.
- 234 millió Ft értékben vállalt kötelezettséget az önkormányzat a Kerekmezőn felépítendő új általános
iskola bővítésével kapcsolatban, így
több mint 300 millió Ft önrészt biztosított.
Az önkormányzat gazdálkodásának egyik
fontos alapelve, hogy csak akkora kötelezettséget vállaljunk, melynek a fedezete ténylegesen rendelkezésre áll. Ezt tartjuk is mind a
működési mind pedig a felhalmozási kiadások tekintetében is.
A képviselő testület a 2017. október 27-i
ülésén döntött arról, hogy 600 millió Ft-nyi
hitelt szeretne felvenni, olyan fejlesztések
megvalósítására, amire nincs pályázati lehetőség. Ezek a fejlesztések a lakosság igényeit
kívánják kielégíteni:
• új egészségház felépítése, valamint a régi
orvosi rendelő funkcióváltással történő
felújítása – 400 millió
• hiányzó közvilágítási hálózatok kiépítése, ide értve a Darányi területét is (ez
összesen 15 helyszínen 5 km-nyi közvilágítási hálózat kiépítését jelenti) –157
millió Ft
• a Telki út melletti 4,6 ha-os terület feltáró útjának megépítése, valamint a terület
közművesítése – 28 millió Ft

- Még idén elkészül a városközpont
környezetének rendezése is. Erre
a bontási munkálatokkal együtt
33,5 millió Ft-ot költött az önkormányzat.
- A Honfoglalás sétányon lévő játszótér bővítése - fészekhinta telepítése,
5 fa ültetése, térburkolat kialakítása
(25 m2), ivókút köré szikkasztó kiépítése – 1,6 millió Ft.
- A Pitypang Sport Óvoda és Zeneiskola területén gumiburkolat kiépítése
– 800 ezer Ft.
- A Schieli kápolna környezetrendezésének 2. üteme elkészült járdaépítéssel, virágosítással, pergolatelepítéssel – 2,3 millió Ft
- A Temető területén a ravatalozó és
a kapu közötti járda felújítása térkő
burkolattal, korláttal.
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•

Fő utca közlekedési problémáinak megoldása – 15 millió.

Dr. Remete Sándor jegyző arról beszélt,
hogy korszerűsödik az ügyintézés – különösen annak elektronikus formája.
A hatósági munkában az adózók körének
bővítése az egyik fő cél, hiszen ma még sokan
igyekeznek elkerülni a közterhek befizetését,
holott ez a város működésének és fejlődésének egyik záloga. Nem a bírságolás a hivatal
célja, de elkerülhetetlen, hogy mindenki teljesítse befizetési kötelezettségét.
Az ügyfélbarát ügyintézést emelte ki fontos
célként, hozzátéve, hogy már a közműszolgáltatók és más szolgáltatók is helyet kapnak a
Városháza ügyfélszolgálatán – épp a kényelmesebb ügyintézés érdekében.
Megújul a város honlapja is, áttekinthetőbb, ügyintézésre is alkalmasabb lesz.
Szó esett a telekadóról is. Ezzel kapcsolatban fontos változás, hogy Budakeszi figyelembe veszi a kormányhivatal észrevételét,
mely szerint meg kell szüntetni a helyiek
kedvezményét. Míg korábban a város lakói
négyzetméterenként 60 forintot fizettek, a
más lakhelyűek 120-at. Ezt úgy oldja meg a
város, hogy jövőre mindenki egységesen 60
forintot fizet.
A gazdasági tevékenységet folytató magánszemélyek és cégek egységesen 330 forintot
fizetnek majd négyzetméterenként
A 60 év fölötti nyugdíjasok adókedvezményét megvonják, de a rászorulók méltányosságot kérelmezhetnek a Városházán.
Az adóbehajtás szigorítása várható és a
térinformatikai rendszerrel ellenőrzik, hogy

mindenki annyi négyzetméter után fizet-e
amekkora valóságosan az ingatlana.
A helyi adóbevételekből egyébként évente
mintegy 100 millió forintot költ fejlesztésre a
város.
Sallai László tűzoltó százados a tűzmegelőzésről tartott rövid, de fontos előadást. Ennek
apropója a közelmúltban megszaporodott –
egy esetben halállal is végződő – tűzesetek
száma volt.
dr. Setényi János, az Expanzio Kft. vezetője a tervezett új iskolával kapcsolatos kutatási
eredményeket ismertette.
Czentár Ottó, a Depónia Kft. osztályve-

zetője a szemétszállításról, illetve a szelektív
hulladékgyűjtésről tájékoztatta a lakosságot.
Bemutatkozott Pintér Lajos alezredes, a
Budakeszi Rendőrős új parancsnoka is.
Wettstein Anikó, a Főmterv szakembere
Budakesz forgalmi viszonyainak kutatásáról
számolt be. Méréseik szerin a csúcsórákban
óránként 1500-2000 járműegység halad át a
Fő utcán. Ez meghaladja a megfelelő, illletve
az eltűrhető szintet.
Silló Szabolcs Vibrocomp Kft. képviselője a
zajszennyezési mérésekről számolt be.
A tájékoztatók után a lakossági kérdésekre,
és az azokra adott válaszokra került sor.

A képviselő-testület határozatai
409/2016.: A Képviselő-testület a
2092 Budakeszi, Knáb János utcaTemető utca kereszteződésébe
térfigyelő kamerák vásárlására és
szerelésére bruttó 500.000,- Ft-os
keretösszeget határozott meg, mely
összeg fedezete maximum bruttó
380.000.-Ft-ig az Önkormányzat 2016. évi költségvetése, bruttó
120.000.-Ft-ig a Budakesziért Függetlenek Egyesülete hozzájárulása.
A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a melléklet szerinti
árajánlat-bekérőt az alábbi cégeknek küldje meg:
- Hoeller Electronic Kft. (2092
Budakeszi, Fő utca 29.)
- CamSystems Kft. (2235 Mende,
Dobó István utca 15.)
- STOVEX Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (1121 Budapest,
Agancs utca 30-32.)
- EXTRICO Systems Hungary
Zrt. (1033 Budapest, Búza utca
12-14.).
A Képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy a legkedvezőbb
ajánlatot adó céggel a vállalkozási
szerződést ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

kiépítésével kapcsolatos munkák
elvégzésére, a 2016. évi támogatási
szerződésben biztosított támogatási
összeg terhére.
A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a szobor felállításával kapcsolatos változás bejelentő dokumentációt küldje meg a
Pro Regio Nonprofit Közhasznú
Kft-nek.

413/2016.: A Képviselő-testület a területi védőnő munkakör betöltésére
vonatkozóan pályázatot írt ki.
A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy gondoskodjon a
pályázat megjelentetéséről Budakeszi Város Önkormányzatának
honlapján, a www.kozigallas.gov.hu
portálon, valamint a Budakeszi Hírmondóban.
417/2016.: A Képviselő-testület hozzájárult a tervek alapján a Jobb Kor

Polgári Egyesület (székhely: 2092
Budakeszi, Reviczky u. 40., bírósági
nyilvántartási szám: 13-02-0004936,
képviseli: Dalotti Tibor elnök) által
Nagy Gáspár költő emlékére állítandó szobor elhelyezéséhez a
természetben Budakeszi Fő téren
található, Budakeszi 1811/2 hrsz.
ingatlanon.
A
Képviselő-testület
bruttó
150.000,- Ft keretösszeg erejéig támogatta a szobor megvilágítását és
felkérte a BVV Kft-t a világítótestek

418/2016.: A Képviselő-testület pályázatot nyújtott be a Honvédelmi
Minisztérium Hadtörténeti Intézet
és Múzeum által meghirdetett I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása támogatása pályázat
vonatkozásában az alábbiak szerint:
- tárgy: Budakeszi Városban található I. világháborús emlékmű és
hadisírok helyreállítása
- támogatás megpályázott összege:
bruttó 2.500.000,- Ft
- önerő: nincs.
A Képviselő-testület felkérte a Polgármestert, hogy a pályázati dokumentációt határidőre nyújtsa be a
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum részére.

A határozatok megtalálhatók
a www.budakeszi.hu honlapon
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BÖT
A Budakörnyéki Önkormányzati
Társulás (röviden BÖT) 2013-ban
alapította 9 önkormányzat Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi,
Nagykovácsi, Herceghalom,
Páty, Perbál, Remeteszőlős, Tök.
2013-ban csatlakozott Telki és
2016-ban Tinnye települések. A
jelenleg 11 települést magában
foglaló BÖT-höz Pilisjászfalu is
jelezte csatlakozási szándékát.

Mobil Rendszámfelismerő kamera
segíti a rendőrség munkáját
KÖZÖSEN A KÖZBIZTONSÁGÉRT

A

Társulás vezető szervezete,
a települések polgármesterei alkotta Társulási Tanács dr.
Győri Ottiliát, Budakeszi polgármesterét választotta elnöknek. A
társulás 2 intézményt tart fenn.
A Budakörnyéki Közterület-felügyeletet (mely 9 településen lát
el feladatot) és a HÍD Szociális,
Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központot, mely 4 településen lát el szolgálatot, és mint
központ a Budakeszi Járás valamennyi települését ellátja. A Tárulás célja továbbá a turisztikai,
szakmai együttműködés, a közös
beszerzések lebonyolítása és a
közös érdekek képviselete. A Társulás 2016-ban létrehozta a tájegységi értéktárat és elkezdődött
a Budakörnyéki Natúrpark megalapítása is. A Társulás településeinek polgármesterei és jegyzői
rendszeresen összejönnek, mely
találkozások alkalmasak a közös
problémák megvitatására. A társulás feladatának tekinti a Zsámbéki medence közlekedési problémáinak kezelését. A jövő tervei
között szerepel erdei bicikli-utak
kialakítása is.
Az önkormányzati társulás
gazdálkodása kiegyensúlyozott.
Működését a települések befizetéséből biztosítja központi támogatás nélkül.

KERESSÜK A GAZDIJÁT!

Nov. 22-én, a bölcsőde környékén találták ezt a kb. 10-12 hónapos, félénk,
kajla de kedves, szuka kölyökkutyát.
Keressük a gazdiját, de ha nem lesz
meg örökbe adnánk őt.
Tölcsér Ágnes : 0620/273-1211
2017. JANUÁR

A Budakeszi Önkormányzati
Társulás (BÖT) polgármesterei
döntöttek arról, hogy vásárolnak egy rendszámfelismerő
Sigmoid ZsaruCAR kamerát, amit
ingyenesen használatba adnak,
a Budaörsi Rendőrkapitányság
részére annak érdekében, hogy a
kamera a településeken működő
rendőrök munkáját segítse.

A

450 000 forintér vásárolt
kamerát 2016. december
12-én dr. Győri Ottilia, mint a
Budakörnyéki Önkormányzati Társulás elnöke – a társulás
polgármestereivel együtt adta át
Braczkó Gábornak, a Budaörsi Rendőrkapitányság bűnügyi
osztályvezetőjének és Forgács
Péternek, a Budakeszi Rendőrőrs
őrsparancsnok-helyettesének.
A kamera működése: a rendőrautó szélvédője mögé kerül
elhelyezésre, és az előtte elhaladó gépjárművek rendszámát
automatikusan leolvasva, azokat felismerve összehasonlítja a
Belügyminisztérium hivatalos
gépjármű nyilvántartás adataival. Amennyiben körözött,
vagy lejárt forgalmi engedéllyel
rendelkező gépjárművet talál,
vagy észleli, hogy a leolvasott
rendszámú gépjármű színe
nagyban eltér a nyilvántartásban szereplőtől, azonnal jelzi,
és így a redőség haladéktalanul
tud intézkedni. A rendszámfelismerő kamera az előtte elhaladó (óránként akár több száz)
gépjármű rendszámát – egy időben – ellenőrizni tudja. Eddig
egy-egy rendszám lekérése több

percet is igénybe vett. Ezzel a
gyorsasággal a csúcsforgalomban is kiválóan alkalmazható,

hiszen az előtte elhaladó valamennyi gépjárművet ellenőrizni
tudja. A kamera az aznap leolvasott rendszámokat rögzíti, így
egy bűncselekmény esetében lekérdezhető, hogy az adott rendszám aznap elhaladt-e a kamera
előtt. A kamera alkalmas arra is,
hogy menet közben olvassa le a
parkoló vagy előtte haladó autók rendszámát.
Amelyik autónak rendben
vannak az iratai, nincs mitől tartania. A rendszámfelismerő kamera üzembehelyezésének kifejezetten bűnmegelőzési célja van.

Helyi értékek, hungarikumok
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ÉRTÉKTÁR KONFERENCIA
A Földművelésügyi Minisztérium, a nemzeti
értékek és hungarikumok gyűjtésének,
népszerűsítésének, megismerésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt
pályázaton Budakeszi Város Önkormányzata
sikeresen vett részt.

Budakeszi Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott Budakeszi értéktár konferenciát Dr. Darkó Jenő, a Budakeszi Értéktár
szakértője, címzetes megyei múzeumigazgató
vezette.

tudományos munkatársa tartott előadást.
Bednárik János, a Magyar Tudományos Akadémia kutatója Jeles napok, ünnepi szokások
Budakeszin a XIX-XX. században címmel tartott előadást. A makkosmáriai kegyhely csodáit Bednárik György, a Budakeszi Prohászka

A

K

Ottokár Katolikus Gimnázium magyar-latin
szakos pedagógusa mutatta be a résztvevőknek. Budakeszi védett építészeti értékeiről Bártfai-Szabó Gábor építész, Beregdéda
értékeiről Egressy István, Beregdéda testvértelepülésünk polgármestere, Ipolybalog
értékeiről Balogh Gábor, Ipolybalog testvértelepülésünk emeritus polgármestere beszélt.

nyertes pályázat részeként létrehozták
a Települési Értéktár Bizottságot. 2016.
november 29-én, az alakuló ülésen jelen volt
a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Értéktár referense, Kisfaludi Aranka is.
A bizottság tagjai: dr. Győri Ottilia polgármester, Bakács Bernadett alpolgármester,
Bánhidi László településfejlesztési tanácsnok, Czifra Zsuzsanna, az oktatási, kulturális
és egészségügyi bizottság elnöke, dr. Darkó
Jenő, prof. Dr. Hámori József, Körösiné dr.
Merkl Hilda, Somlóvári Józsefné közellátási
és közbiztonsági tanácsnok, Schrotti János,
a Budakeszi Német Önkormányzat elnöke
vagy az általa delegált személy, Hidas Mátyás,
a Budakeszi Szépítő Egyesület elnöke vagy általa delegált személy.

öszöntőt mondott dr. Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere és Csenger-Zalán
Zsolt országgyűlési képviselő. Tótpál Judit
DLA építész, a Biatorbágyi Értéktár Bizottság
elnöke bemutatta a Biatorbágyi Értéktárat,
majd „Madárnyom a hóban” – Mezei Mária
színháza címmel Gajdó Tamás PhD, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

A konferencia
a Hungarikum
Bizottság és a
Földművelésügyi
Minisztérium
támogatásával
jött létre.

BUDAKESZI HÍRMONDÓ
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K A R ÁC S O N Y

Adventi városünnep
és karácsonyi vásár

Telt ház, pontosabban telt sátor fogadta a Mikulást és segítőit a Városháza parkolójában. Az interaktív játékkal egybekötött meseolvasás, és a
Krampusz kópéságai után valamennyi gyermek átvehette a mandarint, mogyorót és csokoládét tartalmazó csomagját.

A

z immár hagyományos decemberi rendezvényen elsősorban a város óvodásai, iskolásai szórakoztatták az alkalomhoz illő produkciókkal a
közönséget. Zárásképpen pedig este a népszerű, igényes zenét játszó Holdviola együttes adott koncertet.

2017. JANUÁR
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Karácsonyi süteménysütő verseny

keszin Lovas Iskola (Telki út)
jóvoltából. A második helyezett díja 2 db 2+2 főre szóló
családi belépőjegy a Budakeszi
Vadasparkba és 1 főre szóló lovaglási lehetőséggel a Lóháton
Budakeszin Lovas Iskola (Telki
út) jóvoltából. A harmadik helyezett díja egy 5 000 Ft értékű
utalvány, melyet az Andrész
cukrászdában lehet levásárolni.
Természetesen idén sem ment
haza egy nevező sem üres kézzel. Azok, akik nem nyernek
díjat, azok a polgármester és
az aljegyző asszonytól átvehetnek egy-egy emléklapot és egy
jelképes kis ajándékcsomagot.

A ZSŰRI DÖNTÉSE ALAPJÁN:
A nagysikerű süteménysütő
versenyen 19 nevező vett részt.
A gyermekek kategóriájában 11
sütemény, a felnőttek kategóriájában 8 sütemény versenyzett.

M

inden évben nagy sikert
arat a süteménysütő verseny, úgy, ahogyan az azt követően a sütemények elfogyasztása is, így az idei évben is a
Városkarácsony elmaradhatatlan programja lett. A süteményeket leadása után következett
a zsűrizés, mely komoly feladatot jelentett a szakmának, hiszen jobbnál jobb süteményekkel indultak idén is, nehéz volt
eldönteni a helyezéseket. Az ötfős zsűri elnöke Paretich Ernő,
a Budai Gesztenyés étterem
konyhafőnöke, a zsűri tagjai:
Szuhánszky Dávid cukrász (Budai Gesztenyés étterem), Gräfl
László élelmiszertechnológiai

2017. JANUÁR

mérnök, a Gräfl cukrászda cukrászmestere, Andrész Ádám, az
Andrész cukrászda képviseletében, valamint dr. Kovács Anikó,
Budakeszi város aljegyzője.
A zsűri két kategóriában
adott ki három-három díjat. A
felnőtt kategória első helyezettjének díja egy két főre, két éjszakára szóló wellness hétvége
büféreggeli ellátással a bikácsi
Zichy Park Hotelben. A második helyezett díja egy 15 000
Ft értékű utalvány a Budai
Gesztenyés étterembe (mely az

étterem felajánlása), a harmadik helyezett díja egy 7 000 Ft
értékű utalvány, melyet a Gräfl
cukrászdában lehet levásárolni
(a Gräfl cukrászda felajánlásaként).
A gyermekek kategóriájának
első helyezettje gazdagabb lett
2 db 2+1 főre szóló VIP családi
belépővel a Budakeszi Vadaspark Kalandparkjába, 2+2 főre
szóló, a Cinema City mozikban
beváltható családi ajándékjeg�gyel és 2 főre szóló lovaglási
lehetőséggel a Lóháton Buda-

Gyermekek kategóriájában
I. helyezett: Szalay Luca,
4 éves és Szalay Zsombor,
8 éves (Mézeskalácsos
répatortával),
II. helyezett: Powell Natasa,
16 éves (Fűszeres sütőtökös
piskótagolyóval)
III. helyezett: Vecsei Zsombor
Pál, 9 éves (Holdacska
teasüteménnyel)
Felnőtt kategóriában
Különdíj: Bán Dorottya
(Csokoládés sütemény
túrókrémmel),
I. helyezett: Stranszkiné Varga
Gabriella (Narancsos csokoládétorta diógrillázzsal)
II. helyezett: Csánki Ibolya
(Túrós-áfonyás kockával),
III. helyezett: Kocsis-Gergely
Adrienn (Narancsos ekler
fánkkal).
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Narancsos csokoládétorta
diógrillázzsal
Sárga piskóta összetevői:

3 db tojás
3 ek cukor
3 ek finomliszt
1 cs. vaníliás cukor
A tojások sárgáját a cukorral és vaníliás cukorral habosra keverjük. Fakanállal hozzáforgatjuk a lisztet, majd óvatosan a felvert
tojásfehérjét. Sütőpapírral bélelt tortaformában 10-15 percig
sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük.

Diógrillázsos piskóta összetevői:

9 db tojásfehérje
6 db tojássárgája
75 g cukor
30 g liszt (BL-55-ös)
120 g diógrillázs* (2 rész dió + 1 rész cukor)
45 g dió (aprított, pirított)
*Diógrillázs:
A piskótához és a kész torta „panírozásához” elkészítjük a
diógrillázst. Kész rész diót (ami legalább 160 g legyen) ledarálunk, majd egy rész (80 g) cukrot lassan (!) karamellizálunk,
végül ebbe forgatjuk a diót. A grillázst olajjal vékonyan lekent
alufóliára szedjük, ott hagyjuk kihűlni és kávédarálóban vagy
késes aprítóban daráljuk.
A grillázsos piskótához a ledarált diógrillázst keverjük össze a
liszttel. A pirított diót éles késsel vágjuk kisebb darabokra. A
tojássárgáját keverjük habosra a cukorral, majd állandó keverés
mellett adjuk hozzá a diógrillázsos-lisztes keveréket. A tojásfehérjét egy csipet sóval verjük kemény habbá, majd keverőkanállal apránként keverjük hozzá a masszához. A tortaformát kenjük
és lisztezzük ki, majd öntsük bele a masszát, simítsuk el, szórjuk
meg az apróra vágott, pirított dióval. Helyezzük előmelegített
gőzös sütőbe, és közepes hőmérsékleten (150 fokon) süssük 3035 perc alatt készre. Miután kihűlt, a piskótát vágjuk ketté.

Összetevők a krémhez:

2 cs. étcsokoládés pudingpor
3 ek. kakaópor
10 dkg étcsoki (54%-os Callebaut étcsokit használok)
1-2 nagy narancs
4 ek. cukor
25 dkg vaj
5 dl tej

Mézeskalácsos répatorta
Hozzávalók:
250 g puha vaj
375 g cukor
2 narancs lereszelt héja, fél narancs leve
4 tojás
400 g sárgarépa lereszelve és alaposan kinyomkodva
150 g késsel durvára vágott dió
5 dkg durvára vágott kandírozott narancshéj
1 evőkanál vanília kivonat vagy 1 cs. vaníliás cukor
250 g liszt
2 teáskanál szódabikarbóna
1 teáskanál mézeskalács fűszerkeverék
1 teáskanál só

Elkészítése:

1. A sütőt 180 fokra előmelegítjük, egy 23 cm-es tortaformát kivajazunk és kilisztezünk.
2. A puha vajat a cukorral habosra keverjük, egyenként hozzáadjuk a tojásokat, mindegyiket jól elkeverve.
3. A sárgarépát, a reszelt narancshéjat, a kandírozott narancshéjat,
a diót, a vaníliát és a narancslevet is belekeverjük.
4. A lisztet, a szódabikarbónát, a mézeskalács fűszert és a sót ös�szeszitáljuk, majd mehet a vajas keverékhez.
5. 60 percig 170 fokon sütjük az előkészített tortaformában. Tűpróbával ellenőrizzük, hogy átsült-e. A széle elválik a tortaformától, a közepébe szúrt tűt pedig szárazan húzzuk ki.

A krémhez 3 dl tejet felforralunk, a maradék tejjel a 2 csomag
pudingport, a kakaóport és a cukrot elkeverjük, majd a felforralt tejhez öntjük, pudinggá főzzük. Még a meleg krémbe rakjuk
az étcsokit, belereszeljük a narancs héját, a narancs levét belefacsarjuk. Miután kihűlt a krém, a vajjal együtt habosra keverjük.
A tortát a következő módon rétegezzük: diógrillázsos piskóta,
narancsos-csokis krém, aprított, pirított dió, sima piskóta, narancsos-csokis krém, aprított, pirított dió, diógrillázsos piskóta.
A torta oldalát is bekenjük a narancsos-csokis krémmel, majd a
tetejére csokoládé ganache kerül.

Genache csokikrém:
40 g tej
28 g vaj
75 g étcsokoládé

Az étcsokra öntjük az előzőleg felforralt tejet, majd hozzákeverjük a vajat, simára keverjük, végül a torta tetejére öntjük.
A torta oldalát darált diógrillázzsal „panírozzuk”.
Ezután a tortát legalább egy éjszakáig pihentetjük, majd csak
ezután díszítjük.

BUDAKESZI HÍRMONDÓ
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A város nyugdíjasainak karácsonyi ünnepsége
ötleteikkel lendületben tartják a közösséget,
de programokat, rendezvényeket szerveznek,
aktívan részt vesznek a Budakesziek életében,
ezzel is erősítve az idősebb generáció jelenlétét, mely hozzájárul a különböző korosztályok
egymás felé való újbóli közeledésének. Az önkormányzat is törekszik hozzájárulni ennek
a központi egységnek a helyreállításához, ezt
szolgálja például az is, hogy az önkormányzat
ismét a gyermekek műsorával kedveskedik
Önöknek. De törekszünk más területen is segíteni az idősebb generációt.
A képviselő-testület 2 millió Ft értékben
ismételten karácsonyi ajándékutalvánnyal
kedveskedett 550 rászoruló nyugdíjasnak, és 150 rászoruló családnak. Továbbá
700 000 Ft-ot biztosított a tűzifa programra, melyből szintén a rászoruló nyugdíjasok
részesülhetnek.

A nagyszüleim gyermekkorom aktív részesei
voltak, nálunk a szűk család nemcsak a szüleim
és mi voltunk a testvéremmel, hanem ebbe
a körbe tartoztak a nagyszüleim is. Nemcsak
ünnepekkor, hanem a szürke hétköznapokon,
hétvégéken is elég sokat voltunk így együtt.

K

ésőbb, felnőttként rájöttem arra, hogy már
önmagában az egy ajándék volt, hogy ilyen
sok időt tölthettem a nagyszüleimmel. Kedvességük, igazlátásuk, becsületes emberségük
egy életre példává tette őket számomra. Miért
jutott most eszembe a nagymamám és a nagypapám? Nemcsak azért, mert karácsony van,
és a szüleimen túl ők voltak a gyermekkori
karácsonyaim egyik legfontosabb résztvevői,
hanem mert Önök olyanok, mint ők. Ajándékok a közösségnek, az egész településnek.
Dédszüleink idejében természetesnek számított, hogy több generáció él együtt, gyermek, szülő, nagyszülő, akár dédszülő. Az idősebb és fiatalabb generáció között nem volt
ekkora szakadék, mint most. A nagyszülők
a szülők és az unokák napi kapcsolatban álltak, támogatták egymást, még akkor is, ha az
együttélésből konfliktusok is származtak.
A társadalom változásai nyomán a nemzedékek közötti kapcsolatok megváltoztak,
megnőttek a generációk közötti különbségek.
A szülők többnyire csak a fiatal gyerekükkel,
gyerekeikkel élnek együtt, hiszen általános
tendencia, hogy amint megengedheti magának a gyermek, elköltözik a szüleitől, albérletbe megy. De mindezek mellett a nagyszülőkkel és a dédszülőkkel is kevésbé élő a
kapcsolat, nagyon sokat lazult a generációk
közötti szoros kötelék.
Holott a központi egység a család, ahol
együtt vannak a generációk. Ahol a gyerekek
tanácsért fordulhatnak a nagyszülőkhöz, ahol
a szülők a nagyszülők támogatását élvezhetik,
és ahol a nagyszülők a családi élet aktív és
hasznos részesei lehetnek. Éppen ezért fontos, hogy törekedjünk arra, hogy áthidaljuk a
generációk közötti szakadékokat és segítsük a
kapcsolatok fejlődését, és hozzájáruljunk ahhoz, hogy össztársadalmi szinten újra kialakulhasson a generációk közötti együttműkö-

2017. JANUÁR

dés, az élő, működő kapcsolat a gyermekek,
szülők, nagyszülők, dédszülők között. Ezt
szolgálja például az is, hogy az önkormányzat
ismét a gyermekek műsorával kedveskedik
Önöknek.
Nagy örömmel tölt el, hogy fontos szerepet töltenek be a közösség életében. Nagyon
büszkék vagyunk Önökre, a kíváncsi, az újdonságokra nyitott, tenni akaró, lelkesítő,
vidám társaságra, akik a település kiemelten
fontos tagjaiként, aktívan és tudatosan formálják a közösséget. Nemcsak mert új és új

Ezúton is szeretném megköszönni, hogy vannak nekünk, hogy lelkesek, energikusak és közösségünk, településünk életének fontos résztvevői. Ennek szellemében kívánok Önöknek
boldog, békés karácsonyi ünnepeket, egészségben és örömökben gazdag újesztendőt. Fogadják
szeretettel a kedves műsort, ezt követően egy
kis aprósüteménnyel és szaloncukorral kedveskedünk Önöknek képviselő-társaimmal együtt
megköszönve azt a sok kedvességet, figyelmet és
jó szándékot, melyet kaptunk Önöktől.
dr. Győri Ottilia, polgármester
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Karácsonyi vásár a SZIA-ban
Idén 19. alkalommal került megrendezésre
iskolánk karácsonyi vására, melyen közel 100
árusító várta városunk és a környező települések lakóit. Diákjaink kézműves és otthon
sütött édességekkel gyarapították osztályaik
bevételeit, miközben a hidegből beesőket a
teaház várta forró teával, forrócsokival és az
elmaradhatatlan forraltborral.

Á

rusítóink nívós kínálataiból mindenki
kedve szerint válogathatott: kézzel készített cukorvirágok, ékszerek, pénztárcák, cukormentes nyalókák, házi készítésű mézek,
lekvárok, bőrkötésű naplók, faragott órák, fejlesztő társasjátékok általános iskolás korosztály számára, karácsonyfadíszek, gyerekkönyvek, garázsvásár, felnőttszínezők, természetes
alapanyagú kozmetikumok, gyönyörű csipke
terítők, adventi koszorúk, kerámia készletek,
logikai fajátékok, városi színházjegyek, mézeskalács házikók és még sorolhatnánk.

Különlegességként a mostani karácsonyi
vásárunkon egy kis játékot hirdettünk meg:
karácsonyfákat kellett minden versenybe
szálló osztálynak feldíszítenie méghozzá természetes és újrahasznosítható alapanyagokból. Karácsonyfadísz készítő pályázatunk sem
maradt el, melyre egyénileg jelentkezhettek
tanulóink. A kreatívabbnál-kreatívabb alkotásokon mi csak ámultunk, a „22 versenyző
fenyő” között pedig közönségszavazáson lehetett dönteni.
Milyen népszerű is volt az idei vásár?
Közel 5200 személyt értünk el vásárunk
hetén és 8680 bejegyzéshez kötődő aktivitást
mértünk csak szombati napunkon, mely az
elmúlt évek legnagyobb érdeklődését jelenti.
Nagyon örülünk, hogy ilyen sok emberhez
sikerült eljutnunk, és hogy ennyi család karácsonyát sikerült még színesebbé tennünk!
Köszönjük a szülői segítséget és felajánlásaikat, mellyel nagyban hozzájárultak vásárunk sikeréhez! Reméljük mindenki annyira
jól érezte magát, mint mi SZIÁ-sok!
Czifra Zsuzsanna, igazgató
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Szalagavató POKG
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„Nemes szép élethez
nem kellenek nagy cselekedetek,
Csupán tiszta szív
és sok-sok szeretet.”

Szalagavató NSJG
Mindenekelőtt köszöntöm
ünnepeltjeinket, a 12.a és a 12.b
osztály tanulóit. Külön szeretettel
köszöntöm az osztályfőnökeiteket, Borók Edit tanárnőt és Áfra
Sándor tanárurat!

A

z iskolai élet, tulajdonképpen
hagyományok sorozata: a
szalagavatóval is egy régi selmecbányai hagyományt, a szalagtűzést keltjük életre. A hagyomány
kezdetekor ez a szalag általában
zöld selyemből készült, amelyet kerekre formáztak és rövid
aranybojtokkal díszítettek. Évszám és monogram is díszítette.
Ezt követően a fiatalabb iskolatársak fáklyás menettel kísérték
a végzősöket a város kapujáig,
ahol szimbolikusan fenékberúgással búcsúztak tőlük. A tanulók innen egyenesen szórakozni
mentek, és bállal zárták e jeles
napot.
Tehát, a régi hagyomány egyes
részei némi módosítással a mai
napig hasonló módon működnek.
Ez az aprócska szalag, több
mint egy selyemdarab. Minden
diák, aki ilyen szalagot hord, kimondva vagy kimondatlanul is,
de sorsközösséget alkot. Ahogy
Kipling, Dzsungel könyvében
írja: „Egy vérből valók vagyunk”.
Minden szalagot viselő diák
büszke arra, hogy ő végzős diák.
A szalagavatóra készülni, az iskolában töltött évek egyik legkellemesebb emléke lesz sok év távlatából is számotokra. Ötletelni,
próbákra járni, összejönni az
órákon kívül is, megerősíti, elmélyíti az eddigi kapcsolatokat.
És eljött a várva várt nap! A
szalagavató napja, ahol ott volt

mindenki, aki fontos számotokra: szüleitek, akiknek ti vagytok a
legdrágább kincsei!

Köszönet illeti őket, hogy sokszor erejükön felül segítettek titeket céljaitok eléréséhez!

A szalagavató szép napját, a
dolgos hétköznapok követik.
Egy szempillantás alatt telik
el a tanév hátralévő része, mely
alatt sok fontos döntést kell meghoznotok. Ezeket a döntéseket
ne halasszátok az utolsó percre!
Idejében döntsétek el, hogy mit
szeretnétek csinálni, mivel szeretnétek foglalkozni az elkövetkező időben.
Merjetek nagyot álmodni!
Mindannyian rendelkeztek többkevesebb tehetséggel, velünk
született adottsággal, amely szorgalommal, kitartással hatványozódhat. A lehetőségek kihasználása alapvetően rajtunk múlik.
„Soha nem késő, hogy azzá
válj, aki lehettél volna.” (George
Eliot)
Minden végzős diákunknak
boldog, sikeres életet kívánok!
Dr. Dömötörné Papp Hargita
igazgató, NSJG
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DIÉTA AKCIÓ!
január 1-31.

3 190

Ft

Kiszerelés: 120 tabletta
3 990 Ft

27 Ft/tabletta

Sporttáplálék-kiegészítő kolinnal,
L-lizinnel és L-karnitinnel.
A kolin részt vesz a normál
zsíranyagcserében.

www.protein-vitamin.hu | www.biotechusashop.hu

BUDAKESZI TEMPÓ ÜZLETHÁZ, FŐ TÉR 3.

SzemfenyKID_180x120_FF
Az akciós árak 2017. 01. 01-31. között, ill. a készlet erejéig érvényesek! A termékek csomagolásban, színben és méretben a fotón látottaktól eltérhetnek. Áraink fogyasz2014.
december 15. 14:18:39
tói árak,
melyek
az ÁFÁ-t tartalmazzák. Két akció egymással össze nem vonható. Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, változatos étrendet
Black
150 lpi
at 45 degrees
és az egészséges életmódot.
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Jubileumi koncert
A 2011. december 13-án alakult
Budakeszi Erkel Ferenc
Kamarakórus 2016. december
9-én tartotta jubileumi koncertjét
a Budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központban.

D

r. Győri Ottilia polgármester az ünnepi köszöntőjében
megemlítette, hogy „…a közös
éneklés és a zene szeretete hozta
össze ezt a remek társaságot.” Az
együttes munkásságát méltatva
hangsúlyozta, hogy „…egy település értékeit nem csak a házak,
az épített természeti környezet, a
természeti környezet és a kulturális műsorok jellemzik, hanem
a civil szervezeteknek a működése is, és a kórus nagyon sokat
tett Budakeszi kulturális életében.” Mindezért köszönet illeti
az együttes minden egyes tagját
és egészét is.
A kórust vezető Farkas László
az elmúlt öt esztendőre visszatekintve elmondta, hogy a minden
vonatkozásában amatőr és teljes
mértékben önfenntartó együttest 17 fő lelkes, a vokális zenei
műfajt kedvelő barát alapította.
Az évek során többen csatlakoztak hozzájuk és legnagyobb sajnálatukra néhányan el is hagyták őket. A vegyeskar létszáma
így jelenleg 25 fő. Az alapító levelükben foglaltak szerint céljuk
a klasszikus és kortárs szerzők
egyházzenei és világi műveinek
tolmácsolása. A saját maguk vezette statisztika szerint az öt esztendő során 226 próbát tartottak. Ezek során ez idáig kereken
100 művet tanultak meg. Első
nyilvános koncertjüket 2012.
február 25-én adták Pátyon a
Máltai Szeretetszolgálathoz tartozó Gondviselés Házában. Ezzel együtt 46 alkalommal léptek

fel elsősorban Budakeszi különböző helyszínein, de a város
határain túl Budajenőn, Pátyon,
Érden, Törökbálinton és Budapesten a Párbeszéd Házában, a
Gellért-hegyi Sziklatemplomban, a Városmajori templomban
és a Nemzeti Sírkertben. Külön
öröm számukra, hogy 2013.
óta rendszeres fellépőnek számítanak a márianosztrai bazilikában, továbbá az, hogy ez év
nyarán felléphettek Zircen az ősi
apátsági bazilikában is. A kórus
munkáját a Budakeszin működő
Stulwerk Kft, valamint a kis létszámú, de rendkívül lelkes pártoló tagság támogatja. A kapott
támogatást az együttes külön
köszöni.
Az ünnepi köszöntőt és a tájékoztatást követő, a meglepően
nagy létszámú közönség előtt
adott koncerten a kamarakórus
Bach, Bárdos Lajos, Beethoven.
Charpantier, Dowland, Erkel Ferenc, Gárdonyi Zoltán, Kodály
Zoltán, Ligeti György, Mendelssohn, Mozart, J.d.Pres, Purcell
és N.Rota műveit szólaltatta meg
nagy sikerrel.
A
koncert
zárszavában
Somogyváry Ákos az Erkel Ferenc Társaság elnöke megköszönve a kórus tevékenységét és
további jó munkát kívánva külön
kiemelte, hogy az együttes a nem
kifejezetten templomi akusztikával rendelkező teremben is hitelesen szólaltatta meg a műsorára
felvett egyházzenei műveket.
A nem csupán jubileumi, hanem jótékonysági jelleggel is
rendezett koncerten résztvevők
önkéntes adományait a kórus a
Budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központ kulturális célú
rendezvényeinek támogatására
ajánlotta fel.
Farkas László, kórus vezetője
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Ezüstöt hoztak
a nemzetközi versenyen
résztvevő hegedűsök

Sport a Budakeszi
éjszakában
A város amatőr asztalitenisz
egyesülete ismét sportolni
hívta azokat, akik mozgással, jó
társasággal szeretik tölteni a hét
végi estéket.

D

ecember 2-án, a Prohászka
Gimnázium térítés nélkül
rendelkezésünkre bocsátotta a
tornacsarnokot, hogy ismét megrendezhessük a közkedvelt éjszakai pingpong bajnokságot.
Nagyon örültünk a sok új
gyermeknek, akik fáradhatatlanul küzdöttek a megérdemelt
jutalomért.
Jó volt látni a családokkal érkezőket, hiszen a legjobb sportra
nevelés a szülői példa!
A Budakeszi Amatőr Asztalitenisz Sportegyesület immár
több mint egy éve működik, és
az önkormányzat, a Dechatlon
sportáruház és Pósfai Gábor elnök támogatásával biztosítja a
lehetőséget a pingpongozáshoz.
Folyamatosan várjuk a pingpongozni szerető felnőtteket és
gyermekeket a Prohászka Gimnázium alagsori tornatermében
minden hétfőn és csütörtökön.
Köszönjük a támogatást az
amatőr egyesület tagjainak, az
önkormányzatnak, a Prohászka
gimnáziumnak, Tóth Zoltánnak,
Fodorné Süvegh Júliának, Szily
Mártának, Huszár Katalinnak,
Seres Tibornak, Nagy Istvánnak

A Czövek Erna Alapfokú Művészeti
Iskolából 2016. november 17-19én a Csemadok Galántai Területi
Választmánya által meghirdetett, Kodály Zoltán Nemzetközi
Hegedűversenyen vett részt két
növendékünk: Rétháti Júlia és
Szita Júlia.

T

anáruk, Fledrich Zsanett
hegedűművész,-tanár, Rétháti
Júliát (13,5 éves, zeneiskolában
6. osztályos) immár 7. éve, Szita
Júliát (8 éves, zeneiskolai osztálya
1. osztály) 3. éve tanítja hegedülni. A zongorakíséretes darabok
előadásában Juan Pablo Bautista
Cano zongoraművész-, tanár segítette a gyerekeket.
Ennek az igen nehéz, gyönyörű hangszernek a tanulása, munka- és időigényes elfoglaltságot
jelent mind a növendék, mind a
zenetanár számára, a sikerek elérése pedig mindennapi gyakorlást kíván.
A nemzetközi versenyen
mindkét tanuló, saját korcsoportjában, ezüstérmet kapott,
melyre méltán lehetnek büszkék
a gyerekek magukra és mi rájuk,
hiszen ezzel a zeneiskola hírnevét
gazdagítják.
Mi pedig, mint budakeszi zeneiskola, büszkék lehetünk zenepedagógusunkra, aki budakeszi

zenei oktatásában, ilyen magas
színvonalú eredményt ért el tanítványaival.
Somogyiné Tassi Valéria
intézményvezető-helyettes

A

BAASE

Mikulás Kupa
a Prohiban

jó szervezésnek köszönhetően a Mikulás Kupa éjszakai amatőr asztalitenisz versenyen ezúttal ia sokan indultak. A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium tornacsarnokában zajló
eseményen szinte valamennyi korosztály képviselteti magát, hála
- többek között - Budakeszi Amatőr Pingpong Szakosztály tagjainak, Huszár Katalin titkárnak és Bánáti Katalin versenybírónak.
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és a Salt Communications cégnek, a kiemelten a Budakörnyéki
televíziónak, Balczó Kornélia
szerkesztő asszonynak, és főleg
elnökünknek, Pósfai Gábornak,
valamint a Dechatlon sportáruháznak, tőlük mindig jó minőségű sportszereket kapunk.
A 2016. december 2-án megrendezésre került a Mikulás-kupa Éjszakai Amatőr Asztalitenisz
Bajnokságon a következő sportolók voltak eredményesek:
12 év alatti gyermek kategóriában
helyezett: Osváth Júlia
helyezett : Hansághy Gergely
helyezett : Liebmann Marcell
12 év feletti ifjúsági kategóriában
helyezett: Szemereki Barna
helyezett: Szabó – Temple Olivér
helyezett: Huber Máté
Női kategóriában
helyezett: Ozsváth Rita
helyezett: Skuta Virág
helyezett: Huszár Katalin
Férfi kategóriában
helyezett: Farkas Tibor
helyezett: Németh Sándor
helyezett: Szemereki Tamás
Gratulálunk a nyerteseknek és
minden résztvevőnek!
Bánáti Katalin
Az egyesületbe jelentkezni lehet a bede.bakacs@gmail email
címen, vagy munkaidőben a 36
30 951 33 68-as telefonszámon,
Bakács Bernadettnél
Hajrá Budakeszi pingpong!
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HIRDETÉS
Heti egy alkalomra
takarítónőt keresek
Budakeszire
Tel.: 0620/977-7514

Irodalom, földrajz és utazás, emlékezés
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A mai kor embere örökös zaklatottságban és
hajszoltságban él. A felgyorsult idő űzötté
teszi, és egy nagyon fontos dolog marad ki
életéből: az odafigyelés, a belső csend, a meghallgatás, ahol valaki megszólalhat és üzenete
eljut a másik ember lelkéig. Napjainkban
ritkák az ilyen pillanatok. Budakeszin a Nagy
Gáspár Városi Könyvtárban tavaly is, az idén is
megélhettünk már néhány ilyen csodát.

A

z idei novemberben három egymást követő
eseményen ismerkedhettünk meg új íróarccal, utazhattunk Indonézia ismeretlen vidékeire, Toradzsaföldre, és az Októberi stációk ,
Nagy Gáspár és 1956 című antológia bemutatóján méltón emlékeztünk a nemzet hőseire, 1956
forradalmának hatvanadik évfordulójára.
Megtalált idő címmel hívta az érdeklődőket a városi könyvtár Rodé Klára írói műveinek,
eddig megjelent könyveinek és elsősorban saját
személyének bemutatására, bemutatkozására.
Rodé Klára nyugdíjas éveiben kezdett írni.
Minden írásában csillog a szépség, a rend, a
vágy a tökéletesség felé. Még egy dugóhúzóban,
de a fa alatt védtelenül egymáshoz koppanó leesett diószemekben is ott reszket a titokzatos, ki
nem mondott vágy, mélyen mögöttük a szexua-

litás gyönyörűsége, s mindez úgy, hogy az olvasó szinte érzi az írás tárgyát.
Olvasva Rodé Klára könyveit - Életre keltek,
Hatfejű sárkányfemina, Az arcnélküli ember –
ismét megerősödtem abban a tudatban, hogy
az olvasás azonnali élvezet és hosszú távon
maradandó élmény, tele izgalommal és a fantáziavilág ígéretével. A könyv örömforrás. Az
olvasás nagy, ezerszínű álmodás, a boldogságra nyíló ajtó kulcsa, gyógyszer - megnyugtatja
a lelket, ha az beteg, vagy háborog. Az olvasás
tudás, mert olyan ismereteket hordoz, ami az
önismerethez, a sikerhez, és az életben maradáshoz elengedhetetlen. És ezt a jó érzést nem
helyettesíti a mobiltelefon, Milyen különböző
érzés megnyitni mobiltelefonunk felvételeit,
unokákat, utazást, egy egy élményt, és milyen
mély gyönyörűség kinyitni a családi albumok
lapjait, nézni a megsárgult képeket! Ha sikerül
elcsendesedni, előhívhatjuk az emlékeket, lehet ez egy pillanat, egy illat, egy íz. Ez a pillanat
a megtalál idő!
Életünkben, amiről azt hisszük, hogy fontos, ami fontos lenne, az végleg elmúlik. Azt,
ami végleg elveszett, - mint a szemfelszedők, az

SZTK vagy a vándorköszörűs, - mégis belénk
égtek, hozzánk tartoznak. Aztán történik valami és hirtelen fantasztikus agyunk működése
kizökkent a jelenből és átrepít bennünket egy
másik régmúlt idősíkba, és emlékezünk. Lényegében emlékezésekből, ám mégis napi történetekből áll Rodé Klára mindegyik könyve
az élet, az emberi lélek vagy az utca napos és
árnyékos oldaláról.

Köszönet a könyvtárnak és dolgozóinak,
hogy lehetőséget adott a bemutatkozásra. Várjuk Rodé Klára következő könyvét, melyben
nemcsak novelláival, de versekkel is megajándékozza majd olvasóit.
November hónap már nem az utazások,
nyaralások ideje. Talán éppen ezért, no meg
a szinte elképzelhetetlen távolság miatt is lenyűgözve hallgattuk Toradzsaföldről, Indonéziáról Fehér György tanár vetítéssel kísért
előadását.
Indonézia földrajzi ismertetése után bepillanthattunk egy igen különös világ, Celebesz
szigetek egy darabjának, Toradzsaföldnek és
lakóinak életébe, Batutumonga gyönyörű panorámát ígérő környékére, Pallawa hagyományos tongkonan házaiba, rizspajtáiba.

A legmeglepőbb volt Londa függő- és barlangsírjainak látványa és egy különös halotti
szertartás.
A nyugati világ embere a halált rövid, visszavonhatatlan mozzanatnak tekinti, amely végleg
elszakítja a holtat az élőktől; a toradzsák viszont
fokozatosan kibontakozó, hosszú folyamat epizódját látják a halálban, így hetekig, hónapokig,
évekig is gondozzák elhunyt szeretteiket. Általában a temetéssel is egészen addig várnak, amíg
haza tudnak jönni a távolba szakadt rokonok.
Hitük szerint a halott nem távozik igazán; rokonaival, barátaival fenntartja kapcsolatát. Maga
a halál tehát nem elválás, csak újfajta viszony,
amely gyakran a temetéssel sem szűnik meg;
az északabbra élő toradzsák között az a szokás
dívik, hogy időről időre kiemelik a sírból halottaikat, tiszta ruhába öltöztetik őket, és új halotti
leplet terítenek rájuk.
Mivel a toradzsák csak a 20. század eleje
óta írnak, halotti szertartásaik eredetét csupán
szájhagyomány útján továbbadott históriáikból
sejthettük, de ezzel a vetítéssel saját szemünkkel
is láthattuk ezt a tőlünk, az európai kultúrától
oly idegen népszokást.
Októberi stációk- Nagy Gápár és 1956 című
antológia bemutatójával emlékezett a könyvtár
és olvasói az októberi forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára.
Nagy Gáspár költő, Budakeszi város könyvtárának névadója, életművének fontos része volt
az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének őrzése és eszméinek felmutatása. Művészete és emberi tartása a tisztesség, bátorság,
tehetség egymást erősítő példája volt a magyar
irodalomban.
Több költeményét, köztük A Fiú naplójából (1981) és az Öröknyár: elmúltam 9
éves (1983) című verseket az 1989-es politikai rendszerváltás szellemi előkészítőjeként
tartják számon.
Az antológiát Sebestyén Ilona, a Nap Kiadó
vezetője bevezetője után Pécsi György szerkesztő irodalomtörténész valamint dr. Petrik
Béla irodalomtörténész mutatták be. Jelen volt
a költő felesége Szabó Márta, aki rendkívül sok
szervezőmunkával segítette a kötet létrejöttét. A
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium tanulói Bogos Julianna és Stock Szabolcs versmondásukkal emelték az est méltóságát.
Az antológia verseket, vegyes műfajú prózai
írásokat tartalmaz, melyeken keresztül bepillantást nyerhetünk Nagy Gáspár ötvenhatos
emlékezettörténetébe, ráláthatunk a hetvenes,
különösen a nyolcvanas, kilencvenes évek szellemi és politikai kataklizmáira, drámáira, ellentmondásaira - mert emlékeznünk kell!
Várady Judit
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Európa-bajnok
Kovács Alexandra (edzője: Palotás Ferenc) a november 21-26 között a
Prágában megrendezett MMA Európa bajnokságon, amatőr Európa-bajnoki címet szerzett légsúlyban (56.7 kg).

Győzni fogunk!!!
Lezajlott az év utolsó para
sportrendezvénye, a Fülöpszállási
Szkander Országos Bajnokság.

A
A

z IMMAF (International Mixed Martial Arts Federation) a legnagyobb nemzetközi amatőr MMA szervezet, melyet a médiában
már jól ismert és sok millió nézőt vonzó UFC profi brand is figyelemmel kísér illetve támogat. Alexandra ellenfele az elődöntőben a világbajnoki ezüstérmes finn Anette Österberg volt, később a döntőben
pedig a kétszeres világbajnok svéd Gabriella Ringblom, akit a harmadik menetben TKO-val vert és ezzel megszerezve a várva várt aranyat.
Ringblom mellesleg az IMMAF legsikeresebb versenyzője, aki világranglista vezető (az összes súlycsoportot figyelembe véve). Érdemes
még kiemelni Nánási Fatimét, aki pehelysúlyban lett bronzérmes.
Ezzel az eredménnyel a magyar csapat az éremtáblázat 4. helyén végzett.
Alexandra egyébként a Testnevelési Egyetemen végzős diák, mellette a Móricz Zsigmond Gimnáziumban gyakorló testnevelés tanár,
ill. óvodás és iskoláskorú gyermekeknek tart Zen Bu Kan kempo edzéseket Budakeszin.

hazai versenyzők, a Power
Station SE versenyzői már
nagyon várták ezt a megmérettetést, hisz mindenki szuper
formában, jókedvűen, egészségesen, felkészülten ment küzdeni/
harcolni a minél fényesebb érmekért.
Hol „papírforma győzelem”,
hol meglepetés született. Kiváló
meccseket vívtak az utánpótláskorú juniorversenyzők és a rutinos veterán harcosok is.
A 2016-os OB eredményei:
Várhegyi Krisztián balkézzel bronzérmet nyert,
Fenyvesi Joni második lett,
Simon Dani nyakába pedig
aranyérem került, és a 2016-os
év para szkanderosa különdíjat is
megnyerte.

Hézser Peti (nagyon erős mezőnyben) balkézzel harmadik helyezést ért el,
Szabó Ozor jobb és bal kézzel
is aranyérmes lett.
Öröm számomra, hogy több
dicséretet is kaptunk a szakmától, és az elnökségtől – nyilatkozta Szabó Ozor (Ozi), a
roki-szkandersport
szövetségi
kapitánya: „Tudjuk, hogy ezentúl
figyelni fognak minket „hogy készen állunk-e!” a 2017.évi Szkander Világbajnokságra, melyet
hazánkban, Budapesten fognak
megrendezni. Ezidáig két Európa-bajnokságot rendezett kis hazánk, de világbajnokságot most
először fog.
Hát persze, hogy készülünk
rá! Hazai pályán, hazai közönségnek, a szeretteink körében…
Természetesen készülünk, és bízhattok bennünk: GYŐZNI FOGUNK!!!”

Fotó: immaf.org

Idős bácsit raboltak ki
A gyanúsítottak 2016. december
6-án a déli órákban jelentek
meg egy 78 éves férfi budakeszi
lakásánál azzal az ürüggyel, hogy
faliórát szeretnének vásárolni.
Amíg a nő az emeleten nézegette
az órákat, addig társa a ház alsó
szintjén várakozott.

A

Isten éltesse
Dudics Zoltánt!

C

saládja körében köszöntötte dr. Győri Ottilia polgármester és
Somlóvári Józsefné tanácsnok 80 éves születésnapja alkalmából
Dudics Zoltánt. Jó egészséget, hosszú életet kívánunk!

2017. JANUÁR

gyanúsítottak végül nem vásároltak semmit a sértettől,
de annak figyelmét elterelve egy
borítékot tulajdonítottak el, amiben készpénz volt.
R. Józsefet és társát a budaörsi
nyomozók az adatgyűjtés eredményeként 2016. december 7-én
– a fővárosban - a hajnali órákban fogták el. Előállították őket a
Budaörsi Rendőrkapitányságra,
ahol – őrizetbe vételük mellett
– gyanúsítottként hallgatták ki
mindkettőjüket. A nyomozóhatóság kezdeményezte az előzetes
letartóztatásukat.

A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán indult
eljárás lopás vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt R.
József 48 éves és Sz. Mária 47 éves
budapesti lakosok ellen.
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Tájékoztató a szelektívhulladék gyűjtésről
TISZTELT ÜGYFELÜNK!

A Depónia Nonprofit Kft. a házhoz menő szelektívhulladék gyűjtést az alábbiak szerint végzi az Önök településén.

Műanyag-, és fém csomagolási hulladék gyűjtése (áttetsző zsákban)

A zsákban kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjen gyűjteni:
 műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok,
 műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok (HDPE),
 többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok,
 fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok
A műanyag és fém palackokat, 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

Üveghulladék gyűjtése

Kérjük, hogy a kihelyezett szelektív üveggyűjtőkbe (Budakeszi Dózsa Gy. tér) csak az alábbi csomagolási üveg-hulladékot helyezzék:
 italos üvegpalack, konzerv üveg,
Nem bedobható hulladékok: ablaküveg, jármű szélvédő, fénycső, kerámia.
A műanyag- és a papírhulladék gyűjtése egyszerre történik!
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
papír hulladékokat is a szállítás napján reggel 6 óráig az ingatlanuk elé szíveskedjenek kihelyezni!
paletta hird hirmondo 2016_dec.pdf

1

2014. 12. 14.

8:41

Köszönjük az együttműködését!

Depónia Nonprofit Kft.

Fő profilunk a minőségi color ofszet
és digitális nyomtatás.
Jellemző megrendeléseink:
2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 19.
Telefon: (23) 451 351, (23) 451 959
Fax: (23) 452 853
E-mail: info@palettapress.hu
www.palettapress.hu

2017. JANUÁR

katalógusok, prospektusok, naptárak, füzetek, mappák, tömbök, könyvek, brosúrák,
szórólapok, inzertek, vevőtájékoztatók, spirálozott füzetek, wobblerek, dobozok,
plakátok, karton függőcímkék, bevarrható ruhacímkék, szalagok, ügyviteli
nyomtatványok (önátírós, sorszámozott is) folyóiratok, havi újságok, és minden, amit
egy nyomda elvégezhet, ...sőt még ennél is több!
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Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. Tel.: 22/507‐419 Fax: 22/507‐420
www.deponia.hu e‐mail: titkarsag@deponia.hu

A házhoz menő, rugalmas lomtalanítás 2017.04.01-2017.10.31. között évi egy alkalommal vehető igénybe, kizárólag a 06 (22) 202-260 számon történt előzetes igénybejelentés alapján!
2017. évben minden előfizetőt megillet 3 db ingyenes zöldhulladék gyűjtő zsák, mely március hónaptól vehető át az ügyfélszolgálaton. E zsákok díjmentesen kerülnek elszállításra.
A veszélyes hulladékok begyűjtése az eddigi gyakorlatnak megfelelően, az Erdész téren (a Pátyi úti Fatelep parkolójában) történik évi két alkalommal a fenti napokon.
Kommunális hulladék szállítási nap áthelyezése kizárólag Húsvét Hétfőt és az Újév napját érinti! Más ünnepnapra eső szállítás a szokásos rendnek megfelelően megtörténik!
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15 Sze komm
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Kommunális hulladék gyűjtése
komm = kommunális hulladék
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komm
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komm+szel

komm
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11
12
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14
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12 Cs komm
13 P komm

10 K komm
11 Sze komm+szel

7 Szo
8 V
9 H komm

6 H

5 V

H
K
Sze
Cs
P

6
7
8
9
10

6 P

komm

5 V

5 Cs komm

komm

3 P komm
4 Szo

3 P komm
4 Szo

3 K komm
4 Sze komm

Március

komm

Február

1 Sze komm
2 Cs komm

Január

1 Sze komm
2 Cs komm

1 V
2 H

A DEPÓNIA KFT ÜGYFÉLSZOLGÁLATA 2016. DECEMBER 1‐
TŐL A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN (FŐ UTCA 179.)
FOGADJA ÜGYFELEIT A KORÁBBIVAL AZONOS
IDŐPONTBAN, CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT 9 ‐ 13 ÓRA KÖZÖTT!

FIGYELEM!
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Gyűjtési nap
áthelyezése!

30 Szo
31 V komm
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19
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7 Cs komm
8 P komm

6 Sze komm

5 K

2 Szo
3 V
4 H komm

komm

December
1 P
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